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Ülke Risk Primi Şokunun Enflasyon Üzerindeki
Etkisi: Türkiye Örneği
Yrd. Doç. Dr. Serdar Varlık*
Dr. Nimet Varlık**
Öz
Bu çalışmada, ülke risk primi şokunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açık
enflasyon hedeflemesi döneminde uyguladığı para politikasının başarısını ne şekilde etkilediği, Vector
Autoregression (VAR) modeli kullanılarak incelenmektedir. Ampirik bulgulara göre; (i) ülke risk primi
şokunun enflasyon oranı üzerindeki etkileri kısa dönemde görülmektedir, (ii) TCMB’nin uyguladığı
konjonktür karşıtı para politikası duruşu, ülke risk primi şokunun enflasyonist baskılarını tamamen
önleyememekte, ancak bu para politikası duruşu, ülke risk primi şokunun enflasyon üzerindeki
etkilerini kısmen azaltmaya yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla, ampirik bulgular TCMB’nin ülke risk primi
şoklarına konjonktür karşıtı tepki vermesinin enflasyonist baskıyı hafifletmek açısından önemini ortaya
koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ülke Risk Primi, Para Politikası, Mali Baskınlık, Dışsal Baskınlık.
JEL Sınıflaması: E50, E52, E58.
The Effect of Sovereign Risk Premium Shock On Inflation: The Turkish Case
Abstract
In this study, it is investigated by using Vector Autoregression (VAR) model how sovereign risk
premium shock affects the success of monetary policy implemented by Central Bank of the Republic
of Turkey (CBRT) at full-fledged inflation targeting period. According to emprical evidences; (i) the
effects of sovereign risk premium shock on inflation rate are seen in the short term, (ii) CBRT’s
implementation of countercyclical monetary policy state can not prevent thoroughly the inflationary
pressures of sovereign risk premium shock but this monetary policy state contributes partially to
decrease the effects of sovereign risk premium shock on inflation. Thereby, empirical evidences put
forward the importance that CBRT responses in a countercyclical way to sovereign risk premium
shocks in terms of alleviating the inflationist pressures.
Keywords: Sovereign Risk Premium, Monetary Policy, Fiscal Dominance, External Dominance.
JEL Classification: E50, E52, E58.
1. Giriş

Yükselen piyasa ekonomilerinde (YPE), enflasyon hedeflemesinin başarısını olumsuz
yönde etkileyen faktörlerin başında mali baskınlık (fiscal dominance) problemi gelmektedir1
(Mishkin, 2004, s.6). Mali baskınlık problemi, merkez bankalarının kamu açıklarını hükümete
doğrudan kredi vererek (Rodriguez, 1978) veya kamu kesiminin birincil piyasada ihraç ettiği
menkul kıymetleri satın alarak (Woodford, 1994; 1995) finanse etmesi durumunda
gerçekleştiği gibi, merkez bankalarının faiz kararlarının ardından finansal piyasalarda kamu
kesiminin borcunun sürdürülebilirliği konusunda oluşan olumsuz algılamalar sonucunda da
gerçekleşmektedir (Blanchard, 2004; Blanchard, Dell’Ariccia ve Mauro, 2013). Birincisinde,
ortaya çıkan parasal genişleme nedeniyle enflasyon oranı yükselirken; ikincisinde, politika
*
**
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faiz oranındaki artış ülke risk primini beklenmedik bir şekilde artırmakta ve bunun sonucunda
enflasyon oranı yükselmektedir (Freedman ve Ötker-Robe, 2010, s.5-7).
Günümüzde açık enflasyon hedeflemesine geçmeden önce YPE merkez bankalarının
kamu açıklarını parasallaştırmalarının yasal düzenlemeler çerçevesinde yasaklanması,
YPE’ler açısından mali baskınlık probleminin ikinci boyutunun daha fazla önem kazandığını
ortaya koymaktadır (Moreno, 2003; Blommestein ve Turner, 2012). Buna göre borcun
enflasyon oranı üzerindeki olası etkileri, merkez bankalarının verdikleri faiz tepkilerine bağlı
olmaktadır. Yüksek kamu borçları merkez bankalarının enflasyonu kontrol etmek için
uyguladıkları para politikalarını sınırlayarak maliye politikasının para politikası üzerinde
“baskı” oluşturmasına neden olmaktadır (Turner, 2011, s.4-5). Şöyle ki; enflasyon
hedeflemesi uygulayan merkez bankaları, enflasyonu kontrol edebilmek için politika faiz
oranını yükselterek toplam talebi etkilemeyi ve böylece enflasyon hedeflerini gerçekleştirmeyi
amaçlamaktadırlar. Politika faiz oranının yükseltilmesi ulusal para birimi cinsinden tanımlı
varlıklara olan talebi artırırken, para birimi aşırı değerlenmekte, bu ise enflasyonun kontrol
edilebilmesini kolaylaştırmaktadır (Kara ve Orak, 2008, s.25). Buna karşın, enflasyon
hedeflemesi uygulayan YPE merkez bankalarının enflasyonu kontrol edebilmek için politika
faiz oranını yükseltmeleri, kamu kesiminin yabancı para birimi cinsinden tanımlı borcunun
yüksek düzeyde olduğu durumlarda2, para politikasının başarısını olumsuz yönde
etkileyebilmektedir. Politika faiz oranının yükseltilmesi, borcun geri ödenememesine ilişkin
riskleri artırırken, ülke risk priminin yükselmesine neden olmaktadır. Bu ise, bir yandan kamu
kesiminin yabancı para birimi cinsinden tanımlı yeni borçlanma olanaklarını azaltırken, diğer
yandan sermaye çıkışlarını tetikleyebilmektedir. Böylece, ulusal para biriminin değeri
aşınırken, beklenen enflasyon artmakta ve sonuç olarak gerçekleşen enflasyon oranı
yükselmektedir. Blanchard (2004) ve Favero ve Giavazzi (2004) tarafından mali baskınlık
problemi olarak adlandırılan bu durum, YPE’lerde para politikasının aktarım kanallarının
işleyişine zarar vererek enflasyon hedeflemesinin başarısını olumsuz yönde etkilemektedir.
Bunun sonucunda para politikasının güvenilirliği önemli ölçüde azalmaktadır.3 Zoli (2005),
Schabert ve Van Wijnbergen (2014), Baig, Kumar, Vasishtha ve Zoli (2006), Bevilaqua,
Mesquita ve Minella (2007), Fracasso (2007), Freedman ve Ötker-Robe’nin (2010) farklı
YPE’ler için yaptıkları çalışmalarda elde ettikleri bulgular, yüksek düzeyde borçlu olan bir
ekonomide faiz oranlarındaki artışın, ülke risk primi kanalıyla enflasyonu tetiklediğini ve
bunun sonucunda enflasyon hedeflemesinin başarısının olumsuz yönde etkilendiğini
vurgulamaktadırlar. Benzer bulgulara, Türkiye ekonomisi için yapılan çalışmalarda Özatay
(2005), Kara (2008) ve Aktaş, Kaya ve Özlale’nin (2010) ulaştıkları görülmektedir. Diğer
taraftan kamu kesiminin yabancı para birimi cinsinden tanımlı borcunun yükselmesi (ve/veya
bu borcun büyük bir kısmının kısa vadeli olması) YPE’lerin ülke risk primi şoklarıyla doğrudan
karşılaşmalarına da neden olabilir (Korinek, 2011, s. 376-380; Aizenman, Jinjarak ve Park,
2013, s.10). Böylece ülke risk primi şokları sermaye çıkışlarını doğrudan tetikleyebilmekte,
ulusal para biriminin değeri aşınmakta ve buna bağlı olarak enflasyon oranı yükselmektedir
(Favero ve Giavazzi, 2004, s.1-14).
Enflasyon hedeflemesine geçmeden önce yapılan yasal düzenlemeler ve enflasyon
hedeflemesi dönemi boyunca enflasyon hedefleriyle uyumlu olan maliye politikalarının
uygulanması sayesinde, mali baskınlık problemi YPE’lerde önemli ölçüde kontrol altına
alınabilmiştir (Agenor ve Pereria da Silva, 2013). YPE’lerde enflasyon hedeflemesine
geçildikten sonra ülke risk priminin azalması, bu durumu destekleyen bir gelişmedir (Fouejieu
ve Roger, 2013). Ancak küresel risk iştahındaki değişimler, uluslararası faiz oranlarındaki
dalgalanmalar ve bölgesel sistemik olayların bulaşıcılığı ülke risk primi şoklarını tetikleyerek
mali baskınlık probleminin sonuçlarını doğurabilir (González‐Rozada ve Levy-Yayati, 2008).
Bu durum, sermaye akımlarının durması (sudden stop) ya da tersine dönmesi (capital
outflow) olarak tanımlanan dışsal baskınlık (external dominance) problemiyle ilişkilidir4
(Fraga, Goldfajn ve Minella, 2003, s.29-30). Dolayısıyla, dışsal baskınlık problemi ülke risk
primini yükselterek mali baskınlık problemine neden olabilir. Neumeyer ve Perri (2005), Uribe
4
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ve Yue (2006), Aguiar and Gopinath (2007), Izquierdo, Romero ve Talvi (2008), GarciaCicco, Pancrazi ve Uribe (2010) ve Kruskovic ve Maricic (2014) ülke risk primi şoklarının
YPE’lerin ekonomik performansını olumsuz yönde etkilediği bulgusuna ulaşmaktadırlar.
Türkiye ekonomisi için yapılan çalışmalarda Emir, Özatay ve Şahinbeyoğlu (2005), Çulha,
Özatay ve Şahinbeyoğlu (2006) ve Özatay, Özmen ve Şahinbeyoğlu (2009) mali baskınlık
probleminin kısa vadeli sermaye akımlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak ülke risk primi
şoklarına neden olduğunu belirtmektedirler. Tiryaki (2012) ve Kılınç ve Tunç (2014) ise, ülke
risk primi şoklarının ekonomik performans üzerindeki olumsuz etkilerinin, faiz şoklarının
ekonomik performans üzerindeki olumsuz etkilerinden daha büyük olduğunu
vurgulamaktadırlar.
Türkiye ekonomisinde örtük enflasyon hedeflemesine geçmeden önce Nisan 2001’de
TCMB Kanunu’nda yapılan yasal değişiklikler sonucunda TCMB’nin kamu kesimi açıklarını
doğrudan kredi vererek ve birincil piyasalarda ihraç edilen borçlanma araçlarını satın alarak
finanse etmesi yasaklanmıştır.5 Örtük enflasyon hedeflemesine geçmeden önce yapılan
yasal düzenlemeler ve örtük enflasyon hedeflemesi dönemi boyunca uygulanan maliye
politikalarının TCMB’nin enflasyon hedefleriyle uyumlu olması sayesinde, açık enflasyon
hedeflemesine geçmeden (Ocak 2006) önce mali baskınlık problemi önemli ölçüde kontrol
altına alınabilmiştir (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası [TCMB], 2005, s.27; Kara, 2006,
s.4-6; Başçı, Özel ve Sarıkaya, 2007, s.3; Ersel ve Özatay, 2008, s.41-43). Bu eğilimin açık
enflasyon hedeflemesi dönemi boyunca devam etmesi sayesinde, Türkiye ekonomisinde
kamu açıklarının parasallaştırılmasına bağlı olarak bir mali baskınlık probleminin yaşanması
beklenmemektedir. Benzer şekilde, örtük enflasyon hedeflemesi döneminde kamu kesiminin
yıllık brüt dış borç/GSYH oranı ortalama olarak yüzde 21,3 düzeyinde gerçekleşirken, açık
enflasyon hedeflemesi döneminde bu oranın yüzde 13 düzeyine gerilemiş olması, Türkiye
ekonomisinde Blanchard (2004) ve Favero ve Giavazzi (2004)’nin bulgularıyla örtüşen
nitelikte bir mali baskınlık probleminin oluşmadığını göstermektedir. Dolayısıyla, açık
enflasyon hedeflemesi dönemi boyunca kamu kesiminin mali sürdürülebilirliği, mali baskınlık
problemi açısından bir tehdit oluşturmamaktadır. Ancak, mali baskınlık probleminin önemli
göstergelerinden biri olan ülke risk primi, Türkiye’ye yönelik sermaye hareketlerine bağlı
olarak dönemsel artışlar göstermektedir.
Açık enflasyon hedeflemesi döneminde sermaye akımlarında yaşanan dalgalanmalara
bağlı olarak Türkiye’nin ülke risk primi (EMBI+TR) belirli dönemlerde yükselmektedir. Döviz
kuru hareketleriyle de yakından ilişkili olan ülke risk primi artışları para politikasının başarısını
olumsuz yönde etkileyebilir. OECD (2014) ve Başçı (2015) Türkiye’nin ülke risk primi ile
döviz kuru ve sıcak para hareketleri arasındaki yakın ilişki nedeniyle, ülke risk primi
şoklarının para politikasının başarısını olumsuz yönde etkileyebileceğini belirtmektedirler.
Dolayısıyla, sermaye hareketleri ülke risk primi şoklarını tetikleyerek TCMB’nin temel para
politikası aracı olan politika faiz oranının enflasyonu kontrol etmek konusundaki etkinliğini
azaltabilir. Farklı bir ifade ile, dışsal baskınlık problemi ülke risk primini doğrudan yükselterek
mali baskınlık probleminin olumsuz sonuçlarının ortaya çıkmasına neden olabilir.
TCMB, Kasım 2010’dan itibaren sermaye hareketlerinin kredi hacmindeki aşırı
genişleme gibi yurt içi ekonomik performans üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla
yeni bir para politikası çerçevesi ortaya koymuştur. Yeni para politikası çerçevesi fiyat
isikrarını sağlamak için kullanılan politika faiz oranının, finansal istikrar amacı çerçevesinde
aynı anda etkin bir biçimde kullanılamayacağı sonucundan hareketle uygulanmaya
başlanmıştır (Başçı ve Kara, 2011, s.11; TCMB, 2012). Politika faiz oranı fiyat istikrarı ile
finansal istikrar amaçları arasındaki değiş-tokuş dönemlerinde, her iki amacı sağlamak için
aynı anda kullanıldığında etkinliğini kaybetmekte veya karmaşık sonuçlar üretmektedir.
Özellikle, sermaye akımlarının kredi hacmi gibi ekonomik performans göstergeleri üzerindeki
olumsuz etkileri karşısında politika faiz oranının yeterince etkili olmaması6, zorunlu karşılık
oranları ve rezerv opsiyon mekanizması ve faiz koridoru sistemi gibi makro ihtiyati politika
5
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araçlarından oluşan daha geniş bir araç setinin aktif olarak kullanılmasını gerekli kılmıştır
(Kara, 2012, s.14). Bu noktadan hareketle açık enflasyon hedeflemesi dönemi boyunca
sermaye akımlarının neden olduğu döviz kuru ve ülke risk primi artışları karşısında, politika
faiz oranı kullanılarak verilen tepkinin makro ihtiyati araçların kullanımı ile desteklenmesi
önerilebilir.
Çalışmada ülke risk primi şokunun TCMB’nin uyguladığı para politikasının başarısını
ne şekilde etkilediğinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Ocak 2006-Aralık 2014 dönemini
kapsayan bu çalışmada, VAR analizi çerçevesinde aylık veriler kullanılarak ülke risk primi
şoklarının enflasyon üzerindeki etkisi incelenmektedir. Çalışma giriş ve sonuç bölümleri ile
birlikte altı bölümden oluşmaktadır. Girişin ardından ikinci bölümde Türkiye’de dışsal
kırılganlık probleminin ülke risk primine olan etkisi incelenmektedir. Üçüncü bölümde
çalışmanın ampirik yöntemi olan VAR modeli açıklanmaktadır. Dördüncü bölümde çalışmada
kullanılan veri seti tanımlanmaktadır. Beşinci bölümde, elde edilen ampirik bulgular
açıklanmaktadır. Sonuç bölümünde ise çalışmanın bulguları değerlendirilmektedir.
2. Dışsal Kırılganlığın Türkiye’nin Ülke Risk Primine Etkisi
Mayıs 2001’de açıklanan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı çerçevesinde kamu
kesiminde mali disiplinin sağlanmasına yönelik yapısal düzenlemeler ve Türkiye
ekonomisinde örtük enflasyon hedeflemesi döneminde (Ocak 2002-Aralık 2005) uygulanan
maliye politikaları çerçevesinde mali disiplin büyük ölçüde sağlanmıştır. Bu eğilim açık
enflasyon hedeflemesi döneminde de devam etmiştir. 2002 yılında kamu kesiminin brüt iç
borç/GSYH oranı yüzde 42,7 düzeyindeyken, 2005 yılında yüzde 37,7 düzeyine gerilemiştir.
Açık enflasyon hedeflemesi döneminde de düşme eğilimi içinde olan bu oran, 2014 yılı
itibariyle yüzde 23,7 düzeyinde gerçekleşmiştir. Benzer gelişme kamu kesiminin dış borç
göstergelerinden de görülebilir. 2002 yılında kamu kesiminin brüt dış borcu/GSYH oranı
yüzde 27,8 iken, 2005 yılında bu oran yüzde 14,6’ya gerilemiştir.
Grafik-1 Ülke Risk Priminin Dışsal Kırılganlık İle İlişkisi
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Açıklama: Sermaye ve Finans Hesabı sol dikey eksende, EMBI+TR ve VIX endeksleri ise sağ dikey
eksende gösterilmektedir.
Kaynak: Sermaye ve Finans Hesabı TCMB’nin Elektronik Veri Dağıtım Sisteminden, VIX endeksi
Chicago Board Options Exchange’den ve EMBI+TR endeksi ise Thomson Reuters Data Stream’den
alınarak düzenlenmiştir.

Küresel krizin etkisiyle 2008’de yüzde 10,7 düzeyine düşen bu oran, 2014 yılı itibariyle
yüzde 14,7 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, kamu kesimi Şubat 2012 tarihinden
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itibaren yabancı para birimi cinsinden iç borç kullanmamıştır. Dolayısıyla açık enflasyon
hedeflemesi dönemi boyunca kamu kesiminin mali sürdürülebilirliğinden kaynaklanabilecek
bir mali baskınlık problemi konusunda endişe duyulmamaktadır. Buna karşın, mali baskınlık
problemi göstergelerinden biri olan Türkiye’nin ülke risk primi (EMBI+TR endeksi), açık
enflasyon hedeflemesi döneminde küresel risk iştahında yaşanan dalgalanmalara ve buna
bağlı sermaye akımlarına paralel olarak belirli dönemlerde hızla yükselmektedir.
EMBI+TR endeksi Türkiye’nin ülke risk priminin bir ölçütüdür. Endeksin artması,
Türkiye’nin risk priminin ve buna bağlı olarak uluslararası finansal piyasalardan borçlanma
maliyetinin arttığı anlamına gelmektedir. Buna göre endeksin yükseldiği dönemler finansal
istikrarsızlık probleminin yükseldiğini, Türkiye’ye yönelik risk algısının arttığını ve buna bağlı
olarak sermaye akımlarının yavaşladığını ya da tersine döndüğünü göstermektedir. VIX
endeksi ise küresel risk iştahının bir ölçütüdür. Endekisin oynaklığı küresel finansal
piyasalardaki belirsizliği açıklamaktadır. Buna göre endeksteki artışlar küresel risk iştahının
düştüğü, küresel finansal piyasalarda belirsizliklerin arttığı ve küresel likiditenin daraldığı
dönemleri, endeksteki düşüşler ise, küresel risk iştahının arttığı, küresel finansal piyasalarda
belirsizliklerin azaldığı ve buna bağlı olarak küresel likiditenin genişlediği dönemleri
göstermektedir. Açık enflasyon hedeflemesi döneminde EMBI+TR endeksiyle VIX endeksi
arasındaki korelasyon katsayısı 0,79 düzeyinde iken, EMBI+TR endeksiyle Sermaye ve
Finans Hesabı/GSYH oranı arasındaki korelasyon katsayısı ise -0,52 düzeyindedir.
Grafik 1’den görüldüğü üzere açık enflasyon hedeflemesi döneminde, küresel risk
iştahı artarken Türkiye’ye yönelik sermaye akımları durmakta ya da sermaye çıkışları
yaşanmakta ve bu dönemlerde EMBI+TR endeksinin yükseldiği görülmektedir. Örneğin 2006
yılının Nisan ayında 11,59 düzeyinde olan VIX endeksi, Mayıs ayında küresel finansal
piyasalarda yaşanan likidite daralmasının etkisiyle 16,44 düzeyine yükselmiş ve Haziran
ayında Türkiye’ye yönelik sermaye akımları belirgin bir biçimde gerilemiştir. Bu gelişmeye
paralel olarak Nisan ayında 178 baz puan düzeyinde olan EMBI+TR, Haziran ayında 318 baz
puana kadar yükselmiştir. Bu eğilim, en çarpıcı şekilde küresel kriz esnasında görülmektedir.
Ağustos 2008’de 20,65 düzeyinde olan VIX endeksi Ekim ayında 59,89 düzeyine
yükselirken, küresel likiditenin daralmasına paralel olarak 2008 yılının son çeyreğinden 2009
yılının ikinci çeyreğine kadar olan dönemde Türkiye’den sermaye çıkışları gerçekleşmiştir.
EMBI+TR ise Ağustos 2008’de 305 baz puan düzeyinde iken, Ekim ayında 775 baz puana
kadar yükselmiştir. Türkiye’den sermaye çıkışlarının keskinleştiği Kasım 2008-Mart 2009
döneminde ise endeks ortalama olarak 527 baz puan düzeyindedir. Benzer gelişme, Avrupa
Birliği Borç Krizi esnasında da görülmektedir. Nisan 2011’de 14,75 düzeyinde olan VIX
endeksi Eylül ayına gelindiğinde sürekli artarak 42,96 düzeyine yükselirken, bu dönemde
Türkiye’ye yönelik sermaye akımlarının dalgalandığı dikkat çekmektedir. Buna paralel olarak
Nisan 2011’de 187 baz puan düzeyindeki EMBI+TR, Kasım ayına gelindiğinde 381 baz
puana kadar ulaşmıştır. Öte yandan küresel finansal piyasalarda belirsizliğin azaldığı ve
likiditenin genişlediği dönemlerde ise Türkiye’ye yönelik sermaye girişlerinin arttığı ve
EMBI+TR endeksinin düştüğü gözlemlenmektedir.7 Bu noktada TCMB (2014)’nin de belirttiği
gibi dışsal baskınlık probleminden kaynaklanan ülke risk primi artışları mali baskınlık
probleminin enflasyon üzerindeki olumsuz sonuçlarının ortaya çıkmasına neden olarak para
politikası üzerinde baskı oluşturabilir.
3. Ampirik Yöntem
Makro ekonomik değişkenlerin karşılıklı olarak birbirlerini etkilemeleri nedeniyle içseldışsal değişken ayrımına gitmek ve eş zamanlı denklemlerde kısıt koymaksızın çözüm
yapmak zorlaşmaktadır. VAR modeli bu tip sorunlarla karşılaşmadan makro iktisadi ilişkilerin
analizine olanak sağladığı için, çalışmada Litterman (1979), Sims (1980) ve Doan, Litterman
ve Sims (1984) tarafından geliştirilen VAR modeli kullanılmaktadır.

7

Yrd. Doç. Dr. Serdar Varlık – Dr. Nimet Varlık

VAR modeline dayalı analizlerde etki-tepki fonksiyonları (impulse-response functions)
yoluyla elde edilen bulgular, modelde yer alan herhangi bir değişkende yapısal şok meydana
geldiğinde, bu şokun diğer değişkenlere olan etkisini yorumlamaya olanak sağlamaktadır.
Şokların etkileri geçici olduğundan, VAR modeline dayalı etki-tepki analizi, fonksiyonlardan
elde edilen katsayılar yardımıyla geçici şokların etkisini ortaya koymaktadır.
Standart bir VAR modelinden elde edilen etki-tepki fonksiyonları matris formunda şu
şekilde ifade edilmektedir (Enders, 1995, s.294-299);
𝑦𝑡 𝑎10 𝑎11
[ 𝑧 ]=[𝑎 ]+[𝑎
𝑡

20

21

𝑎12 𝑦𝑡−1 𝑒1𝑡
𝑎22 ] [ 𝑧𝑡−1 ]+[𝑒2𝑡 ]

(1)

Denklemde yer alan e1t ve e2t hata terimleri, εyt ve εzt gibi iki şoktan oluşmaktadır.
et=B εt olduğundan, e1t ve e2t şu şekilde yazılmaktadır;
-1

𝑒1𝑡 = (𝜀𝑦𝑡 − 𝑏12 𝜀𝑧𝑡 )/(1 − 𝑏12 𝑏21 )

(2)

𝑒2𝑡 = (𝜀𝑧𝑡 − 𝑏21 𝜀𝑦𝑡 )/(1 − 𝑏12 𝑏21 )

(3)

Elde edilen denklem bileşimlerinden 2×2 boyutunda basit bir ϕi matrisi yazılabilir;
𝜙𝑖 = [𝐴1𝑖 /(1 − 𝑏12 𝑏21 )] [

1
−𝑏21

−𝑏12
]
1

(4)

ϕi matrisi, ϕjk (i) faktörleri biçiminde tanımlanacak olursa, (5). ve (6). eşitlikler elde
edilmektedir;
𝑦𝑡 𝑦
𝜙11 (𝑖)
[ 𝑧 ]=[ ]+∑∞
𝑖=0 [𝜙 (𝑖)
𝑡
𝑧
21

𝜙12 (𝑖) ɛ𝑦𝑡−𝑖
][
]
𝜙21 (𝑖) ɛ𝑧𝑡−𝑖

𝑥𝑡 = 𝜇 + ∑∞
𝑖=0 𝜙𝑖 𝜀𝑡−1

(5)

(6)

ϕ11(i), ϕ12(i), ϕ21(i) ve ϕ22(i) katsayıları, etki-tepki fonksiyonu olarak adlandırılmaktadır.
Denklemlerde yer alan ϕi katsayısı, εyt ve εzt şoklarının yt ve zt üzerindeki etkilerinin
yorumlanmasına olanak sağlamaktadır (Enders, 1995). Bu çerçevede çalışmada, ülke risk
priminde bir şok meydana geldiğinde para politikasının enflasyonu kontrol etmekteki başarısı
VAR modeline dayalı etki-tepki analizi ile incelenmektedir.
4. Veri Setinin Tanımlanması ve Durağanlık Testleri
Çalışmada, tahmin edilen otoregresif model beş değişkenden oluşmaktadır. Bu
değişkenler Blanchard (2004) ve Favero ve Giavazzi’den (2004) hareketle Türkiye’nin ülke
risk primi (EMBI+TR), reel politika faiz oranı (RINT), reel efektif döviz kuru (REER), enflasyon
beklentileri (INFEXP) ve gerçekleşen enflasyon oranı (INF) olarak belirlenmiştir. RINT
değişkeni reel politika faiz oranını göstermektedir. Merkez bankalarının belirli bir dönemde
farklı faiz oranlarını temel para politikası aracı olarak kullandıklarını göz önünde bulunduran
Clarida, Gali ve Gertler (1998), Peersman (2002), Berument (2007), Alper ve Torul (2008),
politika faiz oranı için bankalar arası para piyasası gecelik repo faiz oranını (O/N)
kullanmaktadırlar. Çalışmada reel politika faiz oranı için, bankalar arası para piyasası gecelik
repo reel faiz oranı vekil/gölge değişken (proxy variable) olarak belirlenmektedir.
JP Morgan tarafından geliştirilen EMBI (basis point spread) değişkeni, YPE’lerin belirli
bir para birimi ve vade ile tanımlı hazine bonosu getirileri ile ABD hazine bonosu getirileri
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arasındaki farkı göstermektedir (Kim, 2004). Kamu kesiminin temerrüde düşme riskinin
standart bir ölçütü olarak da kabul edilen bu endeks, YPE’ler için ülke risk primini
yansıtmakta ve mali baskınlık probleminin varlığı hakkında fikir vermektedir (Blanchard,
2004). Bununla birlikte EMBI endeksi, YPE’lerin finansal piyasalarında meydana gelen
dalgalanmaları (Neumeyer ve Perri, 2005; Garcia-Herero ve Ortiz, 2006; Carare ve Popescu,
2011) ve sermaye akımlarına bağlı dışsal şoklar karşısındaki kırılganlıklarını yansıtması
açısından da önem taşımaktadır (Calvo, 2002; González‐Rozadave Levy-Yeyati, 2008).
Çalışmada Çulha vd. (2006), Özatay vd. (2009) ve Kılınç ve Tunç’dan (2014) hareketle
Türkiye’nin ülke risk primini yansıtan EMBI+TR (basis point spread) endeksi, doğal
logaritması alınarak kullanılmaktadır.
REER, reel efektif döviz kurudur (TÜFE bazlı). REER’deki artış, Türk Lirası’nın (TL)
ABD Doları (USD) karşısında aşırı değerlenmesi ya da değer kazanması anlamına gelirken,
REER’deki düşüş ise TL’nin ABD Doları karşısında değer kaybetmesi anlamına gelmektedir.
Çalışmada Gali ve Monacelli (2005) ve Burstein, Eichenbaum ve Rebelo (2005)’dan
hareketle REER değişkeni logaritmik farkı alınarak kullanılmaktadır. INFEXP değişkeni, cari
ayın aritmetik ortalama TÜFE enflasyon oranı beklentisini, INF değişkeni ise cari ayın TÜFE
enflasyon oranını göstermektedir. Çalışmada INFEXP değişkeninin kullanılmasının nedeni,
enflasyon hedeflemesi uygulayan merkez bankaları açısından para politikasının başarısının,
ileriye dönük enflasyon beklentilerinin kontrol edilebilmesine bağlı olmasıdır (Blinder, 1998;
Kara ve Orak, 2008). Çalışmada INFEXP ve INF değişkenleri, Tramo/Seats yöntemi ile
mevsimsellikten arındırılarak kullanılmaktadır.
Öte yandan Türkiye’nin de içinde bulunduğu YPE’lerde faiz oranı, döviz kuru ve ülke
risk primi gibi değişkenler ABD Merkez Bankası’nın (FED) uyguladığı para politikasından
önemli ölçüde etkilenmektedir (Uribe ve Yue, 2006; Mackowiak, 2007; Izquerdo vd., 2008;
Kılınç ve Tunç, 2014). Ayrıca, küresel finansal piyasalarda risk iştahında meydana gelen
dalgalanmalar, Türkiye gibi enflasyon hedeflemesi uygulayan YPE’lerde merkez bankalarının
para politikası kararlarını önemli ölçüde etkilemektedir (Özatay vd., 2008; Bekaert, Hoerova,
Lo Duca, 2013). Bu ülkelerde iktisadi karar birimlerinin riskten kaçınma davranışları para
politikasının aktarma mekanizması açısından (risk alma kanalı) belirleyici olmaktadır (Rajan,
2006; Adrian ve Shin, 2008; Borio ve Zhu, 2008). Diğer taraftan, Türkiye gibi YPE’lere
yönelik sermaye akımlarıyla ülke risk primi arasındaki ilişki, para politikası kararları üzerinde
etkili olabilmektedir (Razin ve Sadka, 2001). Dolayısyla çalışmada dışsal baskınlık
probleminin ülke risk primi hareketlerini etkilediği göz önünde bulundurularak, FED politika
faiz oranı, logaritması alınan VIX endeksi ve Sermaye ve Finans Hesabı/GSYH oranı (CF)
dışsal değişkenler olarak kullanılmaktadır. CF oranı hesaplanırken kullanılan GSYH serisi,
önce interpolate edilmiş8 ve ardından Tramo/Seats yöntemiyle mevsimsellikten
arındırılmıştır.
EMBI+TR endeksi ve FED politika faiz oranı Thomson Reuters Data Stream veri
tabanından, VIX endeksi Chicago Board Options Exchange’den (CBOE) elde edilmiştir. INF
değişkenine Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) veri tabanından, CF oranının verilerine,
REER ve INFEXP değişkenlerine ise TCMB’nin Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’nden (EVDS)
ulaşılmıştır. ADF ve PP birim kök testlerinin sonuçlarından REER, INFEXP, INF ve CF
serilerinin düzeyde durağan oldukları, RINT, EMBI+TR, FED ve VIX serilerinin ise düzeyde
durağan olmadıkları bulgusuna ulaşılmaktadır. Düzeyde durağan olmayan RINT, EMBI+TR,
FED ve VIX serilerinin birinci dereceden farkları alındığında durağanlıkları sağlandığı için, bu
değişkenler çalışmada birinci dereceden farkları alınarak kullanılmaktadırlar.
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Tablo-1. ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları
Değişkenler

Düzey/Fark
Düzey

EMBI+TR
Birinci Fark
Düzey
REER
Birinci Fark
Düzey
RINT

Birinci Fark
Düzey

INFEXP

Birinci Fark
Düzey

INF
Birinci Fark
Düzey
FED
Birinci Fark
Düzey
VIX
Birinci Fark
Düzey
CF
Birinci Fark

Sabit Terim
-2,807
(0,0605)
-10,4948*
(0,0000)
-8,121*
(0,0000)
------1,306
(0,6247)
-5,505*
(0,0000)
-5,815*
(0,0000)
------

ADF
Trend ve Sabit Terim
-2,812
(0,1961)
-10,479*
(0,0000)
-8,082*
(0,0000)
------1,573
(0,7970)
-5,500*
(0,0001)
-6,184*
(0,0000)
------

-9,176*
(0,0000)
------1,844
(0,3573)
-4,674*
(0,0002)
-2,914**
(0,0470)
-11,330*
(0,0000)
-6.898*
(0,0000)
------

-9,195*
(0,0000)
------1,205
(0,9038)
-4,869*
(0,0007)
-2,974
(0,1442)
-11,294*
(0,0000)
-6.887*
(0,0000)
------

Sabitsiz
-0,100
(0,6467)
-10,544*
(0,0000)
-8,147*
(0,0000)
------1,335
(0,1675)
-5,504*
(0,0000)
-1,121
(0,2370)
-13,470*
(0,0000)
-2,337**
(0,0195)
------2,331**
(0,0197)
-4,446*
(0,0000)
-0,172
(0,6217)
-11,382*
(0,0000)
-2.922*
(0.0038)
------

Sabit Terim
-2,817
(0,0592)
-10,531*
(0,0000)
-7,885*
(0,0000)
------1,134
(0,7001)
-5,505*
(0,0000)
-5,815*
(0,0000)
------9,104*
(0,0000)
------1,284
(0,6350)
-9,495*
(0,0000)
-2,815
(0,0595)
-12,437*
(0,0000)
-6.956*
(0,0000)
------

PP
Trend ve Sabit Terim
-2,807
(0,1980)
-10,517*
(0,0000)
-7,838*
(0,0000)
------1,314
(0,8790)
-5,501*
(0,0001)
-6,159* (0,0000)
------9,126*
(0,0000)
------0,968
(0,9432)
-9,528*
(0,0000)
-2,868
(0,1768)
-12,584*
(0,0000)
-6.939*
(0,0000)
------

Sabitsiz
-0,098
(0,6473)
-10,583*
(0,000)
-7,919*
(0,0000)
------1,274
(0,1855)
-5,505*
(0,0000)
-0,934
(0,3099)
-26,422*
(0,0000)
-4,835*
(0,0000)
------1,801
(0,0683)
-9,491*
(0,0000)
0,061
(0,7002)
-12,504*
(0,0000)
-3.630*
(0,0004)
------

Açıklama: Birim kök testinde kullanılan gecikme sayısı Schwarz Bilgi Kriteri’ne (SIC) göre otomatik
olarak belirlenmektedir. Çalışmada SIC’e göre belirlenen uygun gecikme uzunluğu 12’dir. PP birim kök
testinde Newey-West bant genişliği kullanılmaktadır. * işareti yüzde 1’lik, ** işareti ise yüzde 5’lik
MacKinnon kritik değerlerinde serinin durağan olduğunu göstermektedir. Parantez içindeki değerler
olasılıkları göstermektedir.

5. Ampirik Bulgular
VAR analizi yapılırken öncelikle model için uygun gecikme uzunluğu belirlenmektedir.
Çalışmada tahmin edilen modelin uygun gecikme uzunluğunun Sequential Modified LR Test
Statistics (LR), Final Prediction Error (FPE), Akaike Information Criterion (AIC) ve HannanQuinn (HQ) kriterlerine göre 1 ve Schwarz Information Criterion (SC)’e göre 0 olduğu
görülmüştür. Ancak, modelin hata terimlerinin birbirleri ile ilişkili olup olmadıklarını test etmek
amacıyla uygulanan Autocorrelation LM Testi sonuçlarına göre, üçüncü gecikme
uzunluğunda otokorelasyon probleminin yaşanmadığı saptanmaktadır. Bu nedenle
çalışmada uygun gecikme sayısı olarak üçüncü gecikme tercih edilmektedir. Diğer taraftan,
hata terimlerinin varyansının tüm örneklem için sabit olup olmadığını test etmek amacıyla
uygulanan White Testi’nin sonuçlarına göre, modelde değişen varyans (heteroskedasticity)
problemiyle karşılaşılmamaktadır. Ayrıca, AR karakteristik polinomunun ters köklerinin birim
çember içinde yer almaları modelin bütünüyle durağan olduğunu yansıtmaktadır. Dolayısıyla
yapılan testler, çalışmada tahmin edilen VAR modelinin yapısal olarak herhangi bir sorun
içermediğini göstermektedir.
VAR analizinde bir diğer önemli nokta, değişkenlerin modeldeki sıralarıdır. Etki-tepki
katsayılarının elde edilmesinde kullanılan Cholesky ayrıştırmasına göre; hatalar ortogonolize
edilmekte ve elde edilen varyans-kovaryans matrisi diagonal hale getirilmektedir (Hamilton,
1994). Bu nedenle Cholesky sıralamasına göre yapılan çalışmalarda değişkenlerin
sıralaması değiştikçe etki-tepki fonksiyonları da değişmektedir. Cholesky sıralamasında tüm
değişkenler kendilerinden önce gelen değişkenlerden eş zamanlı olarak etkilenirken,
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kendilerinden sonra gelen değişkenlerden eş zamanlı olarak etkilenmemektedirler.
Çalışmada değişkenlerin sıralaması dışsaldan içsele doğru yazılmaktadır. Buna göre ülke
risk primi şoku ülke risk primini, reel efektif döviz kurunu, reel politika faiz oranını, enflasyon
beklentilerini ve gerçekleşen enflasyon oranını eş zamanlı olarak etkilemektedir; fakat kendisi
dışındaki değişkenlerden eş zamanlı olarak etkilenmemektedir.
Grafik-1’de, ülke risk primine verilen bir standart sapma pozitif şoka modelde yer alan
diğer değişkenlerin verdikleri tepkiler gösterilmektedir. Ülke risk primine (EMBI+TR) verilen
bir standart sapma pozitif şok karşısında değişkenin kendisinin verdiği tepki, sadece birinci
ay istatistiksel olarak anlamlı bulunmaktadır. Farklı bir ifade ile ülke risk primi şoku bir ay
sürmektedir. Ülke risk primi şokuna reel efektif döviz kurunun (REER) verdiği tepki,
beklendiği gibi düşüş yönünde gerçekleşmektedir. Çalışmada ülke risk primi şoku karşısında
reel efektif döviz kurunun düşüş yönünde verdiği tepkinin ilk iki ay boyunca istatistiksel olarak
anlamlı olduğu bulgusuna ulaşılmaktadır.
Grafik-1 Ülke Risk Primi Şokunun Etki-Tepki Fonksiyonları
EMBI+TR'nin EMBI+TR'ye Tepkis i
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Açıklama: Grafiklerin dikey ekseni ilgili değişkene verilen bir birim pozitif şoka diğer değişkenin verdiği
tepkinin yönünü ve büyüklüğünü gösterirken, yatay eksen şokun verilmesinden sonra geçen 18 aylık
süreyi göstermektedir. Düz çizgiler nokta tahminleri göstermekte, kesikli çizgiler ise değişkenlerin
verdiği tepkiler için ± 2 standart sapma güven aralıklarını temsil etmektedir. Çalışmada güven aralıkları
Monte-Carlo simülasyon tekniği ile hesaplanmaktadır.

Ülke risk priminde meydana gelen bir standart sapma şoka, reel politika faiz oranının
(RINT) verdiği tepkinin nokta tahmin olarak dört ay boyunca artış yönünde gerçekleştiği ve
bunun ilk üç ayının istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Buna göre; ülke risk
primi şoku ve bu şokun reel efektif döviz kuru üzerindeki etkisi karşısında TCMB’nin
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konjonktür karşıtı bir duruş sergilediği söylenebilir. Çalışmada enflasyon beklentilerinin
(INFEXP), bir standart sapma ülke risk primi şoku karşısında nokta tahmin olarak ilk üç ay
artış yönünde tepki verdiği ve bu tepkinin sadece ikinci ay istatistiksel olarak anlamlı olduğu
bulgusu elde edilmektedir. Enflasyon oranı (INF) ise, ülke risk priminde meydana gelen bir
standart sapma şok karşısında nokta tahmin olarak ilk iki ay artış yönünde tepki vermekte ve
bu tepkinin sadece birinci ayında istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir.
Dolayısıyla, çalışmada ülke risk primi şokunun enflasyon beklentilerini ve bunun sonucunda
gerçekleşen enflasyonu kısa dönemde artırdığı bulgusuna ulaşılmaktadır.
5. Sonuç
Açık enflasyon hedeflemesi dönemi boyunca kamu kesiminin mali sürdürülebilirliği,
mali baskınlık problemi açısından bir tehdit oluşturmamasına rağmen, dışsal baskınlık
problemi sonucunda sermaye akımlarında yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak Türkiye’nin
ülke risk primi dönemsel artışlar göstermektedir. Ülke risk priminde meydana gelen bu
artışlar, enflasyonu yükselterek para politikasının başarısını olumsuz yönde
etkileyebilmektedir. Çalışmada bu nokta dikkate alınarak, Ocak 2006-Aralık 2014
döneminde, ülke risk primi şokunun TCMB’nin uyguladığı para politikasının başarısını ne
şekilde etkilediği VAR modeli çerçevesinde incelenmektir.
Ülke risk primi şokunun etki-tepki fonksiyonu sonuçlarına göre; ülke risk primindeki
artış reel efektif döviz kurunu düşürmekte, TCMB’nin reel politika faiz oranını yükseltmesine
neden olmakta, enflasyon beklentilerini ve bunun sonucunda gerçekleşen enflasyon oranını
kısa dönemde yükseltmektedir. Ülke risk primi şoku karşısında gerçekleşen enflasyon
oranındaki artış, sadece birinci ay istatistiksel olarak anlamlı bulunmaktadır. Bu durum, ülke
risk primi şoku karşısında TCMB’nin izlediği konjonktür karşıtı para politikası duruşunun,
şokun reel efektif döviz kuru aracılığıyla enflasyon üzerinde neden olduğu olumsuz etkileri
azaltmaya kısmen yardımcı olduğu şeklinde yorumlanmaktadır.
Çalışmanın bulguları, enflasyon beklentilerinin para politikası hedefleri çerçevesinde
yönetilebilmesi ve böylece enflasyonun kontrol edilebilmesi için, maliye politikasının ülke risk
primini azaltacak şekilde uygulanmasının yanında, para politikasının konjonktür karşıtı
duruşunun makro ihtiyati araçların kullanımı ile desteklenmesinin önemini ortaya
koymaktadır.
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Calvo ve Mishkin (2003, s.103-106) ve Mishkin (2004, s.2-3), YPE’lerde enflasyon hedeflemesinin
başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek faktörleri; (i) zayıf kurumsal yapı, (ii) finansal piyasaların
yeterince güçlü olmaması ve hükümetin ihtiyatlı düzenleme ve denetim politikalarının zayıf olması,
(iii) merkez bankalarının güvenilirlik ve itibar sorunu yaşaması, (iv) yükümlülük dolarizasyonunun
varlığı, (v) sermaye hareketlerinin aniden durması ya da tersine dönmesi karşısında savunmasızlık
şeklinde sıralamaktadırlar.
Bir ülkenin borcunun yabancı para birimi cinsinden tanımlı olması “ilk günah” (original sin)
sorunuyla ilişkilidir. Uluslararası ilk günah sorunu YPE’lerin uluslararası piyasalardan yabancı para
birimi cinsinden ve uzun vadeli olarak dış borç kullanamaması durumu olarak tanımlanmaktadır
(Mehl ve Reynaud, 2005, s.5).
Bu durum günümüzde ülke risk primini azaltacak şekilde uygulanabilecek kurala dayalı maliye
politikasının önemini ortaya koymaktadır. Ayrıntılı bilgi için Bkz. (Civriz, 2010).
Dışsal baskınlık problemi, YPE’lere yönelik sermaye girişlerinin aniden durması ve/veya tersine
dönmesi sonucunda döviz kurunda ve ülke risk priminde meydana gelen şokların para politikasının
başarısını olumsuz yönde etkilemesi durumudur. Dışsal baskınlık problemi, enflasyon
beklentilerinin yönetimini zorlaştırmakta ve para politikasının güvenilirliğini azaltarak merkez
bankalarının enflasyonu kontrol etmekteki başarısını olumsuz yönde etkilemektedir (Fraga vd.,
2003, s.26).
Bkz. (TCMB Kanunu, Madde 52 ve Madde 56).
Örneğin küresel likiditenin genişlediği dönemlerde merkez bankalarının sermaye hareketleri
karşısında gösterecekleri tepki ile yurt içinde enflasyonda ve kredi hacmindeki artışa gösterecekleri
tepki arasında bir çelişki ortaya çıkabilir. Enflasyon oranındaki artışa ve kredi hacmindeki
genişlemeye politika faiz oranını yükselterek verilen tepki, başlangıçta enflasyonun düşürülmesine
ve kredi hacminin daraltılmasına yardımcı olurken, daha sonra ulusal para biriminin aşırı değerli
olmasına neden olarak yeni sıcak para akımlarını teşvik edebilir. Bu ise kredi hacminin
genişlemesini yeniden tetiklerken, cari açığın artmasını beraberinde getirebilir (Özatay, 2011; Kara,
2012).
2014 yılının ilk çeyreğinde VIX endeksinde büyük bir dalgalanma yaşanmamasına rağmen,
Türkiye’ye yönelik sermaye akımlarının yavaşlaması ve Ocak ve Mart aylarında sermaye
çıkışlarının yaşanmasıyla birlikte EMBI+TR endeksi belirgin bir biçimde yükselmiştir.
GSYH serisi için aylık veri bulunmadığından TCMB’den elde edilen çeyrek dönemlik veriler
interpolasyon yöntemi ile aylık verilere dönüştürülmüştür. Bunun için, Litterman (1983)’ın zaman
serilerine ilişkin makalesinde ele aldığı yöntem kullanılmıştır.

Bankacılar Dergisi, Sayı 95, 2015

Kurumsal Kimliğin Merkez Bankaları için Önemi:
Merkez Bankaları Kurumsal Kimlik Uygulamalarının
İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
Dr. Eyüp Kahveci*
Canan Binal Yılmaz**
Özge Eldeniz***
Öz
Literatürde kurumsal kimliği firmanın logosu, markası ve imajı gibi görsel öğeleri ile ele alan dar
kapsamlı tanımlardan, firmanın pazarlama stratejilerinin ve rekabet avantajının temel unsurlarından
biri olarak gören ve kurumun kendini dış dünyaya tanıtma biçimi olarak ele alan geniş kapsamlı
tanımlamalara kadar çok farklı görüşler mevcuttur. Çalışmada geniş kapsamlı literatür taramasının
ardından merkez bankalarının kurumsal kimlik konusunda ne tür çalışmalar yaptıklarının tespit
edilmesi amacıyla araç bağımsızlığına sahip ve bir kısmı enflasyon hedeflemesi rejimi uygulayan on
adet merkez bankasına elektronik posta gönderilerek kurumsal kimlik konusunda ne tür çalışmalar
yaptıkları ve varsa kurumsal kimlik kılavuzlarını göndermeleri istenmiştir. Ayrıca, ilgili merkez
bankalarının genel ağ siteleri incelenerek kurum olarak kendilerini nasıl tanıttıkları, vizyon, misyon ve
değerleri ile stratejik amaçları incelenerek nasıl bir kurumsal kimliğe sahip oldukları araştırılmaya
çalışılmıştır. Küreselleşmenin kendini gösterdiği günümüzde, sadece görsel ögelerin ve tasarımın
kurumu yansıtmakta yetersiz kaldığı; bunu sağlamak için kurumun felsefesini, yönetim biçimini,
davranış şeklini de paydaşları ile paylaşması yönündeki görüşün hâkimiyet kazandığı stratejik kurum
kimliği döneminde merkez bankalarının amaçlarını ve verilen görevlerini etkili bir şekilde yerine
getirmek için kurumsal kimliklerini bu doğrultuda stratejik bir unsur olarak kullanmaları para
politikalarına olumlu katkılar sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Kimlik, Kurumsal İletişim, Kurumsal Yönetim, Merkez Bankacılığı,
Stratejik Planlama.
JEL Sınıflaması: G340, M14, L210.
The Importance of Corporate Identity: Analysis and Evaluation of Corporate Identity
Practices of Central Banks
Abstract
In the literature, the definitions for corporate identity vary from narrow definitions of the term
implying the corporate identity comprises of visual features of a company such as logo, brand and
visual image, to broader definitions where corporate identity is introduced as the way which
firms/institutions present themselves to the outside world. In this study, after a comprehensive
literature review, we try to elaborate central banks work on corporate identity. In this line, we have sent
e-mails to ten instrument independent central banks some of which are inflation targeters, and asked
them whether they have done any work on corporate identity. We have also examined their web sites
and tried to establish how they present themselves, as well as their vision, mission, values and
strategic goals to determine the principles underlying their corporate identity. In a highly globalized
world, only visual aspects and design are inadequate forms of representing a company or institution.
In order to do so, in the strategic corporate identity era, institutions have to reflect their philosophy,
their management structure and its corporate behavior. Accordingly, the use of corporate identity as a
strategic tool by the central banks will help them in implementing monetary policy.
Keywords: Corporate Identity, Corporate Communication, Corporate Governance, Central Banking,
Strategic Planning.
JEL Classification: G340, M14, L210.
*
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TCMB Kamuoyu ile İlişkiler Müdürü.
TCMB Merkez Bankası Uzmanı.
TCMB Merkez Bankası Uzman Yardımcısı.
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1. Giriş
Kurumsal kimliğin bir kurumun başarıya ulaşmasında kullanabileceği etkin ve stratejik
bir araç olabileceği vurgulanmaktadır. Bu araç, kurum içi gerekli aktiviteleri anlamlı bir
biçimde birbirine bağlayarak, kurumun kültürünü tutarlı bir biçimde dış dünyaya sunmaktadır
(Balmer ve Wilson, 1998). Kurumsal kimlik kavramı, kurumu hedef kitlelere tanıtmanın
maliyet etkinliği sağlayan bir yolu olarak ortaya çıkmakta rekabet avantajı sağlamak için
önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Son yıllarda da kavramın hem akademik
alanda hem de iş dünyasında artan bir ilgiyle ele alındığı gözlenmektedir. Kurumsal kimliğin
etkili bir şekilde yönetilmesinin çalışanların motivasyonunu artırmasından, kurumların hedef
kitlelerle ve paydaşlarla etkili iletişim kurarak kurumun amaçlarına ulaşmasında yardımcı
olmasına kadar çok çeşitli avantajlarını sıralamak mümkündür. Aynı zamanda, kurumsal
kimlik, kurum paydaşları ile güçlü ve güvenilir ilişkiler kurmak ve işletmeye rekabet avantajı
sağlamak için stratejik bir araç olarak ele alınmaktadır.
Kurumsal kimlik kavramı bu kapsamda, öncelikle özel sektörde ve zamanla kamu
sektöründe ön plana çıkmıştır. Bu çalışmada, on adet merkez bankasının kurumsal kimlik
çalışmaları merkez bankalarının temel amaç ve görevleri ile amaç ve görevlerini yerine
getirirken ön plana çıkardıkları kurumsal değerleri çerçevesinde incelenmekte ve Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasının kurumsal kimliği, bu çerçevede ele alınmaktadır.
2. Kurumsal Kimlik Kavramı
Kurumsal kimlik olgusunun hem akademik alanda hem de uygulamada giderek önemli
bir hal almasına karşın tam anlamıyla genel kabul görmüş bir tanımı yapılamamıştır. Hâlâ
marka, kurumsal imaj, kurumsal tasarım ve kurumsal kimlik kavramları birbiri ile
karıştırılmaktadır. Bunun nedeni ise kurumsal kimliğin işletme stratejileri, kurum kültürü,
kurumsal tasarım gibi her işletmeye özgü çok farklı fonksiyonlarla ilişkilendirilmesinden
kaynaklanmaktadır (Melewar, Karaosmanoğlu ve Paterson, 2005, s.60).
Kurumsal kimliğin, kurumların pazarlama stratejilerinde bir odak noktası olmasıyla,
kavram farklı kapsamlarda ve farklı tanımlamalarla ele alınmaya başlanmıştır. Bu
tanımlamalardan en temeli, kurumsal kimliği grafik tasarım yaklaşımı ile ele almaktadır. Bu
yaklaşım çerçevesinde kurumsal kimlik, bir kurumun iletişimini kurduğu ve kamuoyunun bu
kurum ile ilişkilerini yapısal hale getiren ayırt edici genel görsel imajı olarak tanımlanmaktadır
(Leitch ve Davenport, 2011). Bu yaklaşımda kurumsal kimlik denildiğinde, çoğunlukla logo,
kurumsal renkler ve benzeri görsel unsurlar akla gelmekte, “sembolizm” ön planda yer
almaktadır.
Bununla beraber bir kurumun sadece logo veya semboller ile iletişim kuramayacağı
aşikardır. Bu çerçevede, daha bütüncül bir yaklaşımla, kurumsal kimlik bir kurumun veya
örgütün bilerek veya bilmeyerek hedef kitlelerine kendini ifade etme yöntemlerinin toplamı
olarak tanımlanmaktadır. Bir başka deyişle, kurumsal kimlik, kurumun dikey veya yatay
biçimde farklı kanallarla toplumun farklı kesimleri ile iletişiminde kendini tüm yönüyle dışarıya
yansıtış biçimi olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle giderek artan sayıda akademisyen,
kurumsal kimliği bir kurumun çalışanlarının ve üyelerinin davranışlarından köklerini alan,
kuruma özgü tasarım ve davranışlar bütünü olarak tanımlamaktadır (Van Riel, 1995).
Kurumsal kimlik bir kurumun kendine özgü ve esas karakteristik özelliklerini, bir kurumu
diğerlerinden ayırt eden unsurlarını, o kuruma istikrar ve tutarlılık sağlayan tüm bileşenlerini
yansıtmaktadır (Cornelissen, Haslam ve Balmer, 2007, s.7).
Bu doğrultuda, Olins (1994) kurumsal kimliği, kurumun fiziksel, operasyonel ve insani
faktörlerinin tamamından meydana gelen bir kavram olarak ele almakta ve kurumsal kimliğin
kurumu sunduğu ürün ve/veya servis çeşitleri, çevresinde etkileşimde bulunduğu diğer
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kurumlar, ürünü ve servisi tanıtmak için kullandığı iletişim kanalları ve çalışanlara ve dış
dünyaya karşı davranış şekli kanallarıyla dışarıya tanıttığını belirtmektedir.
Benzer bir yaklaşımla, Cornelissen, Haslam ve Balmer (2007) kurumsal kimliği; logo,
kurumsal görsel tasarım, iletişim ve kurum dışına yansıyan tüm davranışlar, bir diğer deyişle
kurumun kendini dış dünyaya tanıtma biçimi olarak tanımlamıştır. Bununla birlikte, kurum içi
kültür ve kurumun stratejik faaliyetleri de kurumsal kimlik tanımına dâhil edilmektedir.
Melewar ve Jenkins (2002) kurumsal kimliğin “organizasyon nedir”, “neyi temsil etmektedir”,
“ne yapmaktadır”, “nasıl yapmaktadır” ve “nereye gitmektedir” sorularına cevap verdiğini
belirtmektedir. Otubanjo ve Amujo (2012) ise bu sorgulamaya kurumun nerede olduğu ve
neden orada olduğu, firmanın içinde bulunduğu durumu, ne yapmakta iyi olduğu, neyi temsil
ettiği, firmanın neye inandığı ve nasıl işletildiği sorularını ekleyerek kurumsal kimlik kavramını
genişletmiştir.
Üzerinde düşünülüp planlanarak hazırlanan resmi kurumsal kimliğin yanında, bazı
alanlarda planlanmamış insan davranışları ile ilgili olan resmi olmayan kurumsal kimlik
ögeleri de göze çarpmaktadır. Özellikle servis sektöründe daha yaygın olan gayri resmi
kurumsal kimlik; çalışanların davranışları, mimikleri, vücut duruşları, yüz ifadeleri gibi
hareketlerin yanı sıra giyim, dış görünüş gibi unsurlardan etkilenmekte ve çalışanların tutum
ve davranışlarıyla ilişkilendirilip müşterilere yansımaktadır (Otubanjo ve Amujo, 2012, s.409).
3. Kurumsal Kimlik Geliştirilmesinin Amaçları ve Avantajları
Kurumsal kimliğin son zamanlarda giderek önem kazanmasında en önemli etkenlerden
biri, küreselleşmenin de etkisiyle gelişen ve çeşitlenen pazarlarda gün geçtikçe artış
göstermekte olan kurumlar arası rekabettir. Kurumlar rakiplerine göre avantaj elde edebilme
amacıyla öncelikle tüketiciler tarafından seçilebilir olmak için stratejiler tasarlamakta, daha
sonra bu stratejileri belirledikleri hedef kitleye can alıcı bir biçimde sunmaya çalışmaktadır.
İşte bu sunuş, tüketicinin gözünde kurumun tutarlı ve güvenilir bir kimliğe sahip olmasıyla
gerçekleşmektedir. Kurumsal kimlik, kurumun faaliyet gösterdiği sektörde iletişiminin yanı
sıra kurumun dışarı dönük tüm özelliklerini yansıtmakta ve bu nedenle kurumun nasıl
tanındığına ilişkin bir algı oluşturmaktadır. Öte yandan kurumsal kimlik sadece kurum dışında
rekabet alanında değil; kurum içinde çalışanlara, kuruma ve yöneticilere daha pek çok
alanda fayda sağladığından kurumlar güçlü bir kimliğe ihtiyaç duymaktadır.
Kurumsal kimlik tasarımının, kurumun görünürlüğünü ve tanınırlığını artırdığı kabul
edilmektedir. Özellikle finansal hizmetler sunan firmalar açısından kurumsal kimliğin kurumlar
arası farklılaşmayı sağlayan temel bir faktör olduğu konusunda bir fikir birliği bulunmaktadır
(Wilkinson ve Balmer, 1996). Kurumsal kimlik çalışmalarının bir diğer amacı, kurumların
tarihsel, kültürel, coğrafi kimliklerini, kuruluş amaçlarını ve ideallerini, ürün ve hizmetlerini,
sektördeki konumlarını, en az çabayla, en kısa zamanda ve etkili bir biçimde hedef kitleye
aktarmaktır.
Van den Bosch, Elving ve De Jong (2006), bir kurumun görsel kimliği ile kurum
itibarının beş boyutu -görünürlük, ayırt edilebilirlik, orijinallik, şeffaflık ve tutarlılık- arasındaki
ilişkiyi inceledikleri çalışmada, görsel kimliğin kurumsal itibarın sayılan beş boyutunu da
desteklediği sonucuna ulaşmışlardır. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, kurumsal
kimliğin dış paydaşlar üzerinde uzun süreli bir etki bıraktığı kabul edilmektedir. Ayrıca,
kurumsal kimlik bir kurumun yapısını dış paydaşlara ileterek, kurumun birimleri ve bölümleri
arası uyumu görselleştirmekte ve bu uyumu dışarıya yansıtmaktadır. Bu nedenle kurumsal
kimlik, kurumu hedef kitlelere tanıtmanın maliyet etkinliği sağlayan bir yolu olarak ortaya
çıkmaktadır.
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Balmer ve Wilson (1998) kurumsal kimlik yönetiminin tercih edilen bir kurum imajı ve
itibarına sahip olma çabasına dayandığı, böylece hem kurum sahiplerinin hem de kurum
çalışanlarının, çalışma isteğinin ve bağlılıklarının artacağı ve nihai durumda kurumun
sunduğu ürün veya servisin piyasada talep göreceği, kurumun hisselerinin değerleneceği,
devletin kuruma bakış açısının iyimserlik kazanacağı ve kurumun medyada olumlu anılacak
bir konuma geleceği şeklinde bir tablo ile kurumsal kimliğin neden önemli hale geldiğini
özetlemiştir. Bu nedenle 21. yüzyılda kurumsal kimlik yönetimi, küresel piyasalarda
devamlılığını sağlamak isteyen kurumların yöneticileri için anahtar bir role sahip olmuştur.
Diğer yandan, kurumsal kimlik dış paydaşlar gözünde kurumu sembolize ederek
kurumun imajına ve saygınlığına katkı sağlamakta ve kurumun kurumsal itibarını
güçlendirmektedir. Dikkatli şekilde tasarlanmış ve dışarıya sunulmuş bir kurumsal kimlik,
kurumun tarihsel kökenlerine ve kültürüne dayanarak kurumun yapısını ve stratejisini dış
paydaşları ile etkili bir şekilde paylaşabilmesinin bir yolunu sağlamaktadır. Kurumsal kimlik,
kurum çalışanlarının kuruma aidiyet hissini geliştirmesi açısından da pek çok avantajı
barındırmaktadır. İlk olarak, kurumsal kimliğin kurum çalışanlarında ortak bir hedefe yönelik
olarak topluca çalıştıkları algısı oluşturarak, moral ve motivasyonlarını artırdığı kabul
edilmektedir. Diğer yandan, çalışanların kurumla kendilerini bağdaştırmalarına katkı
sağlayarak çalışanlar açısından aile çatısı altında bir araya gelindiği ve bütünlüğün
korunduğu duygusunu oluşturmaktadır. Güçlü bir kurumsal kimlik, aidiyet duygusunu artırdığı
gibi, güçlü bir “biz” duygusu da yaratmaktadır. Çalışanlar, kendilerini çalıştıkları kurumla
özdeşleştirdikleri ölçüde kurumun belirlenen amaçlarını destekleyici tavır sergilemekte,
kurumun ilkelerini benimsemekte ve kurumun amaçları ile uyumlu kararlar almaktadırlar
(Stuart, 2002, s.30).
Van den Bosch, Elving ve De Jong (2006) tarafından yapılan bir anket çalışmasında;
ana merkezi Hollanda’da bulunan, en az 400 çalışanı olan ve son iki yıl içinde görsel kimlik
ögelerinde herhangi bir değişim yapmamış 20 kurumla yürütülmüş, kurumsal görsel kimlik
uygulayarak tutarlılığın sağlanmasında etkili olan çalışanların fikirlerine odaklanmıştır. Bu
araştırmanın sonucuna göre, kâr odaklı kurumların içinde bulunduğu rekabet ortamında
kendini kanıtlama çabasından dolayı kurumsal görsel kimliğin bu kurumlarda daha tutarlı
olarak kullanıldığı ve bu kurumların bu sayede kendileriyle ilgili daha çok bilgi sunarak
çalışanların kurum içindeki uygulama, kariyer imkânları gibi konularda daha çok bilgiye
ulaşmalarını sağlayıp çalışma verimlerini artırdığı ortaya konmuştur.
Melewar, Karaosmanoğlu ve Paterson (2005) çalışanlar ve yöneticiler ile yaptıkları
birebir görüşmelerin sonucunda kurumsal kimliğin; işe alımlarda kaliteli çalışanların firmayı
tercih etmesini ve çalışanların motivasyonunu artırmasını sağladığı, firmanın kendini
rakiplerinden farklılaştırmasına yardımcı olduğu, uzun soluklu bir rekabet avantajı ve fiyat
konusunda üstünlük sağladığı, ürünün yaşam döngüsünü uzattığı, finansal yatırımları çektiği
ve kârı artırmaya yardımcı olduğu sonuçlarına ulaşmışlardır. Bunlara ek olarak Downey
(1986), iyi planlanan bir kurumsal kimlik sonucunda; kurumun yönetiminde sınırların ve
yapılacakların belirlenmesiyle işin bütünün görülüp eksikliklerin ve yapılması gerekenlerin
belirlenebileceğini, daha önce bağlantı kurulamayan ve odaklanılamayan işlerin
anlamlandırılabileceğini, tüm bu artı değerler sonucunda etkinlikle beraber kuruma olan
güven ve saygınlık artarken aynı zamanda kurumun etkili bir reklam ve tanıtım sürecine de
sahip olacağını belirtmiştir.
Kısacası, kurumsal kimliğin bir kurumun başarıya ulaşmasında kullanabileceği etkin ve
stratejik bir araç olabileceği vurgulanmaktadır. Bu araç, kurum içi gerekli aktiviteleri anlamlı
bir biçimde birbirine bağlayarak, kurumun kültürünü tutarlı bir biçimde dış dünyaya
sunmaktadır (Balmer ve Wilson, 1998, s.16). Tüm bu nedenlerden dolayı kurumsal kimlik,
kurumun rekabetçi avantaj elde etmesine kurum paydaşları ile güçlü ve güvenilir ilişkiler
kurulmasına ve çalışanların kuruma aidiyet hissini geliştirip motivasyonlarını artırmasına
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yardımcı stratejik bir araç olarak ele alındığından her kurumun üzerinde önemle durduğu bir
araç haline gelmiştir.
4. Kurumsal Kimliğin Bileşenleri
Kurumsal kimlik kavramı, görsel-işitsel iletişim başta olmak üzere, çok boyutlu bir imaj
çalışmasını ifade etmektedir. Çalışanların belirlediği davranış kalıpları, kurumun iletişim
biçimleri, iş yapma şekli, kurum kültürü, kurum felsefesi, değerleri ve bunları görünür kılan
görsel veya görsel olmayan unsurlar kurumsal kimliğin bileşenlerini oluşturmaktadır. Bir
kurumun paydaşları, bilinçli veya bilinçsiz olarak, kuruma ilişkin toplu bir resim oluştururken
pek çok unsuru ele almakta ve bu unsurların tamamını kullanarak kurum hakkında bir
yargıya ulaşmaktadır. İyi tasarlanmış bir kurumsal tasarımın yanı sıra kurumun kültürel
özelliklerinden iletişim araçlarına kadar birçok konuyu da içinde barındıran kurumsal kimlik
kavramı, kurumun kamuoyu ile iletişimi açısından oldukça önemlidir.
Kurumsal kimliğin, farklı kavramların bir araya gelmesi ile oluştuğu kabul edilmektedir.
Buna göre, kapsamlar arasında farklılıklar bulunsa da temel olarak kurumsal kimliğin
Şekil 1’de görülen bileşenlerden oluştuğu kabul edilmektedir.
Şekil 1. Kurumsal Kimliğin Bileşenleri
Kurumsal
Tasarım
Kurum Kültürü

Kurumsal Yapı

Kurumsal
Strateji

Marka
Değeri

Kurum
Davranışları

Kurumsal
İletişim
Kurumsal Dil
Kurum
Felsefesi
Kaynak: Bundesbank (2011)’den uyarlanmıştır.

Kurumsal kimlik kavramının beşeri boyutunu, kurum kültürü (corporate culture) ve
kurumsal davranış (corporate behaviour) oluşturmaktadır. Schuster (1996)’e göre kurum
kültürü, bir yandan ulusun kültürü tarafından bir yandan da şirketin veya kurumun belirli
yaklaşımlarına ve paylaşılan değerlerine dayanan normlar tarafından belirlenen çalışan
davranışları olarak tanımlanmaktadır. Kurum kültürü, bir kurumda kullanılan dil, kabul edilmiş
normlar, seremoniler ve diğer sosyal uygulamalar olarak kendini göstermekte; kurumun
temel hedef ve ideolojilerini, değerlerini ve hareketlerine esas teşkil eden inançlarını
yansıtmaktadır. Denison (1984), güçlü bir kurum kültürünün bir örgütün üyelerinin katılımını
ve müdahil olmasını teşvik etmesi nedeniyle önemli bir varlık olduğunu ileri sürmekte, bir
kurumun kültürel ve davranışsal karakterinin, o kurumun performasını olumlu yönde
etkilediğini vurgulamaktadır.

21

Dr. Eyüp Kahveci – Canan Binal Yılmaz – Özge Eldeniz

Kurumsal davranış, kurumun çalışanları, müşterileri veya hedef kitleri, paydaşları,
hükûmet ve genel olarak toplumun tüm kesimleri ile nasıl etkileşime girdiği ile ilgilidir.
Kurumsal davranış, kurum kültürünün kurumun günlük pratiğine yansımasını ifade etmektedir
ve bu nedenle kurum vizyonunun ve misyonun dikkatli bir şekilde tasarlanmasını
gerektirmektedir.
Kurum felsefesi (corporate philosophy) bir kurumun iş yapma şekline hâkim olan ve
kuruma yön gösteren ilkeleri ifade etmektedir. Bu kapsamda, bir kurumun kendisi için
belirlemiş olduğu vizyonu, misyonu, değerleri ve ilkelerinin toplamı, o kurumun felsefesini
oluşturmaktadır. İş etiği de kurum felsefenin bir parçasıdır. Kurum felsefesinin kuruma özgü
olduğu kabul edilmekte, kurum felsefesinin kurumsal kimlik oluşumunun temel taşı olduğu
ileri sürülmektedir (Abratt, 1989, s.63-76). Kurumsal dil (corporate wording) ise bir kurumun
verilen mesajlarda içerik ve şekil olarak standardı sağlamak için getirdiği kuralları
içermektedir. Kurumsal kimliğin bir diğer boyutu olan kurumsal tasarım (kurumsal görsel
kimlik) (corporate design) ise, kurumun kimliğini görsel olarak temsil etmektedir. Bu
kapsamda, kurumsal tasarım logo, kurumsal renk, kullanılan font tipi ve slogan gibi farklı
unsurları içermektedir. Kurumların kendini tanıtması sürecinde; isim, logo, renk yelpazesi,
yazı tipi, slogan, sembol, işaret gibi ögelerden oluşan kurumsal görsel kimlik önemli bir rol
oynamaktadır. Olins (1978)’e göre, bir şirketin görsel kimliği piyasadaki yerine etki etmekte
ve şirketin amaçlarını tasarım ve davranışlarında görünür kılmaktadır. Ancak bu araçların
etkili olabilmesi için tüm iletişim kanallarında düzenli olarak kullanılması ve insanlara görsel
ipuçları vermesi gerekmektedir (Van den Bosch, Elving ve De Jong, 2006). Melewar ve
Saunders (1998), kurumsal tasarımın broşürlerde, reklamlarda, genel ağ sitelerinde, kuruma
ait araçlarda, çalışanların kıyafetlerinde görünürlük ve tanınırlık seviyesini arttıracağını;
müşterilerin gözünde farkındalık ve kurumlara yakınlık kazandıracağını savunmuştur.
Beklendiği gibi kâr amaçlı kurumlar kendilerini rakiplerinden farklılaştırarak rekabet
güçlerini artırmak için kurumsal tasarımı odak noktası haline getirirken (Otubanjo ve Amujo,
2012), tam tersine kâr odaklı çalışmayan kurumlar ve devlet kurumları da aralarında
herhangi bir rekabet ortamı olmasa da halk tarafından tanınmak ve markalaşmak için
kurumsal kimlik ögelerine önem vermektedir (Van den Bosch, Elving ve De Jong, 2006,
s.144).
Kurumsal kimliğin diğer bir unsuru olan kurumsal iletişim (corporate communication)
ise, kurumun hedef kitlelerine ürün ve hizmetlerini sunarken ve kendini tanıtırken kullandığı
iletişim stratejileri, taktik ve tekniklerin tamamını ifade etmektedir. Diğer bir tanımla kurumsal
iletişim, bir kurumun kurum içi ve kurum dışı paydaşları ile iletişim kurarken kullandığı iletişim
uygulamalarının tamamını kapsamaktadır. Van Riel (1995) kurumsal iletişimi üçe ayırıp daha
detaylı olarak incelemiştir. Buna göre kurumsal iletişim;
 Üst düzey yöneticilerin, kurumun hedeflerine ulaşması doğrultusunda gerçekleştirdiği
yönetim iletişimi,
 Kurumun ürün/servisinin satışı için yürütülen pazarlama iletişimi ve
 Kurum içinde ve kurumun dışarıyla gerçekleştirdiği örgütsel iletişimden oluşmaktadır.
Etkin bir kurumsal iletişim stratejisi, stratejik olarak planlanmış ve koordine edilmiş
faaliyetler ile kurumun kimliğinin hem kurum içine hem de kurum dışına yansıtma görevi
üstlenmekte, bu nedenle kurumsal kimliğin inşasına önemli katkı sağlayarak kurumsal
kimliğin önemli bir unsurunu oluşturmaktadır.
Örgütsel yapı da kurumsal kimliğin önemli bileşenlerinden biri
çarpmaktadır. Örgüt yapısının hiyerarşik boyutları (merkeziyetçi–ademi-i
matriks, vb.) yürütülen işler, örgüt kültürü ve kurumsal kimlik olarak dışa
belirgin bir şekilde belirleyici olarak dikkati çekmektedir. Kurumsal strateji ile
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gitmek istediğini vizyon, misyon ve amaç ve hedefleri ile ortaya koyarken; kurumsal kimlik ile
kurumun gitmek istediği yerde nasıl görünmek istediğini ortaya koymaktadır. O nedenle,
kurumsal kimliğin kurumun gitmek istediği yere uygun olarak belirlenmesi önem arz
etmektedir.
Kurumsal kimliğin en önemli bileşenlerinden bir tanesi, kurumun dışarıdan algılanış
biçimi olarak da tanımlanabilen kurumsal imajıdır. Bick, Jacobson ve Abraatt (2003),
kurumsal imajı bir kurumun kişiliği ve kimliği arasındaki bağ olarak tanımlamaktadır.
Yazarlara göre, kurumsal kişilik kurum felsefesinin ve yönetim süreçlerinin oluştuğu
aşamadır. Kurumsal kimlik, bir kurumun kendini dışarı yansıtış şekli olarak tanımlanırken,
kurumsal imaj bu kimliğin kamuoyundaki her bir birey tarafından nasıl yorumlandığı ile
ilgilidir. Diğer bir tanımla, kurumsal imaj kurumun çalışanları ile birlikte bir bütün olarak
yarattığı izlenimdir. Bu nedenle, kurumsal kimlik, kurum imajını destekleyen önemli
unsurlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Kişilerin kuruma ilişkin oluşturdukları algı, kişilerin
kurumla ilgili tecrübelerinden, aldıkları hizmet veya üründen, aile, arkadaş çevresi ve
medyadan etkilenebilmektedir. İmajın kişilerin aklında kalması reklam ve görünürlük
açısından oldukça önemlidir. Bununla birlikte, bir kurumun imajı belirli bir dönemde o
kurumda çalışan veya o kurumu yöneten kişilerin inisiyatifine bırakılmayacak kadar değerlidir
ve bu nedenle daha uzun soluklu olarak ele alınması ve kurum tarafından doğru bir şekilde
yönetilmesi gerekmektedir.
Kurumsal kimliğin tüm bu bileşenleri, kurum kimliğinin oluşması ve sürdürülmesine
katkı sağlamakta, bir kurumun toplam değerini etkilemektedir. Bu çerçevede, kurumsal
kimliğin bileşenlerinin kurumun toplam değeri üzerindeki etkileri iyi analiz edilmeli ve
bileşenler sağlam, istenilen bir kurumsal kimlik oluşturulması yönünde organize edilmelidir.
Bileşenlerin hepsi birbiri ile etkileşim halinde olduğu için hiçbir bileşen kendi başına
düşünülmeyeceği gibi kurumsal kimlik de diğer bileşenlerden bağımsız düşünülmemelidir.
Bickerton (1999) markayı kurumun değerini değiştirebilecek bir güce sahip önemli bir
araç olarak tanımlamış ve kurumla ilgili tüm kişiler arasında ‘marka tutarlılığı’ ve ‘marka
sürdürülebilirliği’nin sağlanması gerektiğini belirtmiştir. Bunların yanında Bick, Jacobson ve
Abratt’a (2003) göre kurumla ilgili kişilerin görüşleri ve bu görüşlerdeki farklılaşmalar
önemlidir. Bunun yanı sıra, Balmer ve Wilson (1998) her kurumun kendine has bir yapısının
olduğunu ve iyi yönetildiği takdirde kurumsal kimliğin başarılı olmada en etkin ve stratejik
araç olabileceğini vurgulamıştır. Buna göre bu araç, kurum içi gerekli aktiviteleri anlamlı bir
biçimde birbirine bağlayarak, kurumun kültürünü tutarlı bir biçimde dış dünyaya sunarak
çalışır. Doğru ve etkin kullanılan kurumsal kimlik sayesinde, yöneticiler arasında iş birliği
sağlanır, kurum adına önemli birleşmeler ve anlaşmalar sağlanır, kurum yeni müşteriler
edinir ve finansal piyasalardan destek görür.
Halliburton ve Ziegfeld (2009) ise kurumun kendini tanıtabilmesi ve geniş kitlelere hitap
edebilmesi için kurumların internet sitelerine dikkat çekmiş, internet sitelerinin tanıtım
alanında fırsat yaratmasının yanı sıra sitede kullanılacak dil, odaklanılacak müşteri kitlesi gibi
alanlarda doğru seçim yapılması gerektirdiğini vurgulamıştır. Buna göre, kurumların genel ağ
siteleri, kurumun tutarlı markalaşma stratejisini göstermeli, uyumlu ve güven teşkil eden bir
imaj çizmelidir. Yazarlara göre, genel ağ siteleri etkili olmak için çok farklı ülkelerde bir amaç
grubu oluşturup onlara ulaşabileceğinden küreselleşmeli, farklı dillere çevrilmeli, ancak bir
yandan da kurumun ülkesine has özelliklerini taşımalıdır (mesela sitede bayrak sembolü ya
da farklı dillerde kurumun ülkesinin adı olmalıdır).
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5. Kurumsal Kimlik Yönetimi
Kurumsal kimlik çalışması bir çeşit imza olarak düşünülmektedir. Bu sebeple sürekli
değiştirilmesi hem kullanıcılar hem de üçüncü şahıslar açısından sorun yaratabilmektedir.
Bununla beraber, zaman içinde kurumsal tasarım kılavuzlarının ve kurumsal kimliği niteleyen
ögelerin gerekli görülen hallerde günün şartları uyarınca değiştirilmesi gündeme
gelebilmektedir. Kurumsal kimlik yönetiminin etkin olarak işleyebilmesi için farklı ve birbirini
tamamlayan pek çok görüş ileri sürülmüştür. Bickerton (1999), Ind (2001) ile McDonald, De
Chernatony ve Harris (2001) çalışanların ve yöneticilerin ulaşmayı hedeflediği norm ve
değerleri anlayabilmeleri adına kurum içerisinde birimler arası ve çalışanlar arası iletişim
sağlanmasına ve bunu yaparken bir ağızdan ve tutarlı mesajlar verilmesine çok önem
vermektedir. Balmer ve Wilson (1998) kurumsal kimliğin, dış dünyayı etkileyebilmesi için
öncelikle kurum çalışanlarının düşünüş, davranış ve algılarının kurum lehine değiştirilmesi
gerektiğinin altını çizmektedir. Buna göre kurumsal kimlik, kurum çalışanları üzerinde olumlu
bir etki yaratmalıdır.
Bu nedenle kurumsal kimliğin, bütüncül bir yaklaşım ile iletişim stratejisi ile birlikte ele
alınması gerekmektedir. Bunun yanı sıra kurumsal kimliğin kurumun dışında olduğu kadar
içinde de kabul görmesi için kurumun tarihi kökenlerini, kişiliğini, kurumsal stratejisini de
dikkate alarak oluşturulması gerekmektedir. Bu çerçevede, kurumsal kimliğin yönetilmesinin
stratejik önemde olduğu ve çok disiplinli bir yaklaşımla ele alınması gerektiği ifade
edilmektedir.
Van den Bosch, Elving ve De Jong (2006)’a göre etkin bir kurumsal kimlik yönetimi için;
 Kimliğin arkasında yatan nedenler (örneğin tasarım biçiminin nedeni) açıklanmalı, bu
konuda açıklayıcı bilgi verilmeli,
 Kurumsal görsel kimlik yönetiminde kullanılan araçlar ve destek hizmetlerinin güncelliği
sağlanmalı, başvuru süreci anlatılmalı ve
 Toplumun, sunulan kurumsal görsel kimliği nasıl algıladığı, ona karşı nasıl davrandığı
incelenmelidir.
Cornelissen ve Harris (1999) ise kurumsal kimliğin hem kurumun resmi ve gayrı resmî
iletişimini hem de kurumun stratejisini, felsefesini, tarihini, işlerini, sunduğu hizmet ve ürünleri
kapsadığını vurgulamıştır.
Melewar, Karaosmanoğlu ve Paterson (2005) ise etkin kurumsal kimlik yönetimini;
i) Firmanın misyon, vizyon ve felsefesinin içsel ve dışsal olarak onaylanması ve
yayılması ile
ii) Firma değerlerini dışa yaymak için görsel kurumsal kimlik sistemlerinin, pazarlama
aktivitelerinin ve davranışsal formların planlanması, uygulanması ve sürdürülmesi
olarak iki aşamada özetlemiştir.
Başka bir yönden, Otubanjo ve Amujo (2012) her kurumun sahip olmak isteyeceği etkin
bir yönetim için resmi olmayan kurumsal kimliğin denetlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Buna
göre, çalışanların davranışları ve müşteriler üzerindeki etkileri gözlemlenmelidir. Yazarlar,
müşterilerden olumsuz geri dönüşler alınması durumunda yanlış tanımlanmış resmi olmayan
kurumsal kimlik kavramını düzeltmek için;
 Radikal yönetim yaklaşımı: Gerekli kurumsal kişiliğe sahip olmayan personelin daha
arka ofislere kaydırılması,
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 Zorlayıcı yönetim yaklaşımı: Ön tarafta çalışan servis elemanları kurumsal kişiliğe
uygun davranmaya zorlanması ve hatalı davrandıkları durumlarda cezalandırılması,
 Gelişimsel yönetim yaklaşımı: Çalışanların vücut dilini ve fiziksel durumlarını kurumsal
kişiliğe uygun olarak kullanabilmeleri için eğitim seminerleri düzenlenmesi ve uygun
davranışların maaş, terfi vb. şekillerde ödüllendirilmesi yöntemlerini önermişlerdir.
Diğer yandan, Deslandes (2011) kurumsal kimlik yönetiminin başarılı olabilmesi için
kurumun medya yöneticilerinin önemine vurgu yapmıştır. Buna göre, Moingeon ve Soenen’in
(2002) ileri sürdüğü modelde yer alan;
 Yatırımcıları çekebilecek itibar yönetimi,
 Kurumun medyada yansıtılan faaliyetleri için içerik yönetimi,
 Yöneticiler ve reklamcılar arasında ortak olarak kararlaştırılmış takım çalışması ve
 Ortak bir amaç ve marka yönetiminin yanında, canlı yayın yönetimi
gibi biçimsel kimlik yönetimi kurumun medyada en iyi şekilde yansıtılmasını sağlayacaktır.
Pek çok kurum, kurumsal kimlik yönetiminin bir parçası olarak kullanılan tasarım
özelliklerinin standartlaşması kapsamında bir “Kurumsal Kimlik Kılavuzu” hazırlayarak
kurumsal tasarım çalışmaları sürecine başlamaktadır. Kurumsal kimlik kılavuzu, kurumun
iletişim kurarken kullanacağı yazılı kuralları kapsamakta ve kurumun dışarıdaki görünen
yüzünün bir markalaşma süreci için gerekli tüm detaylarını içermektedir.
Kurumsal kimlik kılavuzu çalışanlar için başvurabilecekleri bir referans özelliği
taşımaktadır. Kurum çalışanlarının, kurumsal tasarım ögelerini olumlu bir biçimde
yansıtabilmeleri için öncelikle kurumsal tasarımı yeterli bir biçimde anlamaları gerekmektedir.
Bu nedenle, kılavuzda ortaya koyulan kuralların açık, sade ve herkes tarafından kolay
anlaşılır nitelikte olması, bu kuralları uygulayacak olanlar açısından kurumsal tasarım
kurallarına bağlılığı artıracaktır. Diğer yandan kabul edilen tasarım anlayışının ardında yatan
nedenlerin açıklanması ve bu konuda açıklayıcı bilgi verilmesi ile kullanılan araçların ve
destek hizmetlerinin güncelliğinin sağlanması tasarım özelliklerinin kabullenilmesine katkı
sağlayacaktır (Van den Bosch, Elving ve De Jong, 2006, s.146).
6. Merkez Bankaları ve Kurumsal Kimlik Çalışmaları
Merkez bankaları özel görev ve yetkilerle donatılmış ülkelerin ekonomi politikasının
önemli bir parçası olan para politikasından sorumlu olan kurumlardır. Merkez bankaları
1990’lı yıllarda, o dönemde geçerli olan para politikasının etkinliğini artırmak için kararların
sürpriz yaratması gerektiği yönündeki görüş nedeniyle iletişim faaliyetlerine fazla önem
vermemekte, politikalarını ve kararlarını kamuoyu ile paylaşmamaktaydı. Bununla beraber
yaklaşık son yirmi yıllık süreçte merkez bankalarının kurumsal yapılarına ve politikalarına
hâkim olan “gizlilik” ilkesinin geçerliliği yitirdiği görülmektedir. Son yıllarda merkez bankaları
strateji, politika, hedefler ve kararlarını kamuoyu ile paylaşmaya başlamışlardır. Bu
kapsamda, merkez bankaları bilinçli olarak bir iletişim stratejisi planlamakta, amaçlarını,
aldıkları kararları ve bunların altında yatan nedenleri bu strateji çerçevesinde ekonomik
birimlerle paylaşmaktadır. Merkez bankalarının bu şekilde şeffaf bir iletişim stratejisi
yürütmelerinin para politikasının öngörülebilirliğine ve dolayısıyla etkinliğine katkı sağladığı
düşünülmektedir.1 Bunun yanında, merkez bankalarının iletişim faaliyetlerine önem vermeleri
kendilerine verilmiş olan bağımsızlıkla yakından ilgilidir. Günümüzde pek çok merkez
bankasına kullandıkları para politikası araçları ve bu araçların izleyeceği seyri kendilerinin
belirlemesi yönünde siyasi otorite tarafından yetki verilmiştir. Araç bağımsızlığı olarak ifade
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edilen bu yetki, merkez bankaları açısından hesap verme sorumluluğunu da beraberinde
getirmektedir. Bağımsız kurumlar haline gelen merkez bankalarının kamuoyunun gözünde
demokratik meşruiyetlerini sağlamak amacıyla politika uygulamalarında daha şeffaf olmaları
ve kararları ve faaliyetleri hakkında iletişim kurmaları zorunlu bir hale gelmiştir.
Bu kapsamda, kâr amacı gütmeyen ve kamu görevi üstlenen merkez bankalarının
kendilerine verilmiş olan görevleri ve sorumluluklarının yanı sıra bağımsız nitelikleri ve
iletişime önem veren yapıları, bu kurumların kurumsal kimliklerine de yansımıştır. Merkez
bankalarının sorumluklarını ve bu sorumlulukları yerine getirmek için ne tür politika ve
stratejiler izleyeceği konularını etkili bir şekilde anlatabilmelerinde kamuoyu tarafından
algılanan kurumsal kimliklerinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda pek çok
gelişmiş ülke merkez bankası, kendilerini tanıtırken bağımsız ve şeffaf niteliklerine atıfta
bulunmaktadır. Merkez bankalarının bağımsız ve şeffaf yapılarının bankaların güvenilirliğine
(kredibilite) katkı sağladığı düşünülmektedir (Posen (1995), Bernanke (2010), Waller ve de
Haan (2004). Kamuoyunda güvenilir (kredibl) kabul edilen bir merkez bankasının kendisine
verilen fiyat istikrarını sağlama görevini daha az maliyetle sağlayabileceği, düşük enflasyon
seviyesini ve para biriminin değerini daha iyi koruyabileceği ve bağımsızlığının daha fazla
destek bulacağı kabul edilmektedir (Blinder, 1999). Bu açıdan, merkez bankalarının kurumsal
yapılarının beraberinde getirdiği bağımsızlık ve kurumsal iletişim stratejileri kapsamında
oluşturdukları şeffaflık, merkez bankalarının güvenilirliğine katkı sağlamakta, güvenilirlik
başarılı merkez bankaları açısından kurumsal kimliklerinin önemli bir unsurunu
oluşturmaktadır.
Kurumsal kimliğin tüm bileşenlerinin verilen görev ve sorumluluklar dikkate alınarak
oluşturulması ve bu yönde tüm bileşenlerin organize edilmesi sağlam bir kurumsal kimlik
oluşmasını sağlayacak ve bu şekilde ne tür politika ve stratejilerle verilen görev ve
sorumlulukları yerine getireceğinin kamuoyuyla paylaşılması kolaylaşacaktır. Merkez
bankalarının kurumsal kimliklerini sadece kurumsal tasarımlarının değil, merkez bankalarının
görev ve sorumlulukları ve bu görev sorumlulukları yerine getirirken ortaya koydukları
politikalar ve uygulamalar çerçevesinde ele almak daha doğru olacaktır. Bu çerçevede
merkez bankalarının güvenilirlikleri, bağımsızlıkları, şeffaflıkları, hesap verilebilir olmaları
genel prensipleri yanında merkez bankalarının kendilerine görevlerini yerine getirirken
benimsedikleri vizyon, misyon ve değerler ile stratejik amaç ve hedeflerinin de genel olarak
incelenmesi kurumsal kimliklerini anlamada yardımcı olacaktır.
Bu çalışma, literatür taraması ile merkez bankasında kurumsal kimlik alanında çalışan
uzmanların görüşleri doğrultusunda iletişim ve kurumsal kimlikleri öne çıkan merkez
bankaları arasından belirlenen merkez bankaları örneklemine gönderilen elektronik postalar
sonucunda alınan cevaplar ve dokümanlar ile merkez bankalarının internet sayfaları
incelenerek bütüncül çoklu yöntem örnek olay incelemesi yöntemi ile yapılmıştır. Bu
çerçevede, merkez bankalarının kurumsal kimlik konusunda ne tür çalışmalar yaptıklarının
tespit edilmesi amacıyla, iletişim konusunda çalışmaları ile ön plana çıkan, araç
bağımsızlığına sahip ve bir kısmı enflasyon hedeflemesi rejimi uygulayan 10 adet merkez
bankasına elektronik posta gönderilerek bu konuda ne tür çalışmalar yaptıkları ve varsa
kurumsal kimlik kılavuzları ile ilgili dokümanlarını göndermeleri istenilmiştir2.
Ayrıca, ilgili merkez bankalarının genel ağ siteleri ile sitelerinde kurum olarak kendilerini
nasıl tanıttıkları, vizyon, misyon ve değerleri ile stratejik amaçları incelenerek nasıl bir
kurumsal kimliğe sahip oldukları incelenmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede, elektronik posta
gönderilen merkez bankalarının listesi ve alınan yanıtlar Tablo 1’de özetlenmektedir. Merkez
bankalarından alınan yanıtlar, bu kurumların büyük bir çoğunluğunun kurumsal kimlik
konusunda bilinçli olduklarını ve kurumsal tasarımlarını standart hale getirme konusunda
çalışmaları olduğunu göstermektedir. On merkez bankasından yedisi bir kurumsal kimlik
kılavuzuna sahipken, Avrupa Merkez Bankası ile Çek Merkez Bankası ise elektronik
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postanın gönderildiği tarih itibarıyla yeni bir kurumsal kimlik tasarımı geliştirilmesi yönünde
çalışmalarına devam etmekte olduklarını belirtmişlerdir. Avustralya Merkez Bankasının
kapsamlı bir kurumsal kimlik kılavuzu yerine genel ağ sitesinde logo kullanım kuralları
bulunmaktadır. Merkez bankalarının kurumsal kimlik değişim süreçlerini farklı şekillerde
yürüttükleri görülmektedir. Örneğin Bundesbank, 2011 yılında tümden bir kurumsal kimlik
yenileme sürecine giderek tüm tasarımlarını yenilerken, Çek Merkez Bankası daha aşamalı
bir strateji benimseyerek tasarımda standardizasyona geçiş sürecini zamana yaymıştır.
6.1. Almanya Merkez Bankası (Bundesbank)
Yukarıda bahsedildiği gibi, bir kurumun kurumsal kimliğinin temelini kurumu temsil
eden marka değerlerinin tespit edilmesi oluşturmaktadır. Örneğin Bundesbank (2011), 2011
yılında kurumsal kimlik tasarımında bir değişikliğe gitmeden önce bir kamuoyu araştırması
yaptırarak çeşitli grupların (yöneticiler, çalışanlar ve en geniş anlamda kamuoyu)
Bundesbank’ı algılayış şeklini araştırmıştır. Kurumsal kimlik tasarımının farkındalığı artırıyor
olması, marka bağımlılığını koruyor olması, uzun süren bir etki ve verilmek istenilen mesajın
kolay verilmesi gibi nedenlerden dolayı kurumsal tasarımda değişikliğe gidilmiştir. Araştırma
sonucunda Bankayı ifade eden marka değerleri (brand values) seçilmiştir (Şekil 2).
Bundesbank kurumsal kimlik tasarımında güven, şeffaflık ve güvenilirlik kavramlarını ön
plana çıkarmayı hedeflemiştir.
Kurumsal tasarımının temel öğelerini ise logo, renk paleti, grafikler, yazı tipi ve sayfa
düzeni ile kullanılan görsel imajlar şeklinde belirlenmiştir. Logoda kullanılan mavi rengin iş
performansı, kişisel bağımsızlığı ve odaklanmayı vurguladığı, ayrıca huzur veren, barış ve
sessizliği ve aynı zamanda belli bir mesafeyi sembolize ettiği ifade edilmektedir. Logonun
hangi kâğıt boyutunda hangi ölçülerde ve nerede kullanılacağı da kılavuzda detaylı bir
şekilde tanımlanmıştır. Kurumsal tasarımındaki diğer bir öğe olan grafiksel gösterimin de çok
önemli olduğu; ne kadar basit grafiksel gösterim olursa o kadar kolay ve anlaşılır olacağı ve o
kadar yüksek etki bırakacağı ifade edilmektedir. Frutiger yazı tipinin Bundesbank’ın amaçları
ve odaklanmış yaklaşımı ile uyumlu olması nedeniyle bütün yayınlarında kullanılması,
alternatif olarak ise Arial yazı tipinin kullanılması benimsenmiştir. Bütün yayınlarda
kullanılacak sayfa tasarımı da ayrıca belirlenmiştir (Bundesbank, 2011, s.101-113).
Buna göre Bundesbank istikrara odaklanmış bağımsız bir merkez bankası olarak
kendinden emin bir tavırla, sorumluluk bilinci ile hareket eden ve uzun dönem başarıya
odaklanmış bir kurum olarak algılandığı ortaya çıkmıştır. Bundesbank, köklü bir bağımsızlık
geleneğine sahip bir kurum olarak söz konusu özelliğini kurumsal tasarımı ile desteklemeye
çalışmıştır. Kurumun, idare merkezinin bulunduğu Frankfurt’ta diğer finansal kuruluşlardan
uzak bir konuma yerleşmiş olmasının yanı sıra kurumsal tasarımında yer alan unsurlarında
kurumun bağımsız duruşunu destekler niteliktedir.
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Yapım aşamasında.
Hayır.
İnternet sitelerinde logo kullanım koşulları bulunuyor.

Evet
Evet
Evet
Evet
Evet

Avustralya Merkez Bankası
(RBA)

Hayır. Aşamalı olarak bir çalışma yürütülüyor.
* (2010-2011) Sunum şablonlarının standart hale getirilmesi
* (2013) Basılı materyallerin (yayınların kapakları, davetiyeler, programlar, basın
Çek Cumhuriyeti Merkez Bankası duyuruları vb.) görsel açıdan standardize edilmesi,
çalışmaları yürütülmüş.
(CNB)
2014-2015 yılları arasında ise CNB'nin grafik standardizasyonunu (elektronik imza,
kartvizit, e-posta ve mektuplarda kullanılacak fontlar vs.) sağlayacak çalışmaların
yürütülmesi planlanmaktadır.
Evet

Avrupa Merkez Bankası
(ECB)

İngiltere Merkez Bankası
(BoE)

İspanya Merkez Bankası

Kanada Merkez Bankası

Kore Merkez Bankası

Norveç Merkez Bankası
(Norgesbank)

Yeni Zelanda Merkez Bankası
(RBNZ)
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Almanya Merkez Bankası
(Bundesbank)
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Yıl

Kurumsal Kimlik Çalışması/ Kılavuzu Var mı?

Merkez Bankası

No.

Tablo 1. Kurumsal Kimlik Konusunda Bilgi Talep Edilen Merkez Bankaları
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Şekil 2. Deutsche Bundesbank’la İlişkilendirilen Değerler

İş Yaklaşımı:
Sorumluluk
Bilinci ile
Hareket Eden

Genel Stil:
Kendinden
Emin bir Tavır

İstikrara
Odaklanmış
Bağımsız Merkez
Bankası

İş
Performansı:
Uzun Dönem
Başarıya
Yönelik

Kaynak: Bundesbank, 2011

6.2. Avrupa Merkez Bankası
Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve ulusal merkez bankalarından oluşan Eurosistem’in
temel amacı avronun değerinin korunması suretiyle fiyat istikrarının sağlanması olarak
belirlenmiştir. AMB, aynı zamanda Euro Bölgesinde ve Euro bölgesinde olmamasına rağmen
AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren kredi kuruluşlarının gözetim ve denetiminden de
sorumludur. Bu çerçevede Banka, AB içerisindeki ve katılımcı üye ülkelerdeki bankacılık
sisteminin sağlıklı ve güvenli işleyişi ile finansal sistemin istikrarından sorumludur. AMB, bu
görevleri dürüst, yetkin, verimli ve hesap verebilir bir çerçevede yerine getirmeyi
amaçlamaktadır.
AMB yetkilileri kendileri ile yapılan yazışmalarda, kurumsal tasarım üzerine bir
çalışmayı sürdürdüklerini ancak yazışma tarihi itibarıyla söz konusu çalışmanın henüz
tamamlanmamış olduğunu ifade etmişlerdir. Bu nedenle, kurumsal tasarım konusunda
AMB’nin sunduğu bir kaynak bulunmamaktadır. Buna rağmen, AMB’nin kurumsal dili
geliştirmek için bazı adımlar attığı görülmektedir. Çok uluslu bir yapıya sahip olmanın,
kurumun resmi açıklamalarında bir dezavantaja yol açmasını engellemek amacıyla kurum
tarafından bir “İngilizce Stil Rehberi” hazırlamış olduğu görülmektedir. Söz konusu rehberde
çeşitli kısaltmalar, noktalama işaretlerinin kullanımı, rakamların yazımına kadar detaylı bir
anlatımla çalışların uyması beklenen kurallar sıralanmıştır. Kurumsal dilin, içeriğin yanı sıra
şekil olarak da kurumsal kimliğin bir parçası olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu
adımın AMB içinde kurumsal kimlik için atılmış somut bir adım olduğu ileri sürülebilir.
Çok uluslu yapıya sahip ve adem-i merkeziyet ilkesi uyarınca işleyen bir kurum olarak
AMB çalışma prensiplerini katılım, iş birliği, şeffaflık ve hesap verebilirlik, Avrupalı ve ulusal
faaliyetleri ayırt edici, uyumlu ve beraberlik içinde, kaynak değişimine açık, karar alma
süreçlerinde verimli ve etkili olmayı hedefleyen bir kurum olarak sıralamaktadır (Avrupa
Merkez Bankası, 2015). Bunların yanı sıra Eurosistemin, birliğin tüm kaynaklarını ihtiyatlı
kullandığı ve sistem içindeki sinerjiyi kullanmayı amaçladığının da altı çizilmektedir. Diğer bir
değişle, AMB’nin farklı ulusların bir araya geldiği bir kurum olmanın getirebileceği
dezavantajları avantaja çevirmek yönünde bir kimlik oluşturmayı çalıştığı ve Avrupa kimliğinin
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destekleyici unsurlarından biri olan para biriminden sorumlu kurum olarak tüm katılımcı
ülkeler arası işbirliğine ve uyuma dikkat çekmektedir.
AMB’nin 2014 yılı Kasım ayından itibaren kullanmakta olduğu yeni binasının da
Frankfurt’ta finans merkezinde yer alan kuruluşlardan uzak ve onları denetleyen bir kurum
olarak onlara dışarıdan bakan bir konumda olması Bundesbank’ın bağımsızlık geleneğini
AMB’ye taşıyan unsurlardan bir tanesi olarak göze çarpmaktadır. AMB Başkanı Mario
Draghi’nin “modern bir merkez bankasına uygun modern bir bina” olarak tanımladığı yeni
binanın da AMB’nin kendisi için oluşturmayı hedeflediği kimlik ile uyumlu olduğu
görülmektedir.
6.3. İngiltere Merkez Bankası
İngiltere Merkez Bankası (İMB), misyonunu parasal ve finansal istikrarı sağlayarak
Birleşik Krallık insanlarının refahını yükseltmek olarak tanımlanmıştır. “Tek Banka – Birlikte
çalışarak etkimizi artırıyoruz” şeklinde tanımladığı ana mesajını 4 temel sütun üzerine inşa
etmiştir (İngiltere Merkez Bankası, 2015).
1.

Çeşitli ve Kabiliyetli: Banka, İngiltere’deki çeşitliliği yansıtacak şekilde en iyi niteliklere
sahip insanları kamu sektörüne çekmeyi ve kamuda çalışmaya teşvik etmeyi
istemektedir. Farklı fikirlere ve açık tartışmalara değer verildiği, işlerin yürümesi için
inisiyatif almaları için insanları geliştiren ve güçlendiren bir yaklaşım benimsendiği ifade
edilmektedir.

2.

Analitik Mükemmellik: Banka, politika ve kararlarının gerekli bir parçası olarak araştırma
ve analiz konularında en ön planda olmayı amaçlamaktadır. En karmaşık ve güncel
konuların üstesinden gelebilmek için en iyi analitik araçları ve veri kaynaklarının
kullanımı amaçlanmaktadır.

3.

Olağanüstü Uygulama: Bankanın kararları ve eylemler hem yurt içinde hem de yurt
dışında etkilidir. Bu nedenle, politika kararlarının eş güdüm içinde, etkili ve kapsayıcı
olması amaçlanmakta, tüm süreçlerin güvenilir ve uzman yürütülmesi sağlanmaktadır.

4.

Açık ve Hesap Verebilir: Banka politikaların etkililiğini sağlamak için anlaşılır, güvenilir ve
güvenilen bir kurum olmak istemektedir. Bunun için Bankanın şeffaf, bağımsız ve
paydaşlara karşı hesap verebilir olmasının yanı sıra politika ve faaliyetlerin etkili şekilde
aktarılması hedeflenmektedir.

İMB kendini temsil ettiğini düşündüğü değerleri kurumsal tasarım kılavuzunda
belirlemiştir. Bunların yanı sıra İMB, iletişimde kullandığı dili/ses tonunu da tespit etmiş ve
bunu kurumsal tasarım kılavuzunda ifade etmiştir. Buna göre İMB, kullandığı dili otoriter,
güvenilir, tarafsız, açık ve ulaşılır, ilgi çekici, alakalı, net ve ayırt edici olarak tanımlamıştır.
İMB kurumsal tasarımın temel bir öğesi olan logosunun sayfaların sol üst köşesinde
tanımlanmış ölçülere uygun olarak kullanılmasını ve farklı kağıt ölçülerine uygun farklı
boyutlarda logo kullanımını ayrıntılı bir şekilde kılavuzunda tanımlamıştır. Kullanılmaması
gereken formatları da ayrıca göstermiştir. “Bliss Regular” temel yazı tipi olarak tanımlanmış
alternatifleri ise “Arial Regular” ve “Times New Roman Regular” olarak belirlenmiştir.
Kullanılması istenilen renk paleti İngiltere’de dolaşımda bulunan banknotlarda kullanılan
renklerden hareketle seçilmiştir. Ayrıca, kurumsal kimlik kılavuzunda faks dokümanından,
mektuba, raporlara, basit bilgi notlarından, sunumlar, e-posta imzası, tanıtım kartı, banka içi
ve banka dışı yayınlar tanıtım broşürlerine kadar her tür kullanım için ayrıntılı bir şekilde
formatlar tanımlanmıştır. Banka içinde çalışanlar tarafından kullanılan bilgisayarlarda,
çalışanların ihtiyaç duyabileceği tanımlı şablonlar tanımlanarak, kurumsal tasarımın
çalışanlar tarafından sorunsuz şekilde kullanılmasını sağlayacak bir adım atılmıştır (İngiltere
Merkez Bankası, 2013).
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Şekil 3. İngiltere Merkez Bankasının Değerleri ve Ses Tonu
Değerler

Ses Tonu

Bağımsız

Otoriter

Güvenilir

Güven Uyandırıcı

Hesap Verebilir

Objektif

Açık ve Şeffaf

Açık ve Ulaşılabilir

Kamu Hizmetine Adanmış

İlgi Çekici

Kamuoyunun Endişelerine Duyarlı

İlgili, İyi Seçilmiş

Adil, Tarafsız

Anlaşılır

Güven ve Dürüstlük ile Çalışan

Ayırt Edici

Yüksek Derecede Profesyonellik ve
Mükemmellik
Liderlik Sunan
Danışan, Dinleyen ve İkna Eden
Tarihi ile Gurur Duyan
Esnek ve Değişime Ayak Uydurabilen
Kaynak: İngiltere Merkez Bankası, 2013.

6.4. Kore Merkez Bankası
Kore Merkez Bankasının temel amacı ilgili kanununda fiyat istikrarının sağlanmak
olarak belirlenmiştir. Banka, hükûmet ile birlikte bir fiyat istikrarı hedefi belirlemekte ve bu
hedefe ulaşılması için gerekli olan operasyonel planı hazırlamakta ve uygulamaktadır. Kore
Merkez Bankası, stratejik amacını “Etkili para ve kredi politikaları formüle etmek suretiyle
ekonomik istikrarı sağlayarak kamuoyunun güvenine layık, küresel olarak saygı duyulan
gelişmiş bir merkez bankası olma hedefini korumak; finans ve ekonomi alanlarında
araştırmalar gerçekleştirmek ve kamuoyunun yararı için finansal ve ekonomik hizmetler
sağlamak” olarak tanımlamaktadır. Banka, söz konusu stratejik amaç çerçevesinde
vizyonunu üç ana unsur çerçevesinde oluşturmuştur (Şekil-4).
 Ekonomik İstikrarı Yöneten Politika Yapıcı,
 Kamu Yararı İçin En İyi Servisi Sunan Kurum,
 En Yenilikçi Araştırma Enstitüsü.
Kore Merkez Bankası, kendileri ile yapılmış olan görüşmede İngilizce olarak
hazırlanmış kapsamlı bir kurumsal tasarım kılavuzlarının bulunmadığı bilgisini
paylaşmışlardır. Bununla birlikte Bankanın Genel Ağ sitesinin İngilizce sürümünde kurumsal
tasarım ile ilgili özet niteliğinde bilgiye rastlanmaktadır. Kore Merkez Bankası, kendisi için
belirlediği stratejik amaç ve vizyonu ile uyumlu bir şekilde bir logo belirlemiş, logonun temsil
ettiği değerlerin “güvenilirlik, ihtisas (uzmanlık) ve bağımsızlık” olduğunun altını çizmiştir.
(Şekil 4). Genel Ağ sitesinde yer alan bilgiler içinde, kurumsal rengin yanı sıra kullanılması
önerilen destekleyici renk paletine de yer verilmektedir.
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Şekil 4. Kore Merkez Bankasının Logosunun Temsil Ettiği Değerler
Kore Merkez Bankasının Logosu Bankanın;
Güvenilirlik
İhtisas (Uzmanlık)
Bağımsızlık
Kavramlarını simgelemektedir.

Açık Mavi, daire ve dalgaları içeren Taeguk deseni Kore
Merkez Bankasının saygınlık, yüksek statüsü ve itibarını
temsil etmektedir.

Daire içindeki 3 farklı alan devlet, özel sektör ve halk
arasındaki uyumu ile Kore ekonomisinin dinamik gelişimini
temsil etmektedir.
Kaynak: Kore Merkez Bankası (2015).

Şekil 5. Kore Merkez Bankasının Vizyonu

Ekonomik • Nötr ve etkili para ve kredi
politikası oluşturulması ve
İstikrarı
uygulaması ile fiyat ve finansal
Yöneten
istikrarı koruyarak ulusal
Politika
ekonominin gelişiminde anahtar
Yapıcı
bir rol oynama
Kamu
Yararı İçin
En İyi
Servisi
Sunan
Kurum

• Bankanın finans ve ekonomi
ile ilişkili eğitim hizmetlerinin
geliştirilmesine devam etmek
ve kurumsal sosyal
sorumluluk yürütmek

• Politika kararlarına yön
gösterebilmek amacıyla doğru
finansal ve ekonomik analizler
En Yenilikçi ve tahminler aracılığıyla para
ve kredi politikalarının
Araştırma
yürütülmesine teorik ve pratik
Enstitüsü
destek sağlamak, güncel
ekonomik konuların derin
analizlerini gerçekleştirmek

Kaynak: Kore Merkez Bankası (2015)

6.5. Kanada Merkez Bankası
Kanada Merkez Bankası (KMB), Kanada’nın ekonomik ve finansal refahının
yükseltilmesi amacı çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bankanın dört ana faaliyet
alanı para politikası, finansal sistem, emisyon ve fon yönetimi olarak belirlenmiştir. Banka,
kendisine verilen paranın değerini koruma görevini yerine getirmek amacıyla enflasyonu
düşük, istikrarlı ve öngörülebilir seviyelerde tutmaya çalışmakta, bu çerçevede 1991 yılından
itibaren enflasyon hedeflemesi rejimi altında para politikalarını uygulamaktadır. KMB, orta
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vadeli planında çalışmalarına öncülük eden önemli unsurları “mükemmelliği güç, istikrar ve
güven üzerine bina ediyoruz” şeklinde tanımlamıştır (Kanada Merkez Bankası, 2006, s.6-28).
KMB kurumsal tasarım kılavuzunda, “tutarlı bir görsel kimliğin Bankanın kolay
tanınırlığına destek vereceği ve Banka imajını bütünleştireceği”nin altını çizmiştir. Ayrıca,
tutarlı bir görsel kimliğin kurumun bütünlüğü, paydaşlarca kolay tanınma ve maliyet-etkin bir
şekilde hedef kitlelerle iletişimde bulunma açısından önemini vurgulamaktadır. Diğer yandan,
Bankanın 2003-2005 yıllarına ilişkin orta vadeli planında kurumsal görsel kimlik tasarımına
atıf yaptığı “Bankanın basılı ve elektronik iletişim araçları için açık bir tasarımı geliştirmeyi”
hedefledikleri görülmektedir. Bankanın 2006 yılında hazırladığı kurumsal tasarım kılavuzunu
da bu kapsamda değerlendirilmelidir.
KMB’nin logosu bir tarafta sembol ve diğer tarafta İngilizce ve Fransızca KMB’nin
adının (Bank of Canada, Banque du Canada) yer aldığı iki parçadan oluşmaktadır. Logoda
font “Whitney Medium” olarak belirlenmiştir ancak yayınlarda ve farklı uygulamalarda
kullanılması zorunlu değildir. İletişim materyallerinde belirlenmiş bir yazı tipi kullanma
zorunluluğu yoktur ama en kolay okunabilir fontların kullanılması ve dekoratif fontlardan
kaçınılması önerilmektedir. Logo bütün yayınlar, banka dışı hedef kitlelere dönük iletişim
dokümanları, banka dışı sunumlar, kartvizitler büro ve kırtasiye malzemeleri ile genel ağ
sitesinde kullanılmaktadır. Logonun ölçüleri ve kullanım yeri kurumsal tasarım kılavuzunda
detaylı bir şekilde tanımlanmakta, kullanılmaması gereken renkler, yer ve yazı tipleri ayrıca
kılavuzda ayrıntılı bir şekilde gösterilmektedir. Dokümanlarda genel ağ sitesi adresi de sol alt
köşe, sağ alt köşe ya da en altta ortalanmış olarak yer alması gerektiği belirtilmektedir.
Ayrıca kılavuzda elektronik ortamda ve basılı materyallerde kullanım örneklerine de ayrıntılı
bir şekilde yer verilmiştir (Kanada Merkez Bankası, 2006, s.6-28).
6.6. Avustralya Merkez Bankası
İlgili kanunda Avustralya Merkez Bankasının amacı paranın istikrarına, tam istihdama
ve Avustralya halkının ekonomik refahına katkı sağlamak olarak tanımlanmıştır. Bunları
başarabilmek için Banka belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi ile uyumlu bir faiz oranı
belirlemekte, güçlü bir finansal sistem ve etkin ödeme sistemleri tesis etmeye çalışmakta,
banknot basımını gerçekleştirmektedir. Bağımsız bir kurum olan Avustralya Merkez Bankası,
bağımsız niteliğini kendini tanıtan çeşitli dokümanlarda vurgulamakta, bağımsızlığın bir
yansıması olan hesap verme sorumluluğunu yerine getirmek için gerçekleştirdiği
uygulamaları Genel Ağ sitesinde detaylı şekilde açıklamaktadır.
Avustralya Merkez Bankasının, çalışanların Banka için tanımlanmış olan ilkelere uygun
davranışlar sergilemelerini teşvik etmek amacıyla çalışanlarına yönelik olarak Davranış
Kuralları (Code of Conduct) geliştirmiş ve bu ilkeleri Genel Ağ sitesinde yayımlamıştır. Bu
kurallar aşağıda sayılan beş ilke çerçevesinde geliştirilmiştir (Avustralya Merkez Bankası,
2015):
 Kamu yararının artırılması (Bütün çabaların bir kişinin veya grubun değil kamuoyunun
çıkarlarının artırılmasına yönelik olarak değerlendirilmesi)
 Dürüstlük (Banka içinde ve dışındaki ilişkilerde dürüstlüğe önem verilmesi; çalışanların
birbirleriyle olan ilişkilerinde açık ve anlaşılır olması)
 Mükemmellik (Teknik ve profesyonel olarak mükemmelliği aramak)
 Akıllıca sorgulama (Ne tür işlerin yapılacağı ve bu işlerin nasıl yerine getirileceği ile ilgili
dikkatli şekilde düşünmek; tartışma, sorgulama ve tereddüt oluşturan durumlarla ilgili
çekinmeden konuşmak)
 Saygı (Çalışanların birbirine saygı duyarak görüş ve katkılarına değer vermesi)
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Kurumsal davranış kalıplarının da kurumun kurumsal kimliğinin önemli bir parçası
olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Avustralya Merkez Bankası tarafından atılmış bu
adımın, kurum için bir kimlik geliştirilmesi yönünde atılmış olumlu ve somut bir aşama olarak
değerlendirilmektedir. Söz konusu ilkelerin aynı zamanda, Avustralya Merkez Bankasının
kendisi için tanımladığı marka değerleri ile de uyumlu olduğu görülmektedir.
Banka tarafından kendilerine gönderilen elektronik posta mesajına istinaden kurumsal
tasarımla ilgili bir kaynakları bulunmadığı bilgisi alınmasına rağmen genel ağ sitelerinde yer
alan logo kullanım koşullarında logonun amblem ve yazıdan oluştuğu ve logonun 1959
yılında tasarlandığı belirtilmektedir. Uzun yıllardır logonun değişmemesi logonun banka ile
bütünleştiğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Logonun yatay formatta 80 mm’den,
dikey formatta 30 mm’den küçük olamayacağı ve amblemin 10 mm’den küçük ve logodan
ayrı kullanılamayacağı belirtilmektedir. Logonun farklı logolarla birlikte kullanımında aynı
ölçüde ya da büyük olması küçük olmaması, yan yana kullanımda sağ başta, alt alta
kullanımda ise en üstte kullanılması gerektiği belirtilmektedir. Burada logonun diğer
logolardan önde ve üstte kullanılmasının istenilmesi ile AMB’nin ayrıcalığına vurgu
yapılmaktadır. Hangi ölçülerde logonun kullanılacağı ve yanlış kullanım örneklerine de ayrıca
kılavuzda yer verilmektedir.
Özetle, Avustralya Merkez Bankasının hem kurumsal davranış konusunda getirmiş
olduğu düzenlemelerle hem de kurumsal tasarım konusunda attığı adımlarla, kendisi için
tanımlamış olduğu marka değerlerine uygun şekilde davrandığı değerlendirilmektedir.
6.7. Yeni Zelanda Merkez Bankası
Yeni Zelanda Merkez Bankasının (YZMB) vizyonu güçlü ve dinamik para ve finansal
sistemi desteklemek olarak belirlenmiştir. Bu vizyona ulaşmak için ise Banka fiyat istikrarını
sağlamak ve sürdürmeye yönelik olarak para politikasını yürütmekte, güçlü ve etkili bir
finansal sistemin işleyişine destek olmak, kamuoyunun emisyon ihtiyacını karşılamak, etkili
ödeme sistemleri işletmek ve denetlemek ile Bankaya gerekli destek hizmetlerini
sağlamaktadır. Bu görevleri yerine getirirken ise Banka uymakla sorumlu olduğu ilkeleri
bütüncüllük, yenilikçilik ve katılımcılık olarak tanımlamıştır (Yeni Zelanda Merkez Bankası,
2015).
YZMB, kurumsal tasarım konusunda 2012 yılında kurumsal standartlar kılavuzu olarak
tanımladığı bir doküman hazırlamıştır. Banka YZMB markasının sahip oldukları en önemli
varlıklardan biri olduğunu ifade etmekte, kurumsal kimliğin Bankanın tanınmasına ve fark
edilmesine katkıda bulunduğunun altını çizmektedir. Bu nedenle kurumsal kimliğin YZMB
markasının oluşturulması ve korunmasında kritik rol oynadığı belirtilmektedir. Bu nedenle
tüm iletişim araçlarında kurumsal kimliğin tutarlı ve doğru şekilde kullanılmasının önemine
değinilmektedir. Söz konusu dokümanda logonun şekli, kullanılması gerekli olan renkler ve
kullanılacak yayınlar, kartvizitler, mektuplar, sunumlar ve notlar ayrıntılı bir şekilde
açıklanmıştır. Bütün dokümanlarda üst başlıklar “Cambria”, alt başlıklar ve metin fontu “Arial”
olarak belirlenmiş ve kullanılması gerekli font büyüklükleri ile sayfa düzenleri de
belirlenmiştir. Etkili iletişim gereği belirlenen bu kurallara uyulmaması gerektiğinde de yayın
koordinatöründen görüş alınması gerektiği de belirtilmektedir. Ayrıca, YZMB yetkilileri
Bankanın kurum içi yerel ağ sitesinde de kurumsal kimliğe ilişkin kaynakların çalışanların
hızlı ve kolay erişimi için hazır tutulduğu, Banka çalışanlarının kullandıkları bilgisayarlarda da
yazı tipi, metin stili ve elektronik posta imzalarının hazır olduğu bilgisini paylaşmışlardır.
Diğer yandan, kurumsal tasarım standartlarının birkaç yıl arayla çalışanlardan alınan geri
bildirimler ışığında güncellendiği ve kurum logosunun 2012 yılında kurum dışından bir
tasarımcının katkılarıyla yenilendiği yönünde bir bilgi alınmıştır.
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Tüm bunlara ek olarak, kurumsal tasarımın yanı sıra YZMB’nin de Avrupa Merkez
Bankasında olduğu gibi kurumsal dilin standardizasyonuna yönelik bir kılavuz hazırladığı
görülmektedir. Bu nedenle YZMB’nin hem kurumsal tasarım hem de kurumsal dilin
standardizasyonun sağlanmasına yönelik attıkları adımlarla Bankanın marka değerine katkı
sağlamayı amaçladığı değerlendirilmektedir.
6.8. Norveç Merkez Bankası
Norveç Merkez Bankası (Norges Bank) para politikası aracılığıyla fiyat istikrarını
sağlamak, güçlü ve etkili finansal altyapı ve ödeme sistemleri ile finansal istikrarı sağlamak
ve döviz rezervlerini etkin ve güvenli bir şekilde yönetmek şeklinde tanımladığı temel
sorumluluklarını; şeffaf ve iyi yönetilen, politika araçlarının geliştiren ve yenileyen, etkili
piyasayı teşvik eden gelecek nesiller için refahı koruyan ve kabiliyet ve becerileri
mükemmelleştiren bir banka olarak tanımladığı değerler doğrultusunda yerine getirmeye
çalışmaktadır. Norveç Merkez Bankası kurumsal tasarımın yenilenmesi ile ilgili çalışmalarını
2014 yılında tamamlamış, kurumsal tasarımdaki değişiklik Bankanın Genel Ağ sitesinin
tasarım ve içerik olarak yeniden yapılandırılması ile desteklenmiştir. Norveç dilinde
hazırlanan görsel kurumsal kimlik kılavuzunda logonun kullanım şekli, renk paleti, raporlar ve
yayınlarda kullanılması gereken font ve grafiksel gösterimlere ilişkin ayrıntılı tanımlamalara
yer verilmiştir.
6.9. Çek Cumhuriyeti Merkez Bankası
Avrupa Merkez Bankaları Sisteminin bir parçası olan Çek Merkez Bankasının temel
amacı fiyat istikrarını sağlamak olarak belirlenmiştir. Banka, fiyat istikrarını sağlamak ve
sürdürmek suretiyle ekonomik büyüme için gerekli koşulların oluşumuna destek olmayı
sağlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde bağımsız bir niteliğe sahip olan Banka ayrıca finansal
istikrarı desteklemeyi ve finansal sistemin sağlıklı işleyişini sağlamayı amaçlamaktadır.
Bunlara ek olarak Banka hükümetin Avrupa Birliği’ndeki ekonomik politikalarını da
desteklemektedir. Çek Merkez Bankasına bunların yanı sıra banknot ve madeni para basımı,
paranın dolaşımını yönetme ve bankalar arası mutabakatı sağlama görevinin yanında
finansal piyasalardaki kuruluşları gözetim yetkileri de verilmiştir.
Bağımsız niteliğinin bir yansıması olarak iletişim politikalarına önem veren Çek Merkez
Bankasının bu politikasının geliştirilmesine yönelik önemli adımlar attığı görülmektedir.
Banka bu çerçevede kamuoyu ile iletişim kurarken gerçekleştirdiği uygulamaları ayrıntılı bir
şekilde Genel Ağ sitesinde açıklamıştır. Banka kurumsal kimliğine esas olan ilkeleri
bağımsızlık, açıklık ve kredibilite ile uzmanlık olarak açıklamıştır. Bu doğrultuda, para
politikasının başarılı bir şekilde uygulanması için bağımsızlığın önemi vurgulanmakta, hesap
verebilirliğin sağlanabilmesi adına açıklık ve iletişime önem verilmekte, ulusal ve uluslararası
alanda Çek Merkez Bankasının itibarını koruyabilmek amacıyla işinde uzman ve yetkin
çalışanların hayati önem taşıdığına değinilmektedir (Çek Merkez Bankası, 2015).
Çek Merkez Bankası, kurumsal tasarım konusunda kapsamlı bir çalışma
gerçekleştirmemiştir. Bununla beraber kurumsal tasarım ögelerinin standardizasyonuna
yönelik olarak son yıllarda bazı adımlar atıldığı bilgisi Çek Merkez Bankası yetkilileri
tarafından paylaşılmıştır. 2010 yılında Banka çalışanları tarafından kullanılan sunum
taslaklarının benzeştirilmesi yönünde çalışmalara başlanmıştır. 2011 yılında Banka Genel Ağ
sitesinin yeniden yapılandırılmasının ardından sunum şablonları yeniden gözden geçirilmiştir.
2013 yılına gelindiğinde Bankanın yayınları, davetiyeler, programlar ve basın duyuruları gibi
iletişim araçlarının tasarımları üzerinde çalışılmıştır. 2014 ve 2015 yılları içinde ise elektronik
imza, mektup formatları benzeri unsurların tasarımları üzerinde çalışılmıştır.
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6.10. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
temel olarak para ve kur politikalarını düzenlemek ve banknot dolaşımını sağlamaktan
sorumludur. 11 Haziran 1930 tarihinde bir anonim şirket olarak kurulmuş bulunan TCMB’nin
temel amacı 21 Nisan 2001 tarihinde yapılan kanun değişikliği ile fiyat istikrarını sağlamak
olarak belirlenmiştir. Banka ayrıca, finansal sistemde istikrarın sağlanması ve para ve döviz
piyasaları ile ilgili düzenleyici tedbirleri almakla da görevlendirilmiştir. TCMB, özellikle küresel
dengesizliklerden kaynaklanan makro finansal riskleri kontrol altında tutmayı
amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, finansal istikrar TCMB için destekleyici amaç niteliğindedir.
Bunun yanı sıra Türkiye'de uygulanacak döviz kuru rejimini hükûmet ile birlikte belirlemek
TCMB’nin temel görevlerinden biridir. Belirlenen döviz kuru rejiminin uygulaması da yine
Bankaya aittir. Merkez Bankası kur politikasını 2001 yılından itibaren dalgalı kur rejimi
çerçevesinde sürdürmektedir. Ödeme sistemlerinin sağlıklı, güvenli, risksiz ve süratli
çalışması da Merkez Bankasının görevleri arasında yer almaktadır.
2001 yılında yapılan kanun değişikliği ile TCMB’ye aynı zamanda araç bağımsızlığı
verilmiştir. Bu çerçevede Banka, fiyat istikrarı amacına ulaşmak için uygulayacağı para
politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan belirleme yetkisine sahiptir.
TCMB, fiyat istikrarı amacına yönelik olarak 2006 yılından itibaren açık enflasyon
hedeflemesi rejimi uygulamaktadır.
TCMB 2002 yılından itibaren hazırladığı stratejik planlar çerçevesinde faaliyetlerini
sürdürmüştür. 2002 yılından 2011 yılına kadar devam eden on yıllık süreçte stratejik planlar
üçer yıllık dönemler için hazırlanmış ve her yıl güncellenmiştir. 2011 yılında başlayan
dönemde ise stratejik planlar beşer yıllık dönemler halinde hazırlanmakta ve her üç yılda bir
güncellenmektedir (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2011). TCMB son olarak değişen
dış çevre ve ekonomik koşulları da dikkate alarak, 2011-2015 Yılları Stratejik Planı’nı
güncelleyerek 2014–2018 Yılları Stratejik Planı’nı yayımlamıştır (Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası, 2013, s.8-9).
Stratejik Planı çerçevesinde TCMB’nin vizyonu “Bağımsızlığı, güçlü örgüt yapısı,
nitelikli kadrosu, teknolojik üstünlüğü ve etkili sonuçlar alma özelliği ile Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasının dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer almasını temin
etmek” olarak belirlenmiştir. Banka bu vizyona ulaşmak için bağlı olduğu ilkeleri ise
bağımsızlık, şeffaflık ve hesap verme, güvenilirlik, kamu yararı ile etkililik ve etkinlik olarak
sıralamaktadır. Bu kapsamda, TCMB’nin Kanunu ile verilen araç bağımsızlığı ve bu araç
bağımsızlığın gerekli kıldığı hesap verme sorumluluğunu kendisine ilke edindiği, ilkelerin
seçiminde ise diğer ülke örneklerine paralel bir görünüm sergilediği görülmektedir.
Bununla beraber, bazı diğer merkez bankalarında olduğu gibi kurumsal kimlik
uygulamalarına yönelik olarak Bankanın kamuoyuna duyurduğu bir kurumsal tasarım
kılavuzu, kurumsal davranış kuralları veya kurumsal dilin standartlaşmasına yönelik bir
çalışma bulunmamaktadır.
Ancak, Bankanın elektronik ve basılı yayınlarında belirli tasarım standartlarına
uyulduğu görülmektedir. Özellikle 2014 yılı Eylül ayında devreye alınan yeni Genel Ağ
Sitesinde Banka tarafından kullanılan iletişim araçlarının tasarımlarının güncellendiği ve
tasarım ögeleri arasında uyumluluk sağlanmaya çalışıldığı gözlenmiştir. Diğer yandan
TCMB’nin devreye aldığı sosyal medya hesaplarında da kurumsal tasarım unsurlarının
standardizasyonuna dikkat ettiği, kullanılan Flickr hesabında yayımlanan logo ve görsellerle
de kurumsal görsel kimliğin desteklendiği görülmektedir. Çalışma kapsamında ele alınan
merkez bankalarının kendileri için belirledikleri kurumsal ilkeler ve bu ilkelerin nerede ele
alındığı Tablo 2’de gösterilmektedir.
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Bağımsız / Güvenilir / Hesap verebilir / Açık ve şeffaf / Kamu
hizmetine adanmış / Kamuoyunun endişelerine duyarlı / Adil, tarafsız /
Güven ve dürüstlük ile çalışan / Yüksek derecede mükemmellik ve
profesyonellik / Liderlik sunan / Danışan, dinleyen, ikna eden / Tarihi ile
gurur duyan / Esnek ve değişime atak uydurabilen

Güvenilirlik / İhtisas (uzmanlık) / Bağımsızlık

Mükemmellik üzerine kurulu: Güç, İstikrar ve Güven

Kamu yararının artırılması / Dürüstlük / Mükemmellik /
Akıllıca sorgulama / Saygı

Bütüncüllük / Yenilikçilik / Katılımcılık

İyi yönetilen / Amaç odaklı yaklaşım / Uluslararası uygulamalarla tutarlı / Norgesbank Genel Ağ Sitesi >About Norges
Değişikliklere uyum sağlama isteği ve kapasitesi / Dış toplulukların
Bank >Mandate and core responsibilities
güvenini sağlama / Kaynakların kullanımında ihtiyatlı / Yalın ve verimli /
Temel sorumluluklarına odaklı

Bağımsızlık / Açıklık ve Güvenilirlik / Yeterlik

Bağımsızlık / Şeffaflık ve Hesap Verme / Güvenilirlik / Kamu Yararı
/ Etkililik ve Etkinlik

İngiltere Merkez Bankası
(BoE)

Kore Merkez Bankası

Kanada Merkez Bankası

Avustralya Merkez Bankası
(RBA)

Yeni Zelanda Merkez
Bankası(RBNZ)

Norveç Merkez Bankası
(Norgesbank)

Çek Cumhuriyeti Merkez
Bankası(CNB)

Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası (TCMB)

3

4

5

6

7

8

9

10

Not: Kırmızı ve bold ifadeler TCMB'nin ilkeleri ile örtüşenleri ifade etmektedir.

Doğruluk / Yeterlik / Verimlilik / Şeffaflık

Avrupa Merkez Bankası
(ECB)

2

TCMB 2011-2015 Stratejik Planı > İlkeler

Çek Merkez Bankası Genel Ağ Sitesi >About
the CNB >Mandates>What We Build on

RBNZ Genel Ağ Sitesi About us >Our vision
and values

RBA Genel Ağ Sitesi >Our Bank >Values

2013-2015 Medium Term Plan

Kurumsal kimlik kılavuzu

Kurumsal kimlik kılavuzu

AMB Genel Ağ Sitesi >The European Central
Bank >The mission of the ECB

Kurumsal kimlik kılavuzu

İstikrara odaklanmış bağımsız bir merkez bankası / Sorumluluk bilinci
ile hareket eden / Uzun dönem başarıya odaklanmış / Kendinden emin

Almanya Merkez Bankası
(Bundesbank)

1

Kaynak/Nerede İfade Ediliyor?

Kurumsal İlkeler

Merkez Bankası

No.

Tablo 2: Merkez Bankaları ve Marka Değerleri

Bankacılar Dergisi

37

Dr. Eyüp Kahveci – Canan Binal Yılmaz – Özge Eldeniz

7. Genel Değerlendirme ve Sonuç
Kurumsal kimlik tasarımı, kurumun görünürlüğünü ve tanınırlığını artırmakta, özellikle
finansal hizmetler sunan firmalar açısından kurumlar arası farklılaşmayı sağlayan temel bir
faktör olarak göze çarpmaktadır. Kurumu dış paydaşlar gözünde sembolize ederek kurumun
imajına ve saygınlığına katkı sağlamakta ve kurumsal itibarı güçlendirmektedir. Kurumsal
kimlik, bir kurumun başarıya ulaşmasında kullanabileceği etkili ve stratejik bir araç olarak
kurum içi gerekli aktiviteleri anlamlı bir biçimde birbirine bağlayarak, kurumun kültürünü tutarlı
bir biçimde dış dünyaya sunmaktadır. Küreselleşmenin kendini gösterdiği günümüzde,
sadece görsel ögelerin ve tasarımın kurumu yansıtmakta yetersiz kaldığı; bunu sağlamak için
kurumun felsefesini, yönetim biçimini, kurumsal değerlerini ve davranış şeklini de paydaşları
ile paylaşması gerekmektedir. Stratejik kurum kimliği olarak adlandırılan bu görüş
çerçevesinde merkez bankalarının benimsedikleri kurumsal değerlerini iletişimleri sırasında
vurguladıkları görülmektedir. Bunun yanı sıra bu değerlerin merkez bankalarının kurumsal
tasarımlarına da yansımış olduğu gözlenmektedir.
1980’li yıllarda para politikasının etkili olması isteniyorsa finans piyasalarının
şaşırtılması, para politikası yapıcılarının mümkün olduğunca az konuşması ve söylediklerini
de şifreli söylemeleri dolayısıyla merkez bankalarının iletişim kurmamaları gerektiği
düşünülürken, 2000’li yıllar ve sonrasında merkez bankası iletişimi çok ciddi anlamda
değişikliğe uğrayarak para politikasının temelinin beklentilerin yönetilmesi olduğu görüşü
yaygınlaşmıştır. Bu doğrultuda, etkili iletişimin para politikasının etkililiğini artıracağı
düşünülmeye başlanmış ve bu yönde uygulamalar gelişmiştir. 2008 yılında başlayan küresel
kriz sonrasında iletişim merkez bankaları politikalarında farklı bir şekilde ele alınmaya
başlamıştır. Bu çerçevede, kurumsal kimliğin temel bileşenlerinden bir tanesi olan kurumsal
iletişimin para politikasının etkililiğinde önemli bir yeri olduğu hatta kurumsal iletişimin para
politikasında yer alan bir araç olmak yerine kendisinin bizzat bir para politikasının bir parçası
olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle, merkez bankalarının kurumsal iletişimi, kurumsal
kimliğin diğer bileşenleri ile birlikte ele alarak güçlü, sağlam ve tüm bileşenlerin aynı strateji
çerçevesinde oluşturulduğu bir kurumsal kimlik oluşturmaları, merkez bankalarına güvenilirlik
ve uyguladıkları politikalara ise öngörülebilirlik kazandırarak para politikasında etkili
olmalarını kolaylaştıracağı düşünülmektedir.
Pek çok merkez bankasına sağlanan araç bağımsızlığı ve bu bağımsızlığın
beraberinde getirdiği hesap verme sorumluluğu merkez bankaları açısından bu kavramların
yanı sıra “şeffaflık” ve “iletişim” kavramlarını da ön plana getirmiştir. Bağımsızlığın ve etkili
iletişimin merkez bankalarını daha “güvenilir” hale getirdiğini kabulün de etkisi ile pek çok
merkez bankası açısından bu kavramlar bilinçli veya bilinçsiz olarak kurumsal kimliklerinin ve
değerlerinin bir parçasını haline gelmeye başlamıştır. Nitekim, merkez bankalarının kendi
vizyon, misyon ve değerlerini koydukları strateji metinlerinde söz konusu değerlere yoğun
şekilde vurgu yaptıkları görülmektedir. Kısacası bugün pek çok merkez bankasının kurumsal
kimliği “bağımsızlık”, “şeffaflık”, “güvenilirlik” kavramları üzerine inşa edilmiştir (Tablo 2).
Dolayısıyla, etkili iletişimin önemli bir parçası olan kurumsal kimlik ne kadar güçlü olur
ve kamuoyu tarafından benimsenir ve kabul edilirse para politikalarının etkililiğine de o
derece önemli katkı sağlayabilir. Bu kapsamda, sağlam kurgulanmış ve oluşturulmuş bir
kurumsal kimlik merkez bankalarının para politikalarında etkili iletişimi destekleyici önemli bir
araç olarak kullanılabilir.
Bu kapsamda, kurumsal kimliğin para politikasına yardımcı olacak şekilde
bileşenlerinin koordine edilmesi ve bileşenlerin belirlenen strateji çerçevesinde aynı strateji
ve amaç ve hedefler doğrultusunda yapılandırılması önem arz etmektedir. Bu noktada,
Bundesbank ve ECB örneğinde bağımsızlığın simgesi ve denetlenen bankalara mesafeli
olmak adına binalarının finans merkezi dışında olması ve finansal kurumlara dışarıdan
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bakacak şekilde yerinin belirlenmesi; Avustralya Merkez Bankasının 1959 yılında belirlenen
logoyu hala kullanıyor olması; Kore Merkez Bankasının logosunun temsil ettiği değerlerin
“güvenilirlik, ihtisas (uzmanlık) ve bağımsızlık” olması; Çek Merkez Bankası kurumsal
kimliğine esas olan ilkeleri bağımsızlık, açıklık ve güvenilirlik ile uzmanlık olarak belirlemesi;
İngiltere Merkez Bankasının kurumsal kimliğini “birlikte çalışarak etkimizi artırıyoruz” şeklinde
tanımladığı ana mesajı ile 4 temel sütun üzerine bina etmesi gibi örnekler merkez
bankalarının belirledikleri değerler doğrultusunda kurumsal kimliklerini oluşturduklarını ve bu
çerçevede kendilerine verilen görevleri etkili bir şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını
göstermektedir. Bu anlamda kurumsal kimliğin merkez bankalarının temel amaç ve
görevlerinden bağımsız düşünülmemesi gerektiği, kurumsal kimliğin her bileşeninin merkez
bankalarının temel amaç ve hedefleri doğrultusunda belirlenen kurumsal değerlerini
destekleyecek şekilde yönetilmesi para politikalarının etkililiği açısından önem arz
etmektedir.
Kar amacı ile faaliyet gösteren firmaların rekabetçi avantaj elde etmek ve bu avantajı
korumak için mal ve hizmetlerini sunarken kurumsal kimliği stratejik avantaj sağlayan bir
unsur olarak ele almalarına ve bu yönde kullanmalarına karşın; kar amacı gütmeyen merkez
bankalarının kamunun refahı doğrultusunda tanımlanan amaçlarını ve verilen görevlerini
etkili bir şekilde yerine getirmek için kurumsal kimliklerini bu doğrultuda stratejik bir unsur
olarak kullanmaları para politikalarının iletişimine ve doğrudan para politikalarına olumlu
katkılar sağlayacaktır.

Kaynakça
Abratt, R. (1989). A New Approach to The Corporate İmage Management Process. Journal of
Marketing Management, 5(1), 63-76.
Avrupa Merkez Bankası (2015, Mayıs 20). “Organisational Principles for The Eurosystem and The
Single
Supervisory
Mechanism”
20
Mayıs
2015
tarihinde
Http://Www.Ecb.Europa.Eu/Ecb/Orga/Escb/Html/Mission_Eurosys.En.Html adresinden erişildi.
Avustralya Merkez Bankası. (2015). “Code Of Conduct For Reserve Bank Staff” 28 Nisan 2015
Tarihinde Http://Www.Rba.Gov.Au/About-Rba/Code-Conduct-Rba-Staff.Html adresinden erişildi.
Balmer, J., ve Wilson, A. (1998). Corporate Identity-There Is More to It Than Meets The Eye.
International Studies Of Management & Organization, 28(3), 12-31.
Bernanke, B. (2010). Central Bank Independence, Transparency, and Accountability, Japonya Merkez
Bankası Institute For Monetary And Economic Studies International Conference, Tokyo, Japonya.
Bick , G., Jacobson, M., Ve Abratt, R. (2003). The Corporate İdentity Management Process Revisited.
Journal Of Marketing Management, 19 (7–8), 835–855.
Bickerton, D. (1999), "Corporate Marketing - Rediscovering Drucker's Lost Agenda for Marketing".
International Centre For Corporate Identity Studies, Working Paper Series 99/4, University of
Strathclyde.
Blinder, A. (1999). Central Bank Credibility: Why Do We Care? How Do We Build It? Nber Working
Paper No. 7161.
Bundesbank (2011), “The Corporate Design of The Deutsche Bundesbank” Frankfurt, Almanya.
Cornelissen, J., Haslam, S., Ve Balmer, J. (2007). Social Identity, Organizational Identity and
Corporate Identity: Towards An Integrated Understanding of Processes, Patternings and Products.
British Journal of Management, 18, 1-16.

39

Dr. Eyüp Kahveci – Canan Binal Yılmaz – Özge Eldeniz

Cornelissen, J. And Harris, P. (1999), "Two Perspectives On Corporate Identity: As The Expression Of
The Corporate Personality And As The Essential Self", International Centre For Corporate Identity
Studies, Working Paper Series 99/5, University of Strathclyde.
Çek Merkez Bankası. (2015). “The Mandate Of The Czech National Bank” 28 Nisan 2015 tarihinde
Https://Www.Cnb.Cz/En/About_Cnb/Mission.Html adresinden erişildi.
Denison, D. R. (1984). Bringing Corporate Culture To The Bottom Line. Organizational Dynamics, 522.
Deslandes, G. (2011). Corporate Culture Versus Organizational Identity: Implications For Media
Management. Journal Of Media Business Studies, 8(4), 23-36.
Downey, S. M. (1986). The Relationship Between Corporate Culture And Corporate Identity, Public
Relations Quarterly, 31(4), 7-12.
Halliburton, C. ve Ziegfeld, A. (2009). How Do Major European Companies Communicate Their
Corporate İdentity Across Countries?-An Empirical Investigation of Corporate Internet
Communications, Journal of Marketing Management, 25(9-10), 909-925.
Ind, N. (2001). Living The Brand. London: Kogan Page.
İngiltere Merkez Bankası. (2013). Kurumsal Kimlik Kılavuzu. Londra.
İngiltere Merkez Bankası. (2015). “The Bank's Strategic Plan - One Bank, One Mission” 28 Nisan 2015
tarihinde Http://Www.Bankofengland.Co.Uk/About/Pages/Strategicplan/Default.Aspx adresinden
erişildi.
Kanada Merkez Bankası. (2006). Graphic Standards Guide. Ottowa: Kanada Merkez Bankası.
Kore Merkez Bankası. (2015). Vision and Strategic Priorities. 21 Nisan 2015 tarihinde
Http://Www.Bok.Or.Kr/Broadcast.Action?Menunaviıd=2557 adresinden erişildi.
Kuşakçıoğlu, A. (2003). Marka Kimliği, Kurum Kimliği ve Aralarındaki Bağlantı. Ankara: Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitutüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans
Tezi.
Leitch, S., ve Davenport, S. (2011). Corporate Identity As An Enabler and Constraint On The Pursuit
of Corporate Objectives. European Journal of Marketing, 45 (9/10), 1501-1520.
Mcdonald, M., De Chernatony, L., ve Harris, F. (2001). Corporate Marketing And Service Brands ‐
Moving Beyond The Fast‐Moving Consumer Goods Model. European Journal of Marketing, 35
(3/4), 335 - 352.
Melewar, T., ve Jenkins, E. (2002). Defining The Corporate Identity Construct. Corporate Reputation
Review, 5(1), 76-90.
Melewar, T., Karaosmanoğlu, E. ve Paterson, D. (2005). Corporate Identity: Concept, Components
and Contribution. Journal Of General Management, 31(1), 59-81.
Melewar,T.Ve Saunders, J. (1998). Global Corporate Visual Identity Systems: Standardization, Control
and Benefits. International Marketing Review, 15(4), 291-308.
Moingeon, B. & Soenen, G. (2002). Corporate and Organizational Identities, Integrating Strategy,
Marketing, Communication And Organizational Perspectives, London and New York: Routledge.
Norveç Merkez Bankası. (2015,). Mandate And Core Responsibilitıes. 21 Nisan 2015 tarihinde
Http://Www.Norges-Bank.No/En/About/Mandate-And-Core-Responsibilities/ adresinden erişildi.
Olins, W. (1978). The Corporate Personality: An Inquiry Into The Nature of Corporate Identity. London:
Design Council.
Olins, W. (1994). Corporate Identity: Making Business Strategy Visible Through Design, Londra,
Thames and Hudson.
40

Bankacılar Dergisi

Otubanjo, O., ve Amujo, O. (2012). A Holistic Corporate Identiy Communications Process. The
Marketing Review, 12(4), 403-417.
Posen, A. (1995). Central Bank Independence And Disinflationary Credibility: Aâd Missing Link?,
Reserve Bank Of New York Staff Reports, Sayı: 1.
Schuster, L. (1996). Banking Cultures of The World. Frankfurt: Fritz Knapp Verlag.
Siklos, P. L. (2014). Communications Challenges For Multi-Tasking Central Banks: Evidence,
Implications. International Finance, No.17-1, S.77–98.
Stuart, H. (2002 ). Employee Identification With The Corporate Identity. International Studies of
Management & Organization, 32(3), 28-44.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. (2011). TCMB 2011-2015 Stratejik Planı. TCMB Bülten, Haziran,
2-3.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. (2013). 2014-2018 Stratejik Planı. Ankara: Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası.
Van Den Bosch, A., Elving, W., ve De Jong , M. (2006). The Impact of Organisational Characteristics
on Corporate Visual Identity. European Journal of Marketing, 40 (7/8), 870 - 885.
Van Riel, C. (1995). Principles of Corporate Communication. Londra: Prentice Hall.
Waller, S. ve De Haan, J. (2004), Credibility and Transparency of Central Banks: New Results Based
on Ifo’s World Economic Survey, Cesifo Working Paper, No.1199.
Wilkinson, A., ve Balmer, J. (1996). Corporate and Generic Identities: Lessons From The Co‐
Operative Bank. International Journal of Bank Marketing, 14(4), 22 - 35.
Yeni Zelanda Merkez Bankası (2015), “Our Vision and Values” 20 Mayıs 2015 tarihinde
http://Www.Rbnz.Govt.Nz/About_Us/Our_Vision_And_Values/ adresinden erişildi.

Dipnotlar:
1

2

Siklos (2014) 1998-2009 yılları arasında dokuz gelişmiş ülke merkez bankasının politika faizinde
yaptığı değişiklikleri incelemiş ve merkez bankası iletişimindeki iyileştirmelerin faiz değişikliklerinin
sıklığının azalmasında rol oynamış olabileceği yorumunu yapmıştır.
Bu doğrultuda seçilen merkez bankaları: Almanya, Avrupa, İngiltere, Kore, Kanada, Avustralya,
Yeni Zelanda, Norveç ve Çek Cumhuriyeti Merkez Bankaları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasıdır. Amerikan Merkez Bankası (Fed), Washington’daki Guvernörler Kurulunun yanı sıra
ABD çapında bulunan 12 bölgesel Reserve Bank’tan oluşmaktadır ve bu bankaların her birinin
kendine ait kurumsal kimlikleri ve kurumsal iletişim uygulamaları bulunmaktadır. Fed Guvernörler
Kurulunun ise çalışmaya dahil edilen diğer merkez bankaları gibi değerlendirilmediğinden,
incelemeye dahil edilmemiştir.
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Elektronik Yolla Tebligat Düzenlemelerinin Bankalar
Yönünden Etkileri, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)
Uygulamasının Bankalara Getirdiği Yükümlülük ve
Avantajlar
Av. Ferhat Aznevi*
Öz
Bu çalışmanın amacı elektronik yolla tebligat düzenlemelerinin bankalar yönünden etkilerini
incelemek, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) uygulamasının, bankalara getirdiği yükümlülük ve avantajları
değerlendirmektir. Çalışmada, Türk Ticaret Kanunu’nun 1525 ve 18’inci maddesi, Kayıtlı Elektronik
Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Elektronik Tebligat Yönetmeliği, Tebligat
Yasası ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Yasa’nın konuyla ilgili düzenlemeleri
göz önüne alınmıştır. Bankaların müşterilerine, noterler aracılığıyla klasik posta sistemi kullanılarak
gönderdikleri bildirimlerin önemli kısmının, elektronik posta yoluyla gönderilebileceği, bunun zaman ve
masraf bakımından tasarruf sağlayacağı, tebligatların usulsüz olduğu yönündeki muhatap itirazlarını
azaltacağı sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan Tüketici Hakem Heyeti gibi kamusal kuruluşların
bankalara yapacağı tebligatlar içinde elektronik posta yolunun kullanılması, bankaların ödemelerinde
azalma sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kayıtlı Elektronik Posta, Elektronik Tebligat, Bankaların Elektronik Tebligat
Kullanımı.
JEL Sınıflaması: K4, K10, K12.
The Effects for Banks of Electronic Notification Regulations, Imposed Obligations and
Advantages for Banks by the Registered E-Mail
Abstract
The aim of this study is examine of the effects for Banks of Electronic notification regulations,
evaluate of the practice registered e mail impose obligations and advantages for Banks. In this study
relevant adjustments of the Article 18 and Article 1525 of Turkish Commercial Code, Regulation of
Procedures and Principles on Registered E- Mail System, Electronic Notification Regulations,
Notification Code and The Code of The Protection of Laundering of Crime Revenues are taken into
account. It is concluded that best part of the notification to customer from banks are sent via notary
using classical mail can be mailed by e-mail, of this provides savings on time and money, of this
reduces answerer arguments on inadequacy of notice. On the other hand, notifications to banks via email from public institutions like arbitration committee for consumer problems will provide reductions
bank payments.
Keywords: Registered E-Mail, Electronic Notification, Using of Electronic Notification By Bank.
JEL Classification: K4, K10, K12.

1. Giriş
Bilindiği üzere bilgisayar kullanımının gelişmesiyle birlikte internet varlığını tüm
alanlarda hızla kabul ettirmektedir. İnternet kağıtsız bir toplum yönünde önemli bir adımdır.
Bu çerçevede internet üzerinden elektronik posta aracılığıyla tebligat büyük önem
taşımaktadır. Ülkemizde bu konuda ilk adım olarak 15.01.2004 tarih ve 5070 sayılı Elektronik
İmza Yasası kabul edildi (Ruhi, 2007, s. 309). E-tebligat, “firmadan devlete, devletten
firmaya, devletten tüketiciye ve tüketiciden devlete elektronik etkileşim” demektir. E-tebligatı,
noterler marifetiyle gönderilen ihtar ve ihbarlar, vergi, gümrük, kamu ihalesi ve sosyal
*
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güvenlik ve yargılama gibi çok geniş bir yelpazede herkesin faydalanabileceği bir yenilik
olarak tanımlayabiliriz (Tüzüner, 2011, s.143)
“Fransız Hukuku’nda, elektronik yolla tebligat 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girmek
üzere Fransız Medeni Usul Kanunu’nun dört hükmüne eklenmiştir. Elektronik ilanlar, Ticarî
ve Medenî Duyuruların Resmî Bülteni şeklinde adlandırılan bir e-bültende yapılmaktadır.
Avukat tutma zorunluluğunun bulunduğu yargılamaların tamamında elektronik yolla
haberleşme getirilmiştir. İsviçre Hukuku’nda ise Federal Adalet Ofisi’nin 20 Temmuz 2009
tarihli yönetmelik projesi ile e-tebligatın ilk adımı atılmıştır. Elektronik İletişim Hakkında
Yönerge, ceza ve medeni usul ile idari yargılama hukukları yanı sıra icra ve iflas hukukunu
da kapsamaktadır” (Tüzüner, 2011, s.144).
Alman Medeni Usul Yasası ZPO’da da modern iletişim teknolojilerinin kullanılmasının,
yalnızca tebligatın alındı bilgisinin teyit edilebilmesi halinde geçerli kabul edilebileceği
düzenlenmiştir. (ZPO m.174). Yeni düzenleme ile bu tür tebligatın bilgisayar ortamında
hazırlanan matbu formlar vasıtasıyla (ZPO m.174/11) yapılması mümkün olmuştur. Alman
Medeni Usul Kanunu’nda kademeli geçiş öngörülmüş ve başlangıç olarak mesleki konumları
gereği güvence veren avukatlar-baro-mahkemeler gibi belirli kişi ve kurumlar arasında
elektronik yolla iletişime başlanmıştır (ZPO. m. 174/3) (Kaplan, 2003, s. 214).
Ülkemizde elektronik ortamdaki haberleşme ile ilgili hususların düzenlendiği 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 1525’inci maddesi 01.07.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe
girmiştir; “Madde 1525- (1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18’ inci maddenin üçüncü fıkrası
saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu,
iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme
ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza
uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.(2) Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu
sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek
kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve
yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu
Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.”
Bu maddenin uygulanmasına dair, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik1 ve ilgili tebliğler yayımlanmıştır. Ayrıca, Tebligat Kanunu’na
11.01.2011 tarihinde eklenen ve elektronik tebligatı düzenleyen 7/a maddesi ile anonim,
limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması
zorunlu hale getirilmiş ve 19.01.2013 tarihinde Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 2
yayınlanması ile birlikte bu düzenleme yürürlüğe girmiştir. Anılan Yönetmeliğin 4/I
maddesinde Kayıtlı Elektronik Posta (KEP); “elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da
dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli
şekli” olarak tanımlanmıştır.
Kayıtlı Elektronik tebligat adresi,
 Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT)
 TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.Ş. (TNB KEPHS)
 TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.Ş. (TÜRKKEP)







E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği,
Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı
Gönderilen e-postaya erişilip erişilmediği,
E-postanın iletilme zamanını tespit edecek,
İçeriğin değişmediğini garanti edecek,
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 Hukuken geçerli delil seti oluşturacak
şekilde muhafaza edecek sistem olduğu belirtilmiştir.
Bu düzenlemeye göre KEP, “normal elektronik posta yoluyla yapılan haberleşmenin,
güvenilir üçüncü taraf rolündeki KEP Hizmet Sağlayıcıları (KEPHS) aracılığıyla
gerçekleştirildiği ve haberleşmenin tüm aşamalarının güvenli elektronik imza ve zaman
damgası ile kayıt altına alınarak, Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 205 anlamında kesin
delil yaratıldığı, bir iletişim sistemi altyapısı” olarak tanımlanabilir (Berber, 2011, s.1).
Yukarıda bahsi geçen düzenlemelerde anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirketlere elektronik tebligat yapılabilmesini teminen söz konusu şirketlerin Kayıtlı
Elektronik Posta (KEP) adreslerinin edinilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 5070 sayılı Elektronik
İmza Kanunu’nun 5. maddesinde ise, güvenli elektronik imzanın, elle atılan imza ile aynı
hukukî sonucu doğuracağı, kanunların resmi şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu
hukuki işlemler ile teminat sözleşmeleri dışındaki işlemlerin ve sözleşmelerin güvenli
elektronik imza ile gerçekleştirilebileceği düzenlenmiştir.
2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresini Kullanmak Zorunda Olan Kurum ve
Firmalar
I. Tebligat Yasası’nın 7/a maddesi ve bu maddenin uygulanmasını düzenleyen
Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 7/1 maddesi ile anonim, limited ve sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu
kapsamda tüm anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, anılan
yasal düzenleme ve yönetmelik yürürlüğe girmiş olduğundan KEP adresi edinmek
zorundadır. II. 28.06.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6545 sayılı
yasa ile 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Yasa’nın 9’uncu
maddesinden sonra gelmek üzere,
E-Tebligat başlığıyla
“Madde 9/A- (1) Bu Kanun ve 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının
Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanması kapsamında yapılacak tebligatlar, 11/2/1959
tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/A maddesinde düzenlenen elektronik tebligata
ilişkin usullere bağlı olmaksızın, elektronik ortamda tebliğ edilebilir ve tebligata elektronik
ortamda cevap verilmesi istenebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar karşı tarafa ulaştığında
tebliğ edilmiş sayılır.
(2) Başkanlık, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı
kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma ve
cevapların elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirmeye, elektronik ortamda tebliğ
yapılacaklar ile elektronik ortamdaki tebligata ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye
yetkilidir.” düzenlemesi getirilmiştir.
Ayrıca, yükümlülük ihlalinde idari ceza,
“Madde 13– (Değişik: 18/6/2014-6545/88 md.) Bu Kanunun 9/A maddesi gereğince
getirilen elektronik tebligata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum
veya kuruluşlara Başkanlık tarafından her bir tespit için on bin Türk lirası idari para cezası
uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı iki yüz elli
bin Türk lirasını geçemez.
(Ek: 18/6/2014-6545/88 md.) Maddenin ilk üç fıkrası kapsamında uygulanacak idari
para cezasının toplam tutarı; her bir yükümlülük için, ihlalin yapıldığı yıl itibarıyla, birinci fıkra
kapsamında iki kat olarak uygulanacak yükümlüler için on milyon Türk lirasını, bunlar dışında
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kalan yükümlüler için bir milyon Türk lirasını aşamaz. Üst tutardan ceza uygulanan
yükümlüler nezdinde takip eden yılda aynı neviden bir yükümlülük ihlali olması durumunda
bu hadler iki kat olarak uygulanır.
(Ek: 18/6/2014-6545/88 md.) Yükümlülüğün ihlal edildiği tarihten itibaren beş yıl
geçtikten sonra idari para cezası verilemez. Bu madde ile ilgili diğer usûl ve esaslar Bakanlık
tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” şeklinde düzenlenmiştir.
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 9/A(2).
maddesindeki, elektronik ortamdaki tebligatlara ilişkin usul ve esasları başbakanlığın
belirleyebileceği yönündeki düzenleme uyarınca 30 Mart 2015 tarihinde Resmi Gazete’de
yayınlanan, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te elektronik tebligatta kullanılacak sistem ve
muhataplara ilişkin düzenlemeler belirlenmiştir. Bu Yönetmeliğin 7’inci maddesi, “Başkanlık
tarafından Kanun ve 6415 sayılı Kanun kapsamında yapılacak tebligatların; bankalar,
sermaye piyasası aracı kurumları, finansal kiralama, faktoring, finansman şirketleri, sigorta
ve emeklilik şirketleri, portföy yönetim şirketleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Posta ve Telgraf
Teşkilatı Anonim Şirketine elektronik ortamda yapılması esastır.
Birinci fıkrada belirtilmeyen ve Kanunun 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde
sayılan yükümlüler, kendilerine bu Yönetmelik kapsamında elektronik tebligat yapılması için
Başkanlığa başvuru yapabilir. Başvuruda bulunan yükümlülere Başkanlıkça uygun görülmesi
halinde elektronik ortamda tebligat yapılır.” şeklinde düzenlenmiştir.3 MASAK tarafından
yayınlanan, 30 Mart 2015 tarih 2015/1 sayılı “Yapılacak Olan Elektronik Tebligata İlişkin
Duyuru” da konuyla ilgili ayrıntılara yer verilmiştir.4
IV. Bilgi Teknolojileri ve İletişimi Kurumu’ da5 “Anonim, limited ve sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.” hükümleri
uyarınca tebligatların elektronik yolla yapılabilmesi için anonim, limited ve sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirketlerin elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi
edinmelerinin zorunlu kılındığını belirterek, Kurum tarafından elektronik belge yönetim
sistemine entegrasyon sağlanacağı ve kuruma işletmecilere yapılacak tebligatların elektronik
yolla gerçekleştirileceği, ilgili şirketlerin herhangi bir hak kaybına uğramaması adına,
Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma” başlıklı 7’nci
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması
zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde
elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur.” hükmü uyarınca, http://www.btk.gov.tr/
tr-TR/Sayfalar/KEP-Kayitli-Elektronik-Posta-Hizmet Saglayicilar bağlantısında da yer alan ve
kurum tarafından “kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı” olarak yetkilendirilmiş
şirketlerden temin edilecek elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresinin
22/11/2013 tarihine kadar kuruma bildirilmesi gerektiğini internet sitesinden duyurmuştur.
Bu düzenlemeler uyarınca;
 Tüm anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin, Tebligat
Yasası’nın 7/a maddesi ve bu maddenin uygulanmasını düzenleyen Elektronik Tebligat
Yönetmeliği’nin 7/1 maddesi gereği kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi edinme ve
kullanma yükümlülüğünü taşıdıkları,
 Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket niteliğinde olmasada;
- Bankalar,
- Sermaye piyasası aracı kurumları,
- Finansal kiralama şirketleri,
- Faktoring şirketleri,
- Finansman şirketleri,
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-

Sigorta ve emeklilik şirketleri,
Portföy yönetim şirketleri,
Merkezi Kayıt Kuruluşu ve
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketlerinin

5549 sayılı yasanın 2/1-d ve 9/a maddesi ilgili 30 Mart 2015 tarihli yönetmelik uyarınca
kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi edinme ve kullanma yükümlülüğünü taşıdıkları sonucu
çıkmaktadır.
3. Banka ve Finans Kuruluşları Yönünden Elektronik Tebligat Düzenlemelerinin
Etkileri
I. Banka müşterilerine gönderilecek tebligatlar yönünden
Türk Ticaret Kanunu’nun yukarda belirtilen 1525. maddesindeki düzenlemelerle birlikte
aynı yasanın 18/3’üncü fıkrasında aşağıdaki hüküm getirilmiştir: “Tacirler arasında, diğer
tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya
ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya elektronik güvenli imza
kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.”
Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesinde ise: “Tebligata elverişli bir elektronik adres
vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir.
Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat
yapılması zorunludur. Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın
zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat
yapılır. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci
günün sonunda yapılmış sayılır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar
yönetmelikle belirlenir” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu kanun maddesinin uygulanmasına
dair Tebligat Yönetmeliği de yayınlanmıştır.
Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği bu yenilikler çerçevesinde, kayıtlı elektronik posta
adresinin anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile;
- Bankalar,
- Sermaye piyasası aracı kurumları,
- Finansal kiralama şirketleri,
- Faktoring şirketleri,
- Finansman şirketleri,
- Sigorta ve emeklilik şirketleri,
- Portföy yönetim şirketleri,
- Merkezi Kayıt Kuruluşu ve
- Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketleri için zorunlu kılındığı göz önüne alındığında,
bankalarca anılan tüzel kişilere ve KEP adresi bulunan diğer gerçek ve tüzel kişilere
yapılacak hesap kat ihtarnameleri, hesap özeti vb gibi tebliğ işlemlerinin, kayıtlı elektronik
posta (KEP) adreslerine elektronik tebligat yoluyla yapılabileceği sonucuna ulaşılmaktadır.
Öte yandan Türk Ticaret Yasası’nın 1525. maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, ihbarlar,
ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı
çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama
sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir. Bu tür
gönderiler için tarafların anlaşmaları gerekmektedir. Fakat, diğer tarafı temerrüde
düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar aynı
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yasanın 18/3 maddesi uyarınca taraflar önceden anlaşmasada elektronik tebligat yoluyla
yapılabilecektir.
Bilindiği üzere ülkemizde finans kuruluşları, müşterilerine gönderdikleri bildirimlerin
önemli kısmını noterler aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Noterler, Elektronik Tebligat
Yönetmeliği’nin 1. maddesinde düzenlenen elektronik tebligat yapmaya yetkili kurumlar
arasında
yeraldığından
yukarda
bahsedilen
tebligatlar
elektronik
yolla
gerçekleştirilebilecektir. 11 Temmuz 2015 tarihinde Resmi Gazete’de Yayınlanan Noterlik
İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik’in 6/(1) (e) maddesinde,
imza onaysız ihtarname ve ihbarnamelerin Türkiye Noterler Birliği Bilgi Bilişim Sistemi
üzerinden güvenli elektronik imza ile, ilgililer noter huzurunda olmadan yapılabileceği, 11’nci
madde de, ilgilinin talebiyle bir belgenin üçüncü kişiye elektronik ortamda gönderilmesinin
talep edilmesi halinde, üçüncü kişinin KEP adresine gönderilebileceği düzenlenmiştir.6
Yürürlükteki yasal düzenlemeler çerçevesinde noter marifetiyle yapılacak elektronik
tebliğ işlemleriyle, klasik posta yoluyla gerçekleştirilen tebligat işlemlerine göre hem zaman
hemde tebligat masrafı bakımından önemli ölçüde tasarruf sağlanacaktır. Ayrıca, özellikle
kazai merciilerde sık sık gündeme gelen, tebligatın usulsüz olduğu, yetkili temsilciye/
çalışana yapılmadığı vb gibi pek çok itirazın önüne geçilecektir. Bu durum aynı zamanda İcra
ve İflas Yasası’nın 68/a, 68/b ve 150/ı maddelerinde düzenlenen takip aşamasında itirazın
kaldırılması, iptali davalarıyla icra emri gönderilerek gerçekleştirilen ipoteğin paraya
çevrilmesi süreçlerinde yararlı olacaktır.
Bu kapsamda ticari ve tüketici kredi sözleşmelerine, müşterilerin KEP adresi almaları
teşvik edilerek, elektronik tebligatın kabul edildiğine dair düzenlemelerin eklenmesi
değerlendirilmelidir. Bankalarla müşterileri arasında akdedilen sözleşmelerde, müşterinin
kayıtlı elektronik posta adresinin yeralması ve bu adrese yapılacak bildirimlerin geçerli
olacağına dair kayıtlar, dava ve icra takipleri aşamasında da adli tebligatların UYAP
üzerinden elektronik tebligat yoluyla gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.
II. Tüketici Hakem Heyetlerinin Bankalara Yapacakları Tebligatlar ve
Bu Tebligatların Masrafları Yönünden
Sadece 2012 yılında hakem heyetlerine yapılan 446 bin 54 adet başvurunun 263 bin
428 adedinin bankacılık sektörüne ilişkin başvurulardan oluştuğu Tüketicinin Korunması ve
Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde belirtilmiştir7. Hakem heyetlerinin
yetkisinin artırılması ve ortalama tüketici bilincinin gelişmesi göz önüne alındığında,
Bankaların tüketici hakem heyetlerinin şikayet başvurularında en önemli paya sahip oldukları
görülmektedir. Bu durumun doğal sonucu olarak, bankalar taraf oldukları tüketici
dosyalarından gönderilen şikayet ve karar tebligatlarının masraflarından da sorumlu
tutulmaktadır. Halen yüzbinlerce resmi tebligat bankalara klasik posta yoluyla gönderilmeye
devam etmektedir. Bu tebligatların oldukça yüksek tutarlı masrafları da Maliye Bakanlığı
tarafından muhtemelen yine bankalardan talep edilecektir. 28 Kasım 2014 tarihli Tüketici
Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin “Kararın Tebliği” başlıklı 25’inci maddesi,
“Tüketici hakem heyeti kararı, alındığı tarihten itibaren on iş günü içinde taraflara yazılı
olarak ve 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.
Tarafların temsilinin avukatla yapılması halinde tebligat avukata yapılır. Kararların taraflara
taahhütlü mektupla gönderilmesi esastır. Gecikmesi halinde zarar doğabilecek işlerde,
gerekçe belirtilmek suretiyle, memur vasıtasıyla tebligat yaptırılabilir.”
Aynı yönetmeliğin “Tebligat ve bilirkişi ücretlerinin tahsili” başlıklı 31’inci maddesi de,
“…. Uyuşmazlığın tüketici lehine sonuçlanması durumunda, tebligat ve bilirkişi ücretleri
kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde karşı tarafın bulunduğu yerdeki vergi dairesi
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müdürlüğüne ödenir. Ödendiğine ilişkin makbuz, bu süre içinde ilgili tüketici hakem heyetine
ibraz edilir. Tüketici hakem heyeti; tebligat ve bilirkişi ücretlerinin süresi içinde ödenmemesi
halinde, bu tutarların 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilmesi amacıyla, söz konusu kararın bir örneği ile bu
kararın karşı tarafa tebliğ edildiği tarihe dair bilgiyi içeren yazıyı ilgili vergi dairesi
müdürlüğüne gönderir. Tebligat ücreti hesaplanırken, uyuşmazlıkla ilgili yapılan tüm
yazışmalar dikkate alınır.” şeklindedir.8 Oysa, tüketici hakem heyetlerinin, anonim ortaklık
niteliğindeki ticari şirketler olan ve KEP adresi edinmiş bankalara Tebligat Yasası’nın 7/A
maddesi uyarınca, 19.01.2013 tarihinden sonra elektronik tebligat yoluyla tebligat yapması
gerekir. Bu tarihten sonra e-tebligat yerine normal posta yoluyla mevzuata aykırı şekilde
tebligat yapılmasından kaynaklanan masrafların bankalardan talep edilmesi hukuksal
düzenlemelere uymayacaktır. Yukarda belirtilen yönetmelik, yasal düzenlemelere göre
öncelik taşımamaktadır. Bundan sonrasında, anılan düzenleme uyarınca tüketici hakeme
heyetlerinin e-tebligat yolu ile bankaların KEP adreslerine tebliğ işlemi gerçekleştirmeleri için,
tüketici hakem heyetlerine bağlı oldukları bakanlık tarafından genel bir tebliğ yayınlanması,
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nde de yasal düzenlemelerle uyumlu değişikliklere
gidilmesi yerinde olacaktır.
Sadece tüketici hakem heyetleri açısından değil vergi daireleri, Çalışma Bakanlığı,
mahkeme ve icra müdürlükleri gibi pek çok kamu kuruluşu ve mercii açısından da bankalara
öncelikle KEP adresi yoluyla tebligat gönderilmesi anılan düzenlemeler gereği uygun
olacaktır. Nitekim, Adalet Bakanlığı’nın UYAP sisteminde, 29.6.2015 tarihi itibariyle elektronik
tebligat uygulamasına geçildiği ilan edilmiştir.9 Uygulamada henüz yaygın olmasa da,
yukarda belirtilen KEP adresi temin etmesi zorunlu firma ve kuruluşların bu yükümlülüklerini
yerine getirmeleriyle birlikte adli tebligatlardaki geçersizlik iddialarında ciddi oranda azalma
sağlanacağı düşünülmektedir.
4. Sonuç ve Değerlendirmeler
Halen bankalar tarafından müşterilerine, BCH hesap özetleri, hesap kat ihtarnameleri,
ödeme talepleri, kredi kartı hesap dökümü gibi bildirimler klasik posta yoluyla yapılmakta, bu
da ciddi bir zaman ve masraf harcanmasını gerektirmektedir. Öte yandan özellikle tüzel
kişilere yapılacak tebligatlarda, mevzuatın pek çok şartın gerçekleşmesini araması, gerçek
kişilerin yurtdışına yerleşmeleri, adres değişikliği, yanlış ya da eksik adres bildirimi gibi
nedenlerle, tebliğ işleminin geçerli olmadığı yönündeki itirazlara sıklıkla rastlanmaktadır.
Hesap kat ihtarlarının usulüne uygun şekilde tebliğ edilememesi, ilerde icra takibi ve İhtiyati
haciz talebi aşamalarında da alacaklı bankalar açısından sorunlar yaratmaktadır. İcra
takiplerinin kesinleştirilmesi, kıymet takdir raporlarının, satış kararlarının tebliği gibi
aşamalarda da tebligatla ilgili sorunlar yaşanmakta, İcra dairelerince gerçekleştirilen ihaleler,
usulsüz tebligat nedeniyle feshedilebilmektedir.
Yukarda belirtildiği üzere, e-tebligat ile ilgili yeni yasal düzenlemeler uyarınca, artık
bankalarca KEP adresi edinmek zorunda olan tüzel kişilere ve KEP adresi edinmiş diğer
gerçek ve tüzel kişilere, hesap kat ihtarnameleri, hesap özeti, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve
benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm
uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi kayıtlı elektronik
posta (KEP) adreslerine elektronik tebligat yoluyla yapılabilecektir. Temerrüde düşen kredi
borçluları için anılan KEP adreslerine, mahkemeler ve icra daireleri tarafından dava ve icra
takibi aşamasında da elektronik tebligat yapılabilmesi bugün olanaklıdır.
Öte yandan, KEP’in banka çalışanlarıyla yapılan yazışma ve bordro, performans, ihtar
gibi bildirimlerde, hizmet alımı yapılan firma ve kuruluşlarla yapılan yazışmalarda, müşteri
talimatlarının alınması, kimlik beyanının zorunlu olduğu bankacılık işlemleri gibi alanlarda
kullanılması zaman ve masraf açısından yararlı olacak, bu tür işlemlerin kayıt altına alınması
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ve belge niteliğinde olması sağlanacaktır. KEP uygulaması sadece bankalar tarafından
gerçekleştirilecek bildirimler için değil, bankalara kamu kuruluşlarınca yapılacak bildirimler
için de avantajlar sağlamaktadır. Tüketici hakem heyetleri tarafından bankalara gönderilen
bildirimler ve bu bildirimlerin masraflarından bankaların yükümlü tutulması gibi uygulamalar
KEP tebligatıyla sona erebilecektir.
Kayıtlı elektronik posta adresine tebliğ düzenlemelerinin amacına ulaşabilmesi ve
beklenen yararın sağlanabilmesi için kamu otoritesinin, zorunlu KEP edinmesi gereken kişi
ve kuruluşların bu yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen daha etken olması, denetim
görevini ve yaptırım yetkisini kullanması gerekmektedir. Bankaların ise müşterileriyle
akdedeceği sözleşmelerde, yasal zorunluluklar da göz önüne alınarak müşterilerin ve
kefillerin KEP adreslerinin tebliğe esas olmak üzere eklenmesi ve geçerli tebliğ adresi olarak
düzenlenmesi yararlı olacaktır.

Kaynakça
Adalet Bakanlığı(2015) 22 Ağustos 2015 tarihinde, ”Adalet Bakanlığı’nın UYAP’ta E-Tebligat
Duyurusu” http://www.uyap.gov.tr/UYAPta-Elektronik-Tebligat-Uygulamasi-Basladi adresinden
erişildi.
Adalet Bakanlığı (2015) 22 Ağustos 2015 tarihinde, http://www.uyap.gov.tr/UYAPta-ElektronikTebligat-Uygulamasi-Basladi adresinden erişildi.
Berber, L. K. Yeni Ticaret Kanunu Çerçevesinde “Kayıtlı E-posta Hizmet Sağlayıcılarının Posta Kutusu
ve Gönderim Hizmetleri İle Kimlik Doğrulama İşlevleri”, 13 Haziran 2015 tarihinde
http://arslanlibilimarsivi.com/sites/default/files/makale/Leyla-Keser-Berber-Kayitli-e-Posta.pdf
adresinden erişildi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (2015) “ Kayıtlı Elektronik Posta Edinilmesine Dair Duyuru” 13
Haziran 2015 tarihinde http://www.tk.gov.tr/sayfa.php?ID=263 adresinden erişildi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (2015) “KEP Kullanımı” 23 Ağustos 2015 tarihinde,
http://www.btk.gov.tr/duyurular/dosyalar/ITO_KEP_kullanimi.pdf adresinden erişildi.
Gelirler Genel Müdürlüğü,13.8.2014/87sayılı Vergi Sirküleri http://www.verginet.net/dtt/11/VergiSirkuleri-2014-87.aspx 13.06.2015 tarihinde erişildi.
Kaplan,Y. (2003). Avrupa Tebligat Hukukundaki Gelişmeler, Düzenleme Çalışmaları Açısından
Almanya Örneği ve Türk Hukuku. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. (199-227).
MASAK (2015),”E Tebligat Duyuru” 23 Ağustos 2015 tarihinde,
http://www.masak.gov.tr/userfiles/file/etebligat_duyuru.pdf adresinden erişildi.
Pekcanıtez, H./ Atalay,O./ Sungurtekin Özkan, M/ Özekes M. (2012) İcra ve İflas Hukuku, Ankara.
PTT Genel Müdürlüğü (2015) “KEP Duyurusu” 6 Haziran 2015 tarihinde http://pttkep.gov.tr.php
adresinden erişildi.
Ruhi, Ahmet Cl. (2007).Tebligat Hukuku. Ankara: Seçkin.
T.C. Başbakanlık (2015) “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” 13 Haziran 2015 tarihinde,
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17044&MevzuatIliski=0&sourceXml
Search=elektronik%20tebligat adresinden erişildi.
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü (2015) “Tüketici Başvurularındaki Artış”
6 Haziran 2015 tarihinde, http://www.tuketici.gov.tr/index.snet?wapp=haberler_tr&open=6&id=
9790081C-CE63-4ED8-BD53-C4C6FC47A5DE adresinden erişildi.
Tüzüner, Ö.(2011/4). Elektronik Tebligatın Kalitatif Yöntemle İncelenmesi. Ankara Barosu Dergisi.
(138-159)

49

Av. Ferhat Aznevi

İlgili Mevzuat:
 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik.
 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu.
 Elektronik Tebligat Yönetmeliği
 Suç Gelirlerinin Aklanması Hakkında Kanun

Dipnotlar
1

2

3

4

5

6

7

8

9

50

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (2015) “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik” 6 Haziran 2015 tarihinde,
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110825-7.htm adresinden erişildi.
T.C. Başbakanlık (2015) “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” 13 Haziran 2015 tarihinde,
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17044&MevzuatIliski=0&sourceXml
Search=elektronik%20tebligat adresinden erişildi.
Resmi Gazete (2015) 23 Ağustos 2015 tarihinde,
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150330-8.htm adresinden erişildi.
MASAK (2015),”E Tebligat Duyuru” 23 Ağustos 2015 tarihinde,
http://www.masak.gov.tr/userfiles/file/etebligat_duyuru.pdf adresinden erişildi.
Bilgi Teknolojileri Kurumu (2015) “KEP Kullanımı”
http://www.btk.gov.tr/duyurular/dosyalar/ITO_KEP_kullanimi.pdf adresinden erişildi.
Resmi Gazete (2015) 23 Ağustos 2015 tarihinde,
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150711-19.htm adresinden erişildi.
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü (2015) 6 Haziran 2015 tarihinde,
http://www.tuketici.gov.tr/index.snet?wapp=haberler_tr&open=6&id=9790081C-CE63-4ED8-BD53C4C6FC47A5DE adresinden erişildi.
Resmi Gazete (2015) 23 Ağustos 2015 tarihinde,
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141127-8.htm adresinden erişildi.
Adalet Bakanlığı (2015) 22 Ağustos 2015 tarihinde, http://www.uyap.gov.tr/UYAPta-ElektronikTebligat-Uygulamasi-Basladi adresinden erişildi.

Bankacılar Dergisi, Sayı 95, 2015

Black-Litterman Modeli İle Borsa İstanbul’da Portföy
Optimizasyonu
Arş. Gör. Dr. Yusuf Aytürk*
Öz
Fischer Black ve Robert Litterman tarafından geliştirilen Black-Litterman modeli, yatırımcıların
finansal varlık getirilerine ilişkin bireysel görüşleri ile piyasa denge getirilerini (tarafsız görüş)
birleştirerek daha gerçekçi optimum portföyler oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada BlackLitterman modelinin portföy optimizasyonunda kullanımı detaylarıyla açıklanmakta ve Black-Litterman
modeli kullanılarak Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri ile portföy optimizasyonu uygulaması
yapılmaktadır. Uygulama sonucunda oluşturulan optimum portföy piyasa portföyüne göre çok daha iyi
bir performans göstermiştir. Bu sonuç, Black-Litterman modelinin daha gerçekçi olduğuna ilişkin
literatür ve uygulamadaki bulguları destekler niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Black-Litterman Modeli, Portföy Optimizasyonu, Borsa İstanbul.
JEL Sınıflaması: C61, G11, G12.
Portfolio Optimisation In Borsa Istanbul With Black-Litterman Model
Abstract
Black-Litterman model developed by Fischer Black ve Robert Litterman enables construction of
more reliable and intuitive optimal portfolios by combining individual views of investors on financial
asset returns with market equilibrium returns (neutral views). In this study, use of Black-Litterman
model in portfolio optimisation is explained in detail and a portfolio optimisation application is
conducted with common stocks traded in Borsa Istanbul by using Black-Litterman model. As a result of
our application, constructed optimal portfolio performed much better in comparison to market portfolio.
This result strengthens the findings on Black-Litterman model in the literature and practice that BlackLitterman model is more intuitive.
Keywords: Black-Litterman Model, Portfolio Optimisation, Borsa Istanbul.
JEL Classification: C61, G11, G12.

1. Giriş
Finansal piyasalarda yatırımcıların amacı getirilerini maksimize etmeye çalışmaktır.
Bu doğrultuda, çeşitli yatırım araçları arasında çeşitlendirme yaparak portföylerini
oluşturmaktadırlar. Yatırım portföylerinin oluşturulmasına ilişkin öncü çalışma, Markowitz’in
(1952) ortalama-varyans optimizasyon modelidir. Markowitz’in (1952) bu modeli, modern
portföy teorisinin temellerini oluşturmuştur. Ortalama-varyans modelinde belirli bir risk düzeyi
için beklenen getirinin maksimize edilmesi veya belirli bir beklenen getiri düzeyi için riskin
minimize edilmesi amaç fonksiyonu olarak belirlenir. Klasik Markowitz (1952) ortalamavaryans portföy optimizasyon problemi açığa satışın yasak olduğu varsayımı altında
çözüldüğünde, piyasada yer alan çoğu hisse senedine optimum portföylerde ağırlık
verilmezken, küçük ölçekli şirketlerin hisselerine aşırı ağırlık verilmektedir. Diğer bir ifadeyle,
klasik ortalama-varyans modeli sezgisel olmayan ve pratikte uygulanma ihtimali olmayan
sonuçlar verebilir. Bunun iki temel sebebi, beklenen getirilerin tahmin edilmesinin oldukça
güç olması ve optimum portföy içindeki hisse ağırlıklarının beklenen getiri tahminlerine karşı
aşırı hassas olmasıdır (Black ve Litterman, 1992, s.1). Diğer bir ifadeyle klasik ortalama*
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varyans modeli gerçekçi olmayan ve yoğunlaşmış optimum portföylere neden olur. Bunun
yanında, bu klasik model girdi parametrelerine karşı oldukça hassastır ve aşırı tahmin
hatalarına neden olabilir (Idzorek, 2007, s.17-18). Oysaki, yatırımcıların hisse senetlerine
ilişkin bireysel beklentileri vardır ve bu beklentileri yatırım portföyü oluşturma süreçlerine
dahil ederler.
Black-Litterman (1992) modeli, Bayesci yaklaşımla bir yatırımcının kişisel görüşleri ile
piyasa denge koşullarını birleştirerek yeni bir beklenen getiri tahmini önermektedir (Idzorek,
2005, s.18). Bu nedenle, Black-Litterman modeli bir optimizasyon yöntemi olmaktan ziyade
bir girdi parametresi tahmin yöntemidir. Black-Litterman modeli, yatırımcı görüşlerinin portföy
oluşturma sürecinde dikkate alınması nedeniyle klasik Markowitz modeline göre daha esnek,
gerçekçi ve uygulamaya yöneliktir. Markowitz’in beklenen getiri tahmini için önerdiği ortalama
getiri yerine, Black-Litterman modeli yatırımcı görüşlerini de dikkate alan daha güvenilir bir
beklenen getiri tahmini önermektedir.
Literatür bölümünde de tartışıldığı üzere yakın zamanda Türkiye’de Black-Litterman
modeline ilişkin teorik ve pratik amaçlı yapılan akademik çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu
nedenle, bu çalışmanın temel amacı, portföy yönetim uygulamalarında sıklıkla kullanılan ve
yatırımcılar için sezgisel açıdan daha tutarlı olan Black-Litterman modelini detaylı bir şekilde
açıklamak ve Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerine ait güncel verilerle söz konusu
modelin uygulamasını ve sonuçlarını ortaya koymaktır. Türkiye’de yapılmış sınırlı sayıdaki
akademik çalışmalarda tek dönemlik örneklem içi sonuçlar sunulmaktadır. Bu nedenle,
önceki çalışmalarda ortaya konulan sonuçlar ilgili döneme özgü olabilir. Bu çalışmada ise tek
döneme ait sonuçların sunulması yerine 12 aylık dönemde yatırım portföyünün her ay
güncellenmesiyle elde edilen sonuçlar zaman serisi şeklinde sunulmaktadır. Bunun yanında,
çalışmamızda daha güncel ve daha uzun bir veri seti kullanılmıştır. Aynı zamanda,
çalışmamız Black-Litterman modelini tüm detaylarıyla açıklamaktadır.
Çalışmanın ikinci bölümünde Black-Litterman modeline ilişkin literatürdeki çalışmalar
incelenmektedir. Üçüncü bölümde Black-Litterman modeli teorik olarak açıklanmakta,
dördüncü bölümde ise modelin Borsa İstanbul’da uygulaması MATLAB programı ile
yapılmakta ve oluşturulan optimum portföyün performansı analiz edilmektedir. Son bölümde
ise çalışma özetlenmektedir.
2. Literatür
Black-Litterman (1992) modeli, Fischer Black ve Robert Litterman tarafından Goldman
Sachs şirketi bünyesinde küresel sermaye piyasalarında portföy yönetimi kapsamında
yapılan çalışmalar (Black ve Litterman, 1990, 1991 ve 1992) sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu
model, Bayesci bir yaklaşım kullanarak bir yatırımcının kişisel görüşlerine dayalı beklenen
getiriler ile piyasa denge koşullarındaki beklenen getirileri birleştirerek, yatırımcının yeni bir
beklenen getiri tahmini yapmasını önermektedir (Idzorek, 2005, s.18). Bu nedenle, BlackLitterman modeli bir optimizasyon yöntemi olmaktan ziyade bir girdi parametresi tahmin
yöntemidir. Walters (2014)’e göre Black-Litterman modelinin portföy yönetiminde varlık
dağılımının belirlenmesi problemine ilişkin iki temel katkısı vardır. Modelin ilk katkısı, getiri
tahmininde başlangıç noktası olarak denge piyasa portföyünün beklenen getirilerini
kullanmasıdır. İlk defa, denge piyasa portföyünden ters optimizasyon yöntemi ile bireysel
varlıkların beklenen getirilerinin elde edilmesi önerilmiştir. Modelin ikinci ve daha önemli
katkısı, yatırımcıların beklenen getirilere ilişkin görüşlerinin açık bir şekilde portföy yönetim
sürecine dahil edilmesini ve bu görüşlerin denge getirileri ile birleştirilmesini önermesidir
(Walters, 2014, s.2).
Walters (2014) çalışmasında Black-Litterman modeline ilişkin alternatiflerin bir
sınıflandırmasını ve kapsamlı bir literatür taramasını ortaya koymaktadır. Bevan ve
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Winkelmann (1998) Black-Litterman modelinin uygulanmasına ilişkin temel parametleri
açıklarken, Goldman Sachs şirketinde modelin uygulamasına ilişkin üç yıllık sonuçları
sunmaktadır. Üç yıllık performans değerlendirme döneminde Black-Litterman modeline göre
oluşturulan uluslararası yatırım portföyü, performans kriterine göre daha iyi bir performans
göstermiştir. Benzer şekilde, He ve Litterman (1999) ile Satchell ve Scowcroft (2000)
çalışmalarında Black-Litterman modelini detaylı bir şekilde açıklamakta ve beklenen
getirilerin gerçekleşme olasılıklarına ilişkin alternatifler sunmaktadır. Satchell ve Scowcroft
(2000) çalışmalarında yatırımcıların kendi görüşlerine ilişkin şüphe duymadıklarını
varsayarak tau katsayısını 1 olarak kabul etmişlerdir. Drobetz (2001), Black-Litterman
modelinin uygulamasını, 1993-2000 döneminde Avrupa hisse senedi sektör endekslerinin
getirilerini kullanarak yapmış ve bu modelin geleneksel Markowitz modelinin sorunlarını
azalttığını öne sürmüştür. Blamont ve Firoozye (2003) Black-Litterman modelinin temellerini
açıklarken, sabit getirili menkul kıymet portföyleri için söz konusu modeli uygulamıştır.
Idzorek (2005) Black-Litterman modelinin avantajlarını ve modelin uygulanması için gereken
girdilerin hesaplanmasını aşama aşama açıklamıştır. Idzorek (2005) yatırımcı görüşlerine
ilişkin güven düzeyinin hesaplanmasına yönelik yeni bir yöntem önermektedir. Böylece,
yatırımcılar getiri tahmini yaparken bu görüşlere ne düzeyde güvendiklerini de sezgisel
olarak belirtebilmektedir.
Meucci (2006) normal dağılıma uymayan yatırımcı görüşlerinin ve piyasa denge
getirilerinin Black-Litterman modelinde kullanılmasına yönelik bir yöntem geliştirmiştir. Beach
ve Orlov (2007) Black-Litterman modelinde yatırımcıların getiri tahminlerinin asimetrik
genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans (GARCH) temelli hesaplanmasını
önermektedir. Martellini ve Ziemann (2007) ise Black-Litterman modelini aktif bir şekilde
yönetilen hedge fonlar için uygulamaktadır. Giacometti v.d. (2007) orjinal Black-Litterman
modelini normal dağılım dışındaki dağılım varsayımlarıyla ve riske maruz değer gibi alternatif
risk ölçütleri ile geliştirmiştir. Black-Litterman modeli, başlangıç olarak belirli bir tarihteki
piyasa denge getirilerini dikkate alır. Bu nedenle, tarihsel veriler modelde yer almamaktadır.
Zhou (2009) ise yatırımcı görüşü ve piyasa denge getirilerinin yanında gerçekleşmiş tarihsel
verilerin üçüncü bir unsur olarak Black-Litterman modeline dahil edilmesini önermektedir.
Cheung (2010) Black-Litterman modelinin teorik olarak detaylı bir şekilde ele alındığını
belirtirken modelin uygulamasında birtakım sorunların olduğunu vurgulamıştır. Bu amaçla,
çalışmasında Black-Litterman modelinin uygulamadaki sorunlarına vurgu yaparak modeli
detaylı bir şekilde açıklamıştır.
Yakın zamanda Bessler v.d. (2014) uluslararası hisse senedi endeksleri, bono ve
tahviller ve emtialardan oluşan küresel yatırım evreni içerisinde Black-Litterman modeli ile
optimum bir portföy oluşturmuş ve bu portföyün performansını ortalama-varyans, minimum
varyans ve çeşitlendirilmiş optimum portföylerin performansları ile 1993-2011 dönemi
boyunca karşılaştırmıştır. Sonuçlar, Black-Litterman modelinin Sharpe rasyosu kriterine göre
daha iyi performans gösterdiğini, daha az riskli ve daha iyi çeşitlendirilmiş olduğunu ortaya
koymaktadır.
Türkiye’de Black-Litterman modelinin teorik temelleri ve uygulamasına yönelik yapılan
çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu çalışmalar şu şekilde özetlenebilir.
Fettahoğlu v.d. (2011) Black-Litterman modelini açıklamakta ve Borsa İstanbul Kocaeli
Kent Endeksi’nde 2009-2011 döneminde yer alan 17 hisse senedine ait günlük verileri
kullanarak Black-Litterman modeline göre ve Markowitz’in ortalama-varyans modeline göre
yatırım portföyleri oluşturmaktadır. Ardından söz konusu portföylerin performansı geleneksel
göstergelerle ölçülmektedir. Çalışma sonuçları, Black-Litterman modeline göre oluşturulan
portföyün Markowitz’in ortalama-varyans modeline göre oluşturulan portföyüne kıyasla daha
yüksek mutlak getiriye, daha düşük oynaklığa ve daha düşük piyasa riskine sahip olduğunu
göstermektedir. Bunun yanında, araştırmacılar Sharpe, Treynor ve Jensen riske göre
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düzeltilmiş performans göstergelerini de kullanarak portföyleri karşılaştırmışlardır. Bu
karşılaştırma sonucunda Black-Litterman temelli yatırım portföyünün performansının bazı
aylarda daha kötü olmasına rağmen daha istikrarlı olduğu gözlenmiştir. Çalışkan (2011)
2003-2009 döneminde Borsa İstanbul 30 Endeksi’nde aralıksız işlem gören 17 hisse
senedinin verilerini kullanarak Black-Litterman modeli ve Markowitz ortalama-varyans modeli
ile oluşturulan portföylerin gösterge piyasa portföyüne göre performanslarını
karşılaştırmaktadır. Araştırma sonuçları, Black-Litterman modeline göre oluşturulan
portföylerin farklı dönemlerde daha iyi performans gösterdiğini ortaya koymuştur. Çalışkan
(2012) tarafından yapılan çalışmada Borsa İstanbul 30 Endeksi’nde 2003-2009 döneminde
aralıksız yer alan 17 hisse senedinin verileriyle Markowitz ortalama-varyans modeli ve BlackLitterman modeli kullanılarak portföyler oluşturulmuş ve bu portföylerin beta faktörleri, artık
dalgalanma dereceleri ve toplam risk düzeyleri karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak BlackLitterman modeli ile oluşturulan portföylerin daha düşük riske sahip oldukları tespit edilmiştir.
Çalışkan (2012)’nın çalışması söz konusu portföylerin getiri performanslarının
değerlendirilmesinden ziyade portföylerin örneklem içi tarihsel risk düzeylerinin
karşılaştırmasını amaçlamaktadır. Daha güncel başka bir çalışmada Süer (2015) BlackLitterman modelinin temellerini açıklamakta ve Borsa İstanbul 100 endeksinde 2004-2013
döneminde aralıksız yer alan 39 hisse senedinin verilerini kullanarak modelin pratik olarak
uygulamasını örneklerle ortaya koymaktadır. Bu çalışmada yatırımcıların nispi bireysel getiri
tahminlerine ilişkin üç farklı senaryo geliştirilmiş ve bu senaryolara göre optimum portföy
ağırlıkları hesaplanmıştır. Bunun yanında, çalışma Black-Litterman modelinin önemli bir
parametresi olan yatırımcıların bireysel getiri tahminlerine ilişkin güven düzeyinin portföy
dağılımına etkisini de üç farklı senaryo ile ele almıştır. Süer (2015) farklı nispi yatırımcı
beklentilerinin ve bunlara ilişkin güven düzeylerinin Black-Litterman modeline göre
oluşturulan portföyler üzerindeki etkilerini ortaya koymaktadır.
Sonuç olarak, Black-Litterman modeline ilişkin yurt dışı piyasalarda ve Türkiye’de
yapılan akademik çalışma sonuçlarının tutarlı olduğu söylenebilir. Türkiye’yi ve diğer ülkeleri
yatırım evreni olarak kabul eden çalışmalarda, Black-Litterman modeline göre oluşturulan
portföylerin ortalama-varyans modeli ve tarafsız çeşitlendirme yoluyla oluşturulan portföylere
göre ve piyasa portföylerine göre daha iyi performans gösterdikleri tespit edilmiştir.
3. Black-Litterman Modeli
Black-Litterman modelinin temel amacı, klasik ortalama-varyans teorisini finans
profesyonelleri için daha uygulanabilir hale getirebilmektir (Drobetz, 2001, s. 62). BlackLitterman modelinin detaylarına geçmeden önce modelin uygulanmasına ilişkin temel
aşamaları Şekil 1’deki gibi gösterebiliriz. Black-Litterman modelinde ilk olarak piyasaların
dengede olduğu varsayımıyla ortalama bir yatırımcının portföyündeki hisselerin bireysel
ağırlıkları hesaplanır. Burada ortalama yatırımcı, varlık dağılımını piyasadaki uzun dönemli
varlık ağırlıklarına göre belirleyen yatırımcıları tanımlamaktadır (Drobetz, 2001, s.65). Denge
varlık ağırlıkları kullanılarak ters optimizasyon yöntemiyle denge (dolaylı) beklenen getiriler
hesaplanır. Doğal olarak yatırımcı ve analistler mevcut denge piyasa koşullarından farklı
beklentilere sahip olabilir. Black-Litterman modeli yatırımcı beklentilerinin portföy
optimizasyonu sürecine dahil edilmesinde oldukça esnektir. Yatırımcıların kişisel
beklentilerinin yanında, bu beklentilere ilişkin güven düzeylerini de ifade etmeleri
gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, yatırımcılar tahminlerine ne düzeyde güvendiklerini belirtir.
Black-Litterman modelinin en önemli katkısı, söz konusu iki farklı getiri tahmini (piyasa denge
görüşü ve yatırımcıların kişisel görüşü) arasında tutarlı bir optimum portföy ağırlık dağılımı
belirlemesidir. Yatırımcıların bireysel görüşlerine olan güven düzeyi arttıkça optimum portföy
belirlenirken bireysel görüşlere daha fazla ağırlık verilmektedir (Drobetz, 2001, s.65).
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Şekil 1: Black-Litterman Modelindeki Temel Aşamalar
Piyasa Ağırlıkları/
Stratejik Ağırlıklar

Beklenen Getirilere ilişkin
Kişisel Görüşler
Denge/Dolaylı Beklenen
Getiriler
Kişisel Görüşlere
örüşle İlişkin
Güven Düzeyi

Güncellenmiş Beklenen Getiriler

Güncellenmiş
ş Portföy
Port
Ağırlıkları
Kaynak: Wolfgang Drobetz, How to Avoid The Pitfalls in Portfolio Optimization? Putting the Black-Litterman
Approach at Work, Financial Markets and Portfolio Management, 15(1), 2001, s. 65.

Idzorek (2007, s.18) tarafından da vurgulandığı gibi Black-Litterman modeli, Sharpe’ın
(1964) finansal varlıkları fiyatlama modeli (CAPM), yine Sharpe’ın (1974) ters optimizasyon
kuralı, Theil’in (1978) karma tahmin yönetimi ve Markowitz’in (1952) ortalama-varyans
optimizasyonunu birleştirmektedir. Black ve Litterman (1992) çalışmalarında hisse senetleri
ve bonoları kapsayan küresel ölçekte yatırım portföyü optimizasyonuna ilişkin bir alternatif
sunmaktadır. Black ve Litterman (1991 ve 1992) çalışmalarında sırasıyla, piyasa denge
getirilerinin (tarafsız görüş) hesaplanması, yatırımcı görüşünün tespit edilmesi ve bu iki
görüşün birleştirilerek portföy optimizasyonu sonucunda optimum portföy ağırlıklarına
ulaşılması aşamalarını detaylı bir şekilde aşağıdaki gibi açıklamaktadır.
3.1. Piyasa Denge Getirilerinin Hesaplanması
Yatırımcıların varlıklara (hisse senedi ve bono) ilişkin beklenen getiri tahminleri
olmasına rağmen, bu tahminlerin tamamıyla doğru olduğunu varsaymak gerçekçi değildir. Bu
nedenle, Black-Litterman modelinin ilk aşamasında yatırımcıların varlıklara ilişkin herhangi
bir beklenen getiri tahminine sahip olmadığı varsayılarak tarafsız piyasa denge getirileri
hesaplanmaktadır (Black ve Litterman, 1992, s.30). Tarafsız getirilerin hesaplanmasına ilişkin
alternatifler tarihi ortalama getiriler, eşit ortalama getiriler ve riske göre düzeltilmiş eşit
ortalama getiriler olarak sıralanabilir. Söz konusu alternatiflere rağmen Black-Litterman
modeli tarafsız görüşün hesaplanmasında piyasa dengesi yaklaşımını benimsemiştir. Denge
getiriler, tüm yatırımcıların benzer görüşlere sahip olduğu ve varlıklara ilişkin arz ve talebin
eşit olduğu koşullarda ortaya çıkan tarafsız varlık getirileridir (Black ve Litterman, 1992, s.32).
Bunun yanında, Black-Litterman modeli finansal varlık fiyatlama modelinin (FVFM) geçerli
olduğunu ve varlıkların piyasa kapitalizasyonuna dayalı olan ağırlıkların optimum portföy
ağırlıkları olduğunu varsayar (Lee, 2000, s. 173).
Black-Litterman modelinde denge getiriler, ters optimizasyon yöntemi ve mevcut bilgiler
kullanılarak aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanır (Idzorek, 2007, s.19).
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O ¦ wmkt

(1)

Yukarıdaki formülde,
 : dolaylı denge getiri vektörünü (Nx1 sütun vektörü);
O
: riskten kaçınma katsayısını;
¦ : getirilerin kovaryans matrisini (NxN matrisi);
w mkt : varlıkların piyasa kapitalizasyon ağırlıklarını (Nx1 sütun vektörü)
ifade eder.
Dolaylı denge getiri kavramı, riskten kaçınma katsayısı, hisse senetlerinin varyansı ve
piyasa ağırlıklarının bilinmesi durumunda olması gereken denge getirisini ifade eder. Bu
nedenle, bu çalışmada denge getiri ile dolaylı denge getiri kavramları aynı anlamda
kullanılmaktadır. Riskten kaçınma katsayısı, risk ve getiri arasındaki ters yönlü ilişkiyi ortaya
koymaktadır. Ters optimizasyon sürecinde riskten kaçınma katsayısı ölçeklendirme faktörü
olarak kullanılmaktadır. Daha yüksek bir lamda katsayısı ( O ) beklenen getirileri
arttırmaktadır. Riskten kaçınma katsayısı, bir portföyün beklenen artık getirisinin portföy
varyansına bölünmesiyle bulunur (Idzorek, 2007, s.19). Black-Litterman modeline göre
dolaylı denge getiri vektörü (  ), piyasanın tarafsız görüşünü ortaya koymaktadır.
Dolaylı denge getiri vektörü (  ), piyasanın dolaylı beklenen getirilerinden (ER) farklı
olabilir. Çünkü piyasanın dolaylı beklenen getirileri aşağıdaki formülde ifade edildiği gibi
gözlemlenemediği için belirsizdir.

ER

 v

(2)

Yukarıdaki formülde v sıfır ortalama ve W6 varyans ile normal dağılır ve denge getiri
vektörüne ilişkin güven düzeyini gösterir. tau katsayısı ( W ) bir ölçeklendirme faktörüdür ve 0
ile 1 arasında bir değer alır. Bunun nedeni, beklenen getirilere ilişkin varyansın gerçek
getirilerden daha düşük olmasıdır (Blamont ve Firoozye, 2003, s. 103).
3.2. Yatırımcı Görüşlerinin Hesaplanması
Daha önce belirtildiği gibi Black-Litterman modelinde yatırımcılar, portföy
optimizasyonuna temel teşkil edecek olan kendi görüşlerini varlıklara ilişkin getiri tahminleri
şeklinde ifade etmek zorundadır. Yatırımcı görüşleri göreceli ya da mutlak şekilde olabilir.
Yatırımcı, bir varlığın diğer varlığa göre daha iyi performans göstereceği şeklinde göreceli bir
tahmin yapabilir. Örneğin önümüzdeki dönemde A hissesinin B hissesine göre yüzde 5 daha
yüksek getiri sağlayacağına ilişkin bir yatırımcı görüşü, görecelidir. Mutlak yatırımcı
görüşünde ise yatırımcı her bir varlık için görüşlerini yansıtan beklenen getiriler setini
oluşturur. Örneğin önümüzdeki dönemde A hissesi getirisinin yüzde 8 olacağına ilişkin bir
görüş, mutlaktır (Black ve Litterman, 1992, s. 33-34).
Black-Litterman modeli yatırımcıların tüm varlıklar hakkında görüşü olmasını zorunlu
kılmaz. Görüşlerin belirsizliği, rassal, bilinmeyen, bağımsız ve normal dağılım gösteren hata
terimleri vektörü ( H ) olarak ifade edilir. Hata terimleri vektörü, sıfır ortalamaya ve kovaryans
matrisine ( : ) sahiptir. Böylece, bir görüş Q  H formundadır ve aşağıdaki gibi ifade edilir
(Idzorek, 2007, s.24).

QH
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Yatırımcı görüşlerine yüzde 100 güvenmediği sürece hata terimleri sıfırdan farklı
negatif ya da pozitif değerler alacaktır. Fakat hata terimleri doğrudan Black-Litterman
modelinde yer almaz. Bunun yerine hata terimlerinin varyansı modelde yer alır. Köşegen
dışındaki terimleri sıfır olan : köşegen matrisi (kovaryans matrisi) hata terimlerinin
varyansını gösterir (Idzorek, 2007, s.24). Hata terimlerinin varyansının hesaplanması BlackLitterman modelindeki en karmaşık yönlerden birisidir.

:

ªZ1
«0
«
«¬ 0

0
0

0º
0 »»
Zk »¼

(4)

Q sütun vektöründe yer alan yatırımcı görüşleri ile P matrisi ile ifade edilen her varlık
eşleştirilir. Aşağıda yer alan P matrisinin her satırı mutlak yatırımcı görüşlerini ifade eder
(Idzorek, 2007, s.24).

P

ª p1,1
«
«
«¬pk,1

p1,n º
»
»
pk,n »¼

(5)

P matrisi tanımlandıktan sonra, her bireysel görüş portföyünün varyansı hesaplanabilir.

pk ¦ pck şeklindeki matris çarpımı, bireysel görüş portföyünün varyansını verir. pk , P
matrisinde yer alan satır vektörüdür ve k’ıncı görüşteki varlıkları gösterir. ¦ ise getirilerin
kovaryans matrisidir. Bireysel görüş portföyünün varyansı, yatırımcıların görüşlerine ilişkin
güven düzeyinin önemli bir göstergesidir (Idzorek, 2007, s.25).
3.3. Görüşlerin Birleştirilmesi
Black-Litterman modelinde piyasa denge getirileriyle oluşan tarafsız görüş ile
yatırımcının bireysel görüşü üçüncü aşamada birleştirilir. Burada dikkat edilmesi gereken
nokta, her iki görüşünde belirsizlik içermesi ve bu nedenle olasılık dağılımları şeklinde ifade
edilmesidir (Black ve Litterman, 1992, s.34).
Black-Litterman modelinde birleştirilmiş getiriler vektörü ( E[R] ) aşağıdaki gibi ifade
edilmektedir (Idzorek, 2007, s.21).

E[R]

-1

ª¬(W6)-1  P':-1Pº¼ ª¬(W6)-13  P':-1Qº¼

(6)

Yukarıdaki formülde,
E[R] : birleştirilmiş getiri vektörünü (Nx1 sütun vektörü);
: bir katsayıyı;
W
6
: getirilerin kovaryans matrisini (NxN matrisi);
P
: görüşlerde yer alan varlıkları ifade eden matrisi (KxN matrisi);
:
: yatırımcı görüşlerindeki belirsizliği ifade eden hata terimlerinin köşegen
kovaryans matrisi (KxK matrisi);
3
: dolaylı denge getiri vektörünü (Nx1 sütun vektörü);
Q
: yatırımcı görüşü matrisini (Kx1 sütun vektörü)
ifade eder.
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Black-Litterman modelinde beklenen getiri tahmini E[R] , tarafsız piyasa görüşü ( 3 ) ile
yatırımcı görüşünün ( Q ) ağırlıklı ortalamasından meydana gelir. Söz konusu ağırlıklar tau
katsayısının ( W ) ve yatırımcı görüşlerindeki belirsizliğin ( : ) bir fonksiyonudur. Yatırımcı
görüşlerindeki belirsizlik azaldıkça, ortaya çıkan yeni getiri vektörü yatırımcı görüşlerine daha
yakın olacaktır. Bunun tam tersine, yatırımcı görüşlerinde belirsizlik yüksekse, bu durumda
ortaya çıkacak yeni getiri vektörü, tarafsız piyasa görüşüne daha yakın olacaktır (Idzorek,
2007, s.26).
Black-Litterman modelinde tau katsayısı ( W ), dolaylı denge getiri vektörüne ( 3 ) verilen
ağırlık ile ters orantılıdır. Fakat tau katsayısının ( W ) değerinin ne olacağına ilişkin literatürde
yol gösteren çalışma sayısı sınırlıdır (Idzorek, 2007, s.26). Black ve Litterman (1992, s.34) ve
Lee (2000, s.174)’nin çalışmalarında belirttiği gibi ortalamaya ilişkin belirsizlik, getirinin
kendisine ilişkin belirsizlikten çok daha düşük olduğu için tau katsayısı ( W ) sıfıra yakın
olacaktır. Diğer taraftan, Satchell ve Scowcroft (2000, s.140-141) çalışmalarında tau
katsayısını ( W ) 1 olarak kabul etmişlerdir. Blamont ve Firoozy (2003)’e göre ise tau katsayısı
( W ) (1/gözlem sayısı) şeklinde hesaplanmalıdır. Çünkü W6 değeri, dolaylı denge getiri
vektörü ( 3 ) tahmininin standard hatası olarak yorumlanabilir (Idzorek, 2007, s.26).
Black-Litterman modelinin uygulanabilmesi için gerekli olan tüm değişkenler ve
bunların nasıl hesaplandığı önceki bölümlerde açıklanmıştır. Bu hesaplama süreci Şekil 2’de
özetlenebilir. Elde edilen beklenen getiriler ile aşağıdaki kısıtsız optimizasyon problemi
çözülerek optimum portföy bulunur.

max wcP  Owc6w / 2
w

w

(O6)1P

(7)
(8)

Yukarıdaki formüllerde,
P : E[R] birleştirilmiş getiri vektörünü (Nx1 sütun vektörü);
w : optimum varlık ağırlıklarını;
O : riskten kaçınma katsayısını;
6 : getirilerin kovaryans matrisini
ifade eder.
4. Black-Litterman Modeli ile Optimum Portföy Oluşturma
Bu bölümde Black-Litterman modeli ile Borsa İstanbul BIST30 endeksinde işlem gören
ve son 10 yıllık dönemde kesintisiz verileri olan 21 hisse senedi ile performans
değerlendirme dönemi (son 12 ay) boyunca her ay güncellenen bir optimum portföy
oluşturulacak ve bu portföyün performansı analiz edilecektir. Uygulama dönemi, Mayıs 2005
– Nisan 2015’tir (son 10 yıl). İlk 9 yıl (108 ay) portföylerin oluşturulması için verilerin
kullanıldığı örnekleme dönemi olarak tanımlanırken, son 12 aylık dönem örneklem dışı
dönem (performans değerlendirme dönemi) olarak tanımlanmıştır. Black-Litterman modelinin
uygulanması ve optimizasyon problemlerinde MATLAB R2014a programı kullanılmıştır 1.
Uygulamamızda aylık veriler kullanılmış ve basit aylık getiriler aşağıdaki formül ile
hesaplanmıştır.

r

v t 1  v t
vt

Formülde r aylık getirileri, v ise hisse senedinin fiyatını göstermektedir.
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Şekil 2: Black-Litterman Modelinde Birleştirilmiş Beklenen Getiriler Vektörünün
Elde Edilmesi
Riskten
Kaçınma
Katsayısı

Piyasa
Kapitalizasyon
Ağırlıkları
(
)

Kovaryans
Matrisi
( )

Yatırımcı
Görüşlerindeki
Belirsizlik
( )

Yatırımcı
Görüşleri
( )

Dolaylı denge getiri vektörü

Önceki Denge Dağılımı

N~(

Yatırımcı Görüşü Dağılımı

N~(

)

,

)

Yeni Birleştirilmiş Getiri Dağılımı

Kaynak: Thomas Idzorek, “A Step-By-Step Guide To The Black-Litterman Model” İn Forecasting
Expected Returns İn The Financial Markets edited by Stephen Satchell, 2007, s. 27.

BIST30 endeksinde yer alan ve son 10 yıllık dönemde kesintisiz verileri olan 21 hisse
senedinin düzeltilmiş fiyatları, piyasa endeksi olarak kabul edilen BISTTUM endeksi kapanış
değerleri, gösterge hisse senedi endeksleri BIST30 ve BIST100 kapanış değerleri
Datastream finansal veri tabanından temin edilmiştir. Risksiz varlık olarak vadesine 1 yıl
kalmış gösterge devlet tahvili kabul edilmiştir. Grafik 1, uygulamamızda yer alan 21 hisse
senedinin, BISTTUM piyasa endeksinin, BIST30 ve BIST100 gösterge endekslerinin ve
risksiz yatırım aracının son 10 yıllık dönemdeki riski dikkate almayan performanslarını ortaya
koymak için sunulmaktadır. Grafik 1 söz konusu yatırım alternatiflerine 1 Mayıs 2005
tarihinde 1 Türk Lirası yatırılması durumunda, 30 Nisan 2015 tarihinde yatırımın ulaşacağı
birikimli nominal değeri göstermektedir.
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Grafik 1: Mayıs 2005'te yatırılan 1 Türk Lirası’nın Nisan 2015'teki Nominal Değeri
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Daha önce teorik olarak detaylı bir şekilde açıklandığı gibi Black-Litterman modelinde
piyasa denge getirilerine dayanan tarafsız görüş ile yatırımcı görüşü birleştirilerek yeni bir
beklenen getiri tahmini yapılmakta ve bu yeni beklenen getirilere göre portföy optimizasyon
problemi çözülmektedir.
Black-Litterman modeli uygulamamızda, ilk olarak piyasa denge getirileri ters
optimizasyon yöntemi ile hesaplanmıştır. Burada, 21 hisse senedinin BIST30 endeksi
içindeki 30 Nisan 2015 tarihli piyasa değerlerine dayalı piyasa kapitalizasyon ağırlıkları
dikkate alınmıştır. Piyasa denge getirileri hesaplanırken 108 aylık geçmiş dönem verisi
kullanılmıştır. Hisse senetlerinin ters optimizasyon sonucu bulunan denge getirileri Grafik
2’de yer almaktadır.
Grafik 2: Hisse Senetlerinin Piyasa Denge Getirileri (Tarafsız Görüş)
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İkinci aşamada yatırımcı görüşlerinin oluşturulması gerekmektedir. Uygulamamızda
yatırımcıların hisse senetlerinin gelecekteki performansına ilişkin görüşlerinin mutlak olduğu
ve optimizasyondan önceki tüm aylık getirilerin (örneğin ilk optimizasyon için 108 ay, bir
sonraki için 109 ve sonuncusu için 119 ay) ortalaması şeklinde olduğu varsayılmıştır.
Daha önce ifade edildiği gibi tau katsayısı ( W ) Black-Litterman modelindeki en soyut
girdilerden birisidir. Bu katsayı, tahmini denge getirilerine ilişkin belirsizlik düzeyini ifade eder.
Literatürde tau katsayısının ( W ) hesaplanmasına ilişkin bazı öneriler yer almaktadır. Black ve
Litterman (1990) tau katsayısının ( W ) sıfıra yakın olmasını; Lee (2000) tau katsayısının ( W )
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0,03 ile 0,05 arasında olmasını; Blamont ve Firoozy (2003) tau katsayısının ( W ) 1/gözlem
sayısı olmasını ve Meucci (2010) tau katsayısının ( W ) 1/zaman serisi olmasını önermektedir.
Uygulamamızda ölçeklendirme katsayısı tau ( W ) 1/gözlem sayısı şeklinde hesaplanmıştır.
Çünkü Blamont ve Firoozy (2003)’e göre W6 değeri, dolaylı denge getiri vektörü ( 3 )
tahmininin standard hatası olarak yorumlanabilir (Idzorek, 2007, s.26).
Grafik 3: Hisse Senedi Getirilerine İlişkin Yatırımcı Görüşü
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Black-Litterman modelinde üçüncü aşamada her iki görüş birleştirilerek yeni beklenen
getiriler hesaplanmaktadır. Söz konusu birleştirilmiş beklenen getiriler optimizasyon
probleminde kullanılacaktır. Grafik 4’te birleştirilmiş getiriler yer almaktadır.
Grafik 4: Black-Litterman Modeli ile Birleştirilmiş Beklenen Getiriler
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Beklenen getiriler elde edildikten sonra optimizasyon problemini çözerek hisse
senetlerinin optimum portföy içerisindeki dağılımlarına ulaşılabilir. Buradaki amaç
fonksiyonumuz riske göre düzeltilmiş getiri maksimizasyonudur ve aşağıdaki gibi ifade
edilebilir.

max wcP  Owc6w
w

w

(O6)1P

yüzde

(10)
(11)

Yukarıdaki formüllerde,
P : E[R] birleştirilmiş getiri vektörünü (Nx1 sütun vektörü);
w : optimum varlık ağırlıklarını;
O : riskten kaçınma katsayısını;
6 : getirilerin kovaryans matrisini
ifade eder.
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Uygulamamızda yukarıda anlatılan süreç performans dönemindeki her ay için
tekrarlanarak optimum portföy ağırlıkları ilave edilen yeni aylık (108+1+1+1+…+119)
getirilere göre yeniden hesaplanmış ve güncellenmiştir. Optimizasyon problemi ve portföy
oluşturma sürecine ilişkin varsayımlar ve temel bilgiler aşağıdaki Şekil 3’te yer almaktadır.
Şekil 3: Black-Litterman Modeline göre Optimum Portföy Oluşturma Süreci
Amaç:
BIST30 endeksinde yer alan hisse senetleri ile optimum portföy oluşturulması ve 12 ay boyunca
portföyün güncellenmesi.
Genel varsayımlar:
İşlem maliyetlerinin olmadığı varsayılmıştır.
Açığa satışa izin verilmemiştir.
Aşamalar:
(1) Black-Litterman modeline göre beklenen getiri ve kovaryans matrisinin hesaplanması
- Ters optimizasyon ile denge getirilerinin hesaplanması
- Yatırımcı görüşlerinin hesaplanması
- İki getiri serisinin birleştirilmesi
(2) Markowitz modeline göre etkin sınırların çizilmesi
(3) Riske göre düzeltilmiş getirilerin maksimizasyonu amaç fonksiyonuna göre optimum
portföyün bulunması.
Kısıtlar: Herbir hisse senedinin ağırlığı %20’yi geçemez.
(4) Verinin güncellenmesi ve yukarıdaki aşamaların 12 ay için 12 defa tekrar edilmesi.

Yukarıda yer alan aşamaların uygulanmasının ardından optimum portföy ağırlıkları ve
performans dönemi için optimum portföy getirileri elde edilmektedir. Şekil 4 ve Tablo 1
uygulama sonuçlarına ilişkin genel bir özet sunmaktadır.
Şekil 4: Black-Litterman Modeline göre Optimum Portföyler (12 Aylık)
0.02
0.018

BLACK-LITTERMAN MODELI
OPTIMUM PORTFOYLER

0.016 MARKOWITZ ETKIN SINIRLAR
HISSE SENETLERI

Getiri

0.014
0.012
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0.06
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0.15

Bankacılar Dergisi

Tablo 1: Black-Litterman Modeline göre Optimum Portföydeki Hisse Senedi Ağırlıkları
Tarih
05/14
GARAN
0.1
AKBNK
0.0
TCELL
0.0
SAHOL
0.0
ISCTR
0.0
TUPRS
0.0
EREGL
2.4
KCHOL
0.0
THYAO 20.0
YKBNK
0.0
ULKER
9.6
ENKAI
7.9
ARCLK
0.0
FROTO
0.0
SISE
0.0
TOASO 20.0
PETKM
0.0
KRDMD 19.9
MGROS
0.0
OTKAR 20.0
DOHOL
0.0
Portföy 100%

06/14
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.4
0.0
20.0
0.0
10.9
6.4
0.0
0.0
0.0
17.4
0.0
19.7
0.0
20.0
0.0
100%

07/14
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11.2
0.0
20.0
0.0
9.0
2.1
0.0
0.0
0.0
17.6
0.0
20.0
0.0
20.0
0.0
100%

08/14
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
18.0
0.0
20.0
0.0
5.5
0.2
0.0
0.0
0.0
15.5
0.0
20.0
0.0
20.0
0.0
100%

09/14
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
16.3
0.0
20.0
0.0
4.9
0.1
0.0
0.0
0.0
18.5
0.0
20.0
0.0
20.0
0.0
100%

10/14
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
17.7
0.0
20.0
0.0
2.2
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
0.0
20.0
0.0
100%

11/14
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
17.9
0.0
20.0
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0
0.0
18.9
0.0
20.0
0.0
20.0
0.0
100%

12/14
1.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.9
0.1
20.0
0.0
2.8
0.1
0.0
0.0
0.0
19.2
0.0
20.0
0.0
20.0
0.0
100%

01/15
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
14.6
0.0
20.0
0.0
5.8
0.0
0.0
0.0
0.0
19.4
0.0
20.0
0.0
20.0
0.0
100%

02/15
2.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
13.5
0.0
20.0
0.0
6.5
0.0
0.0
0.0
0.0
17.1
0.0
20.0
0.0
20.0
0.0
100%

03/15
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12.2
0.0
20.0
0.0
7.8
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
0.0
20.0
0.0
100%

04/15
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.7
0.0
20.0
0.0
9.2
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
0.0
20.0
0.0
100%

Tablo 1’de Black-Litterman modeline göre oluşturulan portföyün aylık bazda varlık
dağılımı yer almaktadır. Varlık dağılımı incelendiğinde 4 hisse senedinin her ay güncellenen
portföyde sürekli yer aldıkları ve yüzde 20 çeşitlendirme kısıtı düzeyinde ağırlığa sahip
oldukları görülmektedir. Bunun temel sebebi, denge getiri tahminlerinin CAPM temelli geçmiş
verilere dayanmasıdır. Söz konusu 4 hisse senedi en iyi geçmiş performansa sahip hisse
senetleridir. Bunun yanında, yatırımcı görüşlerine ilişkin varsayımımız geçmiş dönem
getirilerine dayanmaktadır. Bu varsayım, benzer şekilde söz konusu ağırlıkları etkileyen bir
başka faktördür.
Uygulamamızın son bölümünde Black-Litterman modeli ile oluşturduğumuz optimum
portföyün performansı son 12 aylık dönem için analiz edilmiş ve piyasa portföyü olarak kabul
edilen BISTTUM Endeksi, BIST30 Endeksi ve BIST100 Endeksi performansları ile
karşılaştırılmıştır. Tablo 2’de portföylerin örneklem dışı ortalama ve kümülatif getirileri,
standart sapmaları ve riske göre düzeltilmiş performans göstergeleri sunulmaktadır. BlackLitterman modeline göre oluşturulan optimum portföy piyasa portföyüne göre daha yüksek
standart sapmaya sahip olmasına rağmen, çok daha yüksek ortalama ve kümülatif getiri ile
daha yüksek Sharpe rasyosuna sahiptir. Örneğin Black-Litterman modeli ile oluşturduğumuz
optimum portföyün 1 yıllık kümülatif getirisi yüzde 40,80 iken piyasa portföyünün kümülatif
getirisi sadece yüzde 14,51’dir. Riske göre düzeltilmiş diğer performans göstergeleri de
optimum portföy için daha iyidir. Benzer şekilde, Black-Litterman modeline göre
oluşturduğumuz portföyün riski dikkate almayan ve riske göre düzeltilmiş performans
göstergeleri, BIST30 ve BIST100 gösterge endekslerine göre daha iyidir. Portföyümüzün
standart sapması ve beta katsayısı BIST30 ve BIST100 endekslerinin standart sapmaları ve
beta katsayılarından daha düşüktür. Diğer bir ifadeyle portföyümüz gösterge endekslere göre
daha düşük bir risk düzeyine sahiptir. Bulgularımız, literatürdeki bulgularla tutarlıdır.
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BISTTUM ENDEKS
PİYASA PORTFÖYÜ
Artık Kümülatif
Getiri
Getiri
Getiri
6,99%
6,30%
1,0699
-0,77% -1,46%
1,0616
4,41%
3,69%
1,1084
-2,03% -2,78%
1,0859
-6,39% -7,19%
1,0165
7,20%
6,48%
1,0898
6,66%
6,04%
1,1624
-0,23% -0,95%
1,1596
3,83%
3,19%
1,2041
-5,04% -5,78%
1,1435
-3,79% -4,53%
1,1001
4,09%
3,26%
1,1451
1,24%
0,52%
14,51%
4,89%
4,91%

Sharpe Rasyosu
M2 Rasyosu
Beta Katsayısı
Treynor Rasyosu
Jensen Alfa Katsayısı
Bilgi Rasyosu

0,106
0,000
1,000
0,005
0,000
-

BISTTUM ENDEKS
PİYASA PORTFÖYÜ

Riske Göre Düzeltilmiş Performans Göstergeleri

Mayıs 14
Haziran 14
Temmuz 14
Ağustos 14
Eylül 14
Ekim 14
Kasım 14
Aralık 14
Ocak 15
Şubat 15
Mart 15
Nisan 15
Ortalama
Std. Sapma

Getiri
0,69%
0,68%
0,72%
0,75%
0,80%
0,72%
0,62%
0,72%
0,65%
0,74%
0,74%
0,82%
0,72%
0,06%

Risksiz
Varlık

Tablo 2: Portföylerin Performans Göstergeleri

Artık
Getiri
7,16%
-1,75%
4,19%
-3,43%
-7,97%
7,31%
7,27%
-1,30%
3,15%
-6,91%
-4,91%
2,52%
0,44%
5,57%

Kümülatif
Getiri
1,0785
1,0670
1,1194
1,0894
1,0113
1,0925
1,1788
1,1719
1,2163
1,1413
1,0938
1,1304
13,04%

0,079
0,007
1,130
0,004
-0,001
-0,380

BIST30 ENDEKSİ

Getiri
7,85%
-1,07%
4,91%
-2,68%
-7,17%
8,03%
7,90%
-0,58%
3,79%
-6,16%
-4,17%
3,34%
1,17%
5,54%

BIST30 ENDEKSİ
Artık
Getiri
6,64%
-1,69%
3,95%
-2,99%
-7,49%
6,80%
6,31%
-1,24%
3,12%
-6,14%
-4,67%
3,01%
0,47%
5,14%

Kümülatif
Getiri
1,0733
1,0625
1,1122
1,0872
1,0144
1,0908
1,1665
1,1604
1,2041
1,1391
1,0944
1,1364
13,64%

0,091
0,007
1,046
0,004
-0,001
-0,277

BIST100 ENDEKSİ

Getiri
7,33%
-1,01%
4,67%
-2,24%
-6,69%
7,53%
6,94%
-0,52%
3,76%
-5,39%
-3,92%
3,84%
1,19%
5,12%

BIST100 ENDEKSİ

0,450
0,017
0,918
0,025
0,018
0,606

Black-Litterman Modeline göre
OPTİMUM PORTFÖY

Black-Litterman Modeline göre
OPTİMUM PORTFÖY
Artık
Kümülatif
Getiri
Getiri
Getiri
6,44%
5,75%
1,0644
3,20%
2,51%
1,0984
5,13%
4,40%
1,1547
-0,64%
-1,39%
1,1474
-3,21%
-4,01%
1,1105
12,41%
11,69%
1,2484
4,77%
4,14%
1,3079
8,31%
7,60%
1,4166
1,73%
1,08%
1,4411
-3,71%
-4,45%
1,3877
-3,53%
-4,27%
1,3387
5,18%
4,36%
1,4080
3,01%
2,28%
40,80%
5,06%
5,08%
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5. Sonuç
Bu çalışmada, Markowitz’in modern portföy teorisi ve ortalama-varyans modeline ilişkin
literatürdeki eleştiriler vurgulandıktan sonra uygulamada sıklıkla kullanılan ve sezgisel olarak
daha gerçekçi bir model olan Black-Litterman modeli teorik olarak detaylı bir şekilde
açıklanmış ve son olarak MATLAB programında Borsa İstanbul’da işlem gören hisse
senetleri için bu model uygulanmıştır. Black-Litterman modeli, bir taraftan yatırımcı
görüşlerine yer vermesi diğer taraftan piyasa denge getirilerini dikkate alması nedeniyle
yatırımcılar ve portföy yöneticileri için gerçekçi ve pratik bir alternatif optimizasyon
yöntemidir.
Black-Litterman modeli ile oluşturduğumuz optimum portföy, piyasa portföyüne göre ve
BIST30 ve BIST100 endekslerine göre hem mutlak hem de riske göre düzeltilmiş performans
göstergeleri dikkate alındığında daha başarılıdır. Çalışmamızın sonuçları, literatürde yer alan
bulgularla tutarlıdır. Black-Litterman modelinin yapısı ve Borsa İstanbul’da işlem gören hisse
senetleri için yapmış olduğumuz uygulama sonuçları incelendiğinde portföy yönetiminde
Black-Litterman modelinin ciddi bir alternatif olduğu sonucu, çalışmamızın en önemli
çıkarımıdır. Bu çalışmanın sonuçları, yatırımcılar ve portföy yöneticilerinin ilgisini çekebilir.
Black-Litterman modeline ilişkin gelecekte yapılacak çalışmalarda normal dağılıma
uymayan farklı getiriler için Türkiye verileriyle bir uygulama yapılabilir. Bunun yanında, nispi
ve mutlak olarak farklı yatırımcı görüşlerine göre Black-Litterman modelinin uygulaması
yapılabilir.
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Ek: Matlab Kodları
%% tahmin_BL%%
% Black-Litterman (BL) modeli ile beklenen getiri ve kovaryans matrisinin hesaplanmasi
%
% ASAMALAR:
% 1. Denge getirilerin tahmini
% 2. Yatirimci goruslerinin hesaplanmasi
% 3. Iki gorusu BL modeli ile birlestirme
%
% GIRDILER
% r: TxN BIST 30 hisse senedi aylik getirileri
% r_b: Tx1 piyasa portfoyu (BIST TUM) aylik getirileri
% rf: risksiz faiz orani
% w_M: Nx1 piyasa portfoy agirliklari
%
% CIKTILAR
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% Er: (N+1)x1 beklenen getiriler
% Cr: (N+1)x(N+1) kovaryans matrisi
%
% Arastirma Gorevlisi Dr. Yusuf Ayturk, yayturk@istanbul.edu.tr, 2015
%%
function [Er,Cr] = tahmin_BL(r,r_b,rf,w_M)
[T,N] = size(r);
%% denge getirileri
% kovaryans matrisi
Cr = cov(r); % kovaryans matrisi
% riskten kacinma parametresi
lambda = (mean(r_b-rf))/var(r_b);
% beklenen getirilerin kovaryansi icin olceklendirme faktoru
tau = 1/T; % FVFM getirilerine iliskin belirsizlik
Er_denge = lambda*Cr*w_M; % ters optimizasyon ve herbir hisse senedinin beklenen getirisi
Cr_denge = tau*Cr; % piyasa denge getirilerinin kovaryans matrisi
%% Yatirimci gorusleri
% Ortalama tahmini (son 12 ay)
[Er_ort,Cr_ort] = tahmin_ort(r);
%
% yatirimci gorus portfoyu P*mu = q +e, e ~ N(0,Omega)
P = eye(N,N); % mutlak yatirimci gorusleri nedeniyle birim matris
q = Er_ort; % beklenen getiriler
Omega = tau*P*Cr_ort*P'; % yatirimci gorus portfoyunun kovaryans matrisi
% Omega = 0; % omega 0 ise %100 kesin gorus
%% Black-Litterman modeli
[Er,Cr] = tahmin_BL_generic(w_M,lambda,Cr,tau,P,q,Omega);
% [Er,Cr] = tahmin_BL_generic(w_M,lambda,Cr,tau,[ ],[ ],[ ]); % yatirimci gorusu yoksa
end
%% onceki getiri
function [Er,Cr] = tahmin_BL_generic(w_M,lambda,Cr,tau,P,q,Omega)
% denge getirileri
Er_denge = lambda*Cr*w_M; % ters optimizasyon ve herbir hisse senedinin beklenen getirisi
Cr_denge = tau*Cr; %piyasa denge getirilerinin kovaryans matrisi
%% Black-Litterman modeli
if isempty(P) % yatirimci gorusu yoksa
Er = Er_denge;
Cr = Cr+Cr_denge;
else
Er = Er_denge+Cr_denge*P'*((P*Cr_denge*P'+Omega)\(q-P*Er_denge)); % getirilerin birlestirilmesi
Cr = Cr+Cr_denge-Cr_denge*P'*((P*Cr_denge*P'+Omega)\P)*Cr_denge; % risklerin birlestirilmesi
end
end

Dipnotlar:
1

Gösterimde açıklık nedeniyle MATLAB kodlarından sadece Black-Litterman modeli ile beklenen
getirilerin birleştirilmesine ilişkin kodlar ekte raporlanmıştır. Diğer MATLAB kodlarını elektronik
posta yoluyla (yayturk@istanbul.edu.tr) adresinden talep edilmesi mümkündür.
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Türkiye’de Finansal Kapsama Seviyesi Üzerine Bir
Değerlendirme
Dr. Fulya Özorhan Gebeşoğlu*
Öz
Finansal kapsama, finansal erişim, finansal eğitim ve finansal tüketicinin korunması gibi
birbiriyle etkileşim içindeki farklı boyutlarıyla uluslararası platformda politika yapıcı kurumlar nezdinde
gündemin öncelikleri arasındadır. 2008 küresel finansal krizini takiben finansal piyasalarda gözlenen
bulaşma etkisi finansal tüketicinin eğitilmesinin ve korunmasının finansal kapsamanın artırılmasında
ve finansal piyasalarda istikrarın sağlanmasında önemini bir kez daha vurgulamıştır. Bu çalışmada
Türkiye’de finansal kapsamanın ne düzeyde olduğu Dünya çapında yapılan belli başlı araştırmalarla
mukayeseli olarak incelenmekte ve ülkemizde finansal kapsama seviyesinin ait olduğu orta üstü gelir
grubundaki ortalamalara kıyasla düşük olduğu sonucuna varılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Finansal Kapsama, Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması.
JEL Sınıflaması: D12, G14, G28.
An Assessment of Financial Inclusion in Turkey
Abstract
The concept of financial inclusion along with its interacting pillars of financial access, financial
education and financial consumer protection gained top priority in the policy makers’ agenda. Global
Financial Crises of 2008 has once again highlighted the importance of financial education and
financial consumer protection in increasing financial inclusion and maintaining financial stability. This
paper investigates the level of financial inclusion in Turkey in comparison with major studies
conducted in the literature. The paper concludes that financial inclusion in Turkey is low with respect
to the group average of upper middle income countries to which Turkey belongs and there is much
room for reform in the policy makers’ strategies to comply with internationally recognized good
practices.
Keywords: Financial Inclusion, Financial Access, Financial Education, Financial Consumer Protection.
JEL Classification: D12, G14, G28.

1. Giriş
Finansal piyasaların etkin çalışması nüfusun çok farklı özelliklere sahip kesimlerinin
kredi, tasarruf ve risk yönetimi ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük önem taşımaktadır.
Türkçeye finansal sistemin tabana yayılması veya finansal kapsamanın genişletilmesi
şeklinde çevirebileceğimiz ‘‘financial inclusion’’ kavramı nüfusun farklı ihtiyaçlarının
karşılanmasında önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır 1.
Finansal sistemin tabana yayılması finansal hizmetlere erişimde gerek gelir/fiyat
eksenli engellerle gerekse fiyat dışı engellerle karşılaşan nüfusun daha dezavantajlı
kesimlerinin refahı için gereklidir. Finansal sisteme erişimde sıkıntı yaşayan düşük gelir
gruplarının sahip oldukları donanım engelini aşarak gelir bölüşümündeki eşitsizlikte aşama
kaydedebilmesi ve büyümeye katkıda bulunması ancak finansal kapsamanın derinleşmesiyle
mümkün olabilecektir.
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Küresel Finansal Krizi (2008) takiben Dünya Bankası, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği
Örgütü (OECD), Uluslararası Para Fonu (IMF), Finansal İstikrar Komitesi (FSB) gibi
uluslararası kurum ve kuruluşlar finansal kapsamanın genişletilmesi, finansal erişimin
özellikle kırılgan gruplar için artırılması, finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması ve finansal
piyasalarda uzun vadeli büyüme ve istikrarın tesisi için finansal tüketicinin korunmasına
yönelik çalışmalara ağırlık vermektedir. Bu çalışmalara örnek olarak G20/OECD nezdinde
faaliyet gösteren Finansal Tüketicinin Korunması Görev Gücü, OECD bünyesinde
oluşturulan Uluslararası Finansal Eğitim Ağı (INFE), Dünya Bankasının dünya çapında
finansal erişim konusunda gerçekleştirdiği bir çalışma olarak Küresel Finansal Kapsama veri
tabanı Global Findex sayılabilir.
Türkiye’de finansal kapsamanın değerlendirilmesini hedefleyen bu çalışmanın temel
başvuru kaynakları arasında Dünya Bankası ve OECD’nin ilgili konulardaki ülke anketleri ile
ülke çapında gerçekleştirilen araştırmalar yer almaktadır. Çalışma iki temel kısımdan
oluşmaktadır. Birinci kısımda finansal kapsama kavramının unsurları ele alınmakta ve bu
unsurlara ilişkin gerçekleştirilen araştırmalar incelenmektedir. Çalışmanın ikinci kısmında ise
finansal erişim, finansal eğitim ve finansal tüketicinin korunması alanlarında ülkemiz özelinde
yapılan çalışmalar sunulmakta ve Türkiye’de finansal kapsamanın ölçülmesine ilişkin bir
değerlendirme yapılmaktadır.
2. Finansal Kapsama Kavramı
Uzun vadeli sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında anahtar bir kavram olarak
gündeme yerleşen finansal kapsama gerek akademik literatürde gerekse uluslararası
platformda politika belirleyici kurumların yürüttüğü araştırmalarda farklı biçimlerde ele
alınmaktadır2. Kavramsal önemi konusunda farklı çevrelerde fikir birliğine varılmış olsa da
‘‘finansal kapsama’’ tanımlanması ve özellikle ölçülmesi hâlâ farklı yorumlara açık, daha çok
irdelenmeye ihtiyaç duyulan bir alandır. Amidzic, Massara ve Mialo (2014), daha önceki
endekslerde eleştirilen bir takım eksiklikleri faktör analiziyle ağırlıklandırma yöntemi
uygulayarak ülkelerin finansal kapsama seviyelerini ölçmeye yönelik yeni bir endeks
geliştirmiştir. Geliştirilen çok sayıdaki endeksle ilgili temel sorun finansal sektörün bazı
kısımlarına yoğunlaşırken bazı ürün ve piyasaları tamamen göz ardı etmeleri veya finansal
erişimin farklı boyutlarına hepsi aynı ölçüde etkiliymiş gibi eşit ağırlıklı bir yaklaşım
geliştirmeleridir (Amidzic vd., 2014, s.5). Finansal kapsamanın gerçeğe en yakın, zaman
içinde ve ülkeler arasında karşılaştırılabilir göstergelerinin elde edilebilmesi için öncelikle
kavramın bileşenlerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi daha sonra elde edilen bu göstergelerin
bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir.
Finansal kapsama bireylerin ve firmaların verimlilik haricindeki ölçütlere dayanarak
temel finansal hizmetlerden mahrum bırakılmadığı bir durum olarak tanımlanabilir. Finansal
hizmetlerden mahrum kalmak kültürel ve dini sebepler, bütçe kısıtlılığı vs. şeklinde tercihe
bağlı olabileceği gibi yüksek riske bağlı arz kısıtlılığı, aksak rekabetçi piyasalar vs. gibi
sebeplerle tüketici tercihiyle ilgisiz de olabilir (Amidzic vd., 2014, s.5- 6). Bu kapsamda
finansal sistemin tabana yayılmasını engelleyen sebepler finansal erişimde kısıtlılık, finansal
okuryazarlıkta yetersizlik ve finansal tüketicinin korunduğu yasal çerçevede eksiklik gibi üç
temel başlık altında toplanabilir. Dolayısıyla finansal kapsama seviyesinin değerlendirilmesi
için alt bileşenlerine yönelik birer analizin yapılması gerekli görülmektedir.
2.1. Finansal Erişim
Finansal erişim, nüfusun ihtiyaçları ve mevcut kaynakları doğrultusunda finansal ürün
ve hizmetlere ulaşabilmesi ve bu ürün ve hizmetlerin finansal refahın artırılmasında verimli
kullanılması olarak tanımlanabilir. Bu tanımıyla finansal erişim, finansal ürün ve hizmetlere
kolaylıkla ulaşılmasına ilişkin mevcut düzeyi ifade etmenin yanı sıra bir kapasite ve
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performans göstergesi işlevi de taşımaktadır. Şöyle ki, finansal erişimin artırılması ve
yaygınlaştırılması finansal erişim kapsamında olmayan birey veya kurumların finansal
hizmetlerden faydalanmasını kolaylaştırdığı ölçüde refahlarına da katkıda bulunacaktır.
Literatürde finansal sektörün geniş kitlelere erişim kapasitesi üzerine kantitatif
değerlendirme sayısı azdır. Düşük gelirliler, kadınlar, gençler, yaşlılar, özel bakıma muhtaç
kesimler gibi nüfusun daha kırılgan kesimlerinin finansal hizmetlere erişimde yaşadığı
sıkıntılara ilişkin göstergelerde standart birliği bulunmamaktadır. Bu konuda Dünya
Bankası’nın çeşitli ülkelerde erişkinlerin harcama, tasarruf, borçlanma ve risk yönetimine
ilişkin gerçekleştirdiği bir araştırma olarak Global Findex en kapsamlı kaynak konumundadır.
Global Findex göstergelerine göre dünyanın çeşitli gelir seviyelerine sahip ekonomileri
arasında finansal erişim açısından farklar olduğu gibi ekonomilerin kendi içinde de finansal
hizmetlere erişim açısından ayrımlar gözlenmektedir. Örneğin gelişmiş ülkelerde finansal
sistemin kapsayıcılığı da gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha geniştir. Nüfusun sergilediği
özellikler açısından bakıldığında ise, dünya genelinde erkeklerin kadınlara kıyasla, daha
eğitimli kesimlerin daha düşük eğitimli kesimlere kıyasla finansal kurumları daha yaygın
kullanma eğiliminde olduğu gözlenmektedir (Demirgüç-Kunt ve Klapper, 2012, s.15-17).
Global Findex göstergeleri, 2011 takvim yılında 148 ülkeden 150.000 üzeri yetişkinin
katılımıyla derlenmiş olup çalışmada dünya nüfusunun yüzde 97’si temsil edilmektedir3.
Global Findex veri tabanının oluşturulmasında finansal kurumlar nezdinde kayıtlı resmi
hesaplara, tasarruf davranışına, borçlanmaya ve sigorta sahipliğine ilişkin göstergeler
kullanılmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre, yüksek gelirli ekonomilerde kurumsal hesap
sahipliğinde penetrasyon oranı yüzde 89 iken gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 41’e,
Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde ise yüzde 18’e kadar düşmektedir. Regresyon
analizlerine göre kişi başına düşen GSYİH, bölgeler arası kurumsal hesap sahipliği farklılığını
yüzde 70 oranında açıklamaktadır. Öte yandan, kişi başına gelirin 2.200 ABD dolarından az
olduğu bölgelerde kişi başı gelir ile kurumsal hesap sahipliği ilişkisi zayıflamaktadır. Gini
katsayısı ile ölçülen gelir bölüşümü eşitsizliği ile kurumsal finansal hesap sahipliği
dengesizliği arasında da sıkı bir korelasyon bulunmuştur. Örneğin en düşük Gini
katsayılarından birine sahip İsveç’te en düşük gelirli kesim ile en yüksek gelirli kesimlerin
kurumsal finansal hesap sahipliği oranları neredeyse aynı iken Gini katsayısı yüksek
Paraguay’da toplumun düşük gelirli kesimleri ile yüksek gelirli kesimleri arasında kurumsal
finansal hesap sahipliği açısından önemli düzeyde farklılık bulunmaktadır. Finansal kapsama
cinsiyet, eğitim seviyesi, yaş ve kentsel ya da kırsal yerleşim gibi unsurlara göre de farklılık
göstermektedir. Örneğin, kurumsal finansal hesap sahipliği oranları söz konusu olduğunda
gelir, eğitim düzeyi ve yaş gibi değişkenler kontrol edildiğinde dahi istatistiksel açıdan anlamlı
düzeyde bir cinsiyet etkisi gözlenmektedir. Bankacılık hizmetlerine erişimi engelleyen
unsurlar fiziksel kısıtlar (coğrafi erişim vb.), bürokratik zorluklar ve finansal engeller (yeterli
gelir sahibi olamama, banka işlem maliyetlerinin bütçeye kıyasla yüksek olması vb.) şeklinde
özetlenebilir (Demirgüç-Kunt ve Klapper, 2012, s. 11-29).
Küresel ölçekte yetişkinlerin yüzde 22’si son 12 ay içinde tasarruf yaptıklarını beyan
etmiş olup tasarruf davranışında gözlenen cinsiyet, eğitim, gelir düzeyi, yaş vb. temelli
farklılıklar hem gelişmiş ülkeler için hem de gelişmekte olan ülkeler için istatistiksel olarak
anlamlıdır. Global Findex kapsamında incelenen finansal kapsama göstergelerinden biri de
krediyle ilişkilidir. Ancak, finansal sistemdeki kredi miktarının büyük olması finansal sistemin
tabana yayıldığının göstergesi olarak yorumlanmamalıdır. Çünkü ‘‘finansal piyasaların
derinliği’’ kavramıyla ifade edilen özel sektöre açılan kredilerin GSMH’ye oranının yüksekliği
kırılgan grupların finansal hizmetlere erişiminde bir iyileşmeye yol açmadan da
gerçekleşebilir. Örneğin kredi arzının büyük firmalara ya da toplumun görece yüksek gelirli
kesimlerine yoğunlaştığı hallerde finansal piyasalar derinleşmekle beraber tabana
yayılmamış olabilir. Bir başka deyişle, finansal derinlik ile finansal kapsayıcılık finansal
gelişmişliğin farklı boyutlarına işaret etmektedir (Demirgüç-Kunt ve Klapper, 2012, s. 30 - 40).
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Risk yönetiminde etkin bir finansal hizmet olarak sigortacılığın kapsama seviyesinin
değerlendirilmesi ayrıca önem taşımaktadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki yetişkinlerin yüzde
17’si özel sağlık sigortası için ödemede bulunmaktadır. Bu oran Avrupa, Orta Asya ve Güney
Asya’da yüzde 4-5’lere kadar inerken Sahra-Altı Afrika’da yüzde 3’e düşmektedir4. Ayrıca,
çiftçilik, balıkçılık, ormancılık gibi sektörlerin iklimsel gelişmelere ne kadar duyarlı olduğu
bilinmektedir. Son yıllarda gündeme yerleşen mikro sigortacılık kavramı özellikle gelişmekte
olan ülkelerde kendi işini yapan küçük ölçekli girişimci ve işletmelere iklim koşullarına ilişkin
riskleri yönetmede alternatif sunmaktadır. Ancak gelişmekte olan ülkelerde bu sektörlerde
çalışanların çok küçük bir yüzdesi (yüzde 6) iklimsel risklere karşı koruma sağlayacak bir
sigortacılık hizmeti satın almaktadır. Demirgüç - Kunt ve Klapper’in (2012) çalışmasında da
işaret edildiği gibi sigorta satın alma davranışındaki bu düşük oranın tercihlerden mi yoksa
arz yönlü eksikliklerden mi kaynaklandığına ilişkin veri bulunmamaktadır (Demirgüç-Kunt ve
Klapper, 2012, s. 41).
2.2. Finansal Eğitim
Finansal eğitim, bireylerin finansal ürün ve kavramlara ilişkin anlayışlarını bilgi edinme,
eğitim ve/ veya objektif danışmanlık yoluyla geliştirdikleri ve bu sayede finansal riskler ve
fırsatlara karşı farkındalıklarını artıracak beceri ve özgüveni kazandıkları, yardım almak için
nereye başvurmaları gerektiğini ve kendi refah düzeylerini korumak ve artırmak için ne gibi
etkili adımlar atabileceklerini öğrendikleri bir süreç olarak tanımlanmaktadır (OECD, 2005,
s.4). Finansal eğitim giderek karmaşıklaşan finansal piyasalarda tüketicinin refahını artıracak
şekilde varlık gösterebilmesi için edinmesi gereken temel bir beceri olarak
değerlendirildiğinden dünya çapında kamu otoriteleri finansal okuryazarlığın toplum
genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik finansal eğitim stratejileri üzerinde çalışmaktadır. Bu
kapsamda, finansal okuryazarlık, akılcı finansal kararlar alabilmek ve bireysel finansal refahı
sağlayabilmek için gerekli farkındalık, bilgi, yetenek, yaklaşım ve davranışların bütünü olarak
tanımlanmaktadır (Atkinson ve Messy, 2012, s.14). Finansal okuryazarlığın artırılması
yönünde gerçekleştirilen finansal eğitim tüketici ve yatırımcıların bilgilendirilmeleri yoluyla
finansal kavramlara ve ürünlere olan yaklaşımlarının ve becerilerinin geliştirilmesini
amaçlamaktadır.
Finansal okuryazarlığın ölçülmesine ilişkin bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı
çalışma OECD INFE’nin 4 kıtada 14 ülkede finansal okuryazarlık düzeyinin
değerlendirilmesine yönelik yüz yüze veya telefonla görüşmelerle gerçekleştirdiği pilot
uygulamadır5. Araştırma sonuçlarının nüfusun geneline yönelik finansal eğitim ihtiyaçları ve
önceliklerinin belirlenmesinde, ulusal strateji ve politikaların geliştirilmesinde önemli rol
oynaması beklenmektedir. Finansal okuryazarlığın, finansal bilgi sahibi olmak, finansal
konularda doğru ve etkili davranış ve yaklaşımlar geliştirmek şeklinde tanımlandığı ve bu
unsurlarla ölçüldüğü OECD çalışmasında hazırlanan sorular bu üç konuyu değerlendirmeye
yöneliktir.
2.2.1. Finansal Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi
Finansal okuryazar olarak tanımlanabilecek bir kişinin finansal konularda belirli bilgi
düzeyine sahip olması ve finansal sorunları çözmesine yardımcı olabilecek temel sayısal
becerileri uygulayabilmesi beklenmektedir. Anketteki 8 soru bu bağlamdaki finansal bilgi
düzeyini ölçmeye yöneliktir. Soruların hiçbiri aşırı karmaşık değildir ve uzmanlık
gerektirmemektedir. Öte yandan soruların farklı konuları kapsamasına ve zorluk açısından
çeşitlilik göstermesine dikkat edilmiştir. Sorular; basit bölme işlemi, basit faiz, faiz artı
anapara ve bileşik faizin hesaplanması ile paranın zaman değeri, risk ve getiri, enflasyon ve
riskin dağıtılması kavramlarının anlaşılıp anlaşılmadığını ölçmektedir. Ankette yüksek
finansal bilgi düzeyi 8 sorudan en az 6 tanesine doğru cevap şeklinde tanımlanmış olup
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sonuçlara göre hiçbir ülkede nüfusun yüzde 30’undan fazlası yüksek düzeyde finansal bilgi
sahibi değildir (Atkinson ve Messy, 2012, s. 16-22).
2.2.2. Finansal Davranışın Ölçülmesi
Finansal davranış bireyin finansal durumunun belirlenmesinde önemli rol oynadığından
OECD anketinde, satın almadan önce düşünme, faturaların zamanında ödenmesi, finansal
durumun takibi, uzun vadeli finansal amaçların belirlenmesi, bütçe konusunda sorumlu
hareket edilmesi, tasarrufta bulunma, finansal ürün seçimi ve bütçeyi denkleştirebilmek için
borçlanma davranışı ölçülmektedir. Sergilenen pozitif davranışları yansıtan finansal davranış
puanının yüksek sayılması için 9 üzerinden 6 veya daha fazla puan alınması gerekmektedir.
Bazı ülkelerde nüfusun yarıdan azı 6 veya üstünde puan alabilmiştir. Ülkelerin çoğunda son
iki senede dikkatli bir araştırma veya profesyonel tavsiye ile finansal ürün seçimi yapanların
oranı düşüktür. Yalnızca üç ülkede nüfusun yüzde 80’inden fazlası aktif olarak tasarrufta
bulunmaktadır. Söz konusu ankete katılan ülkeler arasında Türkiye bulunmadığından
ülkemizin diğer ülkelerle kıyaslamalı bir analizi bu veriler ışığında yapılamamaktadır
(Atkinson ve Messy, 2012, s. 23 - 32).
2.2.3. Finansal Konulara Yaklaşımların Değerlendirilmesi
Finansal okuryazarlık tanımının önemli bir unsuru da finansal konulara yaklaşımlar ve
finansal tercihlerdir. Örneğin, kısa vadeli isteklerini ön plana alma eğiliminde olan kişilerin
uzun vadeli tasarrufta bulunmaya daha az yatkın olması beklenmektedir. Başka bir deyişle
gelecek için tasarruf etmeye olumsuz yaklaşanlardan tasarruf davranışı göstermeleri
beklenmez. OECD anketinde paraya ve gelecek için plan yapmaya ilişkin yaklaşımlar üç
yaklaşım beyanıyla ölçülmektedir. Bu beyanlar,
-‘‘ Uzun vadeli para biriktirmektense parayı harcamaktan daha memnun olurum’’
- ‘‘Ben bugünüme bakarım, gelecek bir şekilde hallolur’’
- ‘‘Para harcanmak içindir’’
şeklinde sıralanmaktadır. Bireylerin kısa vadeli tatmin ile uzun vadede emniyet hissi
arasındaki tercihlerini değerlendiren bu kısımda yaklaşım sorularına verilen puanlar toplanıp
üçe bölünmüştür. Pilot araştırmaya katılan ülkelerin ikisi hariç çoğunda katılımcıların finansal
konulara olumlu yaklaşımlar geliştirdiği görülmektedir (Atkinson ve Messy, 2012, s. 33 -38).
2.2.4. Finansal Okuryazarlık Göstergesinin Oluşturulması
Finansal okuryazarlığın değerlendirilmesinde finansal bilgi düzeyi, finansal davranış ve
yaklaşımlara ilişkin göstergelerin bir araya getirilerek bütüncül bir analiz yapılması
gerekmektedir. OECD çalışmasında ülkeler her bileşende gösterdikleri performanslara göre
ayrı ayrı sıralanmıştır. Örneğin bazı ülkeler finansal bilgi açısından iyi performans sergilerken
bazıları finansal davranışlar veya yaklaşımlarda daha yüksek düzeyde performans
göstermiştir. Yüksek puanların sıralanmasının yanı sıra her üç göstergenin toplanmasıyla
elde edilen tek bir göstergeye de bakılmıştır. Ankete katılan tüm ülkeler arasında bu bütüncül
göstergenin ortalamasına kıyasla Çek Cumhuriyeti, Almanya, Macaristan, İrlanda, Norveç,
Malezya, Peru, İngiltere ve Britanya Virjin Adaları iyi performans gösteren ülkeler
arasındadır. Söz konusu pilot çalışmaya katılan ülkeler arasında Macaristan hariç hemen her
ülkede kadınların finansal bilgi düzeyi erkeklerden düşük seviyededir. Yaş grupları açısından
bakıldığında teorik düzeyde artan yaşla birlikte finansal bilgi düzeyinin de artması
beklenirken en yüksek finansal eğitim düzeyi 30- 60 yaş arası grupta gerçekleşmektedir.
Yaşlıların yeni teknolojilere uyum sağlama becerisindeki düşüş ve finansal piyasaların eskiye
oranla giderek karmaşıklaşan dinamik yapısı bu sonucu açıklamada katkı sağlayabilir. Öte
yandan genç kesimdeki finansal bilinç eksikliği finansal eğitim stratejilerinin belirlenmesinde
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öncelikli bir sahaya işaret etmektedir. Finansal okuryazarlık anketi her katılımcının hane
halkına ait gelir düzeyine ilişkin yalnızca bir soru içermektedir. İnsanların maddi durumları
hakkında bilgi edinmenin zorluğu göz önünde bulundurularak alınan cevap sayısını
fazlalaştırmak amacıyla soru çok genel tutulmuş ve hane halkı gelir düzeyinin ulusal medyan
gelir düzeyiyle kıyaslanmasından ibaret olacak şekilde (eşit, düşük veya fazla) ayarlanmıştır.
Genel olarak daha yüksek gelir düzeyi daha yüksek bir finansal eğitim düzeyine işaret
etmektedir. Ayrıca eğitim düzeyi ile finansal konulara olumlu yaklaşım ve davranışlar ve
finansal okuryazarlık arasında da her ülkede geçerli pozitif bir ilişki gözlenmektedir. Bu
durum eğitimin finansal bilgi edinmede ya da olumlu finansal yaklaşımlar ve davranışlar
geliştirmede doğrudan etkisini yansıtmak yerine düşük gelirli olmanın hem eğitimle hem de
finansal okuryazarlıkla ilgili olabilecek diğer değişkenlerle ilişkili olmasından da
kaynaklanabilmektedir. Nitekim düşük gelirli olmak bütçeyi denkleştirebilmek için borçlanmak
veya uzun vadeli planlar ve tasarruf yapamamak gibi bazı olumsuz finansal davranışların
doğrudan sebebi de olabilmektedir (Atkinson ve Messy, 2012, s. 39 - 57).
2.3. Finansal Tüketicinin Korunması
Finansal tüketicinin korunması asimetrik bilginin hâkim olduğu finansal piyasalarda
finansal kuruluşlar ile finansal tüketiciler arasında adil bir alışveriş ortamının sağlanmasını
ifade etmektedir. Finansal tüketicinin haklarının korunması özellikle finansal hizmetlere
erişimi kısıtlı kırılgan grupların lehine olacağından finansal kapsamayı artırmaya katkıda
bulunması beklenmektedir. Tüketicinin akılcı davranmasının finansal istikrarın
sürdürülmesindeki önemini bir kez daha gözler önüne seren 2008 Küresel Finansal Krizi
sonrasında finansal tüketicinin korunmasına yönelik çabalar uluslararası platformda artış
göstermiştir. OECD bünyesinde kurulan Finansal Tüketicinin Korunması Görev Gücünün
2011 yılında yayımladığı ‘‘Finansal Tüketicinin Korunmasına Yönelik Üst Düzey İlkeler’’ G20
nezdinde de uluslararası referans olarak kabul görmektedir. Bu ilkelere yönelik ülke anketleri;
düzenleyici ve denetleyici çerçevenin çizilmesi, sorumlu kuruluşların görev ve faaliyet
sahalarının belirlenmesi, tüketicilerin suiistimale karşı korunmasına yönelik tedbirlerin ve
finansal tüketicinin finansal ürün ve hizmetler hakkındaki şikâyetlerine ilişkin süreçlerin
değerlendirilmesini içermektedir.
Dünya Bankası, finansal tüketicinin korunması alanında faaliyet gösteren düzenleyici
ve denetleyici otoritelerin uluslararası işbirliği platformu olan FinCoNet ile birlikte ‘‘Finansal
Tüketicinin Korunması ve Finansal Okuryazarlık Hakkında Küresel Araştırma’’
gerçekleştirmiştir. Bahse konu çalışma 2013 yılının Şubat ve Mayıs ayları arasında yapılmış
olup anketler 145 ülkenin merkez bankaları ile bankacılık sektörünün düzenlenmesi ve
denetlenmesinden sorumlu kuruluşlarına gönderilmiş ve 114 ülkeden cevap alınmıştır.
Dünya Bankasının bu araştırmasında sigortacılık ve yatırım hizmetleri gibi finansal sektörün
diğer önemli unsurlarıyla ilgili göstergeler yer almamaktadır. Ülkelerin çoğunda genel olarak
biri tüketicinin korunması ve rekabet hakkında diğeri ise finansal sektörler özelinde olmak
üzere konuya ilişkin iki çeşit mevzuat bulunmaktadır. Finansal tüketicinin korunmasında en
yaygın gözlenen uygulama finansal sektöre ilişkin mevzuatın altında yapılan düzenlemeler
şeklindedir. Şekil 1’den izleneceği üzere Dünya Bankası anketini cevaplayan ülkelerin üçte
birinden çoğunda finansal tüketicinin korunmasına ilişkin yasal hükümler hem tüketicinin
korunmasına ilişkin genel mevzuatta hem de finansal piyasalara ilişkin mevzuat ile diğer
kanunlarda dağınık bir şekilde yer almaktadır (Dünya Bankası, 2013, s.1-5). Yasal
düzenlemelerin karmaşıklığı birbiriyle çelişen hükümlere yol açabildiği gibi boşlukta kalan
düzenlenmemiş alanların doğmasına da sebep olarak tüketicinin hakkını aramak üzere
başvuracağı mekanizmalar konusunda kafa karışıklığı yaşaması riskini doğurmaktadır.
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Şekil 1. Finansal Tüketicinin Korunmasına İlişkin Mevzuatın Düzenlenme Biçimi
2%
6%
20%

14%

27%
31%

Genel kanun, özel kanun veya her ikisi
birden
Yalnızca finansal mevzuat altında
düzenlemeler
Finansal çerçevede genel kanun ve
genel düzenlemeler
Finansal çerçevede genel kanun, özel
kanun ve özel düzenlemeler
Finansal çerçevede özel kanun ve özel
düzenlemeler
Hiç düzenleme yok

Kaynak: Dünya Bankası, 2013: 5.

Farklı ülkelerdeki kurumsal yapılanmalar incelendiğinde çok çeşitli ve karmaşık
yapılanmaların mevcut olduğu ve bu kurumsal yapılanma biçimlerinin birkaç genel model
altında gruplanamadığı gözlenmiştir. Şekil 2’den görüleceği üzere ülkelerin çoğunda finansal
tüketicinin korunmasından finansal sektörü düzenleyen ve denetleyen kamu otoritesi
sorumludur. Yalnızca 18 ülkede tüketicinin korunmasından sorumlu tek bir bütünleşik kurum
bulunmaktadır. 4 ülkede ise hem tüketicinin korunmasından sorumlu bir düzenleyici hem de
özel olarak finansal tüketicinin korunmasından sorumlu bir otorite bulunmaktadır. Ülkelerin
yüzde 26’sında ise finansal tüketicinin korunması sorumluluğu finansal düzenleyici
denetleyici otoriteler ile genel olarak tüketicinin korunmasından sorumlu bir otorite arasında
paylaşılmaktadır (Dünya Bankası, 2013, s.6).
Şekil 2. Finansal Tüketicinin Korunmasına İlişkin Kurumsal Yapılanma Modelleri
(3)
3%
(18)
16%

Eşgüdümlü çalışan tek bir kurum
(18)
16%

Yalnızca iki kurum

(11)
10%
(4)
4%
(4)
3%

Eşgüdümlü çalışan çok sayıda kurum

Genel olarak tüketicinin korunmasından sorumlu bir kurum
(53)
48%

Finansal tüketicinin korunmasından sorumlu tek bir kurum ve tüketicinin
korunmasından genel olarak sorumlu bir kurum
Eşgüdümlü çalışan finansal tüketiciden sorumlu birden fazla kurum ve
genel olarak tüketicinin korunmasından sorumlu bir kurum
Diğer

Kaynak: Dünya Bankası, 2013: 6.

Finansal tüketicinin korunmasından sorumlu kurum ve kuruluşların tüketici
şikâyetlerinin izlenmesinde kullandığı araçlar incelendiğinde ağırlıklı olarak yerinde
denetimlerin tercih edildiğini, yerinde denetimi finansal kurumların reklamları ile internet
sitelerinin izlenmesi, finansal kurumlardan şikâyet istatistiklerinin toplanması gibi yöntemlerin
takip ettiği, kurumların yüzde 48’inde ise bir şikâyet hattı mekanizmasının mevcut olduğu
görülmektedir. Şekil 3’den görüleceği gibi az kullanılmakla beraber mülâkat tekniği ve gizli
alışveriş gibi yöntemler de tercih edilmektedir6 (Dünya Bankası, 2013, s. 10).
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Şekil 3. Finansal Tüketicinin Korunmasından Sorumlu Kuruluşların Şikâyetlerin
İzlenmesinde Kullandığı Yöntemler
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26

Şikâyet Hattı Mülakat Tekniği Gizli Alışveriş

Kaynak: Dünya Bankası, 2013:10 (2013 yılında anketi yanıtlayan 97 kurum arasından yöntemleri
kullanan kurum sayısı).

Özetle finansal tüketicinin korunmasına ilişkin uluslararası uygulamalarda gözlenen
farklı yaklaşımların temelde iki başlık altında toplanabilmektedir. Finansal tüketicinin
korunmasına bütüncül yaklaşımlarda tüm finansal piyasalardaki tüketicilerin korunmasına
yönelik bir otorite ve ayrı bir mevzuat bulunduğu veya finansal sektörün düzenlenmesi ve
denetlenmesinden sorumlu bir otorite mevcutken ayrı bir otoritenin de finansal tüketicinin
korunmasından sorumlu olduğu görülmektedir. Finansal tüketicinin korunmasına parçalı
yaklaşımda ise finansal kuruluşlar fonksiyonları bakımından farklı otoritelerin gözetim ve
denetimine tabi oldukları gibi finansal hizmetler tüketicisinin korunmasından da söz konusu
piyasaya göre farklı kurum ve kuruluşlar sorumlu olmaktadır. Her iki yaklaşımda da gerek
finansal tüketicinin korunmasını sağlayacak yasal çerçevenin hazırlanmasında,
uygulamaların izlenmesinde ve denetlenmesinde gerekse serbest piyasa koşulları ile yargı
mercilerinin etkin işleyişinde önemli dengelerin tutturulmasında düzenleyici ve denetleyici
otoritelere büyük rol düşmektedir.
Finansal tüketicinin korunmasında mahkeme haricinde tesis edilen çözüm
mekanizmaları da önemlidir. Modern finansal sistemlerin mutlaka içermesi gereken
ombudsman veya tahkim benzeri mekanizmalar şikâyetlerin kısa zamanda, daha az
maliyetle, adil ve etkin biçimde çözümlenebilmesi için gereklidir. Finansal tüketicinin
şikâyetlerinin çözümlenmesinde ilk adım finansal düzenleyici ve denetleyici otoritelerin kendi
bünyesinde tesis edilen şikâyet birimlerinin başvuruları kabul etmesi ve süreci yönetmesidir.
Bu şekilde çözülemeyen şikâyetler için mahkemeye başvurulabilir. Ancak mahkeme süreci
uzun ve masraflı olabileceğinden mahkeme öncesi anlaşmazlıkların çözümlenmesiyle görevli
bir komisyonun varlığı son derece önemlidir. Ayrıca bu tip mekanizmalar finansal tüketicinin
şikâyetlerinin çözümlenmesinin yanı sıra hem düzenleyici denetleyici otoriteye hem de
finansal kurumlara daha iyi politikalar üretmede yol gösterici olabilmektedir. Şekil 4’te anketi
yanıtlayan ülkelerin yüzde 75’inde anlaşmazlıkların çözümü için mahkeme haricinde alternatif
mekanizmalar işletildiği görülmektedir. Bu mekanizmaların kiminde bağımsız bir tahkim
komisyonu çalışırken kiminde mesleki örgütlenmeler nezdinde ya da üyelik sistemine dayalı
sektör temelli bir örgütlenme mevcuttur. Bağımsız tahkim komisyonları ile sektör temelli
ombudsman mekanizmaları daha çok yüksek gelirli OECD ülkelerinde gözlenirken 69 ülkenin
41 tanesinde finansal ombudsman veya benzeri görev yapan kurum düzenleyici ve
denetleyici otoritenin altında örgütlenmektedir (Dünya Bankası, 2013, s. 19 - 21).
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Şekil 4. Anlaşmazlıkların Halli İçin Yürürlükte Olan Mekanizmalar
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Tahkim mekanizması yok Genel Ombudsman

Kaynak: Dünya Bankası, Global Survey on Consumer Protection and Financial Literacy: Results Brief,
(Ankete cevap veren 114 kurumdan 2013 yılında alınan cevaplarla), 2013, s. 20.

3. Türkiye’de Finansal Kapsama
Türkiye’de finansal kapsama, birbiriyle ilişkili olan finansal erişim, finansal eğitim ve
finansal tüketicinin korunması başlıkları altında bütüncül bir yaklaşımla ele alınmaktadır.
3.1. Türkiye’de Finansal Erişim
Ülkemizde finansal erişim kavramı, Finansal Eğitim ve Finansal Tüketicinin Korunması
Eylem Planları kapsamında talep kesiminin bilgi, beceri ve yetkinliğini artırmak suretiyle
dolaylı yoldan ele alınmaktadır. Oysa finansal erişim kapasitesinin artırılması amacıyla
finansal piyasalarda arz kısmına yönelik güçlü ve zayıf alanların belirlenmesi gerekmektedir.
Nitekim finansal hizmetlerin kapsamı dışında kalanların sisteme dâhil edilebilmesi adına
mevcut ürün ve hizmet kalitesinin artırılması, farklılaşan ihtiyaçlar çerçevesinde ürün
çeşitliliğine gidilmesi ve ürün ve hizmetlerin sunulduğu ağların yaygınlaştırılması önem
taşımaktadır.
Ülkemizde finansal erişim düzeyini değerlendirmeye yönelik ayrı ve bağımsız bir saha
araştırması yapılmadığından bu çalışmada Global Findex göstergelerinin diğer ülkelerle
kıyaslanması yoluna gidilmektedir. 14 Nisan-11 Mayıs 2011 tarihleri arasında ülkemizde
1.001 kişiyle yüz yüze görüşme tekniği ile gerçekleştirilen Dünya Bankası çalışmasında
katılımcıların yüzde 57,6’sı resmi bir finansal kurumda hesap sahibi olduklarını beyan
etmiştir. Tablo 1 orta üstü gelir grubu verileriyle kıyaslandığında ülkemizde banka veya başka
bir resmi finansal kurumda hesap sahipliği oranının gençler ve kadınlarda düşük seviyede
kaldığını ve finansal erişim düzeyinin özellikle kadınlar gibi kırılgan gruplarda geliştirilmesine
ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır (Dünya Bankası, Global Findex Veritabanından
derlenen veriler, 2011).
Tablo 1. Resmi Bir Finansal Kurum Nezdinde Hesap Sahibi Olan Yetişkinlerin Yüzdesi
Resmi bir finansal kurumda hesap sahipliği (%)
Orta üstü gelir düzeyi grubu
15 yaş üstü
57,2
15 yaş üstü kadın
52,9
15 yaş üstü ilköğretim ve altı eğitim düzeyi
51,6
15-24 yaş arası genç yetişkinler
49,1
Kaynak: Dünya Bankası (2011), Global Findex Veritabanı.
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Ankete katılanların yüzde 9,6’sı son bir senede tasarruf ettiğini bildirirken orta üstü gelir
grubunda bu oran yüzde 33,7 düzeyindedir ve ülkemizde tasarruf düşüklüğüne işaret
etmektedir. Soru, ‘‘son bir senede finansal bir kurum nezdinde tasarrufta bulunmak’’ şeklinde
revize edildiğinde ülkemizdeki oran yüzde 4,2 ile orta üstü gelir grubundaki yüzde 24’lük
oranın bir hayli gerisinde kalmaktadır. Ülkemizde aynı gelir grubuna kıyasla düşük seyreden
tasarruf oranlarıyla tutarlı olarak son bir senede borçlandığını beyan edenlerin yüzdesi de
Tablo 3’ten kıyaslamalı olarak görüleceği üzere son derece yüksektir (Dünya Bankası, 2011).
Tablo 2. Son Bir Senede Tasarruf Ettiğini Beyan Edenlerin Yüzdesi
Son Bir Senede Tasarruf Etmiş Olanlar (%)
Orta üstü gelir düzeyi grubu
15 yaş üstü
33,7
15 yaş üstü kadın
32,5
15 yaş üstü en düşük gelirli %40
21,3
15 yaş üstü ilköğretim ve altı eğitim düzeyi
29,5
15-24 yaş arası genç yetişkinler
28,5
Finansal bir kurumda tasarruf edenler
24,2
Kaynak: Dünya Bankası (2011), Global Findex Veritabanı.

Türkiye
9,6
7,8
5,5
8,5
7,7
4,2

Tablo 3. Son Bir Senede Borçlandığını Beyan Edenlerin Yüzdesi
Son Bir Senede Borçlanmış Olanlar (%)
Orta üstü gelir düzeyi grubu
15 yaş üstü
30,4
15 yaş üstü kadın
28,4
15 yaş üstü en düşük gelirli %40
30,9
15 yaş üstü ilköğretim ve altı eğitim düzeyi
29,4
15-24 yaş arası genç yetişkinler
27,9
Kaynak: Dünya Bankası (2011), Global Findex Veritabanı.

Türkiye
65,8
53,6
57,4
61,8
56,9

Şekil 5, ülkemizde son bir senede borçlandığını beyan edenlerin borçlandıkları
kaynaklara göre dağılımını göstermektedir. Borçlananların yalnızca yüzde 4,6’sının resmî bir
finansal kurumdan borçlanması, yüzde 43’ünün ise arkadaş, aile veya akraba gibi gayri
resmî kaynaklardan borçlanması krediye erişim göstergeleri açısından dikkat çekicidir
(Dünya Bankası, Global Findex Veritabanından derlenen veriler 2011).
Şekil 5. Türkiye’de Son Bir Senede Borçlananların Borçlandıkları Kaynaklara Göre
Dağılımı (%)
Diğer
6.3%

Finansal
kurumdan
borçlananlar
4.6 %
Arkadaş veya
akrabalardan
borçlananlar
43%

Mağaza İçi
Kredi
42.8%
İşverenden
borçlanma
2,9%

Özel borç veren
0.4%

Kaynak: Dünya Bankası (2011), Global Findex Veritabanı.
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Global Findex araştırması risk yönetimi ve sigorta konusunda yalnızca özel sağlık
sigortası sahipliği ile ve tarımsal ürün, yağmur/dolu ve hayvan hayat sigortalılığını
sorgulamaktadır. Kişisel olarak sağlık sigortası için ödemede bulunanların oranı ülkemizde
yüzde 4,4 olup dünya ortalamalarıyla kıyaslandığında orta üstü gelir grubu için yüzde 31,2
olan oranın gerisinde kalmaktadır. Tarımsal ürün ve hayvan hayat sigortalarına ilişkin Global
Findex verisi ülkemiz için mevcut değildir. Tablo 4 özel sağlık sigortalarıyla sınırlı olmak
üzere sigortacılık ürün ve hizmetlerine erişim açısından ülkemizdeki durumun orta üstü gelir
grubuyla bir kıyaslamasını göstermektedir (Dünya Bankası, Global Findex Veritabanından
derlenen veriler 2011).
Tablo 4. Özel Sağlık Sigortası İçin Kişisel Olarak Ödemede Bulunanların Yüzdesi
Sağlık Sigortası İçin Kişisel Olarak Ödemede Bulunanların Yüzdesi (%)
Orta üstü gelir düzeyi grubu
15 yaş üstü
15 yaş üstü kadın
15 yaş üstü en düşük gelirli %40
15 yaş üstü ilköğretim ve altı eğitim düzeyi
Kaynak: Dünya Bankası (2011), Global Findex Veritabanı.

31,2
30,1
30,9
36,8

Türkiye
4,4
2,7
5,8
5,1

Global Findex veri tabanı sigortacılık hizmetleri açısından kısıtlı veri sunduğundan
ülkemizde sigortacılık sektöründeki tabana yayılma seviyesinin incelenmesi için ilave
göstergelerin ele alınmasında fayda görülmektedir. Örneğin ülkelerin sigortacılık
sektöründeki penetrasyon oranları ile kıyaslandığında Swiss Re Sigma No: 3/2014 raporuna
göre Türkiye toplam prim üretiminin GSYH’ya oranı olarak tanımlanan yüzde 1,52
penetrasyon değeri ile dünya ortalaması olan yüzde 6,28’in oldukça gerisinde kalarak 70.
sırada yer almaktadır. 33 ülkeden oluşan Avrupa bölgesinde 2013 yılı için kişi başı yıllık
sigorta primi ortalaması 1.833 ABD doları iken Türkiye 166 ABD doları ile 27. sırada yer
almaktadır (Swiss Re, 2014). Ayrıca Gebeşoğlu (2015) ampirik çalışmasında, il bazında
sigortacılık hizmetlerine erişim göstergeleriyle özel emeklilik, karayolları motorlu araçlar
zorunlu mali sorumluluk sigortası, zorunlu deprem sigortası ve özel sağlık sigortası
kullanımına ilişkin göstergelerin kombinasyonu kullanılarak Türkiye için sigortacılık sektörü
kapsama endeksi oluşturulmuş ve Türkiye’de sigortacılık kapsama endeksinin orta seviyenin
altında bulunduğu tespit edilmiştir (Gebeşoğlu, 2015, s. 55). Özetle Türkiye’de sigortacılık
hizmetlerinin kapsama seviyesi de düşük düzeydedir.
3.2. Türkiye’de Finansal Okuryazarlık Düzeyi
Türkiye’de Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Değerlendirilmesinde, Dünya Bankası ve
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) işbirliği ile hazırlanan “Türkiye Finansal Yeterlilik
Araştırması” ön sonuç raporu ölçüt olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de finansal okuryazarlık
seviyesinin düşük olarak değerlendirildiği araştırmada finansal okur-yazarlık, bütçe yönetimi
ve borçlanma, finansal planlama, finansal ürün seçimi, finansal tutum, davranış ve eğilimler,
finansal bilgi edinimi ve ihtiyacı konuları incelenmiştir. Finansal Okur-Yazarlık
değerlendirmesinde OECD’nin dünya genelinde finansal okur-yazarlık düzeyini ölçmek üzere
geliştirmiş olduğu standart modül kullanılmıştır. Görüşülen kişilerin çoğu (yüzde 84) basit
bölme işlemine doğru cevap vermekle beraber basit faiz ve bileşik faiz sorularında bu oran
(yüzde 36, yüzde 26) giderek azalmaktadır. Kırsalda tasarruf, şehirlerde ise harcama eğilimi
yüksek çıkmakta ve genel olarak elde kalan para, en yüksek oranla (yüzde 15), “acil ve
öngörülemeyen durum ve sağlık harcamalarını karşılamak üzere” biriktirilmektedir.
Katılımcıların yarıdan fazlası (yüzde 52) 6 aydan kısa vadeli bütçe planı yapmaktadır.
Borçlanma kaynakları arasında aile ve yakın tanıdıklar gibi resmi olmayan kaynaklar birinci
sırada yer almaktadır. 60 yaş ve üstü katılımcıların yarısından çoğu emeklilik maaşlarının
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kişisel harcamalarını ve hane halkının masraflarını karşılamada yetersiz olduğunu
düşünmektedir. Katılımcıların çoğunluğu düşük riskli, bilinen ve güvenilir finansal ürünleri
tercih etmektedir. Hem kırsaldan hem de şehirden katılımcılar için yeterli tasarrufları olması
halinde altın ve dövizden sonra tercih edilecek finansal ürünler mevduat hesabı ve sigorta
ürünleridir. Finansal ürün kullanmayanların çoğu neden olarak, ihtiyaçları olmadığını
belirtmiştir. Bu cevabın altında ise karmaşık finansal ürünlere nasıl ulaşılacağının
bilinmemesi ve bu ürünlerin kullanımı yönünde bilgi eksikliği yatmaktadır. Bu tip sebeplerin
sıralanma sıklığı sosyoekonomik statünün düşüşüyle beraber artmaktadır. Katılımcılar önemli
finansal kararlar verecekleri zaman ilk olarak tanıdıkları insanlara, daha sonra finans
profesyonellerine danışmaktadır. En çok tercih edilen bilgi kaynakları arasında, bankalar,
televizyon, internet ve devlet kuruluşları tarafından verilen eğitim seminerleri belirtilmiştir
(SPK ve Dünya Bankası, 2012).
Ülkemizde finansal okuryazarlık seviyesini ölçmeye yönelik bir başka çalışma TEB ve
Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi
çalışmasıdır7. Türkiye verilerinin OECD INFE’nin finansal okuryazarlığın ölçülmesine ilişkin
anketinde yer alan ülkeler ile kıyaslanabilir konuma getirilmesini hedefleyen çalışmada
finansal bilgi, tutum ve davranış puanları toplanarak Türkiye’nin finansal okuryazarlık endeks
değeri 59,8 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmaya göre de ülkemizde finansal okuryazarlık
seviyesi OECD ortalamasının (62,3) altında kalmaktadır. Çalışmanın sonuçları
incelendiğinde finansal eğitim seviyesi görece yüksek olan kesimin genellikle erkek, büyük
şehirde yaşayan, yüksek düzeyli eğitim, gelir ve sosyoekonomik statüye sahip kesimlerden
olması da OECD INFE çalışmasının genel sonuçlarıyla tutarlılık arz etmektedir (TEB ve
Boğaziçi Üniversitesi, 2013).
Ayrıca, ülkemizde finansal eğitim düzeyini ölçmeye yönelik olarak gerçekleştirilmiş
daha dar kapsamlı ampirik çalışmalar da bulunmaktadır. Örneğin, Altıntaş (2008),
Türkiye’deki ilköğretim, ortaöğretim ve bazı kamu ve vakıf üniversitelerinin genel eğitim
müfredatlarını incelemekte ve ilgili eğitim kurumlarının müfredatında finansal eğitime yönelik
ayrı bir ders olmadığı gibi başka derslerin içeriklerine entegre edilmiş finansal okuryazarlık
kazanımlarının da bulunmadığını savunmaktadır (Altıntaş, 2008, s.161). Bir diğer çalışmada,
26 kişilik rassal örneklem iki gruba ayrılmakta, deneklerin finansal eğitim almasını takiben her
iki gruba uygulanan aynı testin sonuçları kıyaslanmaktadır. Deneklere verilen yatırım
eğitiminin deneklerin finansal bilgi birikimi ve donanımını dikkat çekici ölçüde artırdığını
gösteren çalışma, belirlenmiş katkı esaslı özel emeklilik planlarında katılımcılara finansal
eğitim verilmesinin önemini ortaya koyması açısından dikkat çekicidir (Altıntaş, 2009, s. 167).
Akyol (2010), özel bankacılık sektörü çalışanları arasındaki finansal okuryazarlık
düzeyini araştırdığı çalışmasında meslekleri gereği finansal okuryazarlık düzeylerinin yüksek
olması beklenen bu kesimde dahi mevcut finansal okuryazarlık seviyesinin beklentilerin
altında olduğunu göstermektedir. Bir diğer ampirik çalışmada, üniversite öğrencilerinin
finansal okuryazarlık düzeyi araştırılmakta ve Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler
Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin finansal bilgi ve finansal okuryazarlık düzeylerine
ilişkin belirlenen bazı kavramların bilinirliği ve davranışları saptanmaya çalışılmaktadır.
Üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerine ilişkin algılarının gerçek bilgi
düzeylerinin üstünde olduğunu ortaya koyan bu çalışmada finansal eğitimin gençler arasında
yaygınlaştırılması amacıyla gençlerin günlük hayatlarında daha yaygın olarak kullandıkları
internetin tercih edilmesinin daha etkili olacağı önerilmektedir (Temizel ve Bayram, 2011,
s.85).
Finansal okuryazarlığın borçlanma davranışı üzerindeki etkilerinin ortaya konulmasının
amaçlandığı ampirik bir çalışmada Eskişehir’de ikamet eden 550 kişiye anket uygulanmakta
ve ülkemizdeki aşırı borçlanma davranışının önüne geçilmesi için finansal eğitimin
geliştirilmesi gerektiği savunulmaktadır (Sevim, Temizel ve Sayılır, 2012, s. 573). Finansal
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tüketicinin tükettiği finansal hizmetlerden duyduğu memnuniyet ile finansal okuryazarlık
düzeyi arasındaki ilişkiyi inceleyen ampirik bir çalışmada, Türkiye’deki kredi kartı piyasasında
tüketicinin finansal okuryazarlık düzeyi arttıkça daha etkin finansal kararlar aldığı ve finansal
hizmetlerden memnuniyet düzeyinin de yükseldiği ortaya konulmaktadır (Akın, Aysan,
Özçelik ve Yıldıran, 2012). Bu çalışma da finansal tüketicinin korunmasında finansal eğitimin
gerekliliğini ortaya koyması açısından dikkat çekicidir.
Sarıgül (2014) çalışmasında, Mevlana, Selçuk ve Necmettin Erbakan
Üniversitelerinden toplam 1.127 lisans öğrencisine anket uygulanmakta ve üniversite
öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyinin geliştirilmesine yönelik programlara duyulan
ihtiyaç ampirik olarak tespit edilmektedir (Sarıgül, 2014, s. 207). Ünal, Düğer ve Söylemez
(2015) çalışmasında, Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda kredi kartı
kullanan öğrenciler arasında yürütülen anket çalışmasında ekonomi okuryazarlığı göreli
olarak yüksek olanların daha rasyonel ekonomik kararlar aldığı ampirik olarak
kanıtlanmaktadır.
Finansal okuryazarlık düzeyi ile finansal açıdan rasyonel tutum ve davranışların
geliştirilmesi arasındaki pozitif ilişkiyi ortaya koyan çalışmalar (Hilgerth, Hogarth, ve Beverly
(2003), Servon ve Kaestner (2008)) ışığında ülkemizde uzun vadeli tasarrufların
özendirilmesi ve finansal piyasalarda akılcı ve bilinçli kararlar alınmasını sağlayarak finansal
tüketicinin korunması için finansal eğitim programlarına ağırlık verilmesine ihtiyaç
duyulmaktadır. Finansal eğitimin özellikle bundan en fazla faydayı sağlayacak kadınlar ve
gençler gibi kırılgan kesimleri öncelikli olarak hedeflemesinin ise dünya çapında kırılgan
grupları belirleyen ampirik çalışmaların bulgularıyla (Lusardi, ve Mitchell, 2007) tutarlı olacağı
düşünülmektedir.
3.3. Türkiye’de Finansal Tüketicinin Korunması
Finansal piyasaların dinamik yapısı finansal tüketicinin değişen piyasa koşullarına
uyum sağlamasında bir takım sıkıntılara yol açabilmektedir. Finansal tüketicinin sürekli
yenilenen ve giderek karmaşıklaşan bu sistemler karşısında etkin korunabilmesi için hem
tüketicinin korunmasına ilişkin yasal çerçevenin dikkatli çizilerek gerekli düzenleyici ve
denetleyici mekanizmaların işlerliğinin sağlanması hem de finansal tüketicinin finansal eğitim
yoluyla bilincinin ve farkındalığının artırılması gerekmektedir.
Ülkemizde finansal piyasaların kurulması ve gelişmesi 1990’lı yıllarda hız
kazandığından finansal tüketicinin korunması kavramı da uluslararası uygulamalara kıyasla
gecikmeli olarak bu yıllarda gündeme gelmiştir. 1995 yılında yürürlüğe konulan 4077 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile özellikle tüketici kredileri, kredi kartları, konut
finansmanı alanında bazı düzenlemeler yapılmış, 2014 Mayıs ayında yürürlüğe giren 6502
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile finansal tüketiciye yönelik koruma
artırılmıştır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun uygulanmasından
sorumlu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tüketicinin korunmasına ilişkin politikalar oluşturmak,
yurt içi ve yurt dışında işbirliği tesis etmek ve koordinasyonu sağlamakla görevlendirilmiştir.
Türkiye’de finansal tüketicinin korunmasından sorumlu tek bir kamu otoritesi
bulunmamaktadır. Çok sayıda sorumlu kuruluş tarafından birbiriyle örtüşen bazen de çakışan
sahalarda düzenlemeler yapılmaktadır. Konuya ilişkin mevzuat da çok parçalı ve
sistematikten uzaktır8. Dolayısıyla finansal tüketicinin korunması hususunda yetki ve
sorumluluğa sahip kuruluşlar ile diğer paydaşlar arasındaki işbirliği ve eşgüdümün
geliştirilmesi ve finansal tüketicinin şikâyetlerini kısa ve etkili yollardan çözebilecek iç
sistemlerin çalışması önem taşımaktadır. Bu kapsamda, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurulu Başkanlığı ile Hazine Müsteşarlığı nezdinde finansal tüketicinin
şikâyetlerinin mahkeme sürecinden önce çözümlenmesi amacıyla kurulan şikâyet birimleri
başvuruların kayıt altına alınması ve sorumlu kurum ve kuruluşlarla doğrudan irtibata
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geçilmesi açısından yenilikçi iyi uygulamalara örnek gösterilebilir. Bunlara ek olarak, tüketici
mahkemeleri, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, Müşteri Şikâyetleri Hakem Heyeti, Sigorta
Tahkim Komisyonu ve Borsa İstanbul tüketicinin korunması için çalışmalar yürütmektedir.
Finansal tüketici varlıklarının korunması açısından kritik öneme sahip Takasbank ile sermaye
piyasalarında yatırımcı varlıklarının korunması ve bilgi gizliliğinin sağlanmasıyla sorumlu
Merkezi Kayıt Kuruluşu da finansal tüketicinin korunmasında önemli göreve sahiptir. Meslek
örgütleri ve ilgili diğer sivil toplum kuruluşlarının da kamuoyunda farkındalık oluşturma,
meslek içi etik ilkelerin belirlenmesi ve haksız rekabetin önlenmesinde katkıları
bulunmaktadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2012 yılı itibarıyla Türkiye’de 78
adet kuruluş tüketici hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir.
Özetle, ülkemizde finansal tüketicinin korunmasından sorumlu kurum ve kuruluşlar
fonksiyonlar itibarıyla parçalı ve bölünmüş bir yapı gösterdiğinden finansal tüketicinin
korunmasına yönelik mevzuat da dağınık ve standarttan uzak bir haldedir. Dolayısıyla
finansal
tüketicinin
korunmasından
sorumlu
paydaşlar
arasında
eşgüdümün
kuvvetlendirilmesi gerekmektedir. Finansal İstikrar Komitesi, finansal piyasaların
düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurum ve kuruluşların politika geliştirme
süreçlerinde işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmalarını sağlamada önemli pozisyondadır.
Ayrıca finansal tüketicinin korunmasından sorumlu kurum ve kuruluşların beşeri, fiziki ve mali
kaynaklarının da artırılması gerekmektedir. Finansal tüketicinin eğitimi ve finansal ürün ve
hizmetlere yönelik bilincin ve farkındalığın artırılmasıyla finansal tüketicinin korunmasına
yönelik olarak ayrılacak kaynak ihtiyacının da artması beklenmektedir.
4. Sonuç
Finansal sistemin tabana yayılması, finansal ürün ve hizmet kullanımının önündeki fiyat
yönlü olan ve olmayan engellerin kaldırılmasını hedeflediğinden nüfusun özellikle
dezavantajlı kesimlerinin yararınadır. Finansal kapsamanın artırılmasında finansal erişimin
kolaylaştırılması, finansal eğitimin yaygınlaştırılması ve finansal tüketicinin daha etkin
korunması önemlidir. Global Findex veri tabanından derlenen göstergeler ışığında Türkiye’de
finansal erişimin potansiyelinin çok gerisinde bulunduğu görülmektedir. Dünya Bankası ve
Sermaye Piyasası Kurulu işbirliği ile hazırlanan “Türkiye Finansal Yeterlilik Araştırması”nın
ön sonuçlarına göre ülkemizde finansal okuryazarlık oranı düşük seviyededir. Dünya
Bankasının finansal tüketicinin korunması alanında faaliyet gösteren düzenleyici ve
denetleyici otoritelerin uluslararası işbirliği platformu olan FinCoNet ile birlikte 114 ülkede
gerçekleştirdiği ‘‘Finansal Tüketicinin Korunması ve Finansal Okuryazarlık Hakkında Küresel
Araştırma’’ sonuçlarına göre de finansal tüketicinin korunmasında Türkiye’de politika
yapıcının reform gündemine girmesi gereken uluslararası iyi uygulama pratikleri mevcuttur.
Türkiye’de 5.6.2014 tarihli ve 2014/10 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe
konulan Finansal Erişim, Finansal Eğitim ve Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisinin
finansal sistemin tabana yayılmasına katkı sağlaması beklenmektedir. Türkiye’de 2014 2017 yıllarını kapsayan ve Haziran 2014’te uygulamaya giren Finansal Eğitim Eylem Planı
finansal ürün ve hizmetlere yönelik bilincin ve bilgi düzeyinin artırılarak talep yönünün
kuvvetlendirilmesini hedeflemektedir. Finansal Eğitim Stratejisi tüm nüfusu kapsamakla
beraber aile ve kadın, ilk, orta öğretim, üniversite ve akademik çevre, kamu ve özel sektör
çalışanları, finans sektörü çalışanları, engelliler, yaşlılar, çalışmayan gençler ile evlilik,
boşanma, bebek bekleme, işini kaybetme gibi yaşamının önemli dönüm noktalarında
bulunanlar finansal eğitimin hedef kitlelerini oluşturmaktadır. Finansal Eğitim Stratejisi ile
belirlenen eylemlerin kapsayıcı, tarafsız, sürekli, etkin ve sonuç odaklı olmasına özen
gösterilmektedir. Finansal eğitim programlarıyla amaçlanan finansal konularda farkındalık
oluşturma ve farklı kesimlerin ihtiyaçlarını karşılayabilmedir. Bu amaçla finansal
okuryazarlığın artırılmasına yönelik olarak kullanılacak materyallerin dilinin anlaşılır ve
doğrudan olması, pratik amaçlarla tutarlılık sergilemesi önem taşımaktadır.
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Finansal eğitim faaliyetlerine başlanmadan önce finansal okuryazarlığa ilişkin
standartların oluşturulması, mevcut düzeyin ölçülerek tespit edilmesi ve çalışmalar süresince
belirli aralıklarla ölçüm ve gözden geçirmelerin yinelenmesi performansta kaydedilen
gelişmenin değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır. Bir başka önemli nokta finansal
eğitimin nihai amacıdır. Finansal eğitimle amaçlanan yalnızca finansal kavram ve konularda
bilgi seviyesini artırmak değil finansal hizmetleri daha sıklıkla ve daha bilinçli kullanma
yönünde davranış değişikliği yaratmaktır. Nitekim bazı eğitim programları bilgi ve farkındalığı
artırırken yine de davranışlar üzerinde harekete geçirici rol oynayamamaktadır. Finansal
sistemin tabana yayılmasıyla esas hedeflenen kalıcı davranış değişiklikleri olduğuna göre
finansal eğitim ile finansal davranışlar arasındaki ilişkileri irdeleyen daha fazla sayıda ve
çeşitlilikte ampirik çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır.
Son olarak, Türkiye’de finansal tabana yayılmanın sağlanması açısından finansal
kapsamaya arz yönlü yaklaşımların geliştirilmesine ve özellikle kırılgan grupların finansal
erişimde hedef kitle olarak belirlenmesine yönelik teşviklerin ve mevzuat altyapısının
oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, finansal tüketicinin korunmasına yönelik
yürürlükteki mevzuatın çakışan veya düzenleme dışında kalan boşluklarının tespit edilmesi
ve finansal tüketicinin korunmasına yönelik faaliyette bulunan çok sayıdaki kurumun
eşgüdüm içinde çalışması finansal tüketicinin daha etkin korunmasına hizmet ettiği ölçüde
finansal kapsama düzeyini de artırmaya katkıda bulunacaktır.

Kaynakça
Akın, G. G., Aysan, F., Özçelik, S. ve Yıldıran, L., (2012). Credit Card Satisfaction and Financial
Literacy: Evidence from an Emerging Market Economy, Emerging Markets Finance and Trade, (485), 103- 115.
Akyol, C. (2010). Finansal Farkındalığın Yatırımcı Tercihlerine Etkileri: Özel Bankacılık Çalışanlarında
Finansal Farkındalık Üzerine Bir Araştırma, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Altıntaş, K. M. (2009). Belirlenmiş Katkı Esaslı Emeklilik Planlarında Finansal Eğitimin Önemi:
Katılımcıların Finansal Okuryazarlığı Çerçevesinde Alternatif Bir Yatırım Eğitimi Modeli, ZKÜ
Sosyal Bilimler Dergisi, (5- 9), 151–176.
Altıntaş, K. M. (2008). Bireysel Yatırımcılar Açısından Finansal Eğitimin Önemi, İstanbul: Türk Sigorta
Enstitüsü Vakfı, Sigorta Araştırma ve İnceleme Yayınları.
Amidžić, G., Massara, A. ve Mialou A. (2014). Assessing Countries’ Financial Inclusion Standing—A
New Composite Index, International Monetary Fund, 14(36): 1- 31.
Atkinson, A. ve Messy F. (2012). Measuring Financial Literacy: Results of the OECD / International
Network on Financial Education (INFE) Pilot Study, OECD Working Papers on Finance, Insurance
and Private Pensions, OECD Publishing, 15: 1-73.
Brune, L., Xavier G., Goldberg J. ve Yang, D. (2011). Commitments to Save: A Field Experiment in
Rural Malawi, World Bank Policy Research Working Paper, Washington, D.C. 5748: 1-55.
Chakravarty, S. ve Rupayan P. (2010). Measuring Financial Inclusion: An Axiomatic Approach, Indira
Gandhi Institute of Development Research, Working Paper, 3: 1-38.
Demirguc-Kunt, A. ve Klapper, L. (2012). Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database,
World Bank Working Paper, 6025: 1-61.
Dünya Bankası (2013). Global Survey on Consumer Protection and Financial Literacy: Results Brief,
Regulatory Practices in 114 Economies, Washington DC.
Dünya
Bankası
(2011).
Global
Findex
Veritabanı,
27
Ekim
2014
http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/country/turkey adresinden erişilmiştir.
82

tarihinde

Bankacılar Dergisi

Gebeşoğlu, P. F. (2015). Developing an Insurance Incusion Index for Turkey, Sigorta Araştırmaları
Dergisi, Sayı 11: 45-56.
Hilgert, M., Hogarth, J. ve Beverly S. 2003. Household Financial Management: The Connection
Between Knowledgee and Behavior, Federal Reserve Bulletin, 309-322.
Lusardi, A. ve Mitchell, O. S. (2007). Financial Literacy and Retirement Preparedness: Evidence and
Implications for Financial Education, Business Economics, 35-44.
OECD (2005). Recommendation of the Council on Principles and Good Practices on Financial
Education and Awareness, Recommendation of the Council: 1-7.
Sarıgül, H. (2014). A Survey of Financial Literacy Among University Students, Muhasebe ve
Finansman Dergisi, Ekim 2014, 207-224.
Servon L. J. ve Kaestner R. (2008). Consumer Financial Literacy and the Impact of Online Banking on
the Financial Behavior of Lower-Income Bank Customers, Journal of Consumer Affairs (42-2),
271–305.
Sevim, N. Temizel, F. ve Sayılır, Ö. (2012). The Effects of Financial Literacy On The Borrowing
Behaviour of Turkish Financial Consumers, International Journal of Consumer Studies, (36- 5),
573–579.
SPK ve Dünya Bankası (2012). Türkiye Finansal Yeterlilik Araştırması Ön Sonuç Raporu, 26 Ekim
2014 tarihinde
http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=20121116&subid=0&ct=f&ext=.pdf&filename=201211
16_0.pdf adresinden erişilmiştir.
Swiss Re (2014). Sigma No: 3/2014: World Insurance in 2013: Steering Towards Recovery, Zurich,
Swiss Re Ltd. Economic Research & Consulting, 3: 1-47.
TEB ve Boğaziçi Üniversitesi (2013). Finansal Erişim Endeksi Sonuçları 28 Ekim 2014 tarihinde
www.teb.com.tr/document/finansal-okuryazarlik-ve-erisim-endeksi.pdf adresinden erişilmiştir.
Temizel F., Bayram, F. (2011). Finansal okuryazarlık: Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler
Fakültesi (İİBF) Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (12-1),
73- 86.
Ünal, S., Düğer, Y. S. ve Söylemez, C. (2015). Ekonomi Okuryazarlığı ve Kredi Kartı Tutumunun
Rasyonel Kredi Kartı Kullanımına Etkisi: Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı MYO Örneği, Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, (10-1), 31-52.

Dipnotlar
1

2

3

4

5

Bu makalede finansal kapsama ve finansal tabana yayılma terimleri birbirinin yerine
kullanılmaktadır.
Konu hakkında daha detaylı bilgi için bknz. Chakravarty and Rupayan (2010), Brune et al. (2011),
Demirgüç-Kunt and Klapper (2012).
Çalışmaya dâhil edilmeyen ülkeler arasında Cezayir, Bahreyn, Madagaskar, Katar, Somali, BAE ve
Merkezi Afrika Cumhuriyeti ile İran bulunmaktadır. Bu ülkelerin dışlanmasının sebepleri, güvenlik
engelleri, veriye erişimde yöntem birliğinin sağlanamamış olması ve Arap olmayan profesyonel
yerleşiklerin nüfus içindeki yüksek oranı şeklinde açıklanmaktadır.
Doğu Asya ve Pasifik bölgesi için raporlanan oranın yüksekliği (yüzde 37) Çin’in ortalamaları
yükseltmesinden kaynaklanmaktadır (Çin’de yetişkinlerin yüzde 47’si özel sağlık sigortası için
ödemede bulunduklarını beyan etmiştir.) Çin’in dışlanması halinde Doğu Asya ve Pasifik bölgesinin
özel sağlık sigortası sahipliği oranı yüzde 9’a düşmektedir.
OECD INFE pilot çalışmasına katılan ülkeler Arnavutluk, Ermenistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya,
Almanya, Macaristan, İrlanda, Malezya, Norveç, Peru, Polonya, Güney Afrika, İngiltere ve Britanya
Virjin Adaları’dır. Ankette katılımcıların yaş, cinsiyet, gelir düzeyi gibi sosyoekonomik durumlarını
belirlemeye yönelik sorular da bulunmaktadır (Atkinson ve Messy, 2012).
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Finansal tüketicinin korunmasından sorumlu 97 kurumdan 2013 yılında alınan cevaplarla
düzenlenmiştir.
Türk Ekonomi Bankası için Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma
Çalışmaları Merkezi'nden Yard. Doç. Dr. Ali Çoşkun, Yard. Doç. Dr. Hüseyin Sami Karaca, Yard.
Doç. Dr. Cenk C. Karahan ve Yard. Doç. Dr. Gözde Ünal Finansal Okuryazarlık ve Erişim
Endeksi’ni
geliştirmiştir.
(http://www.teb.com.tr/document/finansal-okuryazarlik-ve-erisimendeksi.pdf)
Türkiye’de finansal tüketiciyi korumaya ilişkin hükümlere Anayasa, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret
Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanunu gibi genel kanunlarda yer verilmektedir. Ayrıca,
5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 4054 sayılı Rekabet Kanunu, 6362
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gibi kanunlar ve ilgili alt düzenlemelerde de finansal tüketicinin
korunmasına yönelik daha ayrıntılı düzenlemeler bulunmaktadır. Finansal tüketicinin korunmasında
parçalı yaklaşıma uygun olarak ülkemizde finansal tüketicinin korunmasından sorumlu kurum ve
kuruluşlar arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu,
Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
sayılmaktadır.

Yazım Kuralları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bankacılar dergisinde yayımlanmak üzere gönderilecek makaleler, word formatında arial
yazı karakterinde, 11 punto ile tek aralıklı ve paragraflar arasında bir satır boşluk
bırakılmak üzere Türkçe yazılmalıdır.
Kapak sayfasında, yazının başlığı, yazar(lar)ın bağlı bulundukları kuruluşlar ve ünvanları,
iletişim kurulacak yazarın adı ve iletişim bilgileri bulunmalıdır.
Makalenin ilk sayfasında makalenin adı, öz/ abstract (en fazla 100 kelime), en az üç tane
anahtar kelime Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı ve makaleye uygun JEL sınıflama
numaraları verilmelidir. (http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php)
Yazı içinde kullanılan birinci düzey, ikinci ve üçüncü düzey başlıklar koyu harflerle
yazılmalıdır. Başlıklar ile izleyen metin arasında bir satır boşluk verilmelidir. Başlıklardan
sonra paragraf başı yapılmalıdır.
Yazı içinde yer alan tablo ve şekiller arial yazı karakterinde 10 punto ile hazırlanmalı, başlık
ve sıra numarası verilmeli, kaynakları ise alta yazılmalıdır. Denklemlere sıra numarası
verilmelidir.
Dipnotlar atlama yapılmadan numaralandırılmalı ve ayrı bir sayfada “Dipnotlar” başlığı
altında toplanmalıdır.
Kaynaklara göndermeler dipnotlarla değil, metin içinde açılacak ayraçlarla yapılmalıdır.
Metinde gönderme yapılan veya yapılmayan tüm kaynaklar, kaynakçada yer almalıdır.
Kaynaklar ayrı bir sayfada alfabetik sırayla yazılmalıdır.
Metin içi gönderme, dipnotlar ve kaynakça belirtilen kurallar çerçevesinde ve American
Psychological
Association
(APA)
(http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basicstutorial.aspx) sistemine göre yapılmalıdır.
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