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Lehman Brothers’ın Repo Oyunu: REPO 105
Haluk Tözüm*
Öz
Dünyanın en büyük yatırım bankalarından Lehman Brothers'ın 15 Eylül 2008 tarihinde iflas
korumasına başvurmasından sonra Amerikan Mahkemesi tarafından atanan denetçi Anton Valukas'ın
raporunda, Lehman'ın Repo 105 adını verdiği muhasebe oyunu açıklanmaktadır. Bu makalede söz
konusu kavramın mekaniği ayrıntılı olarak tanıtılarak Lehman'ın bilançosunda net kaldıraç rasyosunu
nasıl düşük gösterdiği ve ne tür avantajlar sağladığı açıklanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca, Repo 105
ekseninde kurumsal yönetim ve ilkeye karşı kurala dayalı muhasebe sistemleri de tartışılmaktadır.
Bu çalışmada yer alan görüşler salt yazara ait olup, görev yapmakta olduğu Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu hiç bir surette bağlamaz.
Anahtar Kelimeler: Lehman Brothers, Repo 105, Finansal Kriz.
JEL Sınıflandırması: D02, D22.
Lehman Brothers: REPO 105 Case
Abstract
Following the Lehman Brothers, one of the largest investment banks in the world, filing for
bankruptcy protection on September 15, 2008, Anton Valukas who has been appointed as bankruptcy
examiner by the American Court, explained the accounting tricks named as Repo 105 by Lehman
Brothers in his report. In this paper, the mechanism of the related concept has been defined in detail
and what kind of advantages occurred as a result of this action is explained briefly. Besides,
accounting systems based on principle versus rules and corporate governance have been discussed
within the context of Repo 105.
Keywords: Lehman Brothers, Repo 105, Financial Crisis.
JEL Classification: D02, D22.

1. Giriş
Küresel krizin 2007 yaz sonlarında başladığı kabul edilecek olursa, krizin başta ABD
olmak üzere dünya geneli açısından en çarpıcı haberi 15.09.2008 tarihinde Lehman
Brothers'ın kurtarılmayacağıydı. 1844 yılında bir bakkaliye1 olarak başlayan macera
beklenmedik bir şekilde "Chapter 11" denilen iflas koruma başvurusu ile sona erecekti.
Dünyanın en büyük ekonomisinin bu devasa yatırım bankasını kurtarmaması "batmayacak
kadar büyük" argümanını da bir nevi geçersiz kılan bir tutum olarak algılanınca endişe daha
da artmış ve sıradaki kim sorularının yüksek sesle konuşulmasına yol açmıştır. Ne var ki
krizin önü alınamaz noktalara çıkacağı öngörülünce Goldman Sachs, Bank of America, Bear
Sterns, Morgan Stanley, Citigroup ve Merril Lynch hemen bir tür "korumaya" alınmıştır.
Küresel finans sisteminde yaşanan devasa krizin yeni bir düzenleme ve denetleme
çerçevesi çizilmesini zorunlu kıldığı bir dönemde Lehman Brothers’la ilgili tespitler,
düzenleme ve denetleme süreçlerinden raporlama standartlarına kadar birçok açıdan sarsıcı
olmuştur. Bu tespitlerden biri ve belki de en önemlisi Mart 2010'da yayımlanan ve bir
Amerikan Mahkemesi tarafından atanan denetçi Anton Valukas tarafından hazırlanan
raporda ortaya konmuştur.
*
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Lehman Brothers Holdings Inc. (LBHI), 29 Ocak 2008 tarihinde, 30 Kasım 2007’de
sona eren mali yıla ilişkin olarak yaklaşık 60 milyar dolar gelir ve 4 milyar doların üstünde kâr
açıklamıştı. Ocak 2008’de Lehman’ın hisse senedi 65,73 dolardan işlem görürken, piyasa
kapitalizasyonu 30 milyar doları aşıyordu. Sadece 8 ay sonra, 12 Eylül 2008’de Lehman’ın
hisse senedinin fiyatı 4 doların altında kapanış gerçekleştirmiş, başka bir deyişle yaklaşık
yüzde 95 düşüş göstermişti. Üç gün sonra da Lehman, Amerikan tarihinin en büyük iflası
olarak “Chapter 11” koruması için başvurmuştu.
14 Eylül 2008 erken saatlerinde Lehman'ın günlük faaliyetlerini fonlayacak likiditeye
sahip olmadığı anlaşılmıştı. Aynı günün akşam saatlerinde SEC Başkanı Cox Lehman
Yönetim Kurulu'nu telefonla aramış ve Asya'da piyasalar açılmadan önce harekete geçmesi
konusunda devletin güçlü kararlığı olduğu bilgisini iletmişti. Bunun üzerine Lehman (LBHI)
15.09.2008 tarihinde saat 13.45'de Chapter 11 iflas korumasına başvurmuştu. Dow Jones
indeksi aynı gün 504 puan düştü. AIG de çöküşün eşiğine gelince Amerikan Hükümeti 16
Eylül'de 182 milyar dolarlık bir finansal kurtarma paketi açıkladı. Ayrıca, 62 milyar dolarlık bir
para piyasası fonu olan Primary Fund da Lehman riski nedeniyle maruz kaldığı zararlardan
dolayı hisse fiyatının 1 doların altına düşmesini ifade eden "broken the buck" açıklamasını
yapınca Kongre 700 milyar dolarlık TARP (Troubled Asset Relief Program-Sorunlu Varlık
Kurtarma Programı) kurtarma paketini açıklamak zorunda kalmıştı (Anton Valukas, 2010).
15 Eylül 2008 günü, ABD tarihindeki en büyük iflas olarak kayda geçen Lehman’ın
bu tarihteki borç tutarı 613 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Bu rakam, yerkürede yaşayan
her bir kişi için 91 dolara tekabül etmekteydi. 2007 yılı ilk çeyreğinden 2008 yılı üçüncü
çeyreğine kadar mortgage pozisyonlarıyla ilgili tahmini zarar tutarı ise 7,4 milyar dolar
olarak hesaplanmıştı. Lehman olayı esasen, son dönemdeki kazanç yönetimi (earnings
management) ve finansal raporlamanın merkezde olduğu yüksek profilli vakalardan biri
olarak görülmektedir. Muhasebe skandalları başlığı altında toplanabilecek bu tür vakalar ilkebazlı mı yoksa kural-bazlı standartların mı daha etkili olduğu tartışması çerçevesinde de ele
alınmaktadır.
Lehman’ın neden battığı ya da batışına giden sürecin tahlili ayrı ve uzun bir analizi hak
eder niteliktedir. Bununla birlikte, bu çalışmanın amacı, Lehman'ın batışı ile ilgili olarak
mahkeme tarafından atanan Denetçi Anton Valukas’ın 2.200 sayfalık raporunda bir tür
“muhasebe oyunu” olarak açığa çıkartılan ve sayfalarca üzerinde durulan Repo 105 ve Repo
108 işlemlerini değerlendirmek ve dersler çıkarmaktır. Konunun takibi Anton Valukas’ın söz
konusu raporundan hareket etmektedir (Anton Valukas, 2010). Bu nedenle çalışma boyunca
atıf yapılmayan yerler anılan rapora dayanmaktadır.
2. Batışla Gelen Soruşturma
15 Eylül 2008, finans dünyasının kolektif hafızasında önemli bir yer işgal edecektir. Zira
bu tarih, piyasaları allak bullak eden ve ABD tarihindeki en büyük batış olan Lehman
Brothers’ın iflas ettiği tarih olarak takvimlerdeki yerini alacaktır. Bir Amerikan mahkemesinin
Lehman’ın iflasından kimin sorumlu olduğunu soruşturmakla görevlendirdiği denetçi Anton
Valukas’ın hazırladığı 2.200 sayfalık rapor 11.03.2010’da açıklandı. Bu raporda aralarında
Fuld’un da bulunduğu eski Lehman yöneticileri ve Ernst&Young hakkında önemli çıkarımlar
yer almaktadır. Rapor’da Lehman, aktiflerini bilanço dışına çıkarmak amacıyla repo
işlemlerine başvuran son Wall Street kuruluşlarından biri olarak tanımlanmaktadır. Valukas’ın
raporunda çizilen Lehman portresine göre, Banka, kazançlarını artırmak için devasa riskler
alan, buna karşın denetim ve muhasebe prosedürlerinin son derece yetersiz olduğu bir
organizasyon görüntüsü vermektedir. Valukas, anlatımına Lehman’ın 158 yıllık tarihindeki en
yüksek noktadan başlamaktadır: 29 Ocak 2008’de Lehman, önceki yıla ilişkin olarak 4 milyar
dolarlık rekor bir kâr açıklamıştı. Oysa sonraki 8 ay içinde bu kârlar ve firmanın geri kalanı
toz olmuştu. Valukas, farklı ölçüm yöntemlerine göre, Lehman ve bazı iştiraklerinin 2008’in
6
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değişik dönemlerinde zaten ” borcunu ödeyemez durumda” (insolvent) olduğu sonucuna
varmıştır.
2006 yılı sonunda Lehman yöneticileri, risk limitleri ile trading ve yatırım faaliyetlerinden
kaybedebilecekleri zarar tutarını tavan seviyelere yükseltme kararı almışlardı. Bu karar,
Amerikan mortgage piyasasının çöküşe geçmesine rağmen gayrimenkul piyasasına yönelik
risklerin artırılması kararına benzer bir irrasyonaliteyi temsil etmektedir. Lehman’ın o zamanki
CRO’su (Chief Risk Officer) Madelyn Antonic, risk limitlerinin 2,3 milyar dolardan 3,3 milyar
dolara yükseltilmesi kararına direnmiş ancak başarılı olamamıştır. Nitekim, 2007 yıl sonu
itibariyle bu rakam 4 milyar dolar olmuştur.
Rapora göre Lehman’ın risk yönetimi uygulamaları da son derece yetersizdi. Örneğin,
bankanın trading pozisyonları ve yatırımlarıyla ilgili olarak stres testleri yapması gerekiyordu.
Ancak Lehman, gayrimenkul varlıklarına yönelik anapara yatırımlarını, girişim sermayesi
yatırımlarını ve çoğunluk hissesini satın alma sözleşmelerine dayalı kaldıraçlı kredi
(leveraged loans backing buyout deals) işlemlerini hariç tutarak en riskli varlıklarını stres
testlerinde hesaplama dışı bırakmıştı. Örneğin, Archstone-Smith Real Estate Investment adlı
kuruluşun Mayıs 2007’de satın alınması için verilen 2,3 milyar dolarlık köprü kredisi risk
hesaplamalarına dahil edilmemişti. Oysa tek bu işlem bile Lehman’ı limitlerinin sınırına
yaklaştırmaya yetmekteydi.
Lehman’ın bu uygulamaları sermaye piyasalarındaki, özellikle de Lehman’ın yatırım
yaptığı likit olmayan varlıkların yer aldığı piyasalardaki dalgalanmalara karşı ne derece
duyarlı olduklarını anlama imkanını ortadan kaldırmaktaydı. Bear Stearns’in Mart 2008’deki
çöküşünün ardından Lehman likit olmayan varlıklarını satamaz hale gelmişti. Rating
kuruluşlarının ve yatırımcıların likit olmayan varlıkların elden çıkarılması talepleri
doğrultusunda Lehman (esasen 2001’den beri devam eden) “muhasebe oyunları”na
(accounting gimmicks) hız vermişti. İçerde “Repo 105” olarak bilinen ancak kamuya
açıklanmayan bu mekanizmayla Lehman 50 milyar dolarlık aktiflerini bilanço dışına
kaydırmayı başarmıştı. Bu da Lehman’a kaldıraç rasyosunu (yani, bilançosundaki borçluluk
düzeyi) azaltma imkanı vererek, rating notunun düşmesinin önüne geçmiş ve hatta gerçekte
olduğundan çok daha sağlıklı görünmesini sağlamıştı (Francesco Guerra, Henny Sender and
Patrick Jenkins, 2010).
Lehman CEO'su Richard Fuld'a yöneltilen temel suçlama yatırımcıları aldattığı
yönündeydi. Fuld bu iddiayı reddederek, "Lehman'ı yıkan, açığa satış yapanların da dahil
olduğu dış güçlerdir" savunmasını getirmiştir (S.Craig, 2008). Rapora göre “Denetçi,
Lehman’ın Repo 105 işlemlerini incelemiş ve bilanço manipülasyonunun kasıtlı ve aldatıcı
nitelikte olduğu, Lehman’ın net kaldıraç rasyosu üzerinde çok önemli etkiler doğurduğu, bu
işlemleri ne şekilde muhasebeleştirdiğini açıklamadığından mali tablolarının hileli ve yanıltıcı
olduğu” sonucuna varmıştır.
Diğer şirket skandallarında olduğu gibi burada da dahili e-mail’ler önemli bilgiler
vermektedir. Bu kapsamda denetim elemanlarının dahili e-mailleri incelemesi soruşturmanın
detaylandırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Örneğin kıdemli bir trader, Şubat
2008’de gönderdiği bir e-mail’de, bir meslektaşına “Oldukça karamsar bir durumdayız ve
sizinle 2 milyar dolarlık daha Repo 105 ya da toptan satış yaparak bilanço indirimine
ihtiyacım var” diye yazmaktadır. Buna karşın, McDade gibi bazı Lehman yöneticileri Repo
105 ile ilgili endişe taşıyor ve bu işlemleri “uyuşturucu” olarak tanımlıyordu. Valukas’ın,
Ernst&Young’ın Lehman’ın bilanço dışı işlemlerine ilişkin denetim anlayışına da odaklandığı
anlaşılıyor. Raporda, Ernst&Young’ın Lehman’ın 50 milyar dolarlık geçici, bilanço dışı
işlemlerini açıklamamasına yönelik bir sorgulama yapmadığı iddia edilmektedir. Söz konusu
borçlar bu sayede raporlama tarihinde bilanço dışına çıkarılırken, sonraki günlerde yeniden
bilançoya dönmektedir. Adı geçen denetim firmasının Lehman'ın bu işlemlerine ilişkin
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herhangi bir tespit, değerlendirme ve yorumda bulunmadığı görülmektedir. Raporda söz
konusu denetim firması, hem Repo 105 kullanımını özendirmek hem de Lehman’ın finansal
tablolarının denetiminde gerekli özeni göstermemek suretiyle mesleki standartlara uygun
hareket etmemekle itham edilmektedir. Ancak olayın sıcak olduğu dönemde bile, ABD’de
muhasebe çevrelerinde yaygın kanı, bunun Arthur Anderson benzeri bir sonuç vermeyeceği
fakat bağımsız denetimin rolü ile ilgili ciddi soru işaretlerini gündeme taşıyacağı yönünde
olmuştur.
Ernst&Young’ın söz konusu rapora yanıtı ise, Lehman’ın iflasının piyasalarda
öngörülemeyen bir dizi olayın sonucu olduğudur. Söz konusu denetim şirketi ayrıca; “Şirkete
ilişkin son denetimimiz 30 Kasım 2007’de sona eren mali yıla ilişkindi. Görüşümüz Lehman’ın
bu yıla ilişkin mali tablolarının GAAP’a uygun bir şekilde sunulduğu yönünde olup bu
görüşümüzü sürdürdük” şeklinde bir açıklama getirmektedir (Rachel Sanderson, 2010).
3. Vazgeçilmez Bir Oyun Olarak Muhasebe ve Repo 105
Şirketlerin muhasebe oyunlarına başvurmalarının çeşitli nedenleri olabilir. Bir zararı
gizlemek, şirketi olduğundan büyük ve kârlı göstermek, aktif kalitesini ve likiditeyi yüksek
göstermek, halka arzlarda talep yaratmak, yatırımcı güvenini sürdürmek, vergisel avantajlar
yaratmak, devlet müdahalesini/yaptırımını önlemek veya ötelemek, piyasa baskısını
hafifletmek, şirket kaynaklarının suistimalini perdelemek gibi örnekler sayılabilir. Lehman
Brothers'ın temel saiki, gerçek borçluluk düzeyini maskeleyerek bankayı olduğundan çok
daha güçlü göstermek olarak tanımlanabilir.
Financial Times’dan Jennifer Huges, “yine enayi yerine konduk” imasıyla Lehman’ın
muhasebe oyununu yorumlarken ironik bir anekdotu aktararak başlıyor (Jennifer Hughes,
2010(a)): "18 Mart 2008’de Lehman Brothers’ın CFO’su Erin Callan bir konferansta 'daha
fazla ayrıntıya yer vererek bilançoda şeffaflığı artırmayı amaçladıklarını' söylüyordu."
Ancak Callan’ın söylemediği şey, Valukas'ın raporundan yola çıkarsak, Repo 105’i
kullanarak son çeyrekte milyarlarca doları bilançonun dışına kaydırdıkları gerçeğiydi. Bilindiği
üzere, muhasebede "makyajlama" yöntemleri çok çeşitlidir. Örneğin üretim firmalarında
yönetimin “channel stuffing” denilen, çeyrek-dönem sonuna gelmeden hemen önce malların
kaydırılarak hedefleri tutturma ve gelirleri yüksek raporlama yöntemi gibi.
Bankacılıkta muhasebe oyunları çeşit ve kapsam yönünden çok daha zengindir. İlginç
bir örnek olarak, 2008 yılında Dublin merkezli Anglo Irish Bank yönetim kurulu başkanı Sean
FitzPatrick’in yıllardır gizlediği ve toplam değeri 87 milyon euroya ulaşan bireysel kredilerin
açığa çıkması sonucu yakalanması verilebilir. FitzPatrick, bu oyunu, söz konusu kredileri
yılsonundan hemen önce başka bir bankaya transfer edip, bilanço tarihinden sonra tekrar
geri döndürerek gerçekleştirmekteydi. FitzPatrick’in foyasının meydana çıkmasından 2 yıl
önce, ABD’de SEC (Securities and Exchange Commission) bir grup Porto Rikolu bankayı eş
anlı olarak diğer bankalarla alım-satım işlemleri yapmak da dahil olmak üzere “kazanç
yönetimi” amaçlı birtakım aykırı işlemleri nedeniyle hesaplarını düzelterek yeniden beyan
ettirme kararı almıştır. Lehman’ın Repo 105 uygulaması ile ilgili olarak SEC’in eski baş
muhasebecisi Lynn Turner, “Bunun sadece finansal mühendislik olduğunu sanmıyorum,
hesapların makyajlanması bu.” demektedir (Jennifer Hughes, 2010(a)). Oysa bankalar
normalde kısa vadeli finansman amacıyla repo işlemi yapmaktadırlar. Repo işleminde bir
taraf nakdi tutarı borçlanırken, diğerine teminat (collateral) olarak menkul kıymetleri (genel
olarak devlet iç borçlanma senetlerini) vermektedir. Repo, temelde bir "finansman" işlemidir.
Lehman’ın Repo 105 uygulaması ise normal repo işleminden farklıdır. Aldığı nakde
eşdeğer tutarda menkul kıymetleri teslim etmek yerine, gerekenden daha fazlasını
vermektedir. Buradaki temel nokta, bu şekilde aşırı teminatlandırılmış işlemlerin gerçek
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satışlar gibi muhasebeleştirilmesine izin verilmek suretiyle yasal boşluklardan yararlanmaktır.
Lehman’ın Repo 105 kullanımları her üçer aylık muhasebe dönemlerinin sonunda hızla
yükselmiştir. Özellikle 2008’de kaldıraç oranının indirilmesi baskısı nedeniyle bunun daha
fazla söz konusu olduğu belirtilmektedir. Üçer aylık muhasebe dönemlerinin başlarında ise
hemen dramatik bir şekilde düşmektedir. Financial Times’da yer alan aşağıdaki grafikte Repo
105’in kullanımındaki gelişmeler açıkça görülmektedir (Jennifer Hughes, 2010 (a)).
Grafik 1: Lehman'ın Repo 105 Kullanımı (milyar $)

Yukarıdaki grafikten de görüldüğü gibi, üçer aylık dönem sonları itibariyle Repo 105
kullanımları hızla artmıştır. Grafikte “*” ile işaretlenen sütunlar bu duruma işaret etmektedir.
Lehman, raporlama dönemi öncesi günlerde Repo 105 işlemleri kullanımını düzenli bir
şekilde artırmış ve bu suretle kamuya açıkladığı net kaldıraç rakamları ile bilançosunu
küçültme amacını gerçekleştirmiştir. Lehman'ın dönemsel raporlarında Repo 105 işlemiyle
elde edilen nakit borçlanmalar açıklanmamıştır. Başka bir deyişle, bu işlemlerle on
milyarlarca dolar borçlanmasına rağmen, söz konusu borcun geri ödeneceği bilgisini kamuya
açıklamamıştır. Repo 105 işlemiyle elde ettiği nakdi de diğer yükümlülüklerinin ödenmesinde
kullanmış, böylece hem toplam borçlarını hem de toplam varlıklarını azaltıp kaldıraç
rasyolarını da düşürmüştür. Yeni üç aylık dönem başladıktan birkaç gün sonra da Lehman
borçlandığı nakit artı faiz tutarını geri ödemek için gerekli fonları borçlanmakta, menkul
kıymetleri geri satın almakta ve bu varlıkları bilançosunda restore etmektedir.
Bu arada, JPMorgan’ın da repo işlemlerini satış olarak kaydettiği açıklanmıştır.
Dolayısıyla, SFAS 140’ın yorumlanmasında Lehman’ın yalnız olmadığı anlaşılmaktadır.
Ancak repo işlemlerinin bilanço etkisini hiç açıklamayan Lehman’dan farklı olarak, JPMorgan,
detaylı olarak kamuya açıklama yapmıştı (Jennifer Hughes&Justin Baer, 2010). Anton
Valukas’ın Lehman Brothers’ın çöküşünü incelemesiyle birlikte bağımsız denetim-denetlenen
şirket ilişkisi yeniden tartışma konusu hale gelmiştir. Enron skandalında temel nedenlerden
biri olarak, Arthur Andersen ile Enron arasındaki çok yakın ilişki gösterilmişti. Bu ilişki, hem
Enron’un ödediği ücret ve komisyonların büyüklüğü hem de birçok A. Andersen yetkilisinin
Enron’a transfer olması açısından dikkat çekici bulunmaktaydı. Bu olay sonrasında bağımsız
denetim-denetlenen şirket ilişkilerini düzenleyen kurallarda ciddi değişiklikler yapıldı.
Sarbanes-Oxley Kanunu bu anlamda devrim niteliğindeydi.
Valukas’ın, Ernst&Young’ın Lehman’ın çöküşündeki rolünü de sorgulayan raporuyla
birlikte denetim-denetlenen ilişkileriyle ilgili sorular yeniden gündeme taşınmış oldu.
Ernst&Young, Lehman’ı 1994 yılından beri denetlemekteydi. Lehman’ın o dönemdeki
CFO’su Chris O’Meara ve önceki CFO’su David Goldfarb bağımsız denetim kökenlilerdi.
Goldfarb, 1993 yılında Lehman’a transfer olduğunda Ernst&Young’da finansal hizmetler
bölümünde 14 yıllık bir kıdemli partnerdi. O’Meara ise Lehman’a geçtiği 1994 yılında yine
Ernst&Young’da kıdemli müdür olarak görev yapıyordu (Jennifer Hughes, 2010 (b)).
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4. Repo 105 İşlemi
4.1. Genel Bakış
Lehman, Repo 105 uygulamasına 2001 yılında başladı. Raporda, Lehman, Amerikan
yasalarına göre “gerçek satış” muhasebesine cevaz veren bir görüş verecek ABD merkezli
bir hukuk firması bulamayınca, bu politikayı, Londra’daki Linklaters adlı bir hukuk
firması’ndan, Lehman’ın Londra’daki broker-dealer firması LBIE için İngiliz yasalarına göre
aldığı görüşü kullanarak Repo 105 işlemlerini yürütmüştür. Bu nedenle, örneğin LBI 2
(Lehman Brothers Inc.) ve LBSF3 (Lehman Brothers Special Financing Inc.) gibi ABD
merkezli Lehman şirketleri Repo 105 işlemleri yapmak istediklerinde, kendi namlarına bu
işlemi yapması için menkul kıymetlerini LBIE’ye transfer etmişlerdir. Bu arada belirtmek
gerekir ki, ABD merkezli Lehman şirketleri sadece Repo 105 işlemleriyle ilgilenmiş, Repo 108
işlemi yapmamışlardır.
Repo 105 işleminde ilk olarak, normal repo işleminde olduğu gibi, nakit temini
karşılığında menkul kıymetler teminat olarak verilmektedir. Rapora göre, aktifinde taşıdığı
çeşitli menkul kıymetleri teminat olarak verme imkanı olmayan Lehman’ın, işlem karşı tarafı
çoğunlukla İngiltere’den Barclays, İsviçre’den UBS, Japonya’dan Mizuho Bank ile Mitsubishi
UFJ Financial Group ve Belçika’dan da KBC Bank olmuştur. Normal repolardan farklı olarak
Lehman’ın Repo 105 uyarınca teminata verdiği menkul kıymetlerin değeri, alınan nakit
tutarının yüzde 105’i kadardır. Yani, 100 birim nakit için 105 birim değerinde menkul kıymet
vermiş, dolayısıyla yüksek bir “hair cut”4la çalışılmıştır. Bu nedenle söz konusu işleme Repo
105 adı verilmiştir. Vade sonunda, aldığı nakdi faiziyle birlikte geri ödediğinde oldukça pahalı
bir işlem yapılmış olmaktadır.
Lehman’a konuyla ilgili danışmanlık yapan firma Linklaters’e göre, Repo 105’in çekici
yönü, Lehman’ın bu işlemi bir "borçlanma" olarak değil, bir "satış" olarak
muhasebeleştirmesine imkan vermesidir. Bu sayede özellikle üçer aylık dönem sonlarında ve
kuşkusuz son çeyrek dönemde milyarlarca dolarlık varlık bilanço dışına itilerek muazzam bir
bilanço makyajlaması yapılma imkanı doğmuştur. Ancak, Lehman, Repo 105’i ilk kez dizayn
ettiği 2001 yılında böyle agresif bir muhasebeyi onaylayacak herhangi bir Amerikan hukuk
firması bulamamıştır. Zira, bu işlem, varlıkların geçici olarak teminata verilmesi yerine
"gerçek bir satışmış" gibi muhasebeleştirilmesi anlamına gelmektedir.
Valukas’ın raporunun üçüncü cildinde, Lehman'ın, Repo 105 ve Repo 108 olarak
bilinen aygıtları kullandığı, böylece menkul kıymetleri geçici olarak (genellikle 7 ila 10 gün)
bilançosundan çıkartıp bankanın mali bünyesini 2007 sonu ile 2008 yılında gerçekte
olduğundan çok daha iyi gösterdiği ifade edilmektedir. Raporda, Repo 105 tabirinin her ikisini
de kapsadığı belirtilmektedir. Repo 105’i, Repo 108’den ayıran, sabit getirili menkul
kıymetlerin kullanılması ve asgari yüzde 5’lik bir fazla teminatlandırma tutarının olmasıdır.
Yani, borçlanılan 100 dolar karşılığında asgari 105 dolar değerinde menkul kıymet teminat
olarak verilmektedir. Repo 108’de ise özkaynağa dayalı finansal araçlar kullanılmakta ve
asgari yüzde 8’lik bir fazla teminatlandırma tutarı söz konusu olmaktadır. Yani, borçlanılan
100 dolar karşılığında asgari 108 dolar değerinde menkul kıymet teminat olarak
verilmektedir. Repo 105/108 işlemiyle borçlandığı nakdi hem bilançoda borç olarak
kaydetmeyip (normal repo işleminde olması gereken), hem de bunları kısa vadeli borçların
ödemesinde kullanarak hem toplam varlıklar hem de toplam pasifler azaltılmıştır.
Normal repo işleminde, bir taraf bir varlığı ya da menkul kıymeti kısa vadeli nakit
borçlanmanın teminatı olarak transfer ederken, belirli bir vadede söz konusu teminatı geri
alıp nakdi geri ödeme anlaşması yapılmaktadır. Reponun vadesi geldiğinde borçlu aldığı
fonları ve tahakkuk eden faizini öderken, vermiş olduğu teminatı da geri alır. Repo 105’de ise
aşırı teminatlandırma tutarı, yani haircut’lar ise normal bir repo işlemindekinden çok daha
yüksektir.
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Valukas, raporunda, Lehman’ın raporlama dönemlerinin hemen öncesinde net kaldıraç
rasyosunu ve bilançosunu daha düzgün göstermek amacıyla Repo 105 işlemlerini sürekli
kullandığını tespit etmiştir. Net Kaldıraç Rasyosu, 10-K ve 10-Q formlarında, Net
Aktifler/Maddi Özvarlık (tangible equity capital) olarak tanımlanmaktadır. Burada Net Aktifler
toplam varlıklardan 5 kalemin düşülmesi ile hesaplanmaktadır: (1. Yasal ve diğer amaçlarla
ayrılmış nakit ve menkul kıymetler 2. Teminat olarak alınmış menkul kıymetler, 3. Yeniden
satma anlaşmaları uyarınca menkul kıymet alımları, 4. Ödünç alınan menkul kıymetler, 5Maddi olmayan duran varlıklar ve şerefiye). Buna karşın Lehman, maddi özvarlığı,
hissedarların sermayesine ikincil sermaye benzeri borcu (junior subordinated debt) ilave edip
maddi olmayan duran varlıklar ve şerefiyeyi çıkartarak elde etmektedir. Ne var ki Lehman,
buradaki uygulamasında, söz konusu formlarda belirttiğinin aksine “kaldıraç rasyosu”nu
basitçe Toplam Aktifler/Hissedarlar Sermayesi (özsermaye) olarak hesaplamış ve Repo 105
işlemlerini hiçbir şekilde açıklamamıştır.
Rapora göre, Lehman 2007 yılı ortalarından itibaren bir krizle karşı karşıya kalmıştır:
Yatırım bankaları, piyasa gözlemcilerinin (rating kuruluşları gibi) kaldıraç düzeylerini düşürme
talebiyle boğulmaya başlamışlardır. Kaldıraç seviyesinin düşürülememesi, rating notunun
indirilmesine ve bu da ciddi maliyetlere yol açabilecek bir mahiyet taşımaktadır. Örneğin, 1
derece (notch) düşüşü 1,7 milyar dolarlık, 2 derecelik düşüş 3,4 milyar dolarlık ilave marjin
(teminat) gönderilmesine yol açmaktadır. Rating notunun düşmesi halinde ihraççıdan ilave marjin
göndermesi istenebilmektedir. Rating notundaki gelişmeler, “line” miktarını ve niteliğini
etkilemektedir. Lehman’ın bazı türev sözleşmelerinde rating notu düşüşü halinde ilave nakit
teminat sağlanması hükmü yer almaktadır. 2007’nin ikinci yarısında Lehman’ın üst düzey
yöneticileri arasında Banka’nın kaldıraç düzeyini düşürme baskısının hızla arttığı anlaşılmaktadır.
Nitekim Ocak 2008’de, Lehman CEO’su Fuld, ticari, gayrimenkul ve kaldıraçlı kredilerde
Lehman’ın pozisyonlarını azaltma amacıyla kaldıracı düşürme stratejisi talimatı vermiştir.
Ayrıca, Lehman’ın kendi bünyesinde yapılan bir sunumda “Kaldıracı azaltmak, yeniden
finanse etme riskini kaldırmak ve yatırımcıların, alacaklıların ve piyasanın güvenini yeniden
kazanmak için zorunludur” ifadelerine yer veriliyordu. Lehman CEO’su Fuld’un, finansal
varlıkları satarak net kaldıraç rasyosunu iyileştirmek istediği bir vakıaydı ancak 2007’nin
sonlarında ve 2008 içinde yaşanan ekonomik atmosferde bu çok zordu. Lehman’ın söz
konusu varlıkları Amerikalıların deyişiyle “sticky” (yapışkan) hale gelmişti, yani büyük
zararlara maruz kalmadan satmak/elden çıkarmak çok zordu. Üstelik bu “sticky” envanterin
düşük fiyatlarla satılması piyasa güveninin yıkılmasına ve dolayısıyla Lehman’ın bilançosuyla
ilgili algılarda ciddi bozulmalara (örneğin aktifteki varlıkların gerçek değerleriyle ilgili şüpheler
ortaya çıkacaktır) yol açacak ve bu çok daha büyük olumsuz sonuçlar doğuracaktı.
Rapora göre, Lehman likit olmayan varlıklarını Repo 105 programına kaydırmaya
çalışmıştır. Repo 105 işlemiyle borçlandığı nakdi hem bilançoda borç olarak kaydetmeyip
(normal repo işleminde olması gereken), hem de bunları kısa vadeli borçların ödemesinde
kullanarak hem toplam varlıklar hem de toplam pasifler azaltılmıştır. Böylece, Lehman,
raporladığı kaldıraç rasyosunu düşürmüştür. Dolayısıyla Lehman, yatırımcıları, rating
kuruluşlarını, düzenleyici ve denetleyici otoriteleri yanıltma yoluna gitmiştir. Lehman, Repo
105 işlemleriyle, bilançosunu geçici olarak 2004 dördüncü çeyreği için 38,6 milyar dolar,
2008 yılı ilk çeyreği için 49,1 milyar dolar ve 2008 yılı ikinci çeyreği için de 50,38 milyar dolar
düşük gösterme imkanı elde etmiştir. Lehman, bağımsız denetim firması Ernst&Young'ı ABD
hukuk firmalarının Repo 105 işlemini satış olarak kabul etmediği konusunda uyarmış, buna
karşılık İngiliz hukuk firması Linklaters, Lehman'ı bu tür işlemlerini çok katı koşullar altında
"satış" olarak nitelendirilebileceği yönünde güvence vermiştir. Söz konusu koşullar şunlardır
(Anette Mikes, Gwen Yu and Dominique Hamel, 2013):



Bu işlemlerde İngiltere'de "kote" olmuş menkul kıymetler kullanılacaktır.
Bu işlemler İngiltere'de yürütülecektir.
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Lehman’ın dahili Repo 105 Muhasebe Politikası’nda kullanılmasa da, Lehman’ın üst
yönetimi, Repo 105 işlemleri kullanılarak belirli bir günde bilançoda düşürebileceği toplam
tutar konusunda limitler koymuştur. Temmuz 2006’da, bu limit, Repo 105 işlemleri için “1x
kaldıraç” olarak belirlenmiştir. Bu da 17 milyar dolara tekabül etmektedir. Söz konusu tarihte
Repo 108 için bu limit 5 milyar dolar olup, toplamda 22 milyar dolarlık bir üst limit belirlenmiş
olmaktadır. 2008 ilk iki çeyreğinde ise Lehman’ın söz konusu limitleri (üst limit 25 milyar
dolara çıkartılmasına rağmen) yaklaşık 25 milyar dolar aştığı belirtilmektedir. Ancak, verilere
bakıldığında görülecektir ki, Lehman üst yönetiminin koyduğu limitlere uyulmamıştır.
Lehman’da Repo 105 kullanımına ek olarak, birbiriyle ilintili iki kural daha geliştirilmiştir:
1-“80/20” kuralı ya da “sürekli kullanım” kuralı
2-“yüzde 120” kuralı.
Bu kurallar, Repo 105 işlemlerinin sırasıyla üç aylık dönemde sürekli kullanımını ve üç
aylık dönem sonundaki maksimum hacmini belirlemektedir. Buna göre, Repo 105 işlemleri
aralıksız esasa göre yürütülecektir. Bu gereksinimi karşılamak amacıyla da herhangi bir
andaki mevcut tutarın ay sonu tutarının en az yüzde 80'i civarında sürdürülmesi ve
yüzde120'yi aşmaması esastır. Ancak Lehman bu kendi koyduğu kurallara da uymamıştır.
Özellikle Lehman’ın Sabit Getiri Bölümü (Fixed Income Division-FID) üç aylık dönem
sonu bilanço hedeflerine ulaşmak amacıyla Repo 105 işlemlerini kullanmıştır. Örneğin, 2007
mali yılının kapanışından 4 gün önce Jerry Rizzieri bilanço hedefine ulaşmanın peşinde
koşarken Mitchell King’e şöyle yazmaktadır: “105 olmasa halimiz nice olurdu?”. 2008 ilk üç
aylık dönem sonuna yaklaşan günlerde FID bölümü limitleri çoktan aşmıştı ve sorunu
çözmek için; ya daha fazla Repo 105 ya da kesin satış yapmanın yolunu arıyordu. Benzer
şekilde, 2008 ilk çeyrek dönemi sonuna yaklaşan günlerde Likit Piyasalar grubunun başkanı
da: “Umutsuz bir durumdayız ve ister Repo 105 isterse kesin satış yoluyla olsun sizden 2
milyar dolar daha istiyoruz. Maliyet önemli değil, buna ihtiyacımız var.” diye yazıyordu.
Repo 105 işlemleriyle Lehman teminat karşılığında finansman sağlamıştır (ki Lehman
bunları bir borç ya da yükümlülük olarak raporlamamıştır) ancak bu işlem normal repo
işlemine göre daha pahalıya mal olmuştur. Repo 105 işlemlerinin işletme amaçlarıyla değil,
muhasebesel amaçlarla kullanıldığı bu verilerden de açıkça görülmektedir: Lehman’ın
raporladığı net kaldıraç rasyosu 30 Kasım 2007 (2007 yılı son çeyreği), 29 Şubat 2008 (2008
ilk çeyreği) ve 31 Mayıs 2008 (2008 ikinci çeyrek) için sırasıyla 16,1x, 15,4x ve 12,1x idi.
Eğer Lehman Repo 105 işlemlerinden yararlanmasaydı Lehman’ın net kaldıraç rasyoları söz
konusu dönemler için sırasıyla 17,8x, 17,3 ve 13,9 olacaktı. Bu husus, Valukas’ın raporunda
aşağıdaki gibi tablolaştırılmıştır:
Tablo 1: Repo 105 Kullanımı ve Kaldıraç Etkisi
Tarih

Repo 105
kullanımı

Raporlanan Net
Kaldıraç

Repo 105
olmadan Net
Kaldıraç

Fark

Q42007

38,6 milyar $

16,1

17,8

1,7

Q12008

49,1 milyar $

15,4

17,3

1,9

Q22008

50,38 milyar $

12,1

13,9

1,8

Lehman, Repo 105 işlemlerini finansman, yani borç olarak değil de kesin satışmış gibi
ele aldığından muhasebe kurallarına göre borç kaydı yapması da gerekmemişti. Böyle olsa
bile, teminata verdiği menkul kıymetleri geri satın alıp nakit borcu geri ödeme yükümlülüğünü
kamuya açıklaması gerekmekteydi.
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Esasen diğer büyük yatırım bankaları gibi, Lehman da finansman amacıyla günlük
olarak, on milyarlarca dolarlık normal repo işlemi yapmış ve bu işlemleri borç olarak
muhasebeleştirmiştir. Lehman’ın normal repo işlemlerinde;
 Teminata verdiği menkul kıymetleri repo vadesi boyunca bilançoda taşımaya devam
ettiği,
 Söz konusu menkul kıymetlerin aktiften çıkarılmaması, buna karşılık repo işlemiyle
nakit girişi sağlanması nedeniyle Lehman’ın toplam varlıklarının arttığı,
 Elde edilen nakdin geri ödenmesi yükümlülüğünü pasifte borç olarak kaydettiği için
toplam borçların da arttığı
görülmektedir.
Lehman, tüm repo işlemlerini finansman işlemleri olarak raporladığını açıklamasına
rağmen, gerçekte Repo 105 işlemlerini FASB’ın SFAS 140 “Accounting for Transfers and
Servicing of Financial Assets and Extinguishments of Liabilities” standardı uyarınca satış
olarak muhasebeleştirmiştir. “105” ve “108” ibareleri, işlemin SFAS 140 uyarınca satış olarak
muhasebeleştirilebilmesi için Lehman’ın vermeyi planladığı “haircut”ı ifade etmektedir
(Haziran 2009’da yayımlanan SFAS 160 ve SFAS 167 ile SFAS 140’da bazı değişikliklere
gidilmiştir).
4.2.Repo 105’in Doğuşu
Lehman, SFAS 140’ın Eylül 2000’de yürürlüğe girmesinin ardından kısa bir süre sonra
2001 yılında Repo 105 programını uygulamaya sokmuştur.
4.2.1. Normal Repo - Repo 105
Finans yazınında son on yılda repo işlemlerinin modern finans sisteminin adeta
belkemiği olduğu söylenmektedir. Finansal kuruluşlar günlük faaliyetlerini finanse etmek için
sıklıkla repo işlemlerine başvurmaktadır (Stewen W.Smalt-J.M.McComb II, 2015). Repo,
dealerler için bir kısa vadeli borçlanma şeklidir. Burada dealer finansal varlıkları (genellikle de
devlet borçlanma senetlerini) yatırımcılara satmakta, aynı anda da belirli bir tarihte ve belirli
bir fiyattan geri satınalım anlaşması yapmaktadır. Repo işlemleri kaynakların finansal
piyasalarda dağılımında kilit bir rol oynamaktadır. Bankalar ve yatırım fonları gibi finansal
kuruluşlara fon fazlalarını kısa vadede teminatlı olarak ödünç vermeleri imkanını
sunmaktadır. Borçlanan taraf perspektifinden bakıldığında ise, düşük maliyetli kısa dönemli
finansman kaynağı sağlamaktadır. Tarihsel olarak repo, üye bankalara kredi vermek için
Federal Rezerv Bankalarınca 1900'lerin başlarından beri kullanılmaktadır. Büyük Buhran ve
İkinci Dünya Savaşı döneminde kesintiye uğrasa da 1950'lerin başından itibaren uygulanan
para politikasının sonucu olarak yeniden ortaya çıkmıştır (K.D. Garbade, 2006).
Normalde repo, finansal kuruluşların finansal araç pozisyonlarını finanse etmek için
kullandıkları başlıca enstrümandır. Repo işlemleri ABD’de, vergi, iflas, sigorta ve menkul
kıymetler mevzuatı açısından farklı şekillerde değerlendirilmektedir. Bunlardan kimine göre
repo işlemleri satış olarak kabul görürken, diğerleri teminatlı kredi olarak ele almaktadır.
Örneğin, iflas halinde, borçlu ile alacaklı arasındaki ihtilafın çözümü açısından repo işlemi,
teminatlı bir kredi olarak değil bir satış şeklinde ele alınmakta ve bu suretle de repo işlemi,
“Uniform Commercial Code (UCC)” madde 8’e göre değerlendirilmektedir. Diğer taraftan,
vergi mevzuatı açısından Amerikan Yüksek Mahkemesi repo işlemini satış değil, teminatlı
kredi olarak kabul etmektedir.
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Normal repo işleminin iki bacağı bulunmaktadır. İlk bacakta, banka, nakit karşılığında
menkul kıymetlerini karşı tarafa transfer etmektedir. İşlemin ikinci bacağında da aldığı nakdi,
faiziyle birlikte ödemekte, repo alacaklısı da menkul kıymetleri iade etmektedir. Transfer
edilen menkul kıymetlerin değeri ile alınan nakit tutar arasındaki fark “haircut” olarak
tanımlanmaktadır. ABD uygulamasında söz konusu haircut oranı, normal repo işlemlerinde
yaklaşık yüzde 2 iken, daha önce de belirtildiği üzere Repo 105 ve Repo 108 işlemlerinde bu
oran sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 8’dir. Valukas raporunda belirtildiğine göre, Lehman’ın
normal repo işleminin temsili gösterimi aşağıdaki gibidir:
Şekil 1: Lehman'ın Normal Repo İşleminin Temsili Gösterimi

Muhasebe ve finansal raporlama açısından bakıldığında, Lehman normal repo
işlemlerini kısa vadeli borçlanma (finansman) işlemi olarak raporlamıştır. Bu repo işleminde
menkul kıymetleri transfer eden taraf, yani “repo borçlusu” olan Lehman nakdi elde ederken,
geri ödemek zorunda olduğu tutar için pasifte bir borç kaydı yapmaktadır.
Dolayısıyla, normal repo işleminin repo borçlusunun bilançosuna etkisi şöyle olacaktır:
 Elde edilen nakit nedeniyle toplam varlıklar artacak,
 Vade sonunda nakit + faiz ödeme yükümlülüğünün kaydı nedeniyle de toplam
pasifler artacaktır.
Normal repo işleminde repo borçlusu (menkul kıymetleri transfer eden taraf), söz
konusu menkul kıymetlerin kupon ödemelerini almaya devam eder. Dolayısıyla bu kağıtlar
sadece teminat işlevi görmektedir. Normal repo işleminin vadesi sona erdiğinde, repo
borçlusu nakdi geri verirken, repo alacaklısı da menkul kıymetleri iade etmektedir.
Bunun sonucunda da;
 Alınan nakdin ödenmesi nedeniyle toplam varlıklar azalmakta,
 Yükümlülüğün tamamlanması nedeniyle de toplam borçlar azalmaktadır.
Normal repo işlemini teminatlı borçlanma olarak muhasebeleştirdiği için, ilgili menkul
kıymetler Lehman’ın bilançosunda kalmaya devam etmektedir.
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Repo 105 işlemleri, daha önce de belirtildiği gibi yapısal olarak ve özü itibariyle normal
repo işlemleriyle aynıdır. Gerçekten de Lehman, aynı dökümantasyonu kullanmış ve bu
işlemler genellikle aynı işlem karşı taraflarıyla yapılmıştır. Normal repo işleminde olduğu gibi,
yine benzer şekilde kısa vadeli borçlanma amacıyla Lehman menkul kıymetleri transfer
etmektedir. Lehman, Repo 105 işleminde yine normal repoda olduğu gibi, repo borçlusu
olarak teminata verdiği menkul kıymetleri vade sonunda “geri satın almak”la yükümlüdür.
Yine aynı şekilde söz konusu menkul kıymetlerin kupon ödemelerini alma hakkı
Lehman’dadır. Normal repo işleminde olduğu gibi, Lehman repo faizi ödemekle yükümlüdür.
Lehman’ın söz konusu repo faizini ayriyeten ödediği görülmektedir. Bu nedenle Lehman,
Gelir Tablosu’nda “faiz gideri” kaydı yapmıştır.
Normal repo işlemiyle yapı ve öz olarak neredeyse özdeş olmasına rağmen, Repo
105’in muhasebesinde yukarıda da bahsedildiği gibi hayati önemde bir fark söz konusudur.
SFAS 140’a göre, transfer edenin ilgili menkul kıymetler üzerindeki kontrolünü devrettiği
finansal varlıkların transferi belirli koşullarla satış gibi muhasebeleştirilebilmektedir. SFAS
140’a göre, ancak ve ancak aşağıdaki koşullar yerine geldiğinde transfer edenin transfer
edilen aktifler üzerindeki kontrolü devrettiği kabul edilmektedir:
 Transfer edilen aktifler, transfer edenden izole edilmiş olmalıdır.
 Transfer edilen tarafın bu aktifleri mübadele etme veya rehin verme hakkı olmalı ve
kısıtlama bulunmamalıdır.
 Transfer edenin transfer edilen varlıklar üzerindeki kontrolü etkin bir şekilde
sürdürmemesi (1-ya transfer edene vadeden önce geri satın alma ya da itfa etme
yükümlülüğü veya hakkı veren bir sözleşmeyle ya da 2-tek taraflı olarak hamile,
spesifik varlıkları “cleanup call5”dan başka bir yolla iade ettirme gücü ile)
Eğer bir repo işlemi bu üç kriterden her birini karşılıyorsa, transfer eden tarafın, teminat
olarak verilen menkul kıymetlerin kontrolünü devrettiği varsayılır. Sonuç olarak da SFAS 140,
transfer eden tarafa bu işlemi finansal varlıkların ve vadeli satış taahhüdünün “satışı” olarak
muhasebeleştirmesine imkan vermektedir. Lehman, Repo 105 işlemlerinin bu kriterleri
karşıladığına karar verip ona göre muhasebeleştirmiştir.
Repo 105 işlemlerinin “satış” olarak değerlendirilmesi sonucunda;
 Normal repo işlemlerinden farklı olarak, transfer edilen menkul kıymetler repo vadesi
döneminde Lehman’ın bilançosundan çıkartılmıştır.
 Menkul kıymetlerin bilançodan çıkartılmasına rağmen, nakit giriş kaydının yapılması
nedeniyle toplam aktif büyüklüğü aynı kalmıştır. Böylece, normal repo işleminden
farklı olarak (çünkü hem toplam aktif hem de toplam borçlar artmaktaydı) Repo 105
işleminde ne toplam aktifleri ne de toplam borçları artmaktadır.
 Repo 105 işlemi anında, toplam aktifler ve borçlar değişmediğinden Lehman’ın
kaldıraç rasyoları da değişmemiştir. Oysa Lehman milyarlarca dolar borçlanmıştır.
 Normal repo işleminde geri ödenmek zorunda olan nakit tutar yükümlülük olarak
kaydedilirken, Lehman böyle bir kayıt da yapmamıştır.
Ancak Lehman’ın Repo 105 uygulaması iki aşamalıdır. İlk aşamanın net kaldıraç
üzerinde etkisi yoktur. İkinci aşamada ise Lehman, Repo 105 ile sağladığı fonları bir kısım
borçlarını ödemede kullanmış ve bu suretle de kaldıraç rasyolarını düşük göstermiştir.
Valukas'ın raporunda belirttiğine göre Lehman, Repo 105 uygulaması için grup çapında
“Repo 105 Muhasebe Politikası” talimatı yayımlamıştır. Burada öne çıkan bazı hususlar şöyle
özetlenebilir:
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 Normal repo işlemleri, “teminatlı borçlanma işlemleri” olarak, Repo 105 işlemleri ise
“envanter satışları ve vadeli geri alım anlaşması” olarak değerlendirilecektir.
 Repo 105, Lehman’ın sabit getirili menkul kıymetler için minimum yüzde 105
değerinde menkul kıymetleri, Repo 108 ise özkaynağa dayalı menkul kıymetler için
minimum yüzde 108 değerinde menkul kıymetlerin satıldığı repo işlemlerini ifade
etmektedir. Yani, Lehman, Repo 105 işleminde, 100 dolarlık nakit karşılığında
gerçeğe uygun değeri asgari 105 dolar olan sabit getirili menkul kıymetleri
satacaktır. Repo 108 işleminde ise, 100 dolar karşılığında gerçeğe uygun değeri
asgari 108 dolar olan özkaynağa dayalı menkul kıymet verilecektir.
 Repo 105 ve Repo 108 sözleşmeleri, Lehman Brothers International (Europe),
“LBIE”, tarafından yürütülecektir. Zira bu işlemlerin kesin satış olduğuna ilişkin görüş
İngiliz yasalarına göre alınabilmektedir. “ABD yasalarına göre kesin satış olduğu
görüşünü alamıyoruz” ifadesi bunu ortaya koymaktadır.
Repo 105 ve Repo 108 ibaresinde yer alan rakamların “haircut”ı refere ettiğini
söylemiştik. Yüzde 5’lik ve yüzde 8’lik haircutlar normal repo işlemine kıyasla (yüzde 2
civarında) oldukça yüksektir. Repo 105 işleminde Lehman borçlandığı her 100 dolar için 105
dolarlık teminat verdiğinden “aşırı” bir teminatlandırma yapmış olmaktadır. Ancak esasen
haircut gerçekte (105-100)/105 = % 4,76 olmaktadır. Benzer şekilde Repo 108’de de gerçek
haircut oranı (108-100)/108= % 7,4 olacaktır. Valukas bunun nedenini, SFAS 140 uyarınca
muhasebeleştirme avantajından yararlanmak olarak göstermektedir.
SFAS 140’ın 47-49, 217-218. paragraflarında “kontrol” kavramı ele alınmıştır. FASB,
etkin kontrolün sürmesi için, transfer eden tarafın transfer edilen menkul kıymetlerle özdeş
veya büyük oranda benzer olan menkul kıymetleri geri elde etme şeklindeki sözleşmeden
doğan hak ve yükümlülüklere sahip olması gerektiğine karar vermiştir.
FASB, yüzde 98 ila yüzde 102 arasında bir teminatlandırmanın olması halinde, repo
borçlusunun transfer ettiği varlıklar üzerinde etkin kontrolünü sürdürdüğü ve dolayısıyla da
bilanço dışına alınamayacağı görüşündedir. Bu husus SFAS 140 paragraf 218’den
anlaşılmaktadır. İşte, Lehman’ın daha fazla teminat vererek yani haircut’ı daha yüksek
tutarak, kontrol gücünü devrettiği yorumuna destek aradığı anlaşılmaktadır.
4.2.2. Lehman, Nakit Borçlanma Kaydı Yapmayıp Türev Varlık Kaydı Yapmıştır.
Lehman, 100 dolarlık nakit karşılığı 105 dolarlık menkul kıymet verdiği varsayımıyla, 5
dolarlık türev kaydı yapmıştır. Bunun mantığı şudur: Repo vadesi geldiğinde 105 dolarlık
menkul kıymet için 100 dolar ödeyecektir. Buradaki 5 dolar, teminat fazlasını göstermektedir.
Bu türev, pozitif bir değer olduğundan da SFAS 133 uyarınca varlık olarak kaydedilecektir.
Valukas, Lehman’ın dahili e-mailleri üzerinden yaptığı incelemede bunu destekleyen emailler de bulmuştur. Örneğin bunlardan birinde, “bir vadeli (forward) sözleşme uyarınca
100$ ödeme karşılığında 105$ değerinde geri alım yapmamız zorunlu olduğundan türev
sözleşmesi uyarınca 5$ değerinde bir alacağımız var” denildiğini aktarmaktadır.
Bu yüksek haircut’a ilaveten, Lehman’ın Repo 105 işlemlerini “kesin satış”mış gibi
gösterebilmesi için ikinci bir adıma daha ihtiyacı vardı ve bunun için de Londra’daki Lehman
Brothers International Europe (“LBIE”)’yi kullanacaktı. Valukas raporunda bunun gerekçesini
şöyle açıklıyor: SFAS 140 uyarınca transfer eden tarafın kontrol gücünü devretmiş sayılması
ve “gerçek satış” olarak muhasebeleştirilebilmesi için transfer konusu varlıkların transfer
edenden “izole” edilmiş olması yani transfer edenin iflası halinde bile transfer eden veya
alacaklılarınca hak iddia edilemeyecek statüde olması zorunludur. Bu kapsamda “izole”
olması için de yasal çerçevede gerçek bir satış söz konusu olmalıdır. Transfer eden taraf
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genellikle de bunu ortaya koymak için “gerçek satış olduğuna ilişkin görüş” almaktadır. Ancak
sorun şu ki, böyle bir görüş verecek hukuk firmasını ABD sınırları içinde bulmak mümkün
değildi. Bu hususu da denetçi Valukas yine incelemeleri sırasında e-mail trafiğinden
çıkarmayı başarmıştır:
“Birleşik Devletler yasalarına göre gerçek satış görüşü almamız mümkün değil”;
“ABD yasalarına göre avukatlar gerçek satış görüşü veremediğinden repolar satış
olarak değerlendirilemez.”
Bu nedenle de Lehman, yukarıda ilgili bölümde de anlatıldığı üzere, Londra merkezli
Linklaters adlı hukuk firmasından Birleşik Krallık yasalarına göre kesin satış görüşü elde
etmek durumunda kalmıştır. Linklaters görüş mektubunu LBIE’ye hitaben düzenlemiş, repo
işlemlerini İngiliz yasalarına göre düzenlenen “Global Master Repurchase Agreement”in 1995
ya da 2000 tarihli versiyonlarına göre analiz etmiştir.
Ne var ki, Linklaters bu görüşü “yalnızca LBIE’ye ve LBIE’in faydasına” verdiğini
belirterek, “başka birine aktarılamayacağını veya başka herhangi bir amaçla
kullanılamayacağı” kaydını da düşmüştür. Ancak, söz konusu görüş yazısında, “bu görüşün
bir kopyası, firmanın bilançolarının hazırlanması amacıyla Lehman Brothers tarafından
denetçilere verilebilir” denilmektedir. Linklaters’ın mektubu sadece LBIE için yazılmış
olmasına rağmen, Lehman’ın Repo 105 işlemlerinin büyük bir bölümü LBI ve LBSF gibi New
York merkezli Lehman şirketlerinin lehine ve bu şirketlerin menkul kıymetleri kullanılarak
gerçekleştirilmiştir.
Esas itibariyle, Repo 105 işlemleriyle ilgili iki alternatif yapı ortaya çıkmıştır:
1. LBIE’nin mülkiyetindeki menkul kıymetler kullanılarak Londra’daki LBIE’nin yürüttüğü
Repo 105 ve Repo 108 işlemleri
2. Lehman’ın ABD merkezli iştiraklerinin (LBI ve LBSF gibi) mülkiyetindeki menkul
kıymetler kullanılarak gerçekleştirilen Repo 105 işlemleri.
Birinci tipteki Repo 105 işlemi esas itibariyle standart repo işlemiyle aynıdır. Tek fark
haircut’ın yüksekliğidir. Bu işlemde, LBIE 105 dolar veya 108 dolar değerindeki menkul
kıymetleri 100 dolar karşılığında transfer etmekte ve daha sonra da bu 100 doları diğer kısa
vadeli borçlarını ödemektedir. Repo 105 işleminin vadesi geldiğinde, LBIE aldığı nakdi faizi
ile birlikte ödemekte ve teminata verdiği menkul kıymetleri geri almaktadır. Lehman ana
ortaklık olarak iştiraklerini konsolide ettiğinde Repo 105’in sonuçları da konsolide mali
tablolara yansımaktadır. Valukas raporunda yer aldığı şekliyle LBIE’nin Repo 105 işlemi
aşağıdaki gibi gösterilebilir:
Şekil 2: LBIE'nin Repo 105 İşlemi Akış Diyagramı
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ABD merkezli bir Lehman şirketi Repo 105 işlemini yapmak istediğinde, önce asgari
105 dolar değerindeki menkul kıymetleri grup-içi bir repo işlemi yoluyla LBIE’ye transfer
etmektedir. ABD merkezli Lehman şirketi ile LBIE arasındaki grup içi repo işleminde haircut
uygulanmamaktadır. LBIE menkul kıymetleri aldıktan sonra, bu menkul kıymetleri kullanarak
Avrupalı bir kuruluşla Repo 105 işlemine girişir. LBIE ile Avrupalı kuruluş arasındaki bu işlem
için minimum haircut söz konusudur.
Ana şirket olan Lehman Brothers Holdings Inc. (LBHI) ise LBIE’ye menkul kıymetleri
karşılığında ABD merkezli Lehman şirketine 105 dolar transfer edebilsin diye ilave 5 dolar
sağlamaktadır. ABD merkezli Lehman şirketi de bu 105 doları repoladığı menkul kıymetleri
ödemek için ya da daha büyük bir olasılıkla kısa vadeli borçlarını ödemek için kullanmaktadır.
Reponun vadesi geldiğinde ise, LBIE bu menkul kıymetleri, Repo 105 anlaşması yaptığı
karşı kuruluştan geri satın almakta ve daha sonra da ABD merkezli Lehman şirketine grup-içi
repo işlemi aracılığıyla iade etmektedir. Denetçi Valukas’ın tespitlerine göre, ABD merkezli
menkul kıymetler kullanılarak yapılan Repo 105 işlemleri iki şirket-içi repo transferi
içermektedir: Önce LBSF’den LBI’ye, daha sonra da LBI’dan LBIE’ye. Süreç Valukas
tarafından aşağıdaki şema ile özetlenmiştir:
Valukas’ın çok sayıda belge ve tanığa dayanarak belirttiğine göre, Lehman’ın Repo
105 işlemleri standart repo işlemleriyle aynı trading ve muhasebe sistemine göre kayıtlara
geçirilmiştir. Lehman’ın elektronik muhasebe sistemleri, tüm repo işlemlerini otomatik olarak
finansman işlemi, yani borçlanma olarak kaydetmektedir. Muhasebe ve trading sistemleri
herhangi bir repo işlemini “satış olarak” kaydetmeye imkan vermediğinden de “manuel
müdahale” kaçınılmaz olmuştur.
Şekil 3: Repo 105 Süreci

LBIE’nin faaliyet sonuçları, Lehman (LBHI)’ın ABD’de raporladığı konsolide tablolarına
aktarılmaktadır. Dünyanın çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren Lehman şirketleri defter ve
kayıtlarını USGAAP’a göre tutmaktadır. LBIE ve LBSF kontrolörleri “işlem polisliği” ve Repo
105 işlemlerinin manuel olarak kaydı ile USGAAP’a uygunluğundan sorumlu tutulmuşlardır.
Sonuç olarak, LBIE’in finansal tabloları USGAAP’a dönüştürme işlemi gerekli olmaksızın
LBHI’nin konsolide tablolarına dahil edilmiştir. LBHI ise, LBIE çalışanları tarafından manuel
girilen Repo 105 kayıtlarının USGAAP’a uygun olup olmadığını sorgulamamıştır.
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4.2.3. Repo 105 İşleminin Muhasebeleştirilmesi
Şimdi, Lehman'ın Repo 105 uygulamasını muhasebesel açıdan inceleyelim (Belverd E.
Needles, Jr., 2014):
Tipik bir repo işleminde nakit kısa vadeli bir borç (short-term payable) şeklinde elde edilir:
....................................../............................................
Nakit
100
Kısa Vadeli Borç
100
....................................../............................................
Buna göre, kredinin arkasındaki teminat varlıklar bilançoda kalır ve dipnotlarda
açıklanır. Dolayısıyla kaldıraç rasyosu üzerinde bir etki söz konusu olmaz. Kredi faiziyle
birlikte 30 gün içinde geri ödendiğinde, geri ödeme kaydı şöyle yapılmaktadır:
....................................../............................................
Kısa Vadeli Borç
100
Faiz Gideri
2
Nakit
....................................../............................................

102

Lehman ise repo işlemini Repo 105 şeklinde konfigüre etmiştir. Teminat varlıkları (repo
işleminde menkul kıymetler), gerialım future opsiyonu ile kreditöre transfer edilmektedir:
....................................../............................................
Nakit
100
Gerialım Future Opsiyonu
5
Menkul Değerler
....................................../............................................

105

Bu işlemde borç kaydı da kazanç veya zarar kaydı da yoktur. Toplam varlıklar ve
yükümlülükler değişmeden kalmaktadır. Bu suretle Lehman, SFAS 140'ın 218. paragraf
hükmündeki koşulları tutturmuş olmaktadır: "Transfer edenin üzerindeki kontrolü verdiği
finansal varlıkların transferi kredi olarak değil, satış olarak muhasebeleştirilir."
Lehman daha sonra bu nakdi, borcu ödemede kullanır:
....................................../............................................
Kısa Vadeli Borç
100
Nakit
100
....................................../............................................
Böylece, Lehman'ın kaldıraç rasyosu borçtaki azalma ile iyileşmekte ve şirket kaldıraca
ilişkin gereklilikleri karşılamaktadır.
Dönemin ardından 30 gün içinde Lehman yeniden fonları borçlanmakta ve teminat
varlıklarını geri satın almaktadır:
....................................../............................................
Nakit
100
Kısa Vadeli Borç
100
....................................../............................................
Menkul Değerler
105
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Faiz Giderleri

2
Nakit
102
Gerialım Future Opsiyonu
5
....................................../............................................
Lehman için repoyu çekici kılan birkaç neden sayılabilir. Öncelikli neden, repo
anlaşmalarının bir günlük olmasıdır. Diğerleri ise finansal aracın teminat niteliği ve
sözleşmenin kısa vadeli durasyonu nedeniyle teminat değer kaybı riskinin çok düşük olması
gösterilmektedir. Diğer taraftan, muhasebe standartlarının karmaşıklığının yarattığı boşluk da
brokerlık firmalarınca kullanılmıştır. Lehman'ın Repo 105 işlemlerini teminatlandırmada
kullandığı varlıklardan bazıları mortgage'a dayalı menkul kıymetler de dahil olmak üzere
kamu-dışı menkul kıymetlerdir. Bu da Lehman'a geçici olarak toksik varlıklarını bilanço dışına
çıkarma olanağı vermiştir. Ayrıca bu boşluk sayesinde Lehman söz konusu repo işlemlerini
kredi yerine satış olarak muhasebeleştirmiş ve bu suretle ilgili menkul kıymetleri bilanço dışı
bırakabilmiştir. Bu muhasebe oyunuyla Lehman 50 milyar dolar değerindeki riskli varlığını
bilanço dışına çıkarabilmiştir (Stewen W.Smalt-J.M.McComb II, 2015).
5. Repo 105 İşlemi Aracılığıyla Bilanço ve Kaldıraç Yönetimi
2007 yılı ortalarından itibaren piyasada yatırım bankalarının kaldıraç düzeylerine ilişkin
artan kaygı düzeyi ile birlikte kaldıraç seviyesinin düşürülmesi talepleri hızlanmaya
başlamıştır. Sonuçta Lehman üst yönetimi, piyasa beklentilerini karşılamak ve olası bir rating
notu düşüşünün önüne geçmek amacıyla bilanço ve kaldıraç düzeyinin düşürülmesi yönünde
baskı kurma yoluna gitmişlerdir. Ocak 2008’de Richard Fuld, stratejik bir karar alarak
Lehman Brothers’ın bilançosunu küçültüp kaldıraç rasyosunu da düşürme girişimini başlattı.
Ne var ki, Lehman’ın taşıdığı pozisyonların büyük bir kısmı “sticky” idi, yani büyük zararları
realize etmeden satışı mümkün olmayacak nitelikteydi. İşte bu nedenle de Lehman, Repo
105 işlemlerine mahkum olmuştu.
Lehman’ın dış raporlamadan sorumlu başkan başyardımcısı Ryan Traversari, Eylül
2007’de gönderdiği e-mail’de Paolo R. Tonucci’ye, “burada olduğum 20 saniye içinde net
kaldıraç rasyosu 'sorunu' birkaç katına çıktı-bunun çoğu da [CFO] O’Meara, Freidheim,
Lowitt, Kurumsal Strateji, Yatırımcı İlişkileri vb’den kaynaklanıyor” şeklinde yazmıştır.
Valukas, Lehman CEO’su R. Fuld ile yaptığı görüşmede bu konuyu da sorgulamıştır: Net
kaldıraç rasyosunu düşürmek için, Lehman ya rasyonun payını yani net varlıklarını azaltmak
ya da paydayı veya özsermayeyi artırmak durumundadır. Lehman, net aktiflerini azaltmayı
tercih etmiştir zira özsermayenin artırılması ile ilgili olarak “bir algılama problemi”nin ortaya
çıkacağı gerekçesi öne sürülmüştür. Ancak, net aktifleri azaltmak için doğrudan varlık satışı
(örneğin menkul kıymetlerin satılması) yoluna gidilmesi Lehman’a çok pahalıya mal olacaktı.
Her şeyden önce aktifte taşınan stok pozisyonların satışı “sticky” niteliği nedeniyle büyük
zararların realize edilmesi demekti. Lehman’dan E. Callan’ın yaptığı bir sunumdan
aktarmalar yapan Valukas, “Lehman’ın bilançosundaki büyümede mortgage ve kredilerin
ağırlık kazandığı, kaldıraç rasyosunu düşürmek amacıyla bu varlıkların satılmasının büyük
zararlara yol açacağı, ancak refinansman riskinin kaldırılması ve piyasa güveninin yeniden
kazanılması için kaldıracın azaltılmasının zorunlu olduğu” analizinin yapıldığını
aktarmaktadır. Gerçekten de, Lehman’ın “Level 3” varlıklarının (yani likit olmayan varlıklar)
kompozisyonuna bakıldığında yüzde 60’ının mortgage kredilerinden oluştuğu görülmektedir.
Callan’ın söz konusu sunumunda 22 milyar dolarlık likit olmayan varlığı elden çıkarması
halinde Lehman’a 750 milyon dolarlık maliyet yükleyeceği açıklanmıştır.
İkinci olarak, bu varlıkların satışı halinde piyasa algıları ve değerlemesiyle ilgili
problemler de artacaktır. Varlıkların belli bir iskontoyla satışı halinde Lehman’ın bilançosunu
genel itibariyle yanlış değerlediği kanaati hasıl olacak ve bilançonun geri kalanıyla ilgili
kaygılar da artarak olumsuz değerlemelere yol açacaktı. Lehman’ın bilançosunda taşıdığı
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toplam likit olmayan varlık pozisyonları 2006’da 41 milyar dolardan 2007’de 115 milyar dolara
ve 2008’in ilk çeyreğinde de 120 milyar dolara sıçramıştır.
Repo 105 işlemlerinin üçer aylık dönemler itibariyle etkisini görmek açısından
Valukas’ın raporunda kullandığı tabloya bakmak yararlı olacaktır.
Tablo 2: Repo 105 İşleminin Üçer Aylık Dönemler İtibariyle Etkisi
Milyon $

31.5.2008

29.2.2008

30.11.2007

31.8.2007

31.5.2007

28.2.2007

30.11.2006

a)Toplam Aktifler

639.432

786.035

691.063

659.216

605.861

562.283

503.545

(13,031)

(16,569)

(12,743)

(10,579)

(7,154)

(6,293)

(6,091)

(294.526)

(368.681)

(301.234)

(287,427)

(257,388)

(251,662)

(225,156)

Tanımlanabilir
G.Maddi Varlıklar
ve Şerefiye

(4,101)

(4,112)

(4,127)

(4,108)

(3,652)

(3,531)

(3,362)

b)Net Varlıklar

327,774

396,673

372,959

357,102

337,667

300,797

268,936

c)Özkaynaklar

26,276

24,832

22,490

21,733

21,129

20,005

19,191

d)Maddi Özvarlık

27,179

25,696

23,103

22,164

21,881

19,487

18,567

24.3 x

31.7 x

30.7 x

30.3 x

28.7 x

28.1 x

26.2 x

12.1 x

15.4 x

16.1 x

16.1 x

15.4 x

15.4 x

14.5 x

50,383

49,102

38,634

36,407

31,943

27,284

24,519

26.3 x

33.6 x

32.4 x

32.0 x

30.2 x

29.5 x

27.5 x

Fark

Yüzde 8

Yüzde 6

Yüzde 6

Yüzde 6

Yüzde 5

Yüzde 5

Yüzde 5

Net Kaldıraç
Rasyosu: (b+e)/d

13.9 x

17.3 x

17.8 x

17.8 x

16.9 x

16.8 x

15.8 x

Fark

Yüzd 15

Yüzde 12

Yüzde 10

Yüzde 10

Yüzde 9

Yüzde 9

Yüzde 9

Eksi:
Yasal ve diğer
amaçlarla ayrılan
nakit ve menkul
kıymetler
Teminatlı Kredi
Anlaşmaları

Kaldıraç
Rasyosu: a/c
Net Kaldıraç
Rasyosu: b/d
Repo 105/108
Kullanımı
Eğer Repo105
yerine normal
repo kullanılsaydı
Kaldıraç
Rasyosu: (a+e)/c

Görüldüğü üzere Lehman, Repo 105 işlemlerini gerçek satış gibi göstermek suretiyle
yüzde 9-15 aralığında bir kaldıraç iyileşmesi sağlamıştır. Mayıs 2008’de Lehman, Moody’s
Investor Service’a verdiği bir sunumda net aktiflerinde yaklaşık 50 milyar dolarlık bir küçülme
ile aktif bir kaldıraç indirme (deleveraging) politikası izleyerek sermaye pozisyonunu
güçlendirdiği mesajını vermiştir. Söz konusu sunumda 2008 yılı ikinci çeyrek dönem sonunda
net kaldıraç rasyosunun 15,4x’den 12,6x’ya düşeceği ve net bilanço küçülmesinin de 50,38
milyar dolar olacağının beklendiği ifade edilmiştir. Nitekim iflastan kısa bir süre önce 3
Haziran 2008’de Fitch’e verdiği sunumda rating notununun düşürülmesini gerektirecek bir
durumun olmadığı, sermaye pozisyonunun kaldıraç indirme nedeniyle daha da güçlendiği
ifade edilmiştir. 5 Haziran 2008’de bu kez S&P’ye verdiği sunumda, rating notunun
düşürülmesini gerektirecek bir durumun olmadığı, net bilançonun 2008 yılı ilk çeyreğine göre
70 milyar dolar, brüt bilançonun ise 140 milyar dolar daha düşük olacağını bekledikleri ifade
edilmiştir. Ayrıca, net kaldıraç rasyosunun da ikinci çeyrek sonu itibariyle 12,1x’e düşeceği
ileri sürülmüştür.
Haziran 2008’de Fitch, Lehman’ın notunu bir derece aşağı indirerek AA-‘den A+’ya
çekti. Buna karşı Lehman, kararı eleştiren mektuplar göndererek sermayesinin güçlü ve
kaldıraç düzeyinin de düşük olduğu savunmasını yapmıştır. Denetçi Valukas, söz konusu üç
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önde gelen rating kuruluşunun temsilcileriyle görüşmüş ve hiçbirinin Lehman’ın Repo 105
işlemleri yaptığını ne ismen ne de tanım olarak bilmedikleri anlaşılmıştır. Repo işlemlerinin
bir kısmını gerçek satış işlemi gibi kaydettiği ve bu suretle kaldıraç rasyolarını düşük
gösterdiği konusunda herhangi bir bilgileri bulunmadığı ortaya çıkmıştır.
Düzenleyici ve denetleyici otoritelerin de Lehman’ın Repo 105 işlemlerinden bir haberi
olmamıştır. Ayrıca, Lehman bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama da yapmamıştır. ABD'de,
düzenleyici ve denetleyici kurumların Lehman'ı denetlemede son derece yetersiz kaldıkları
görülmektedir. Ne Lehman'ın mali bünyesinin gerçek durumunun ortaya konması ne de
kazanç yönetimi, yaratıcı muhasebe veya makyajlama gibi işlemlerinin tespiti yapılabilmiştir.
Lehman Brothers’ın CEO’su Richard Fuld ise Lehman’ın Repo 105 işlemleriyle ilgili bir
şey hatırlamadığını, herhangi bir repo işlemini gerçek satış olarak değerlendirdiklerine ilişkin
bilgisi olmadığını söylemiştir. Denetçi Valukas, Lehman’ı denetleyen Ernst&Young ekibinin
başındaki William Schlich ile de görüşmüştür. Schlich, Lehman’ın Repo 105 işlemlerinden
Ernst&Young olarak yıllardır haberdar olduklarını, Lehman’ın Repo 105 Muhasebe
Politikasını FASB’ın SFAS 140’ı yayımından itibaren yürürlüğe koyduğunu ifade etmiştir.
Ancak kendilerinin bu politikanın hazırlanmasında hiçbir rolü olmadığını ileri sürmüştür. Yine
kendilerinin bu işlemlerin kullanımına ilişkin ne tavsiyede bulunduklarını ne de söz konusu
Muhasebe Politikasına “onay” verdiklerini ifade etmiştir. Ernst&Young’ın konuya sadece
“teorik” açıdan baktığını, fiili Repo 105 işlemlerinin SFAS 140’a uygunluğunun analiz
edilmesinin söz konusu olmadığını iddia etmiştir.
Lehman 1934 tarihli SEC yasası bölüm 13(a) uyarınca Form 10-K denen yıllık ve Form
10-Q denen üçer aylık raporları sunmak zorundadır. Lehman’ın bu raporlamalarında ne
ismen ne de tanım olarak Repo 105 işlemlerini açıklamadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca
raporladığı net kaldıraç rasyosu rakamına nasıl ulaştığını da açıklamamıştır. Valukas,
Ernst&Young’ın Lehman’ın mali raporlamalarının incelenmesi ve denetlenmesi, yolsuzluk
iddialarının incelenmesi gibi hususlar dikkate alındığında mesleki standartlara uymadığına
ilişkin yeterli kanıtların mevcut olduğu sonucuna varmaktadır. Valukas raporunda “mesleki
standartlar” hakkında da özet bilgiler vermektedir. Buna göre, bağımsız denetçinin asli
sorumluluklarından biri şirketin mali tablolarının Genel Kabul Edilmiş Muhasebe
Standartlarına (GAAP) uygun olarak gerçeğe uygun, tüm önemli hususları içerir nitelikte
sunulup sunulmadığı hakkında görüş vermektir. Mesleki standartlar ise, bağımsız denetçiler
mali tabloların ve SEC’e yapılan raporlamalarda yer alan diğer bilgilerin denetimini ve
incelemesini yaparken yerine getirmeleri gereken yükümlülüklerin tayini için tesis edilmiştir.
Bu standartlar da Genel Kabul Edilmiş Denetim Standartları (GAAS) olarak
tanımlanmaktadır. Ayrıca, Public Accounting Oversight Board (PCAOB) tarafından çıkarılan
uygulama standartlarına da değinerek söz konusu bağımsız denetim şirketinin ihmal ettiği
hususları ve yanlış uygulamaları değerlendirmektedir6.
6. İlkeye Karşı Kural Bazlı Standart Tartışması
Yaygın olarak kabul edildiği üzere IFRS, USGAAP'e göre daha ilke bazlı bir muhasebe
sistemidir. Gerçekte her iki sistem de sağlam ilkelere dayalıdır. Her iki sistemde de çok
sayıda kural vardır. Hiçbir sistem mutlak anlamda kurala dayalı ya da ilkeye dayalıdır
denemez. Ancak genel olarak bakıldığında USGAAP'in kurala dayalı, IFRS'nin de ilkeye
dayalı olduğu söylenebilir. İlke bazlı çerçevenin temel karakteristiği benzer işlemlere farklı
yorumlar yapılabilmesi potansiyeli taşımasıdır. İlke bazlı muhasebe standartları, muhasebe
kuralının metnine/lafzına mutlak bir bağlılıktan ziyade o kuralın ruhuna vurgu yapmaktadır.
İlke bazlı muhasebe sisteminde yorum veya tartışma alanları standartları koyan otorite
tarafından açıklığa kavuşturulur.
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Örneğin, özkaynak muhasebesi, yüzde50'den az sahipliğin söz konusu olduğu uzun
vadeli yatırımlar için kullanılırken konsolidasyon muhasebesi yüzde50'nin üzerindekiler için
geçerli olmaktadır. İlke bazlı standartlara göre ise, öz şekilden önce gelmektedir. Örneğin,
yüzde 50 civarındaki bir yatırımın konsolidasyon muhasebesine mi yoksa özkaynak
muhasebesine mi tabi olacağı özün önceliğine göre takdir edilecektir. İlke bazlı standartlara
olan yönelim Sarbenes-Oxley'den sonra SEC tarafından desteklenmesiyle hız kazanmıştır.
İlke bazlı yaklaşımın "şirketlerin finansal sonuçları ve durumu hakkında daha şeffaf
enformasyon sağladığı" ve "yüzde testi kullanımından kaçınmayı önerdiği" için desteklendiği
görülmektedir (S.Taub, 2003). Başta Sir David Tweedie olmak üzere birçok yetkili ilke bazlı
standartların kurala dayalı standartlara üstün olduğunu zira bu ikincisinin finansal
mühendislik için imkanlar sunduğunu dile getirmiştir. Bir kural yaratılır yaratılmaz finans
mühendisleri için üzerinde çalışabilecekleri bir alan sağlamış olmaktadır. Bu alanın sınırları
içinde kaldıkları müddetçe denetim otoritelerinin söyleyebilecekleri fazla bir şey yoktur. Bu
nedenle kurala dayalı muhasebe sisteminin "yaratıcı muhasebe"yi cesaretlendirdiği ileri
sürülmektedir. İlke bazlı sistemde ise işletmelerin işlemlerin özünü veya işletme amacını
raporlamaları, denetçilerin de bunları denetlemeleri gerekmektedir (Mano,R., Mouritsen, M.,
and Pace, R, 2006). Kurala dayalı muhasebe sisteminde finansal mühendislik imkanlarının
geniş yer bulması "kazanç yöntemi", "yaratıcı muhasebe" gibi muhasebe skandallarına daha
çok rastlanıldığı iddialarını güçlendirmektedir.
Aşağıdaki tabloda bağımsız denetim firmalarınca şartsız (unqualified) görüş verilip de
birkaç ay içinde batan bazı finansal kuruluş örnekleri verilmektedir (Frederick D. Lipman,
2012).
Tablo 3: Bağımsız Denetimden Geçen ve Batan Şirketler
Şirket
Lehman Brothers
AIG
Citigroup
Fannie Mae
Freddie Mac
Washington
Mutual
New Century
Financial Corp.
The Bear Stearns
Compines Inc.
Countrywide
Financial Corp.

Olay
İflas
TARP
TARP
Devletçe devralma
Devletçe devralma

Olay Tarihi
15.09.2008
16.09.2008
26.10.2008
06.09.2008
02.09.2008

Yatırımcı Zararı
31.437,1 milyon$
155.499,6 milyon$
212.065,2 milyon$
64,1 milyon$
41,5 milyon$

Denetim Firması
Ernst&Young
PwC
KPMG
Deloitte
PwC

İflas

26.09.2008

30.558 milyon$

Deloitte

İflas

02.04.2007

2.576,4 milyon$

KPMG

Satın alınma

17.03.2008

20.896,8 milyon$

Deloitte

Satın alınma

11.1.2008

22.776 milyon$

KPMG

İhtilafların çok olduğu bir ekonomide kurala dayalı standartların daha kullanışlı olduğu
düşünülmektedir. Örneğin (Donelson, Dain C., McInnis, John M. and Mergenthaler, Richard
Dean, 2010) mali tablolarını yeniden sunmak durumunda kalan üç şirketi incelemişlerdir.
Yazarlar bu şirketlerin daha kurala dayalı olan standartları ihlal ettiklerinde çok düşük bir
olasılıkla dava edilmekte olduğunu tespit etmişlerdi ve bu da kurala dayalı standartların
karmaşıklığının inandırıcı bir karine sunduğu görüşü ile tutarlı olmaktadır. Buna göre
yanlışlık, en fazla masum bir gerekçeye dayanmaktadır. Bu sonuç, sadece istatistiksel olarak
değil aynı zamanda ekonomik olarak da anlamlı bulunmuştur
IASB, standartlarını kavramsal çerçeveye dayandırıp, ayrıntılı kılavuz veya sektör
kılavuzu ortaya koymamıştır. IASB, ilkelere dayalı yaklaşımı benimsemiştir. Nisan 2010'da
IASB Başkanı Sir David Tweedie'ye Repo 105 sorulmuş ve Tweedie de "Biz buna müsaade
etmeyiz. Zira bizim kurallarımız değil, ilkelerimiz var, dolayısıyla bunu yapamazsınız"
şeklinde cevap vermiştir7. FASB ile IASB arasındaki standart koyma süreci arasındaki fark
şöyle özetlenebilir: Hasılat kaydı (revenue recognition) ile ilgili olarak çoğu sektör kılavuzu da
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içermekte olan yaklaşık 25 FASB standardı söz konusu iken bu sayı IASB'ye gelince sadece
ikiye inmektedir.
Lehman uygulaması, kurala dayalı standartların finansal kuruluşlara yasal ve
muhasebesel oyunlarla optimizasyon sağlamalarına nasıl imkan verdiğinin çok çarpıcı bir
örneği olarak gösterilmektedir. Uluslararası ölçekte faaliyet gösteren firmalar açısından, ABD
ile diğer ülkeler arasındaki vergi, muhasebe ve sermaye rejimleri farklılıkları firmaları bu kısıtları
minimize edecek şekilde faaliyetlerini yapılandırmaya sevk etmektedir. Bilanço makyajlaması
yanında "muhasebe arbitrajı" da bu açıdan sıklıkla başvurulan yöntemler arasında yer
almaktadır. Lehman, Londra broker-dealer iştirakinde yürütülen repo işlemleri aracılığıyla bazı
varlıklarını bilanço dışına aktarmıştır. Burada amaç Bankanın çeyrek dönemler itibariyle
raporladığı kaldıraç rasyosunu azaltmaktır. Diğer taraftan, ilginç bir şekilde "kazanç"
yönetiminden ziyade bu işlemi "borç veya bilanço" yönetimi olarak adlandırmanın daha doğru
olacağını ileri sürenler de bulunmaktadır (Belverd E. Needles, Jr, 2014).
Lehman'ın Repo 105 işlemi ile gerçek borç düzeyini saklama şeklindeki maskeleme
operasyonu tipik bir muhasebe usulsüzlüğü olarak görülebilir. ABD'de geçmişte birçok şirketin
bilançolarında finansal kaldıraç düzeyini küçük göstermek için çeşitli yöntemler kullanıldığı Ketz
(2003) tarafından ayrıntılı olarak incelenmiştir. Yazar finansal riski saklamanın geleneksel
olarak dört ana yöntemi olduğunu vurgulamaktadır (J.Edward Ketz, 2003):
1. Yatırımların özkaynak yöntemi (equity method) ile muhasebeleştirilmesi
2. Kiralama anlaşmaları (lease agreements)
3. Emeklilik planı muhasebesi (pension plan accounting)
4. Özel Amaçlı İşletmeler (Special Purpose Entities)
Smith (2011) ise çalışmasında bunlara ilaveten iki yeni yöntemi ilave etmektedir:
Enron'un "emtia önödemeleri" (commodity prepays) yöntemi ile Lehman Brothers'ın Repo
105 yöntemi. Enron, finansman faaliyetlerinden hasıl olan nakit akışlarını işletme
faaliyetlerinden hasıl olan nakit akışlarına "dönüştürmek" için türev ürünleri kullanmıştır. Bu
bağlamda, muhasebe oyununun sonuçlarını görmek açısından Standart Repo işlemi ile Repo
105 işleminin mali tablo etkilerini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür (Rosalind Z. WigginsAndrew Metrick, 2015):
Tablo 4: Standart Repo ve Repo 105 İşlemlerinin Mali Etkileri
Bilanço Etkisi

Toplam Varlıklar Üzerindeki Etkisi
Toplam Borçlanmalar Üzerindeki
Etkisi
Toplam Yükümlülükler Üzerindeki
Etkisi

Kaldıraç Rasyoları Üzerindeki Etkisi
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İşlem Tipi
Standart Repo
Repo vadesi boyunca transfer edilen
menkul kıymetler aktifte kalmaya devam
eder. Bilanço değişmez

Lehman'ın bilançosunda menkul kıymet
stoku değişmeden kaldığından,
borçlanılan nakit toplam varlıkları artırır.
Alınan nakit karşılığında borçlarda bir
artış kaydı yapılır.
Ödünç alınan nakdi geri ödeme
yükümlülüğünü temsilen bir yükümlülük
kaydı yapılır. Bu da yükümlülükleri
artırır.
Kaldıraç üzerinde etkisi yoktur.

Repo 105
Transfer edilen menkul kıymetler
satılmış olarak kabul edilir ve repo
vadesi boyunca bilanço dışı bırakılır.
Bilanço küçülür. Teminat karşılığında
alınan nakit, satıştan elde edilen hasılat
olarak kaydedilir.
Lehman'ın menkul kıymet stoku
azaldığından, toplam varlıklar
değişmeden kalır.
Alınan nakit borçlarda bir artış olarak
kaydedilmez.
İşlemin ekonomik özü bir borçlanma
olmasına rağmen ödünç alınan nakdi
temsilen bir yükümlülük kaydı
yapılmamıştır. Bu nedenle toplam
yükümlülük artmaz.
Lehman Repo 105 işlemleriyle
borçlandığı fonları diğer kısa vadeli
yükümlülüklerini ödemede kullanmıştır.
Bu suretle toplam varlıklarını azaltmış
ve bu da kaldıraç rasyolarını
düşürmüştür.
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7. FASB Güncellemesi
FASB 12 Haziran 2014 tarihinde Accounting Standards Update No. 2014-11, Transfers
and Servicing (Topic 860): Repurchase-to-Maturity Transactions, Repurchase Financings,
and Disclosures'ı yayımlamıştır. Bu standardın amacı, repo ve benzeri işlemlere ilişkin
finansal raporlamayı daha açık hale getirip iyileştirmek olarak belirtilmiştir. Bu güncelleme
kılavuzu, vadeye kadar repo işlemleri ve repo anlaşmalarının muhasebesine ilişkin
açıklamalar getirmektedir. Daha da ileri gidildiğinde, tüm bu işlemler teminatlı borçlanma
olarak muhasebeleştirilecektir. Söz konusu kılavuz, vadeye-kadar-repo işlemleri için satış
muhasebesini elimine etmiş ve bir finansal varlığın transferi ve eşzamanlı repo finansmanının
kombine esasa dayalı olarak bir forward anlaşması şeklinde muhasebeleştirilebileceğini
söyleyen kılavuzun yerini almıştır. Ayrıca söylemek gerekir ki, bu yeni kılavuz vadeye-kadarrepo işlemleri hususunda USGAAP ve IFRS'yi birbirine yakınlaştırmıştır (Belverd E. Needles,
Jr, 2014).
Yeni Standart transfer edenin repo işlemlerinin niteliğine ilişkin şeffaflığı artırmak için
kamuya açıklamaları da genişletmiştir. Dipnotlarda açıklanan repo işlemleri artık işlem tipine
göre sınıflandırılacaktır. Açıklanacak hususlar arasında defter değeri, elde edilen nakdi
tahsilat (proceeds), teminat, risk değerlendirmesi ve finansal tablo etkileri sayılabilir.
8. Yeni USGAAP'a Karşı IFRS
IFRS'nin repo anlaşmalarına bakış açısı şöyledir: "Riskleri ve getirileri kim elinde
tutmaktadır?". Eğer transfer eden taraf risklerin ve getirilerin çoğunu taşıyorsa o zaman
transfer eden söz konusu finansal varlığın kontrolünü sürdürdüğü kabul edildiğinden bu işlem
"teminatlı borçlanma" olarak muhasebeleştirilecektir. Tersine, eğer transfer edilen taraf
finansal varlığın risklerini ve getirilerini elinde tutuyorsa bu takdirde transfer edenin
defterlerinde "satış" işlemi olarak muhasebe kaydı yapılacaktır.
Risk ve getirinin IFRS tanımı yerine USGAAP "kontrol" kriterini kullanmaktadır. Repo
anlaşmasının "satış" olarak görülebilmesi için transfer eden tarafından yasal kontrolünden
vazgeçilmesi gerekmektedir. Şayet kontrol tamamen transfer edilen tarafa verilmezse repo
işlemi "Teminatlı Borçlanma" olarak kabul edilmektedir.
9. Varlık Değerleme ve Repo 105
SFAS 140'da ele alınan önemli bir husus varlıkların likiditesidir. Eğer ilgili varlıklara
ilişkin bir piyasa yoksa bu varlıkları yani menkul kıymetleri değerlemek çok zor olacaktır ve
bu nedenle de Repo 105 sözleşmelerinde yüzde 5 –yüzde 8 oranında karşılık uygulanacaktır
(burada menkul kıymetlerin alıcısının kolayca benzer menkul kıymetleri satın alamayacağı
varsayımı yapılmaktadır). Oysa Lehman Repo 105 işlemine ilişkin muhasebe politikasında
"kolayca elde edilebilir" (readily obtainable) ifadesini kullanmıştır. Gerçekte böyle bir
piyasanın mevcut olup olmadığı tartışmalıdır. Bununla Lehman, menkul kıymetlerin likit
olduğu ve dolayısıyla SFAS 140'daki koşula uygun olduğu izlenimini vermektedir. SFAS
140'ın Lehman'a nakit durumunu iyileştirme imkanı sağlamış olmasına rağmen, şayet
USGAAP'daki varlık satışına göre kayıt yapılsaydı, alınan nakit tutarı varlığın defter
değerinden daha az ise zarar kaydı yapılması gerekecekti. Lehman Brothers SFAS 133'ü
uygulamış, değer farkını zarar olarak değil de bir finansal varlık, yani Repo 105
düzenlemelerinde "aşırı teminatlandırma" tutarını yansıtan bir türev olarak kaydetmiştir.
Böylece, net kârda bir indirim olarak gösterilecek olanlar net varlıklarda bir artış olarak
gösterilmiştir. Bir sonraki muhasebe döneminde işlemin geri satın alım kısmı gerçekleştiğinde
"aşırı teminatlandırma"yı temsil eden varlık da silinmektedir (B.Jones-T.Presley, 2013).
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Şayet Lehman, varlıkları repo aracılığıyla transfer etmemiş olsaydı, değeri düşen bazı
varlıkları bilançoda görünür olacaktı. Bir varlığın değeri düştüğünde muhasebesel olarak söz
konusu varlığın değeri düşürülür ve bir zarar kaydı yapılır. Eğer gerçeğe uygun değer
muhasebesi uygulanıyorsa o varlığın değeri piyasa değerine göre azaltılır. Yatırımın
niteliğine bağlı olarak da ortaya çıkan sonuç ya özkaynaklara, ya diğer kapsamlı gelire ya da
gelir tablosuna yansıtılır (B.Jones-T.Presley, 2013).
10. Sarbanes-Oxley Kanunu, Kurumsal Yönetim ve Repo 105
Sarbanes-Oxley Kanunu, büyük ölçüde 1934 tarihli Securities Exchange Act içine
dercedilmiştir. Burada altı çizilen husus, bilanço dışı işlemlerin dipnotlarda açıklanması
gereğidir. Oysa Lehman Repo 105 işlemlerini dipnotlarda açıklamamıştır. Ayrıca SOX'a göre
"kritik" muhasebe politikalarının denetçiler tarafından denetim komitelerine bildirilmesi
gerekmektedir. Ancak Lehman'ın söz konusu işlemleriyle ilgili olarak denetim komitesine
raporlama yapıldığına ilişkin bir kanıt bulunamamıştır. Nitekim Valukas'ın raporunda da
yönetim kurulunun Repo 105'in finansal etkisi konusunda bilgilendirilmediği ileri sürülmektedir
(Valukas, 2010, s.1019).
Lehman Repo 105 işlemlerine ilişkin kamuya herhangi bir açıklama yapmamış, bu
işlemleri normal türevler arasında kategorize etmiştir. Ayrıca bu finansal araçları daha
sonraki bir evrede geri satın alma yükümü olduğunu finansal tablolarda belirtmemiştir.
Madelyn Antontic ve Mathew Lee gibi soruna dikkat çekmeye çalışanların sesleri silik
kalmıştır. Lehman yöneticileri net kaldıraç düzeyini düşürme konusunda ciddi bir baskı
kurmuşlardır. "Bilanço Çarı" şöhretine sahip Bart Mcdade kaldıraç düzeyini azaltma
çabalarına yoğun destek vermiştir.
ABD'de, 2000'lerin başından itibaren yaşanan şirket skandallarının bir diğer boyutunu
kurumsal yönetim başarısızlıkları oluşturmaktadır. Yönetim kurullarının özellikle de bağımsız
yönetim kurulu üyelerinin gözetim ve denetim işlevini yerine getirmesi için gereken
enformasyonu alamadıkları görülmektedir. Lehman Brothers örneğinde olduğu gibi, çöküşün
gerekçeleri iki ana başlık altında incelenebilir: Teknik nedenler ve kurumsal yönetim
başarısızlığı. Lehman Brothers'ın çok zayıf kurumsal yönetim düzenlemelerine sahip olduğu
ve bir Lehman yetkilisinin de "Kurumsal Yönetim bir şaka" diyerek konuya küçümser bakışını
dile getirdiği ileri sürülmektedir (Simona Tothova, 2013).
OECD ilkelerine göre kurumsal yönetimin şirketlere stratejik rehberlik, icranın yönetim
kurulunca etkili bir şekilde gözetime tabi tutulması ve yönetim kurulunun da şirkete ve
hissedarlara hesap verebilirliği sağlayacak nitelikte kurgulanması gerekmektedir. Bu ilkelere
dayanarak, yönetim kurulu üyelerinin tam bilgilendirilme esasına göre hareket etmesi
gerekmektedir. Yüksek etik standartları şirket işlerine uygulamaları, objektif ve bağımsız
karar almaları beklenmektedir (Simona Tothova, 2013). Hemen hemen tüm şirket skandalı
vakalarında yönetim kurulu üyelerinin (directors), CEO veya CFO tarafından yanlış
bilgilendirildiğini ya da "kandırıldığı"nı ileri sürdüğü görülmektedir (Frederick D. Lipman,
2012). Bu itibarla, söz konusu şirket skandalları kısmen kurumsal yönetim başarısızlığından
ileri gelmekte, özellikle de iç kontrol sisteminin çalışmaması bu duruma etki etmektedir.
Söz konusu şirketlerin denetim komitesi üyeleriyle diğer bağımsız üyelerin, bağımsız
denetim firması tarafından verilen olumlu görüşe güvendikleri ve başka bağımsız bilgi
kaynaklarından da yararlanamadıkları anlaşılmaktadır. Bu itibarla, kurumsal yönetimin
gözetim (oversight) fonksiyonunun, yönetim kurulunun tek kaynağının CEO, CFO ve
bağımsız denetim firması olması halinde etkili olamadığı sonucuna varılmaktadır (Frederick
D. Lipman, 2012).
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Lehman'ın kurumsal yönetim zaafiyeti açısından dikkat çekilen bir husus da yönetim
kurulunda yer alan üyelerin profili olmaktadır. Üyelerin dokuzunun emekli olduğu, dördünün
75 yaş üzerinde olduğu, birinin eski amiral ve bir diğerinin yapımcı olduğu vurgulanmaktadır.
Sadece iki yönetim kurulu üyesi finansal hizmetler sektöründe doğrudan iş deneyimine
sahiptir (Dennis K. Berman, 2008). Lehman'da tüm risk limitleri ve risk yönetim politikaları
şirketin İcra Komitesi (exective commitee) tarafından tesis edilmiştir. Ayrıca, şirket risk
yönetim manueline göre Risk Komitesinin (İcra Komitesi, CRO ve CFO'dan oluşmaktadır)
potansiyel tehditleri ve risk alım faaliyetlerini görüşmek üzere haftada bir toplanması
gerekmektedir. Ne var ki, söz konusu komite 2006 ve 2007'de iki defa toplanmıştır.
Enron, WorldCom ve diğer hissedar felaketlerine tepki olarak Kongre 2002 yılında
Sarbanes-Oxley Kanununu yürürlüğe koymuştur. Buna göre, hisseleri ulusal borsalarda
işlem gören şirketlerde denetim komitelerine önemli görevler yüklenmiş ve muhasebe ya da
denetim konularıyla ilgili kaygıların çalışanlarca iletilmesine imkan veren prosedürlerin
kurulması sağlanmıştır. Bu kaygılar, kurulacak olan direkt hat sayesinde şirket çalışanlarınca
doğrudan denetim komitesine iletilebilecektir. Ancak pratikte pek etkili olduğunu söylemek
zordur. Örneğin, AIG'nin çöküşünden önce, CDS'ler aracılığıyla yüklenilen başlıca riskleri
teşhis eden yöneticiler mevcuttu ancak hiçbiri yönetim kurulu üyelerine bu riskleri açıklama
güdüsüne sahip değildi. Valukas'ın raporunda da, Lehman Brothers'ın finans bölümü kıdemli
başkan yardımcısı Matthew Lee'nin muhasebe usulsüzlüklerinden haberdar olduğu ileri
sürülmektedir. Mayıs 2008'de Lee, amiri konumundaki Martin Kelly'ye Repo 105 işlemi
hakkında bir mektup göndermiştir. Peki, Lee neden bu konuyu denetim komitesine iletmek
üzere direkt hattı kullanmamıştır? Kariyerini ciddi oranda tehlikeye atacağını düşünmüş de
olabilir. Ancak, Lee mektubu gönderdikten yaklaşık bir ay sonra işten çıkarılmıştır (Frederick
D. Lipman, 2012). İhbar sistemi de kurumsal işleyişteki sorunların yönetime aktarılarak
çözümünü kolaylaştıracak bir işlev görememiştir.
11. Sonuç
Şirketlerin farklı saiklerle de olsa, hemen her dönemde kazanç yönetimi, yaratıcı
muhasebe veya muhasebe hilesi gibi çeşitli muhasebe oyunlarına başvurmalarına sıklıkla
rastlanmaktadır. Mali tablolarda zararı gizlemek/dağıtmak, şirketi olduğundan büyük ve kârlı
sunmak, aktif kalitesini ve likiditeyi yüksek göstermek, halka arzlarda talep yaratmak,
yatırımcı güvenini sürdürmek, vergisel avantajlar yaratmak, devlet müdahalesini/yaptırımını
önlemek veya ötelemek, piyasa baskısını hafifletmek ve şirket kaynaklarının suistimalini
perdelemek gibi örnekler sayılabilir. Repo 105 örneğinde Lehman Brothers'ın temel saiki,
gerçek borçluluk düzeyini maskeleyerek bankayı olduğundan çok daha güçlü göstermek
olarak tanımlanabilir.
Lehman, İngiltere'deki bir hukuk firmasından aldığı görüşten yola çıkarak, bir tür
"düzenleme arbitrajı"nı da devreye sokarak, Repo 105 işlemini bir "borçlanma" olarak değil,
bir "satış" olarak muhasebeleştirmiştir. USGAAP'ın kural ağırlıklı yapısının da buna imkan
verdiği ileri sürülmektedir. Bu işlem, varlıkların geçici olarak teminata verilmesi yerine "gerçek
bir satışmış" gibi muhasebeleştirilmesi anlamına gelmektedir. Lehman, raporlama dönemi
öncesi günlerde Repo 105 işlemleri kullanımını düzenli bir şekilde artırmış ve bu suretle
kamuya açıkladığı net kaldıraç rakamları ile bilançosunu küçük göstermeyi başarmıştır.
Lehman'ın dönemsel raporlarında Repo 105 işlemiyle elde edilen nakit borçlanmalar
açıklanmamıştır. Ayrıca nakit varlık kaydı yerine türev kaydı gerçekleştirmiştir. Başka bir
deyişle, bu işlemlerle on milyarlarca dolar borçlanmasına rağmen, söz konusu borcun geri
ödeneceği bilgisini kamuya açıklamamıştır. Repo 105 işlemiyle elde ettiği nakdi de diğer
yükümlülüklerinin ödenmesinde kullanmış, böylece hem toplam borçlarını hem de toplam
varlıklarını azaltıp kaldıraç rasyolarını da düşürmüştür. Bu sayede özellikle üçer aylık dönem
sonlarında ve kuşkusuz son çeyrek dönemde milyarlarca dolarlık varlık bilanço dışına itilerek
muazzam bir bilanço makyajlaması yapılma imkanı doğmuştur. Yeni üç aylık dönem
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başladıktan birkaç gün sonra da Lehman borçlandığı nakit artı faiz tutarını geri ödemek için
gerekli fonları borçlanmakta, menkul kıymetleri geri satın almakta ve bu varlıkları
bilançosunda restore etmektedir.
Avrupa ve özellikle de ABD’de 2001 yılından buyana ortaya çıkan birçok muhasebe
skandalı ve yolsuzlukların gösterdiği gibi, finansal sistemin regülasyonu ve denetim
anlayışında ciddi aksaklıklar ve yetersizlikler bulunmaktadır. Finansal kuruluşların veya
büyük şirketlerin düzenleme, denetim ve gözetiminde ciddi bir paradigma değişimine ihtiyaç
olduğu açıktır. Sanıldığının aksine, özellikle de Anglo-Sakson dünyada "on-site" denen
yerinde ve yoğun denetime çok da sıcak bakılmaz. Bağımsız denetimi esas alan ve "off-site"
denen uzaktan denetim/gözetim esaslı bir denetim altyapısı hakimdir. Bu yapı da yolsuzluk
ve/veya yanlış yönetim kaynaklı sorunların temeline inmekten uzaktır. Batı'da ortaya çıkan
skandallar mevcut sistemin yeterliliğiyle ilgili soru işaretlerini artırır niteliktedir. Ülkemizde
2000 ve 2001 krizlerinin ardından finansal sistemimizde taşlar yerine oturmuştur. 2000 Eylül
ayında faaliyete geçen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nun hızla
kurumsallaşması ile finansal sistemin güven ve istikrarı açısından elzem olan sağlam
düzenleme ve denetleme altyapısı tamamlanmıştır. BDDK, bankaları yakın bir yerinde
denetim ve gözetime tabi tutmuş, türev ürün benzeri bilanço dışı işlemlerinin kullanımı gerek
bankalarımızın muhafazakar tutumu, gerekse de otoritenin risk duyarlılığı nedeniyle çok
sınırlı kalmıştır.
Bilanço makyajlaması ve daha genel olarak da muhasebe oyunları esas itibariyle
yoğun bir yerinden denetim süreciyle ortaya çıkarılabilir. Batı'da bu sorunun, temelde "ihbar
hattı" ile çözülmek istendiği anlaşılmaktadır. Ancak, Lehman örneğinde olduğu gibi bu
sistemin çok da işler olduğunu söylemek güç görünmektedir. Aslında mesele, finansal
kuruluşların risk algılama, risk alma ve risk yönetme kapasitelerinin yeterli ve sofistike
olmasıdır. Basel IV'ün konuşulduğu bir dünyada riskin dilini çözmek, riskin mali tablolara
doğru yansıtıldığından, dolayısıyla varlıklarının önemli bir bölümü risk kavramının içinde olan
bankaların mali tablolarının gerçek riski raporladığından ve bu riskin nasıl yönetildiğine ilişkin
doğru ipuçları sunduğundan emin olmak hayati önem taşımaktadır.
Özellikle finansal kuruluşların kâr, büyüklük vb saiklerle yüksek risk alanlarına
yönelmeleri ve sorunları öteleme amacıyla da muhasebe oyunlarına başvurmaları salt teknik
bir konu olarak da görülemez. Ortada devasa bir sorun var ve bu her şeyden önce özgür bir
piyasanın varlığını ve güvenliğini tehdit edebilecek noktalara kadar varabilmektedir.
Dolayısıyla piyasa, kendi güvenliği ve menfaati için bu tür bir çözüme kayıtsız kalabilecek bir
durumda değildir. Önemli olan doğruluk, şeffaflık, açıklık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle
sınırları çizilen bir alanda, işletmelerin verimli ve etkili bir iktisadi ve ticari faaliyette bulunma
zeminlerinin yaratılması, regülasyonların da öncelikle ilgili sektörün kârlılığını önceleyen bir
perspektifi yakalamasıdır. Ancak bu, bir film kahramanından mülhem ve artık literatüre de
giren "Gordon Gekko Etkisi"ne maruz olarak hiçbir iktisadi, hukuki ve ahlaki "kısıta" tabi
olmadan maksimizasyon yaptığını sanma hatasına düşülmesine fırsat sunan bir düzenleme
ve denetleme iklimine izin vermek anlamına gelmemelidir. Nitekim şirket skandallarının ardı
arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz yaz aylarında Toshiba'nın muhasebe oyunu ile gündem
çalkalanırken daha yakın günlerde Volkswagen'in emisyon skandalı haberleri şirket
skandallarının nereye gideceği konusundaki kaygıları artırmış görünmektedir.
Kuşkusuz bağımsız denetim de, rating kuruluşları da çok önemli işlevlere sahiptir ve
sahip olmaya da devam etmelidir. Piyasayı, yine piyasanın kendi içinden kuruluşlar eliyle
denetlemek hem çok yararlıdır hem de gereklidir. Ancak yeterli değildir. Etkin bir düzenleyici
ve denetleyici otorite, söz konusu kuruluşları hem tamamlayıcı hem de caydırıcı fonksiyon
gören bir tür "stratejik avantaj peşinde koşmayan ajan" konumundadır/olmalıdır. İflas
korumasına başvurduğu tarihte en büyük dördüncü yatırım bankası olan ve her zaman gıpta
ile bakılan bir finansal kuruluşun hem bankacılık/finans tekniği açısından hem de kurumsal
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yönetim açısından çöküşe giden bir sürecin kurbanı olma nedenlerinin önemle araştırılması
gerekmektedir. Repo 105 oyunu, esasen teknik ve yönetsel açılardan bankayı uçuruma
götüren bir yapının makyajlanma araçlarından sadece biridir. Anton Valukas'ın 2.200 sayfalık
çok ciddi bulgular içeren raporundan anlaşıldığı üzere Lehman Brothers'ın mali bünyesinin
gerçek durumundan ve de Repo 105 oyunundan; ne düzenleyici ve denetleyici kurumların,
ne diğer kamu otoritelerinin, ne de bağımsız denetim kuruluşları ile rating kuruluşlarının
haberi vardır. İşin ilginç yanı, eğer görünüşe bakılırsa Lehman CEO'su Fuld'un bile bilgisi
yoktur ve Repo 105 işlemini hatırlamamaktadır.
Bütün bunlar esasen, hukuk sistemleri çok gelişmiş, her açıdan kurumsallaşma düzeyi
yüksek, yaptırımların ağır ve kesin olduğu en gelişmiş ülkelerde bile piyasa gözetim
kurumlarının muhasebe ve hukuk skandallarının önüne geçmekte yetersiz kaldığını artık
kaziye-i muhkeme haline getirmiştir. İster bağımsız denetim ister rating kuruluşu, bilirkişi,
uzman heyet ya da değerleme şirketi olsun, yolsuzlukları ve usulsüzlükleri engelleme
ve/veya saptama konusunda yetersiz kalmaktadır. ABD ve İngiltere’de yaşanan skandallar
bunu açık bir şekilde gözler önüne sermektedir. Bu ülkelerde hem Anglo-Sakson hukuk
anlayışının hem de finansal sektörün büyüklüğünün etkisiyle denetime, özellikle de yerinden
denetime (on-site examination) pek sıcak bakılmamış, özel kuruluşlar eliyle bu fonksiyonun
icra edilebileceği yanılsamasına düşülmüştür. Özel kuruluşlar ile düzenleyici ve denetleyici
kurumlar bu açıdan birbirini tamamlayıcı işlev görmelidirler.
Çözüm elbette özgürlük ama suistimalleri minimize edecek bir korunma sisteminin
varlığıyla birlikte.
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Henry, Emanuel ve Mayer Lehman kardeşler 1800'lerin ortalarına doğru Almanya'dan Alabama'ya
göç etmişler ve 1844 yılında yerel pamuk çiftçilerine çoğunlukla gıda maddeleri satan küçük bir
bakkaliye kurmuşladır. Çiftçiler ödemelerini çoğunlukla pamuk cinsinden yaptıkları için Lehman
kardeşler işin pamuk satışına dayalı olduğunu farkederek, New York'da 1858 yılında pamuk alım
satımına odaklı bir ofis açmışlar ve New York Pamuk Borsası'nın kuruluşunun bir yönüyle öncüsü
olmuşlardır. Lehman kardeşler hem diğer emtiaların alım satımına hem de tahvil ve hisse senedi
piyasasında kaynak arayan şirketlere yardımcı olmaya başlamışlardır. Lehman Brothers 1887
yılında New York Borsası'na üye olmuştur (Wiggins ve Diğ., 2014).
Lehman Brothers Inc. (LBI): LBHI'nın tamamına sahip olduğu bir bağlı ortaklığı olan LBI,
Delaware'de kurulmuştur.
LBSF (Lehman Brothers Special Financing Inc.): LBSF, LBI'nın tamamına sahip olduğu bir bağlı
ortaklıktır.
Haircut: Finansal açıdan kesinti, teminat alımı sırasında, çeşitli teminatların piyasa değerini
hesaplamak için kullanılan ve piyasa değeri üzerinden yapılan iskonto yüzdesidir (B. Akçay-C.
Kayahan-Ö.Ö. Yürükoğlu, 2015).
Cleanup call: Bir borçlanma aracı ihraç edildikten sonra, orijinal tutara göre nispeten küçük olan
dolaşımdaki borçlanma aracı bakiye tutarının erken itfa edilmesi.
Lehman Brothers'ın çöküşünden yıllar sonra, başka bir şirket daha kısmen repo kurallarının
istismarı nedeniyle batmıştır (Bu şirket de 31 Ekim 2011 tarihinde Chapter 11 kapsamında iflas
koruma başvurusunda bulunmuştur). Bir nakit ve türev broker-dealerı olan MF Global Holdings Ltd.
(MF Global), şirketi daha kârlı gösterebilmek için Lehman Brothers'dan farklı bir şekilde repo
işlemlerinden yararlanmıştır. MF Global'in Avrupa ülke borçlanma araçlarına yatırım yaptığı ve
daha sonra bu borçlanma araçlarını tahvilin veriminden daha düşük olan faiz oranından finansman
için teminat olarak kullandığı ileri sürülmektedir. Bu esasen MF Global'e işlemler dizisiyle elde
edilen bir kâr kaydı yapma imkanı verirken, para borçlanması yapmasını da sağlamaktadır. Genel
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olarak tahviller, repo işlemleriyle ilişkili borçlanma maliyetlerinden daha yüksek bir faiz oranı
getirirler. Bu faiz oranı arbitrajını kullanarak MF Global, trade işlemiyle ilgili olarak hemen bir kâr
kaydı yapabilmiştir. Burada MF Global'in kaydettiği, bu repo işleminin şirkete maliyeti ile Avrupa
ülke borçlanma aracından alacağı faiz arasındaki farktır (Belverd E. Needles, Jr, 2014).
MF Global uygulamasının daha açıklığa kavuşturulması açısından basitleştirici bir örnek verelim
(Cause of Action, 2013): Varsayalım ki MF Global'in yatırım yapmak istediği 2.000.000 dolarlık
nakdi olsun. Bunun için yıllık %5 kupon ödemeli 1.000.000 dolarlık İtalyan tahvili satın alsın. Tahvil
cari olarak 1.000.000 dolar değeriyle işlem görmektedir. Buna göre, 1.250.000 dolar olan defter
değerinden yaklaşık %12 iskontolu olarak alınıp satılmaktadır.
Varsayımsal basit bilanço başlangıçta aşağıdaki gibidir:

Söz konusu satın alım sonrası ise bilançonun durumu şöyle olacaktır:

MF Global daha sonrası söz konusu tahvilleri XYZ Bankası ile yapacağı "repo to maturity"
işleminde kullanmaktadır: Buna göre XYZ Bankası MF Global'e 1.050.000 dolar verecek ve
tahvilleri vadeye kadar tutacaktır. Vadede (veya teknik olarak iki gün öncesinde) XYZ Bankası
250.000 dolar - 50.000 tutarını MF Global'e geri ödeyecektir.

7

Accounting Boards to Work on Repo Transactions", (2010, April 17), AccountingToday.com.
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Anonim Şirketlerde Yedek Akçeler
Soner Altaş*
Öz
Türk Ticaret Kanunu’na göre, anonim şirketlerin iç kaynaklarını kullanarak sermaye artırımına
gitmeleri mümkündür. Sermaye artırımında kullanılabilecek iç kaynaklardan birisi yedek akçelerdir.
Ancak, yedek akçelerin ayrılmaları gibi çözülüp sermaye artırımında kullanılmaları sıkı bazı kurallara
bağlanmıştır. Bu kurallara uyulmadan yedek akçelerin sermaye artırımına konu edilmesi, sermaye
artırım kararının iptal edilmesi sonucunu doğurabilmektedir. Bu çalışmada, Türk Ticaret Kanunu’na
göre anonim şirketler tarafından ayrılan yedek akçelerin sermaye artırımında kullanılabilmesi için
uyulması gereken kurallar ele alınmaktadır.
Bu çalışmada belirtilen görüşler yazarına ait olup, çalıştığı Kurumunu bağlamaz.
Anahtar Kelimeler: Kanuni Yedek Akçe, İhtiyari Yedek Akçe, Serbest Yedek Akçe, Sermaye Artırımı,
Yıllık Kâr.
JEL Sınıflaması: G32, K22, M41.
Reserves of Joint-Stock Companies
Abstract
According to the Turkish Commercial Code, joint-stock companies can increase their capitals by
using their internal resources. One of the internal resources that can be used to increase the capital is
reserves. However, dissolution and usage of reserves in capital increase are tied up to strict rules
such as their apportion, by the code. Using reserves in capital increase without obeying these rules,
can end up with the annulment of the capital increase. In this study, rules on using the reserves of
joint-stock company in capital increase under the terms of the Turkish Commercial Code are studied.
Keywords: Statutory Reserves, Discretionary Reserves, Free Reserves, Capital Increase, Annual
Profit .
JEL Classification: G32, K22, M41.

1.

Giriş

Bilindiği üzere, 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu (ETK)’nda sadece esas sermaye
sisteminde dış kaynaklardan sermaye artırımına yer verilmiş, iç kaynaklardan sermaye
artırımına değinilmemiştir. Bu nedenle, iç kaynaklardan sermaye artırımına öğreti yol
göstermiştir. Öğretide, mevcut pay sahiplerinin taahhütlerini artırmak yahut yeni pay senetleri
çıkarmak suretiyle yapılan sermaye artırımı “dış kaynaklardan sermaye artırımı” olarak
adlandırılırken, sermaye artırımı için şirket mal varlığında bulunan bazı kaynakların
kullanılması “iç kaynaklardan sermaye artırımı” olarak kabul edilmektedir (Çevik, 1994,
s.358).
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu1 (TTK)2’’nda ise esas sermaye sistemi yanında kayıtlı
sermaye sistemine de yer verilmiş ve sermaye artırımı “sermaye taahhüdü yoluyla sermaye
artırımı, iç kaynaklardan sermaye artırımı ve şarta bağlı sermaye artırımı” şeklinde üç tür
olarak düzenlenmiştir (Altaş, 2012, s.137-138). Yani, iç kaynaklardan sermaye artırımı, yeni
TTK’da açıkça hükme bağlanmış ve Kanunun 462. maddesinin birinci fıkrasında “Esas
sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir amaca özgülenmemiş yedek
akçeler ile kanuni yedek akçelerin serbestçe kullanılabilen kısımları ve mevzuatın bilançoya
konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği fonlar sermayeye dönüştürülerek
*
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sermaye iç kaynaklardan artırılabilir.” hükmüne yer verilmiştir. İç kaynaklardan sermaye
artırımında kullanılacak kaynaklar denilince akla ilk olarak yedek akçeler gelmektedir. Ancak,
uygulamada, TTK’nın bazı hükümleri göz ardı edildiğinden, yedek akçelerin sermaye
artırımında kullanılmasında zaman zaman hatalar yapılabilmekte, bu nedenle sermaye
artırım kararlarının iptal edilmesi sözkonusu olabilmektedir (Altaş, 2011). İşte bu
çalışmamızda, Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirketler tarafından ayrılan yedek
akçelerin hangi koşullarda sermaye artırımında kullanılabileceği üzerinde durulmaktadır3.
2. Kanuni Yedek Akçelerin Sermaye Artırımında Kullanılması
TTK’da, kanuni yedek akçeler 519. ve 520. maddelerde, genel kanunî yedek akçe ile
şirketin iktisap ettiği kendi pay senetleri için ayırdığı yedek akçe olmak üzere iki ayrı başlık
altında düzenlenmiştir4. 519. maddeye göre, anonim şirketin, yıllık kârının yüzde5’ini ödenmiş
sermayesinin yüzde 20’sini buluncaya kadar genel kanunî yedek akçe -I. Tertip kanunî yedek
akçe- olarak ayırması, ödenmiş sermayenin yüzde 20’sine ulaştıktan sonra da;
 Pay senedi ihraç primlerini (yeni payların çıkarılması dolayısıyla sağlanan primin,
çıkarılma giderleri, itfa karşılıkları ve hayır amaçlı ödemeler için kullanılmamış
bulunan kısmı),
 Iskat kazançlarını (Iskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiş
olan tutardan, bunların yerine verilecek yeni senetlerin çıkarılma giderlerinin
düşülmesinden sonra kalan kısmı),
 Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak
kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onunu (II. Tertip kanunî yedek akçe)
genel kanunî yedek akçeye eklemesi gerekir (Altaş, 2015, s.35-36).
TTK’nın 520. maddesine göre de, anonim şirket, iktisap ettiği kendi payları için iktisap
değerlerini karşılayan tutarda yedek akçe ayırmak zorundadır (Altaş, 2015, s.36).
Genel kanuni yedek akçelerin harcama sınırı ve amaçları, TTK’nın 519. maddesinin
üçüncü fıkrasında düzenlenmiştir. Anılan fıkrada “Genel kanuni yedek akçe sermayenin veya
çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi
gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve
sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.” denilmiştir. Buradaki
“genel kanuni yedek akçe” tabirinden, TTK’nun 519. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında
kastedilen yedek akçeyi anlamak gerekir. Genel kanuni yedek akçeye, 520. maddenin birinci
fıkrası uyarınca şirketin iktisap ettiği kendi payları için ayırdığı yedek akçe de eklenince
kanunî yedek akçeye ulaşılır (Altaş, 2015, s.741).
Bu itibarla, TTK’nın 519. maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “genel kanuni yedek
akçe”nin, birinci ayrımı oluşturan kanuni yedek akçe (I. tertip kanuni yedek akçe) ile TTK’nın
519. maddesinin ikinci fıkrasının bir ila üçüncü bentlerinde sayılan emisyon primi ve ıskat
kazancı ile ikinci ayrımdan gelen yedek akçeleri (II. tertip kanuni yedek akçeleri) kapsadığı
kabul edilmelidir.
Dolayısıyla, genel kanunî yedek akçe, sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını
aşmadığı müddetçe “özel” nitelikte kabul edilecektir (Arslanlı, 1961, s.76). Bu yönüyle, genel
kanuni yedek akçenin sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısına kadar olan kısmını
“bağlı yedek akçe” olarak nitelendirmek mümkündür. Şirket genel kurulunun, bu kısma ilişkin
harcama yetkisi Kanunla sınırlandırılmış ve sadece iki hale özgülenmiştir. Genel kanuni
yedek akçelerin şirket sermayesinin veya çıkarılmış sermayenin yarısına kadar olan kısmının
kullanılacağı alanlardan birincisi, şirket zararlarının kapatılmasıdır. İkincisi ise, işlerin iyi
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gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye veya sonuçlarını
hafifletmeye elverişli önlemlerin alınması için kullanılmasıdır5. Genel kanuni yedek akçenin
esas sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kısmı ise “genel” nitelik kazanır
ve bir anlamda “serbest yedek akçe” haline dönüşür. Bu durumda, şirket genel kurulu, esas
veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşan genel kanuni yedek akçeyi belli bir amaca tahsis
edilmemiş yedek akçeler gibi kullanabilir.
Dolayısıyla, TTK’nın 519. maddesinin üçüncü fıkrası gereği, genel kanuni yedek akçe,
ister aynı maddenin birinci fıkrasına ve ikinci fıkrasının üçüncü bendine göre yıllık kârdan
“ayrılmış” olsun, isterse ikinci fıkrasının birinci ve ikinci bentlerine göre genel kanuni yedek
akçeye “eklenmiş” olsun, şirket sermayesinin veya çıkarılmış sermayenin yarışını
geçmedikçe, maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen amaçlar dışında bir amaç için, ve doğal
olarak sermaye artırımı için de kullanılamaz (Arslanlı, 1961, s.111; Moroğlu, 2003, s.213).
Buna karşılık, genel kanuni yedek akçenin esas veya çıkarılmış sermayesinin yarısını
geçen kısmı sermaye artırımına tahsis edilebilir (Arslanlı, 1961, s.110-111; Moroğlu, 2003,
s.213). Ancak, eğer şirket esas sözleşmesinde kanuni tavanı aşan kısmın sermaye
artırımından başka bir amaç için kullanılması öngörülmüş ise, kanuni tavanı aşan yani şirket
esas/çıkarılmış sermayesinin yarısını geçen genel kanuni yedek akçenin esas sermaye
artırımında kullanılabilmesi için esas sözleşmedeki amaç hükmünün kaldırılması yahut
değiştirilerek sermaye artırımında kullanmaya uygun hale getirilmesi gerekir.
Kanuni yedek akçelerin, TTK’nın 519 maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olarak
sermaye artırımında kullanılması halinde, -sermaye artırımı aynı zamanda esas sözleşme
değişikliği niteliğinde olduğundan ve genel kurulca kararlaştırılması gerektiğinden- ilgili genel
kurul kararı Kanunun emredici hükmüne aykırılık teşkil edeceğinden ve TTK’nın 447.maddesi
gereği “anonim şirketin temel yapısını bozan veya sermayenin korunması hükümlerine aykırı
olan” bir karar sayılabileceğinden batıl kabul edilecektir. Buna karşılık, şirket esas sözleşmesi
ile esas veya çıkarılmış sermayenin yarısını geçen genel kanuni yedek akçenin başka bir
amaca bağlanması ve buna aykırı olarak yarıyı geçen kısmın esas sermaye artırımında
kullanılması halinde, buna ilişkin genel kurul kararı esas sözleşmeye aykırı olması nedeniyle
iptal edilebilir bir nitelik kazanacaktır (Moroğlu, 2003, s.213).
Ancak, TTK, holding şirketleri bu düzenlemeden muaf tutmuştur. Şöyle ki, holding
şirketler, genel kanunî yedek akçeleri tutarı sermayelerinin veya çıkarılmış sermayelerinin
yarısını aşmasa dahi, kanuni yedek akçelerini zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği
zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını
hafifletmeye elverişli önlemler alınması için ya da şirket menfaatine olan sair işler için
kullanabileceklerdir (TTK, m.519/f.4). Bu yönüyle, TTK’da, ETK’nın m.466/f.4 hükmü aynen
korunmuştur. Bu nedenle, holding şirketler, TTK’nun 519. maddesinin üçüncü fıkrasındaki
sınırlamaya bağlı kalmaksızın genel kanuni yedek akçelerini esas veya çıkarılmış
sermayelerine ilave edebilecek, ancak kanuni tavanın altına düşmesi veya tamamen
kullanılması halinde genel kanuni yedek akçe ayrımına devam edeceklerdir (Altaş, 2014,
s.111-112).
Bu noktada, şirketin iktisap ettiği pay senetleri için ayrılan kanuni yedek akçelerin
sermaye artırımında kullanılıp kullanılamayacağı sorusu akla gelebilir. TTK’nın 520.
maddesine göre, anonim şirketin, iktisap ettiği kendi payları için iktisap değerlerini karşılayan
tutarda ayırmak zorunda olduğu yedek akçeler, anılan paylar devredildikleri veya yok edildikleri
takdirde iktisap değerlerini karşılayan tutarda çözülebilirler. Bir başka, bu şekilde ayrılan yedek
akçeler, paylar devredilene veya yok edilene kadar çözülüp kullanılamazlar. Bu sebeple de,
paylar devredilene veya yok edilene kadar sermaye artırımında kullanılmazlar (Altaş, 2015,
s.740).
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Dilerseniz buraya kadar anlatılan hususları iki farklı örnek ile somutlaştıralım:
Örnek-1: (ABC) Anonim Şirketi’nin esas sermayesi 1.000.000 TL olup, bunun 900.000
TL’si ödenmiştir. 2013 yılı bilançosuna göre şirketin kanuni yedek akçeleri toplamı 400.000
TL’dir. Bu durumda, şirket genel kanuni yedek akçelerini esas sermaye artırımında
kullanamaz. Zira, şirketin kanuni yedekleri esas sermaye artırımında kullanma serbestisi,
genel kanuni yedek akçe tutarı ancak 500.000 TL’yi geçtikten sonra başlar. Bir başka
deyişle, şirketin 400.000 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçesi esas sermayenin yarısının
altında kaldığından dolayı “özel” yedek akçe statüsündedir ve sadece TTK’nun 519.
maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen amaçlar için kullanabilir.
Bu noktada bir hususa değinmek faydalı olacaktır. Tek Düzen Hesap Planına göre;
520.Hisse Senedi İhraç Primleri ve 521. Hisse Senedi İptal Kârları hesapları “sermaye
yedekleri” olarak kabul edilse ve 540. Yasal Yedekler hesabı kâr yedekleri içerisinde yer alsa
dahi, bu hesapların tamamı TTK’daki kanuni yedek akçe tanımına girmektedir. Bu nedenle,
esas sermaye artırımına konu “genel kanuni yedek akçe toplamı” hesaplanırken, sözkonusu
üç hesabın bakiyelerinin toplamının alınması gerekir. Bu konuda sadece 540 no.lu hesabın
ya da 540.01. no.lu I. tertip Yasal Yedek Akçe hesabın bakiyesini esas almak yanıltıcı
olacaktır.
Örnek-2: (DEF) anonim şirketinin esas sermayesi de (ABC) Anonim Şirketi’nde olduğu
gibi 1.000.000 TL olup, tamamı ödenmiştir. Ancak, (ABC) A.Ş.’den farklı olarak, 2013 yılı
bilançosunda, (DEF) A.Ş.’nin birikmiş genel kanuni yedek akçe toplamı 900.000 TL olarak
görülmektedir. Bu durumda, (DEF) anonim şirketinin, esas sermayesinin yarısını geçen
400.000 TL (900.000-(1.000.000/2)) tutarındaki genel kanuni yedek akçelerini esas sermaye
artırımında kullanması mümkündür. Çünkü, şirket esas sermayesinin yarısı 500.000 TL’ye
isabet etmekte olup, bu tavanı aşan kısım, yani 400.000 TL “özel” yedek vasfından çıkıp
“genel” yedek akçe niteliğine bürünmekte ve serbestçe kullanım imkanına kavuşmaktadır.
Ancak, (DEF) anonim şirketinin esas sözleşmesinde genel kanuni yedek akçenin
kullanımına ilişkin olarak özel bir hükmün yer aldığını varsayalım. Şirket esas sözleşmesinin
ilgili maddesinde “genel kanuni yedek akçe esas sermayenin dörtte üçünü geçmedikçe,
sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye
veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için
kullanılabilir” denilmiştir. Bu durumda, kanuni tavan, TTK m.519/f.3 yerine esas sözleşmedeki
oran olarak dikkate alınacaktır. Bir başka deyişle, (DEF) anonim şirketinin genel kurulu, genel
kanuni yedek akçelerin ancak 750.000 TL’sini (1.000.000x3/4) aşan kısmı üzerinde tasarruf
serbestisine sahip olabilir. Zira, şirket esas sermayesinin dörtte üçü 750.000 TL’ye tekabül
etmektedir. Bu durumda, (DEF) A.Ş. genel kanuni yedek akçelerinin ancak 150.000 TL’lik
(900.000-750.000) kısmını esas sermaye artırımında kullanabilir.
3. İsteğe Bağlı (İhtiyarî) Yedek Akçelerin Sermaye Artırımında Kullanılması
İsteğe bağlı (ihtiyarî) yedek akçe ayrılmasının altında yatan en önemli sebep, şirketin
oto-finansman ihtiyacının karşılanmasıdır. Ayrılmaları tamamen isteğe bağlıdır, yani anonim
şirketler bu yedek akçeleri ayırıp ayırmama konusunda serbest bırakılmışlardır 6. Hatta, önce
esas sözleşme ile ihtiyari yedek akçe ayrımını öngörüp, sonradan esas sözleşme
değişikliğine giderek ihtiyari yedek akçe ayrımının ortadan kaldırılması da mümkündür
(Tekinalp, 2005, s.792; Altaş, 2015, s.37).
İsteğe bağlı (ihtiyarî) yedek akçeler, genel olarak TTK’nın 521. maddesinde
düzenlenmiş, işçiler yararına yardım akçesine ilişkin 522. ve genel kurul kararıyla yedek akçe
ayrılmasını düzenleyen 523. maddeler de aynı kenar başlığı altında ele alınmıştır. Bu
çerçevede, ihtiyari yedek akçeleri, esas sözleşmeye göre ayrılanlar (genel ihtiyari yedek
35

Soner Altaş

akçeler) ve genel kurul kararıyla ayrılanlar (olağanüstü yedek akçeler) olmak üzere iki gruba
ayırmak mümkündür. Şirket çalışanları ve işçiler yararına yardım akçesi ise hem esas
sözleşme ile hem de genel kurul kararı ile ayrılabilmekte, bu yönüyle de karma bir nitelik arz
etmektedir.
3.a. Esas Sözleşme Gereği Ayrılan Yedek Akçelerin Sermaye Artırımında
Kullanılması
TTK’nın esas sözleşme uyarınca ayrılacak isteğe bağlı yedek akçe {XE İsteğe Bağlı
Yedek Akçe) ETK’nın 467. maddesinden alınmıştır. ETK’nın “İhtiyari Yedek Akçe” kenar
başlıklı 467. maddesinde;
“Yedek akçeye safi karın yirmide birinden fazla bir meblağın ayrılacağı ve yedek
akçenin ödenmiş olan esas sermayenin beşte birini aşabileceği hakkında esas mukaveleye
hüküm konabilir.
Esas mukavele ile başkaca akçe ayrılması derpiş ve bunların tahsis ve sarf suretleri
tespit olunabilir.”
hükmü yer almakta idi.
TTK’nın 521. maddesinde ise “Yedek akçeye yıllık kârın yüzde beşinden fazla bir
tutarın ayrılacağı ve yedek akçenin ödenmiş sermayenin yüzde yirmisini aşabileceği
hakkında esas sözleşmeye hüküm konabilir. Esas sözleşme ile başka yedek akçe ayrılması
da öngörülebilir ve bunların özgülenme amacıyla harcanma yolları ve şartları belirlenebilir.”
denilmiştir.
Böylece, ETK’da “ihtiyarî yedek akçe” olan kenar başlık TTK’da “şirketin isteği ile ayrılan
yedek akçe” olarak değiştirilmiş, yine ETK’daki “safî kâr”, “yirmide biri”, “ödenmiş esas sermaye”,
“beşte biri”, “esas mukavele”, “derpiş”, “tahsis ve sarf suretleri” ibareleri yerine sırasıyla “yıllık
kâr”, “yüzde beş”, “ödenmiş sermaye”, “yüzde yirmi”, “esas sözleşme”, “öngörü”, “özgülenme
amacıyla harcanma yolları ve şartları” ifadeleri kullanılmıştır (Altaş, 2015, s.37).
Diğer bir ifadeyle, ETK’nın 467. maddesinin içeriğine temel olan düşünce ve hükümler
TTK’da aynen muhafaza edilmiştir. Sadece, anılan hüküm ETK’da iki fıkra iken TTK’da tek
fıkraya düşürülmüştür. Dolayısıyla TTK’nın 521. maddesinden, esas sözleşme hükmü ile iki
şekilde ihtiyari yedek akçe ayrılabileceği anlaşılmaktadır:
- Birincisi, gerek kuruluş esas sözleşmesine hüküm konularak gerek kuruluştan sonra
esas sözleşme değişikliğine gidilerek, yıllık kârın yüzde beşinden fazla bir tutarın
ayrılmasının ve yedek akçenin ödenmiş sermayenin yüzde yirmisini aşabileceğinin
öngörülmesidir.
- İkincisi ise, esas sözleşmeye hüküm koymak suretiyle kanuni yedek akçeler dışında
bağımsız bir kalem olarak yedek akçe ayrılmasının öngörülmesi ve bunların
özgülenme amacıyla harcanma yollarının ve şartlarının belirtilmesidir.
Birinci şekilde, şirket esas sözleşmesi ile ayrılan bir kanuni yedek akçe var demektir
(Doğanay, 1981, s.1053). Bu yöntemle ayrılan yedek akçeler, kanuni yedek akçelere dahil
edilirler ve çözülüp harcanmaları konusunda kanuni yedek akçeler için geçerli olan kurallar
uygulanır (Moroğlu, 2003, s.215-216). ETK uygulamasına ilişkin öğretide, aksine bir görüş,
yani fıkra (ETK, m.467/f.1) hükmünü lafzen yorumlayıp, kanuni yedek akçenin artırılması
suretiyle “ihtiyari yedek akçe” tesis edilmiş olduğunu ileri sürmek mümkün görülmemekte idi
(Doğanay, 1981, s.1053-1054). Bu görüşün TTK’nın 521. maddesi için de geçerliliğini
koruduğu kanısındayız.
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İkinci şekilde ise, kanuni yedek akçe ayrımından bağımsız olarak, yedek akçelerin belli
bir amaç için (örneğin; kâr payı dağıtımı, esas sermaye artırımı, olağanüstü yenileme
giderleri, itfalar, vs.) ayrılmalarına dair esas sözleşmeye hüküm konulmaktadır. Zaman
içerisinde, esas sözleşme değişikliğine gidilerek bunların tahsis amaçları ve harcama
yöntemleri değiştirilebileceği gibi, önceden belirli bir amaca bağlanmamış iken bir veya
birden ziyade amaca özgülenmeleri de mümkündür. TTK’nın 521. maddesine göre bu şekilde
ayrılacak yedek akçelerin özgülenme amaçları ve harcama yollarını belirlemek tamamen
anonim şirketin yetkili organının -genel kurulun- tasarrufuna bırakılmış bir husustur.
Dolayısıyla, genel kanuni yedek akçeye (I. tertip yasal yedek akçeye) yıllık kârın yüzde
beşinden fazla bir tutarın ayrılacağı ve yedek akçenin ödenmiş sermayenin yüzde yirmisini
aşabileceği hakkında gerek kuruluş esas sözleşmesine hüküm konulması gerek sonradan
esas sözleşme değişikliğine gidilerek bu yönde hüküm tesis edilmesi mümkündür. Bu yolla
ayrılan yedek akçeler, “şirket esas sözleşmesi ile ayrılmış kanuni yedek akçeler” olarak kabul
edilirler ve esas sözleşme ile ayrıldıklarına bakılmaksızın kanuni yedek akçelerin tabi olduğu
yasal usul ve esaslar çerçevesinde harcanırlar (Moroğlu, 2003, s.215) 7. Bu çerçevede, anılan
yedekleri, “kanuni yedek niteliği gösteren isteğe bağlı (ihtiyari) yedek akçeler” olarak
tanımlamak da mümkündür. Ancak, Kanunda, II. Tertip yasal yedek akçe için böyle bir artırım
öngörülmemiştir. Bu nedenle, II. Tertip yasal yedek akçenin yüzde10 olan kanuni haddini,
esas sözleşmeye konulacak bir hükümle artırmak suretiyle kanuni yedek akçe tahsisi
mümkün olmayacak, bu yolla ayrılan yedek akçeler ancak ihtiyari yedek akçe olarak
değerlendirilecektir.
Bu itibarla;
- Esas sözleşme ile ayrılan kanuni yedek akçe de dahil olmak üzere birikmiş kanuni yedek
akçe toplamı, şirket esas veya çıkarılmış sermayesinin yarısının altında kalıyorsa sermaye
artırımında kullanılamaz,
- Şirket esas veya çıkarılmış sermayesinin yarısını geçen kısmı yahut esas sözleşme ile
esas sermayenin yarısından fazla bir tavan belirlenmiş ise bu tavanı aşan kısmı sermaye
artırımında kullanılabilir.
Ancak, eğer şirket esas sözleşmesinde, kanuni tavanı aşan kısmın sermaye
artırımından başka bir amaç için tahsisi öngörülmüş ise, yasal veya sözleşmesel tavanı aşan
kanuni yedek akçenin sermaye artırımında kullanılabilmesini teminen, esas sözleşmedeki
amaç hükmünün kaldırılması yahut değiştirilerek sermaye artırımında kullanmaya uygun hale
getirilmesi gerekir.
TTK’nın 521. maddesinin ikinci cümlesinde öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ise,
kanuni yedek akçelerden bağımsız olarak ayrılan yedek akçeleri ifade etmekte olup, aynı
cümle hükmü gereği bunların ayrılma ve harcama biçimlerinin esas sözleşmede gösterilmesi
mümkündür. Esas sözleşmede, bu yedek akçelerin harcama yerleri belli bir amaca veya
amaçlara özgülenebileceği -örneğin kâr payı dağıtımı, sermaye artırımı, olağanüstü yenileme
giderleri, itfalar, vs.- gibi, hiçbir amaç öngörmeden tahsis edilmeleri de mümkündür.
Hükümden de anlaşıldığı üzere, ayrılmaları yönünde esas sözleşmeye hüküm konulması
veya özgülenme (tahsis) ve harcama yolları ile şartlarının esas sözleşmede gösterilip
gösterilmemesi, tamamen anonim şirketlerin yetkili organlarının ve de kurucularının istek ve
tasarrufuna bırakılmıştır. Bu nedenle, TTK’nın 521. maddesinin ikinci cümlesi hükmü gereği
esas sözleşmede yer verilen ve sermaye artırımında kullanılmaları açıkça öngörülen yedek
akçeler ile herhangi bir kullanma amacına bağlanmamış olan serbest yedek akçeler genel
kurul kararıyla doğrudan sermaye artırımına tahsis edilebilirler (Moroğlu, 2003, s.215-216;
Çevik, 1994, s.359).
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Buraya kadar anlatılan hususları, iki örnekle somutlaştıralım:
Örnek-3: (ABC) Anonim Şirketinin esas sözleşmesinde “yıllık kârın onda birinin
ödenmiş sermayenin yüzde otuzunu buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak
ayrılacağı” yönünde bir hüküm bulunmaktadır. Şirkete ait gerekli bilgiler aşağıda verilmiştir:
Esas sermaye: 1.000.000.-TL
Ödenmiş sermaye: 800.000.-TL
2014 yılı kârı: 500.000.-TL
Toplam Kanuni Yedek Akçe (2013 yılı sonu itibariyle): 175.000.-TL
Şirketin kanuni yedek akçe ayırma tavanı, ödenmiş sermayesinin yüzde 30’una tekabül
eden 240.000.-TL (800.000x0,3=240.000.-TL) olduğundan ve 2014 yılı sonu itibariyle bu
tavan aşılmadığından, yıllık kârın onda biri olan 50.000.-TL’nin genel kanuni yedek akçe
(I. tertip yasal yedek akçe) olarak ayrılması gerekir. Bu ayrımla birlikte, şirketin kanuni
yedek akçeleri toplamı 225.000.-TL’ye (175.000+50.000=225.000) ulaşacaktır. Şirket esas
sözleşmesinde esas sermayenin yarısından fazla bir kanuni tavanının belirlenmediği ve
tavanı aşan kısmın belli bir amaca özgülenmediği varsayılmaktadır. Bu durumda, şirket, esas
sermayesinin yarısı olan 500.000.TL’yi aşana kadar genel kanuni yedek akçelerini sermaye
artırımında kullanamayacaktır. Bununla birlikte, genel kanuni yedek akçeleri 240.000.-TL’yi
bulana kadar genel kanuni yedek akçe (I. tertip KYA) ayırmaya devam edecek, bu miktarı
bulduktan sonra da II. Tertip KYA ve varsa emisyon primi ile ıskat kazançlarını genel kanuni
yedek akçeye ilave edecektir. Şirket, ancak, izleyen yıllarda, genel kanuni yedek akçeleri
toplamı esas sermayesinin yarısı olan 500.000.-TL’yi aşarsa, yalnız aşan kısmı esas
sermaye artırımında kullanabilecektir.
Örnek-4: (DEF) Anonim Şirketinin esas sözleşmesinde, yedek akçe ayrımına ilişkin
olarak aşağıdaki hüküm yer almaktadır :
“Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel
kanunî yedek akçeye ayrılır. Yıllık kârdan, birinci ayrım ile pay sahiplerine yüzde beş
oranında kâr payı ödendikten sonra kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın
yüzde onu genel kanuni yedek akçeye ilave edilir, diğer bir yüzde onu da pay sahiplerine
düzenli olarak kâr payı dağıtmak veya sermaye artırımında kullanılmak üzere ihtiyari yedek
akçe olarak ayrılır.”
Görüldüğü üzere, şirket esas sözleşmesi ile, II. tertip kanuni yedek akçe haricinde
yüzde 10 (II. tertip kanuni yedek akçenin hesaplandığı matrah üzerinden) oranında isteğe
bağlı (ihtiyarî) akçe ayrılması öngörülmüş ve bu yedeklerin harcama yerleri de kâr payı
dağıtımı veya sermaye artırımı olmak üzere seçimlik iki amaca özgülenmiştir. 2014 yılı Mart
ayında olağan olarak toplanan Şirket genel kurulu, yıllık kârdan genel kanuni yedek akçe ile
I. temettü ayrımı yapıldıktan sonra kalan tutarın tamamının ortaklara dağıtılmasına karar
vermiştir. Şirkete ait gerekli diğer bilgiler aşağıda verilmiştir:
Esas sermaye: 4.000.000.-TL
Ödenmiş sermaye: 3.000.000.-TL
2014 yılı kârı: 5.000.000.-TL
Bu durumda, 5.000.000.-TL tutarındaki yıllık kârın;
(5.000.000 x % 5) = 250.000.-TL’si genel kanuni yedek akçe (I. tertip KYA),
(5.000.000-I.tertip KYA) * % 5 = 237.500.-TL’si Birinci Temettü8
(5.000.000-I.tertip KYA-I. Temettü) * %10 = 4.512.500 *% 10= 451.250.-TL’si
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II. Tertip KYA,
(5.000.000-I.tertip KYA-I. Temettü)*% 10=4.512.500*%10= 451.250.-TL’si ihtiyari
yedek akçe olarak ayrılır9. Bütün bu ayrımlardan sonra kalan 3.610.000.-TL (5.000.000250.000-237.500-451.250-451.250=3.610.000) ise vergi stopajı yapıldıktan sonra pay
sahiplerine dağıtılır. Ayrılması ve harcama yeri şirket esas sözleşmesinde açıkça
belirtildiğinden dolayı, (DEF) Anonim Şirketi, ihtiyarî yedek akçe olarak ayırdığı 451.250 TL’yi
esas sermaye artırımında kullanabilecektir.
Anılan örnekte yapılan hesaplamalar dolayısıyla, bir hususu vurgulamak gerekir.
ETK’da olduğu üzere TTK’da da I. temettünün matrahına ilişkin bir açıklık yoktur. Ancak,
ETK’ya ilişkin doktrinde ETK’nın 466. maddesinin birinci fıkrasında ödenmiş sermaye esas
alındığı için ikinci ayrımda da aynı ölçünün kabul edilmesi gerektiğinde görüş birliği
bulunmaktaydı (Tekinalp, 2005, s.795). Ancak, ETK’nın 466. maddesinin birinci fıkrasında,
ödenmiş sermaye, ayrım için değil, kanuni tavanın belirlenmesi için esas alınmıştı ve I. tertip
KYA safî kâr üzerinden ayrılmaktaydı. Doktrindeki görüşe ilave olarak, uygulamada da,
ETK’nın 456. maddesi hükmünün de tesiriyle, birinci temettünün hesaplanmasında şirketin
ödenmiş sermayesinin yüzde 5’inin alınması ilkesi benimsenmişti. Ancak, ETK’nın 456.
maddesi hükmü ile şirketlere bu konuyu düzenleme yetkisi tanınmakta ve şirket ana
sözleşmesine (esas sözleşmesine) farklı bir hüküm -örneğin; pay sahiplerinin dağıtılabilir
kâra payları nispetinde katılması yönünde- konulması halinde bunun uygulanacağını, böyle
bir hükmün bulunmaması durumunda pay sahibinin esas sermayeye mahsuben yaptığı
ödemeler oranının esas alınmasını öngörmekte idi.
Diğer taraftan, ETK’nın 466. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü bendindeki “Safi
kardan, birinci fıkrada yazılı yedek akçeden başka pay sahipleri için yüzde 5 kar payı
ayrıldıktan sonra” hükmünü, lafzen yorumlamanın ve emredici bir hüküm olduğunu dikkate
almanın daha doğru bir yaklaşım olacağını düşünmekteydik. Kaldı ki, anılan hükümde “yüzde
5 kâr payı ayrılması” öngörülmüş, “dağıtılması” şeklinde bir ibareye yer verilmemişti. Bu
nedenlerle, birinci temettünün hesaplanmasında ödenmiş sermayenin değil dağıtılabilir kârın
(safî kâr-I. tertip KYA) esas alınması gerektiği kanısındaydık. Nitekim, halka açık şirketlerde
de, birinci temettü matrahı (net dönem kârı-geçmiş yıl zararları-I. tertip KYA) olarak esas
alınmaktaydı10. Anılan görüşümüzü 6102 sayılı yeni TTK için de korumaktayız. Zira, TTK’nın
508. maddesinde “Esas sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, kâr ve tasfiye payı pay
sahibinin sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesap edilir.” denilerek
ETK’nın 456. maddesi hükmü aynen korunmuştur. Yani, şirket sözleşmesine “pay
sahiplerinin dağıtılabilir kâra, sahip oldukları paylar oranında katılması” yönünde bir hüküm
konulursa bu uygulanır, böyle bir hükmün bulunmaması durumunda ise kâr payı, pay
sahibinin esas sermayeye mahsuben yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesap edilir, yoksa
şirketin ödenmiş sermayesi baz alınmaz. Bu nedenle, çalışmamızda doktrin ve uygulamanın
aksine, birinci temettü matrahı “ödenmiş sermaye miktarı” olarak değil de (yıllık kâr-genel
kanuni yedek akçe) olarak dikkate alınmıştır.
3.b. Genel Kurul Kararı İle Ayrılan (Olağanüstü) Yedek Akçelerin Sermaye
Artırımında Kullanılması
ETK’nın olağanüstü yedek akçe ayrımına dayanak teşkil eden 469. maddesinin ikinci
fıkrasında; “Şirketin devamlı inkişafı veya mümkün mertebe istikrarlı kar paylarının
dağıtılmasını temin bakımından münasip ve faydalı olduğu takdirde umumi heyet kâr payının
tespiti sırasında kanun ve esas mukavelede zikredilenlerden başka yedek akçeler
ayrılmasına ve yedek akçelerin kanun ve esas mukavele ile muayyen haddinin artırılmasına
karar verebilir.” denilmişti.
Anılan fıkra hükmüne göre, genel kurul üç şekilde olağanüstü yedek akçe ayırabiliyordu.
39

Soner Altaş

- Birincisi, kanuni yedek akçenin belli oranını artırma şeklinde ayrım.
- İkincisi, esas sözleşmede öngörülen yedek akçe oranını artırma şeklinde ayrım.
- Üçüncüsü ise, kanuni yedek akçe ile esas sözleşmede öngörülen yedek akçelerden
ayrı bir kalem olarak ayrım (Moroğlu, 2003, s.217; Altaş, 2015, s.38).
Bunlardan, birinci yöntemle ayrılan olağanüstü yedekler, kanuni yedek akçelere dahil
ediliyor ve onların tabi olduğu kurallar çerçevesinde çözülüp harcanıyorlardı. İkinci yöntemle
ayrılan olağanüstü yedek akçeler, bir önceki bölümde belirttiğimiz esaslar dahilinde ayrılıp
harcanıyorlardı. Yani, esas sözleşmedeki ihtiyari yedek akçe hükmü, kanuni yedek akçelerin
oran ve sınırını artırmaya yönelikse kanuni yedek akçelerin tabi oldukları şartlar, kanuni
yedekler dışında bir ihtiyari yedek akçe ayrımına dayanıyorsa o yedek akçenin tabi olduğu
esaslar çerçevesinde çözülüp harcanıyorlardı (Moroğlu, 2003, s.218). Üçüncü yöntemle, yani
ayrı bir kalem olarak ayrılan olağanüstü yedek akçelerin harcama yerleri aynı genel kurul
kararı ile belirlenebileceği gibi, belirli bir amaca özgülenmeden ayrılmaları da mümkündü.
Ancak, olağanüstü yedek akçe ayırırken göz önünde bulundurulması gereken en önemli
husus, şirket yararının gözetilmiş olmasıydı. Zira, ETK’nın m.469/f.2 hükmü bu manada
olağanüstü yedek akçe ayrımının amacını sınırlandırmaktaydı. Anılan fıkrada; “şirketin
devamlı inkişafı veya mümkün mertebe istikrarlı kâr paylarının dağıtılmasını temin
bakımından münasip ve faydalı olduğu takdirde” olağanüstü yedek akçe ayrılmasına izin
verilmişti (Altaş, 2015, s.39).
Bu itibarla, olağanüstü yedek akçe ayırırken, genel kurulun “şirketin devamlı gelişimi ve
mümkün olduğu kadarıyla düzenli kâr payı dağıtımı” hususunu göz önünde bulundurması ve
ayrımın bu amacı gerçekleştirmeye “uygun ve faydalı” olması gerekiyordu. Aksine bir
hareket, yani sayılanlar dışında bir amaç için olağanüstü yedek akçe ayrılması ya da ihtiyaç
duyulanın çok üzerinde bir ayrıma gidilmesi, olağanüstü yedek akçe ayrımına ilişkin genel
kurul kararının iptal edilebilirliğini hatta yokluğunu gündeme getirmekteydi 11. Bunlardan ilk iki
şekilde ayrılan olağanüstü yedek akçe, katıldığı kanuni yedek akçe ile esas sözleşmeye
dayalı yedek akçenin kaderine tabi oluyor ve yukarıda onlar için belirttiğimiz şartlar
çerçevesinde esas sermaye artırımında kullanılabiliyordu. Yani, genel kurul kararı ile ayrılan
olağanüstü yedekler;
- Kanuni yedek akçenin oranını artırma niteliğinde ise, “Kanuni yedek akçeler+kanuni
yedek niteliği gösteren ihtiyari yedek akçeler+kanuni yedek niteliği gösteren olağanüstü
yedekler” toplamının şirket esas sermayesinin yarısının -veya esas sözleşmede bu oran
artırılmış ise, esas sözleşmeyle öngörülen tavanın- altında kalması halinde sermaye
artırımında kullanılamıyor, ancak bu toplamın esas sermayenin yarısını geçmesi halinde,
geçen kısmı,
- Esas sözleşmede ETK’nın 466. maddesiyle emredilenden daha fazla oranda ve
tavanda kanuni yedek akçe ayrılması öngörülmüş ve olağanüstü yedek akçe de esas
sözleşmedeki bu haddi artırmak suretiyle ayrılmış ise, “Kanuni yedek akçeler+kanuni yedek
niteliği gösteren ihtiyari yedek akçeler+kanuni yedek niteliği gösteren olağanüstü yedekler”
toplamının şirket esas sermayesinin yarısını -veya esas sözleşmeyle öngörülen artırılmış
tavanı- geçen kısmı,
- Esas sözleşmede kanuni yedek niteliğinde olmayan ihtiyari yedek akçe ayrılmasının
öngörülmüş olması ve olağanüstü yedek akçenin de bunun oranını artırmak suretiyle ayrılmış
olması halinde, -esas sözleşmede sözkonusu ihtiyari yedek akçenin başka bir amaca tahsis
edilmemiş ya da zaten sermaye artırımı için ayrılması öngörülmüş ise- tamamı esas sermaye
artırımına tahsis edilebiliyordu (Çevik, 1994, s.359). Üçüncü şekilde, yani kanuna ve esas
sözleşmeye bağlı yedeklerden ayrı bir kalem olarak ayrılmış bulunan olağanüstü yedek
akçeler ise doğrudan esas sermaye artırımına tahsis edilebiliyordu12. Ancak, genel kurul,
olağanüstü yedek akçeleri esas sermaye artırımı dışında bir amaca bağlamışsa13, ya alacağı
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başka bir kararla bu amacı değiştirmesi gerekiyor ya da böyle bir değişikliğe gerek
duymadan daha ağır yeter sayılı bir kararla sermaye artırımına tahsis edebiliyordu (Moroğlu,
2003, s.217-218).
TTK’da ise olağanüstü yedek akçelere 523. maddenin ikinci fıkrasında yer verilmiştir.
Anılan fıkrada;
“Genel kurul,
a) Aktiflerin yeniden sağlanabilmesi için gerekliyse,
b) Bütün pay sahiplerinin menfaatleri dikkate alındığında, şirketin sürekli gelişimi ve
olabildiğince kararlı kâr payı dağıtımı yönünden haklı görülüyorsa,
Kanunda ve esas sözleşmede öngörülenlerden başka yedek akçe ayrılmasına da karar
verebilir.”
denilmiştir.
TTK’nın anılan fıkrasında, ETK’nın 469. maddesinin ikinci fıkrasındaki “Şirketin devamlı
inkişafı veya mümkün mertebe istikrarlı kâr paylarının dağıtılmasını temin bakımından”
ibaresi aynen korunmuş, ancak bunu belirlerken bütün pay sahiplerinin menfaatinin dikkate
alınması ve yedek akçe ayrımının bu amacı gerçekleştirmek için “haklı” olması
öngörülmüştür. Bunun yanında, ETK düzenlemesinden ayrı olarak “aktiflerin yeniden
sağlanabilmesi için gerekli olması” halinde de olağanüstü yedek akçe (XE Olağanüstü Yedek
Akçe) ayrılmasına imkan sağlanmıştır.
Ancak, her ne kadar TTK’nın 523. maddesinin gerekçesinde “madde, 6762 sayılı
Kanunun 469. maddesinden alınmıştır.” denilse de, eski Ticaret Kanunu’ndaki “yedek akçelerin
kanun ve esas mukavele ile muayyen haddinin artırılmasına” ifadesine TTK’da yer
verilmemektedir. Bu itibarla, ETK’nın aksine, TTK’da genel kurulun genel kanuni yedek
akçelerin ve esas sözleşme ile ayrılan isteğe bağlı yedek akçe (XE “İsteğe Bağlı Yedek
Akçe)’lerin oranlarını/tutarlarını artırmak suretiyle olağanüstü yedek akçe ayırması
öngörülmemiştir.
Bu çerçevede, anonim şirket genel kurulu, kanuni yedek akçeler ile esas sözleşmeye
dayalı ihtiyarî yedek akçe ayrımı haricinde bağımsız bir kalem olarak yedek akçe ayrılmasına
karar verebilir ve bunların özgülenme amacıyla (örneğin; düzenli kâr payı dağıtımı, sermaye
artırımı, makine teçhizat alımı vs) harcama usulünü ve şartlarını belirleyebilir. Sermaye
artırımı şirketin sürekli gelişimi kapsamında bir gereklilik olarak değerlendirilebilir. Ayrılacak
olağanüstü yedek akçenin özgülenme (tahsis) ve harcama yolları ile şartlarını belirleyip
belirlememe tamamen anonim şirket genel kurulunun takdirindedir. Yani, genel kurul
ayrılacak olağanüstü yedek akçeleri kararlı kâr dağıtımına özgüleyeceği gibi, bir harcama
yolu belirtmeden genel olarak da kararlaştırabilir.
Bu nedenle, TTK’nın 523. maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereği ayrılan ve sermaye
artırımında kullanılmaları açıkça öngörülen olağanüstü yedek akçeler ile herhangi bir
kullanma amacına bağlanmamış olan (serbest) olağanüstü yedek akçeler genel kurul
kararıyla doğrudan sermaye artırımına tahsis edilebilirler (Moroğlu, 2003, s.215-216; Çevik,
1994, s.359). Yok eğer genel kurul, olağanüstü yedek akçeleri esas sermaye artırımı dışında
bir amaca bağlamışsa (örneğin, kararlı kâr dağıtımı), alacağı başka bir kararla bu amacı
değiştirebilir ya da böyle bir değişikliğe gerek duymadan daha ağır yeter sayılı bir kararla
sermaye artırımına tahsis edebilir.
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3.c. İşçiler ve Çalışanlar Yararına Ayrılan Yedek Akçelerin Sermaye Artırımında
Kullanılması
ETK’nın “Müstahdem ve İşçiler Lehine Yardım Akçesi” kenar başlıklı 468. maddesinde;
“Esas mukavelede şirketin müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları vesair yardım
teşkilatı kurulması ve idamesi maksadıyla akçe ayrılması derpiş olunabilir.
Yardım maksadına tahsis olunan para ve diğer mallar, şirket mallarından ayrılarak bunlarla
Medeni Kanun hükümleri dairesinde bir tesis meydana getirilir.
Tesis senedinde, tesis mallarının şirkete karşı bir alacaktan ibaret olacağı tasrih
olunabilir.
Şirketten alınandan başka müstahdem veya işçilerden de aidat alınmışsa, hizmet
münasebetinin sonunda tesis şartlarına göre bu akçeden faydalanmadıkları takdirde
müstahdem ve işçilere hiç değilse ödedikleri meblağlar ödeme tarihlerinden itibaren yüzde5
faiziyle birlikte geri verilir.”
hükmü yer almakta idi.
TTK’nın “Çalışanlar ve İşçiler Lehine Yardım Akçesi” kenar başlıklı 522. maddesinde
ise;
“Esas sözleşme (XE “Esas Sözleşme”)’ de şirketin yöneticileri, çalışanları ve işçileri için
yardım kuruluşları kurulması veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla veya bu amacı taşıyan
kamu tüzel kişilerine verilmek üzere yedek akçe ayrılabilir.
Yardım amacına özgülenen yedek akçelerin ve diğer malların şirketten ayrılması
suretiyle bir vakıf veya kooperatif kurulması zorunludur. Vakıf senedinde, vakıf malvarlığının
şirkete karşı bir alacaktan ibaret olacağı da öngörülebilir.
Şirketin bu amaca özgülediği yedek akçeden başka yöneticilerden, çalışanlardan ve
işçilerden aidat alınmışsa, iş ilişkisinin sonunda, vakıf senedine göre yapılan ayrımdan
yararlanamadıkları takdirde çalışanlara ve işçilere hiç değilse ödedikleri tutarlar ödeme tarihinden
itibaren kanunî faiziyle birlikte geri verilir.” denilmiştir.
Dikkat edileceği üzere, TTK’nın anılan maddesi, öz itibariyle, ETK’nın 468.
maddesinden alınmıştır. Şirket esas sözleşmesi ile çalışanlar ve işçiler yararına yedek akçe
(XE “İşçiler Yararına Yedek Akçe) ayrılmasını içeren 522. maddede, ETK’nın 468.
maddesindeki “müstahdemler” ibaresi yerine “şirket çalışanları ve yöneticileri” söz dizimi
getirilmiş, yardım amacına özgülenen yedek akçeler ve malların şirket malvarlığından
ayrılarak bir “vakıf veya kooperatif kurmak” suretiyle değerlendirilmesi öngörülmüş, şirketten
ayrılanlar dışında aidat alınması halinde de yararlanamayanlara en azından kanuni faiz ile
geri verilmesi şart koşulmuştur (Altaş, 2015, s.40)14.
TTK düzenlemesinde göze çarpan en önemli yenilik ise, çalışanlar, işçiler ve
yöneticilere yardım amaçlı ayrılacak yedek akçelerin bu amacı taşıyan kamu tüzel kişilerine
verilebilmesine olanak sağlanmasıdır. Yani, anonim şirketler, şirket çalışanları, işçileri ve
yöneticileri için ayıracakları yedek akçeleri, değerlendirilmek üzere bu amacı taşıyan mevcut
kamu tüzel kişilerinden birisine yatırabilecekleri gibi, ileride bu amaçla kurulacak kamu
tüzel kişiliğine de devredebileceklerdir. Bu çerçevede, anonim şirketler, kuruluş esas
sözleşmelerine hüküm koymak ya da sonradan esas sözleşme değişikliğine gitmek suretiyle,
şirketin yöneticileri, çalışanları ve işçileri yararına vakıf veya kooperatif kurabilecek ve
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bunların devamı amacıyla yıllık kârdan yedek akçe ayırabileceklerdir (Eriş, 1995, s.776;
Altaş, 2015, s.41).
Ayrıca, genel kurul (XE “Genel Kurul”) kararı ile çalışanlar ve işçiler lehine yedek akçe
ayrılmasına ilişkin olarak, TTK’nın 523. maddesinin üçüncü fıkrasında “Esas sözleşme (XE
“Esas Sözleşme”) ‘de hüküm bulunmasa bile, genel kurul, şirketin işçileri için yardım
sandıkları ve diğer yardım örgütleri kurulması veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla veya
diğer yardım ve hayır amaçlarına hizmet etmek üzere, bilânço kârından yedek akçe
ayırabilir.” hükmüne yer verilmiştir.
ETK’nın 469. maddesinin üçüncü fıkrasında ise “Esas mukavelede hüküm olmasa bile
umumi heyet, şirket müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları vesair yardım teşkilatı
kurulması ve idamesi maksadiyle veya diğer yardım maksatlarına hadim olmak üzere, safi
kardan aidat tefrik edebilir; bu aidat esas mukavele ile muayyen yardım akçeleri hakkındaki
hükümlere tabidir.” hükmü yer almakta idi.
Görüldüğü üzere, genel kurul kararı ile çalışanlar ve işçiler yararına yedek akçe (XE
“İşçiler Yararına Yedek Akçe) ayrılmasını düzenleyen TTK’nın 523. maddesinin üçüncü
fıkrası hükmü, ETK’nın 469. maddesinin üçüncü fıkrası hükmünün öz itibariyle aynısıdır 15.
Sadece, ETK’nın ilgili fıkra hükümdeki “vesair yardım teşkilatı”, “idamesi”, “hadim olmak”,
“safî kâr” ibareleri yerine TTK’da “ve diğer yardım örgütleri”, “sürdürülebilmesi”, “hizmet
etmek” ve “yıllık kâr” ibareleri kullanılmıştır. Bu çerçevede, anonim şirket esas sözleşmesinde
hüküm bulunmasa dahi, genel kurul, şirket işçileri yararına yardım sandıkları veya diğer
yardım örgütleri kurulması ve devamı amacıyla, şirket kârından yedek akçe ayırabilir.
Şirketin yıllık kârından yöneticiler, çalışanlar ve işçiler için ayrılacak olan bu yedek
akçeler, ayrılmalarını müteakip bağımsız bir nitelik kazanırlar ve mevcut olan veya ileride
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulacak olan bir vakfa ya da 1163 sayılı
Kooperatifler Kanunu uyarınca kurulacak kooperatife mal edilirler (Eriş, 1995, s.777;
Doğanay, 1981, s.1055-1056). Ya da, yukarıda izah ettiğimiz üzere, yöneticileri, çalışanları
ve işçileri için ayrılacak yedek akçeler, bu amaçla kurulacak kamu tüzel kişiliğine de
devredebilirler. Dolayısıyla, şirket malvarlığından ayrıldıktan sonra, şirketin bu yedek akçeler
üzerinde tasarruf hakkı kalmaz16. Örneğin, şirket genel kurulu sonradan alacağı bir kararla,
bu yedek akçenin kullanım biçimini değiştiremeyeceği gibi, yeniden şirket bünyesine
aktarılmasını da sağlayamaz (Eriş, 1995, s.777).
Nitekim, Doğanay, “anonim şirket genel kurulunun işçiler lehine ayrılan yedek akçelerin
“toplumsal” gayelerini değiştirerek bir başka maksatla kullanmasının mümkün olmadığı,
sözkonusu Kanun hükümlerinin, anonim şirket genel kurulunun tahsis maksadını değiştirme
yetkisini tamamen ortadan kaldırdığı” görüşündedir (Doğanay, 1981, s.1056) 17.
Biz de bu görüşe katılmaktayız. Bu nedenle, gerek esas sözleşme gerek genel kurul
kararı ile yöneticiler, çalışanlar ve işçiler yararına ayrılmış bulunan yedek akçelerin ne
sermaye artırımı ne de tahsis olunduğu gaye dışında bir amaç için çözülüp harcanmaları
mümkün değildir.
4. Yedek Akçeler İle Birlikte Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımına
Gidilmesi
TTK’nın 462. maddesinin üçüncü fıkrasında “Bilânçoda sermayeye eklenmesine
mevzuatın izin verdiği fonların bulunması hâlinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden,
sermaye (XE “Sermaye”) taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılamaz.” hükmü yer almaktadır.
Dolayısıyla, eğer şirket bilançosunda, sermayeye eklenebilecek fonlar var ise, öncelikle bu
fonlar sermayeye dönüştürülecek, yani iç kaynaklardan sermaye artırımı (XE “İç Kaynaklardan
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Sermaye Artırımı)’na gidilecektir18. Bu fonlar sermayeye ilave edilmeden, sermaye taahhüdü
yoluyla sermaye artırımı (XE “Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı”na gidilemez.
TTK’nın sözkonusu hükmü emredici olup, bu emredici hükme aykırılığın hukukî sonucu
butlandır.
Ancak, TTK, anılan yasağı sadece “sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği
fonların bulunması hâline” özgülemiştir. Yani, esas sözleşme veya genel kurul kararıyla
ayrılmış ve belirli bir amaca özgülenmemiş yedek akçeler ile kanunî yedek akçelerin
serbestçe kullanılabilen kısımları için aynı yasak öngörülmemiştir. Bu itibarla, bilançoda
mevzuatın sermayeye eklenmesine izin verdiği fonlar bulunmamasına karşılık isteğe bağlı
yedek akçe (XE “İsteğe Bağlı Yedek Akçe”)’ler ile kanunî yedek akçelerin serbestçe
kullanılabilen kısımları var ise, sermaye (XE “Sermaye”) taahhüdü yoluyla sermaye artırımı
(XE “Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı”)’ na gidilebilir.
5. Sermaye Artırımında Kullanılacak Yedek Akçelerin Denetimi ve Doğrulanması
Hatırlanacağı üzere, TTK’nın 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen ilk halinde, bağımsız
denetimin yanı sıra, şirket kuruluşu, sermaye artırımı, sermaye azaltımı, birleşme, bölünme,
tür değiştirme, menkul kıymet ihracı gibi işlemlerin işlem denetimine tabi tutulması da şart
koşulmuş idi. Bu denetimi yapacak olan kişi ve kuruluşlar ise işlem denetçisi olarak
adlandırılmaktaydı. Bununla birlikte, TTK’nın ilk halinde öngörülen bu işlem denetimi ve işlem
denetçisi, şirketlere ilave maliyet getireceği gerekçesiyle, 26/6/2012 tarihli ve 6335 19 sayılı
Kanun ile kaldırılmıştır.
Bu çerçevede, TTK’nın “Yönetim kurulunca atanmış bir işlem denetçisi tarafından
verilen sermaye artırımı raporunda, artırım işlemlerine ve yönetim kurulu beyanına ilişkin
inceleme ve denetlemelerin sonuçları açıkça gösterilir; Kanuna ve Türkiye Muhasebe
Standartlarına uygunluk veya aykırılık hususlarında görüş açıklanır. Raporun içeriğine 351
inci madde hükmü kıyas yoluyla uygulanır.” şeklindeki 458. maddesi yürürlüğe girmeden ilga
edilmiş; 462. maddesinin “Sermayenin artırılan kısmını, iç kaynaklardan karşılayan tutarın
şirket bünyesinde gerçekten varolduğu, onaylanmış yıllık bilanço ve işlem denetçisinin
vereceği açık ve yazılı bir beyanla doğrulanır. Bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla
zaman geçmiş olduğu takdirde, yeni bir bilanço çıkarılması ve bunun işlem denetçisi
tarafından onaylanmış olması şarttır.” şeklindeki ikinci fıkrasındaki “işlem denetçisinin” ibaresi
“yönetim kurulunun” ve “işlem denetçisi” ibaresi “yönetim kurulu” şeklinde değiştirilmiş,
böylece fıkranın güncel hali “Sermayenin artırılan kısmını, iç kaynaklardan karşılayan tutarın
şirket bünyesinde gerçekten varolduğu, onaylanmış yıllık bilanço ve yönetim kurulunun
vereceği açık ve yazılı bir beyanla doğrulanır. Bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla
zaman geçmiş olduğu takdirde, yeni bir bilanço çıkarılması ve bunun yönetim kurulu
tarafından onaylanmış olması şarttır.” şeklinde olmuştur.
Dolayısıyla, sermaye artırımında kullanılan yedek akçelerin şirket bünyesinde gerçekten
var olduğu, onaylanmış yıllık bilânço ve yönetim kurulunun vereceği açık ve yazılı bir beyanla
doğrulanmak zorundadır (TTK, m.462/f.2). Ayrıca, sermaye artırımı sadece yedek akçelerden
veya sermaye taahhüdü ile birlikte yedek akçelerden yapılıyorsa, sermayenin tamamının
ödendiğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının ve şirket özvarlığının yedek akçelerden karşılanan
tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunun yeminli mali müşavir veya serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından tespit edilmesi ve bu tespitlere ilişkin raporun diğer
belgelerle birlikte ticaret sicili müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. Denetime tabi anonim
şirketlerde bu tespitleri denetçi yapar ve rapor düzenler (TSY, m.73/f.1.d). Kanun, bu konuda
bilançoya dayalı bir süre sınırı da getirmektedir. Eğer bilânço tarihinin üzerinden altı aydan
fazla zaman geçmiş olur ise, yeni bir bilânço çıkarılması ve bunun yönetim kurulu tarafından
onaylanması gerekir (TTK, m.462/f.2).
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Dolayısıyla, hesap döneminin bitimini takip eden yılın ilk altı ay içerisinde yedek
akçelerden sermaye artırımı (XE “İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı”)’na gidilmesi halinde,
önceki yıla ait onaylanmış bilanço ile yönetim kurulunun yazılı beyanı yeterli olacaktır. Yedek
akçelerden sermaye (XE “Sermaye”) artırımına yılın ikinci altı aylık döneminde gidilmesi
halinde ise, artık önceki yıla ait 31 Aralık tarihli bilanço kullanılamaz, bu durumda yeni bir
bilanço çıkarılmalı ve bu da yönetim kurulu tarafından onaylanmalıdır.
6. Yedek Akçelerden Sermaye Artırımı İçin Gerekli Genel Kurul ve Yönetim
Kurulu Karar Yetersayıları
Sermaye artırımına, esas sermaye (XE “Sermaye”) sisteminde (XE “Sermaye
Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı”) genel kurul, kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim
kurulu karar verir (TTK, m.456/f.2). TTK’nın 421. maddesinin birinci fıkrasında “Kanunda
veya esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde, esas sözleşmeyi değiştiren
kararlar, şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda, toplantıda mevcut
bulunan oyların çoğunluğu ile alınır” denilmektedir. Anılan fıkra, esas sözleşmenin
değiştirilmesi ile ilgili toplantı ve karar nisabına ilişkin genel hükmü içermektedir. Bu nisap
esas sözleşme ile daha ağırlaştırılabilir, ancak hafifletilemez 20. Kanun koyucu pay sahipleri
yönünden bir anayasa işlevini haiz bulunduğu için esas sözleşmenin çoğunluğun altındaki bir
nisapla değiştirilmesini uygun görmemiştir.
Şirket sermayesinin yedek akçelerle artırılması, bir diğer deyişle iç kaynaklardan
sermaye artırımına gidilmesi de esas sözleşme değişikliğidir. Bu çerçevede, yedek akçelerle
sermaye artırımına gidebilmek için, halka açık olmayan anonim şirketin sermayesinin en az
yarısını (yüzde 50’sini) temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin genel kurul
toplantısına katılması gerekecektir. Genel karar nisabı ise genel kurulda mevcut bulunan
oyların çoğunluğudur. İlk toplantıda bu nisap sağlanamadığı takdirde, genel kurul bir ay
içerisinde ikinci bir toplantıya çağrılabilir (TTK, m.421/f.1). Kanun, ikinci toplantı için gereli olan
toplantı nisabını ise, şirket sermayesinin en az üçte birinin toplantıda temsili olarak belirlemiştir
(TTK, m.421/f.1). Söz konusu nisaplar bakımından, genel kurulun olağan yahut olağanüstü
toplanmasının önemi bulunmamaktadır.
TTK, pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören anonim şirketlerce
yapılacak bazı esas sözleşme değişikliklerinde ise, özel toplantı ve karar yetersayıları yerine
adi nisabın uygulanmasına izin vermiştir. Buna göre, pay senetleri menkul kıymet
borsalarında işlem gören anonim şirketlerde, sermayenin artırılması (XE “ Sermayenin
Artırılması” ve kayıtlı sermaye (XE “Sermaye”) tavanının yükseltilmesine ilişkin esas
sözleşme değişiklikleri için, esas sözleşmelerinde ağırlaştırılmış bir nisap öngörülmediği
takdirde, genel kurul sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya
temsilcilerinin varlığıyla toplanır ve toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile karar verir
(TTK, m.421/f.5, m.418). Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan
nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar
toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir (TTK, m.421/f.5, m.418).
Kayıtlı sermaye sisteminde, yedek akçelerin sermaye artırımında kullanılmasına dair
karar alabilmek içinse, esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm yok ise, yönetim
kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan
üyelerin çoğunluğu ile alır 21. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması
hâlinde de uygulanır. Yönetim kurulunda, oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek
toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır
(TTK, m.390).
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7. Yedek Akçelerin Sermaye Artırımında Kullanılması İçin Bakanlık İzni Alınması
ve Genel Kurul Toplantısında Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması
TTK’nın 333. maddesinde “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (XE “Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı”)’nca yayımlanacak tebliğle, faaliyet alanları belirlenip, ilân edilecek anonim
şirketler Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izni ile kurulur. Bu şirketlerin esas sözleşme
değişiklikleri de aynı Bakanlığın iznine bağlıdır. Bakanlık incelemesi sadece kanunun
emredici hükümlerine aykırılık bulunup bulunmadığı yönünden yapılabilir. Bunun dışında
hukukî konumu, niteliği ve işletme konusu ne olursa olsun anonim şirketin kuruluşu ve esas
sözleşme değişiklikleri herhangi bir makamın iznine bağlanamaz.” denilmiştir.
Sermaye artırımı esas sözleşme değişikliğini gerektiren bir işlemdir, bu nedenle
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (XE “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı” )nca yayımlanan Anonim ve
Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas
Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine ilişkin Tebliğ22 ile faaliyet
alanları belirlenip ilân edilen anonim şirketlerin sermaye (XE “Sermaye”) artırım hususunu
genel kurulda görüşüp karara bağlamadan önce anılan Bakanlığa başvurup izin almaları
gerekmektedir. Bakanlık, incelemesini sadece kanunun emredici hükümlerine aykırılık
bulunup bulunmadığı yönünden yapar (TTK, m.333). Dolayısıyla; bankalar, finansal kiralama
şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim
şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten
şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri,
ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji
geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi şirketler ile serbest
bölge kurucusu ve işleticisi şirketleri, yedek akçeler ile yapacakları sermaye artırımından
kaynaklanan esas sözleşme değişiklikleri öncesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan (İç
Ticaret Genel Müdürlüğü) izin alacaklardır. Ancak, kayıtlı sermaye sistemine kabul edilen
Sermaye Piyasası Kanununa tabi halka açık anonim şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı içinde
yapacakları sermaye artışlarında Bakanlık izni aranmayacaktır.
Yukarıda sayılan şirketler, sermaye artırımının genel kurulda görüşülmesinden önce
aşağıda belirtilen belgelerle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne
müracaat edip izin talebinde bulunacaklardır:
a) Sermaye artırımı kaynaklı esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu
kararının noter onaylı örneği,
b) Esas sözleşmenin değişen maddesinin/maddelerinin (sermaye maddesinin) yeni
metni,
c) Esas sözleşme değişikliği diğer resmi kurumların (SPK, BDDK, EPDK, vb.) uygun
görüşünü veya iznini gerektiren şirketler için uygun görüş veya izin yazısı,
d) Yedek akçeler ile yapılan sermaye artırımında, sermayenin tamamının ödendiğine,
karşılıksız kalıp kalmadığına, özvarlığın tespitine ve yedek akçelerden karşılanan
tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya
serbest muhasebeci mali müşavir raporu, denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu
tespitlere ilişkin raporu.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ {XE “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı”}’ nca yayımlanan Anonim ve
Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas
Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine ilişkin Tebliğ kapsamı dışında
kalan anonim şirketler ise, herhangi bir makamın iznine bağlı olmaksızın kendi organlarının –genel
kurul veya yönetim kurulu- kararı ile yedek akçelerini sermaye artırımında kullanabilirler.
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Diğer yandan, TTK’nın 407. maddenin üçüncü fıkrasında “333’üncü madde gereğince
belirlenen şirketlerin genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığının temsilcisi de
yer alır. Diğer şirketlerde, hangi durumlarda Bakanlık temsilcisinin genel kurulda bulunacağı
ve genel kurul toplantıları için temsilcilerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar ile
bunların nitelik, görev ve yetkileri ayrıca ücret tarifeleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca
çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bakanlık temsilcisinin toplantıya katılma giderleri ve
ücretleri ilgili şirket tarafından karşılanır.” denilmiştir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da anılan
fıkranın vermiş olduğu yetki çerçevesinde, Bakanlık temsilcisi bulundurulması zorunlu olan
genel kurul toplantılarını “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları
ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında
Yönetmelik”23 ile belirlemiştir.
Buna göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan tebliğle (Anonim ve Limited
Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas
Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ) belirlenip ilân
edilen anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında mutlak surette Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı temsilcisi bulunacaktır. Anılan Yönetmelik uyarınca, diğer şirketlerin, gündeminde
sermayenin artırılması konusu bulunan genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin
bulundurulmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.
Dolayısıyla, ister Bakanlık iznine tabi olsun, isterse olmasın, esas sermaye sistemine
tabi anonim şirketlerin yedek akçeleri ile sermaye artırımı alacakları genel kurul
toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulundurmaları gerekecektir. Bakanlık temsilcisi bulunması
gereken bu genel kurul toplantılarında, Bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan sermaye
artırım kararları geçerli olmayacaktır.
8. Yedek Akçeler İle Yapılan Sermaye Artırımının Tescili
Sermaye artırımı, ticaret siciline tescil ile hüküm ifade eder (TTK, m.456/f.4, m.355/f.1).
Sermaye artırım kararı üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez (TTK,
m.456/f.5, m.455). Sermayenin artırılmasına ilişkin genel kurul kararı, yönetim kurulu
tarafından, şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil edilir; ayrıca
ilâna bağlı hususlar ilân ettirilir; tescil ve ilân edilen karar şirketin internet sitesine konulur.
Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan (kapalı) anonim ortaklıklarda, sermaye
artırımının kanuna ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesinden sonra,
sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı ile çıkarılmış sermayeyi gösteren esas
sözleşmenin sermaye maddesinin yeni şekli, yönetim kurulunca tescil ve ilan ettirilir (TTK,
m.460/f.6; KSST, m.9/f.3).
Ticaret Sicili Yönetmeliği24 (TSY)’nin 73. maddesi uyarınca, yedek akçeler ile yapılan
sermaye artırımına ilişkin olarak yapılacak tescil başvurusunda, aşağıdaki belgeler ticaret
sicili müdürlüğüne verilir (TSY, m.73/f.1):
a) Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya
uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
b) Esas sermaye sisteminde sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının, kayıtlı
sermaye sisteminde ise yönetim kurulu kararının noter onaylı örneği.
c) Artırılan sermayeyi oluşturan payları gösterir değişik şirket sözleşmesi metni.
ç) Sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulunca düzenlenmiş beyan.
d) Sermaye artırımı sadece yedek akçelerden veya sermaye taahhüdü ile birlikte
yedek akçelerden yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp
kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket
bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci
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mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu
(Sermaye artırımının sadece yedek akçelerden yapılması durumunda, şirket sermayesinin
özvarlık içinde korunduğunu, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten
var olduğunu doğrulayan yönetim kurulunun açık ve yazılı beyanı ile genel kurul tarafından
onaylanmış yıllık bilanço, bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olması
halinde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış ara bilançonun ticaret sicili müdürlüğüne
verilmesi halinde, bu rapor aranmaz.)
e) Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin
artırılması konusunda yetki verilmesine dair kararı ile yönetim kurulunun sermayenin
artırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, imtiyazlı
pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği ile genel kurul kararına
olumsuz oy verenlerin, en az nisabı oluşturan sayıda imzalarını içeren liste ve ortak bir
tebligat adresi.
TTK, sermaye artırımının, genel kurul veya yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren en
geç üç ay içerisinde yönetim kurulu tarafından tescil ettirilmesi gerektiğini hükme
bağlamıştır25. Ticaret Sicili Yönetmeliği’nde ise bildirim için 30 günlük bir süre öngörülmüştür.
Dolayısıyla, yedek akçeler kullanılarak yapılan sermaye artırımının tescili; esas sermaye
sisteminde genel kurul, kayıtlı sermaye sisteminde ise sermaye artırım işlemlerinin
tamamlandığına ilişkin yönetim kurulu kararının alınmasını izleyen otuz gün içinde yönetim
kurulu tarafından şirket merkezinin bulunduğu yer müdürlüğünden istenir (TSY, m.72/f.1).
Yedek akçeler ile yapılan sermaye artırımı, genel kurul veya yönetim kurulu kararı
tarihinden itibaren üç ay içinde tescil edilemediği takdirde, genel kurul veya yönetim kurulu
kararı ve alınmışsa Bakanlık izni geçersiz hâle gelir26 (TTK, m.456/f.3; TSY, m.72/f.2). Söz
konusu düzenleme, sürüncemede bırakılan sermaye artırımlarını geçersiz sayarak
uygulamadaki bir ihtiyaca cevap vermiştir.
9. Özet ve Sonuç
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca ayrılan genel kanuni yedek
akçeler ile 520. maddesi mucibince şirketin iktisap ettiği kendi payları için ayrılacak yedek
akçelerin harcama sınırları ve amaçları bazı kurallara bağlanmıştır. Genel kanuni yedek akçe
sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların
kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin
önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.
Dolayısıyla, genel kanuni yedek akçelerin esas sermayeye ilave edilmesinde, TTK’nın 519.
maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen kanuni tavan belirleyici rol oynamaktadır. Bir başka
deyişle, anonim şirketler, esas veya çıkarılmış sermayelerinin yarısının altında kalan genel
kanuni yedek akçelerini sermaye artırımında kullanamazlar. Genel kanuni yedek akçeler
toplamının şirket esas veya çıkarılmış sermayesinin yarısını aştığı hallerde ise, yalnızca aşan
kısım sermaye artırımına konu edilebilir. Anonim şirketin, iktisap ettiği kendi payları için iktisap
değerlerini karşılayan tutarda ayırmak zorunda olduğu yedek akçeler ise, ancak anılan paylar
devredildikleri veya yok edildikleri takdirde iktisap değerlerini karşılayan tutarda çözülebilirler.
Bu yönüyle, ayrılmalarında olduğu gibi kullanılmalarında da, şirketin kuruluş esas
sözleşmesine hüküm koymak veyahut esas sözleşme değişikliğine gitmek ya da genel
kurulda karar almak suretiyle kanuni düzenlemenin ihlal edilmesi mümkün değildir. “Esas
veya çıkarılmış sermayenin yarısı” şeklindeki kanuni tavan asgari had olup, altına düşülmesi
mümkün değildir. Bununla birlikte, şirketler, esas sözleşmelerine hüküm koymak suretiyle
kanuni tavanı yükseltebilirler. Bu durumlarda, harcamaya esas tavan, TTK m.519/f.3’de
öngörülen kanunî tavan yerine esas sözleşmedeki ağırlaştırılmış sınır olarak dikkate alınır ve
bu sınırı aşan genel kanuni yedek akçeler esas sermaye artırımında kullanılır.
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Anonim şirketlerde, esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrılmış isteğe bağlı
(ihtiyarî) yedek akçelerin de iç kaynaklardan sermaye artırımında kullanılması mümkündür.
Ancak, ihtiyarî yedek akçelerin kayıtsız ve şartsız olarak sermaye artırımında kullanılacağını
söylemek mümkün değildir. Zira, esas sözleşme hükmü gereği ayrılmış olsalar dahi, kanuni
yedek akçe mahiyetinde veya kanuni yedek akçelere ilave olarak ayrılmaları halinde, kanuni
yedek akçelerin kaderine tabi olmakta ve harcanmaları konusunda TTK’nın öngördüğü
sınırlamalara uyulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, esas sözleşme veya genel kurul
kararı ile yöneticiler, çalışanlar ve işçiler yararına ayrılmış bulunan yedek akçelerin de
sermaye artırımında kullanılmaları mümkün değildir. Sonuç itibariyle genel kurulca
kararlaştırılması şart olan sermaye artırımında, TTK’nın öngördüğü kurallara uyulması,
alınan kararın sıhhatini yakından ilgilendirmektedir. Kurallara aykırı olarak yapılan sermaye
artırım kararlarının iptali gündeme gelebileceğinden, kanunî ve isteğe bağlı yedek akçelerin
ayrılma usulleri ve amaçları gibi esas sermaye artırımında kullanılıp kullanılamayacakları
konusunda da şirket esas sözleşmesi hükümleri ile genel kurulun önceki kararlarına riayet
etmek anonim şirketlerin yönetim organlarının menfaatine olacaktır.
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14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Çalışmamızda, karışıklığa sebebiyet vermemek için, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret
Kanunu için ETK, 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu için de TTK kısaltmaları
kullanılmıştır.
Halka açık anonim şirketlere ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 19. maddesinin
ikinci fıkrasında “Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için
belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve
intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay
dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay
dağıtılamaz.”; 51. maddesinde de “Değişken sermayeli yatırım ortaklıklarında, 6102 sayılı
Kanunun; anonim şirketlerde esas sermayeye, asgari sermaye miktarına, esas sözleşmenin asgari
içeriğine, ayni sermaye taahhütlerine, nominal değere, ortaklığın kendi paylarını iktisap veya rehin
olarak kabul etmesine, sermaye artırım ve azaltımı usulüne, pay taahhüdü ve ödenmesine, pay
devrine ilişkin kısıtlamalarına, kâr-zarar hesabı ve kârın dağıtımına, yedek akçelere ve tasfiyeye
ilişkin hükümleri uygulanmaz.” denilmiş, bu hükümler haricinde, halka açık anonim ortaklıklar için
TTK’dan farklı bir düzenleme öngörülmemiştir. Bu çerçevede, çalışmamızda ele alınan konu,
değişken sermayeli yatırım ortaklıkları haricinde, halka açık anonim ortaklıkları da kapsamaktadır.
Yedek akçeler, TTK’da, anonim şirketlere ilişkin Dördüncü Kısım’ın “Şirketin Finansal Tabloları,
Yedek Akçeler” başlıklı Dokuzuncu Bölümü içerisinde düzenlenmiştir.
Bu halde, pay sahiplerinin menfaatlerinden ziyade, işçilerin korunmasını amaçlamaktadır. Bu
ayrımları yaparken, kanuni yedek akçelerin bir vazifesinin de alacaklıların menfaatini korumak,
esas sermayenin tamamını muhafaza etmek olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca bkz.
Arslanlı, 1961, s.109-111.
ETK uygulamasına ilişkin olarak, Yargıtay 11. HD’nin 22/05/1981 tarih ve E.2804/K.2507 sayılı
kararında “ETK’nun 466/2 maddesinin üçüncü bendi uyarınca, yüzde 5 kâr payı ayrıldıktan sonra
yedek akçe dışında para ayrılabilir.” denilmiş, HGK’nun 26/11/1986 tarih ve E.1986/11-6, K.1000
sayılı kararında da “iyi niyet kurallarıyla bağdaştığı ölçüde, ortaklığın devamlı kâr payı dağıtımını
sağlamak için kârdan yedek akçe ayrılabilir.” görüşüne yer verilmişti.
Doğanay, anılan hükmün lafzen yorumlanıp, kanuni yedek akçenin artırılması suretiyle “ihtiyari
yedek akçe” tesis edilmiş olduğunu ileri sürmenin mümkün olamayacağı görüşündedir. Bkz.
Doğanay, 1981, s.1053-1054; Benzer görüşler için bkz. Eriş, 1995, s.775; Tekinalp, 2005, s.791
I. tertip KYA ile I. temettünün düşülmesi sonucunda, net dağıtılabilir kâr bulunacak, bu meblağın
tamamının dağıtılması kararlaştırıldığından dolayı da II. Tertip KYA ile isteğe bağlı (ihtiyarî) yedek
akçe bu meblağ üzerinden hesaplanacaktır; I. temettü 237.500.-TL olarak ayrılmış olmakla birlikte,
bu tutarın tamamı pay sahiplerine dağıtılmayacaktır. Zira, TTK’nın 508nci maddesi esas
sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, kâr payının pay sahibinin sermaye payı için şirkete yaptığı
ödemelerle orantılı olarak hesap edilmesini emretmektedir. Örneğimizde, şirket esas
sözleşmesinde aksine bir hüküm olmadığı ve her bir pay sahibinin eşit paylara ve ödeme
tutarlarına sahip olduğu varsayılmıştır. Bu durumda, pay sahiplerinin esas sermaye taahhütlerine
mahsuben
yaptıkları
ödemelerin
sahip
oldukları
paylara
oranı
yüzde
75
(3.000.000/4.000.000=%75) olduğundan, 237.500.TL tutarındaki I. temettünün 178.125 TL’si
(237.500x0,75=178.125) pay sahiplerine ödenecektir. Kalan 59.375 TL’nin ise (237.500178.125=59.375) dağıtılmayarak şirket hesaplarında takip edilmesi ve sermaye taahhütlerini yerine
getirdikleri nispette pay sahiplerine ödenmesi gerektiği düşünülmektedir.
Şirket esas sözleşmesinde “diğer bir yüzde onu da” ibaresine yer verildiğinden dolayı, II. Tertip
KYA ile ihtiyari yedek akçenin ayrılacağı matrah aynı olacak, yani her ikisi de (yıllık kar-I.tertip KYAI. temettü) sonucunun %10’u olarak hesaplanacaktır.
10
Bkz. “Halka Açık Anonim Ortaklıkların Kâr Dağıtımı Esaslarına İlişkin 05/05/2006 tarih ve 21/537
sayılı Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararı” (01/05/2006-05/05/2006 tarih ve 2006/20 sayılı SPK
Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır).
Yargıtay 11.HD’nin 28/09/1992 tarih ve E.2334/K.9298 sayılı kararında, “ETK’nın 469/2 maddesine
göre geriye kalan kârın gerekli bulunması halinde dağıtılmayıp yedek akçeye ayrılması olanaklı ise
de, bu konuda uygun gerekçenin getirilmesi ve işlemin bu gerekçeye göre doğru olması gerekir.”
denilerek, 14/10/1982 tarih ve E.487/K.479 sayılı kararda da “ETK’nın 469/2 ile ortaklığın sürekli
gelişimi ve paydaşlara olabildiğince düzenli biçimde kâr dağıtımı sağlama amacıyla uygun ve
yararlı ise genel kurulca yasa ve anasözleşmede öngörülen sınırı da aşar biçimde olağandışı
yedek akçe ayrılabileceği öngörülerek anılan koşullarla kâr payı dağıtmama kararı alınabilmesi
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olanaklı kılınmıştır. Bu konuda kâr payının gereksiz biçimde azaltılması ya da dağıtılmamasını
anonim ortaklıklara karşı güven ve ilgiyi sarsabileceğini ve kararın objektif iyiniyet kurallarına aykırı
olmaması kuralı da özenle gözetilmelidir.” görüşü tesis edilerek, bu hususa vurgu yapılmıştı. Ayrıca
Bkz. Yargıtay 11.HD’nin 17/10/1988 tarihli, E.3780/K.4360 sayılı ve 04/12/1992 tarihli,
E.6928/K.11163 sayılı kararları.
“Olağanüstü yedeklerin çoğu kez bağlayıcı bir amaçları yoktur. Ayrılmaları Genel Kurul kararı ile
olduğu gibi, yine bir Genel Kurul ile kaldırılabilir yahut başka bir amaca özgülenebilirler.” Bkz.
Tekinalp, 2005, s.792
Ancak, genel kurulun, olağanüstü yedek akçeleri ayırırken göz önünde bulunduracağı en önemli
kıstas, “aktiflerin yeniden sağlanabilmesi için gerekli olması ve/veya bütün pay sahiplerinin
menfaatleri dikkate alındığında, şirketin sürekli gelişimi ve olabildiğince kararlı kâr payı dağıtımı
yönünden haklı” görülmesidir. Farklı bir amaç için olağanüstü yedek akçe ayrımı, Kanuna aykırılık
teşkil edeceği gibi objektif iyi niyet kurallarına da aykırılık oluşturacak ve iptal edilebilir bir hal
alacaktır. Ayrıca bkz. Doğanay, 1981, s.1058-1060
TTK’nın 522nci maddesinin gerekçesinde, sadece “Madde, 6762 sayılı Kanunun 468 inci
maddesinden alınmıştır.” demekle yetinilmiş, yapılan kısmî değişikliklere değinilmemiştir.
TTK’nın 523üncü maddesinin gerekçesinde “Madde, 6762 sayılı Kanunun 469 uncu maddesinden
alınmıştır.” denilmiştir.
Doğanay, “toplumsal bir mahiyet taşıdığından, yönetim kurulu yahut genel kurulun ayrılan bu
aidatları başka bir amaç için kullanmalarının veya bu yönde karar almalarının mümkün olmadığı”
görüşündedir. Bkz. Doğanay, 1981, s.1061
Aynı yönde görüş için ayrıca bkz. Çevik, 1994, s.359
TTK’nın 462. maddesinin üçüncü fıkrası, halka açık olan ve halka açılmak üzere SPK’ya başvuran
anonim şirketlere uygulanmaz (SPKn, m.12/f.6).
26/06/2012 tarihli ve 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve
Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 30 Haziran 2012 tarihli ve
28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Örneğin; şirket esas sözleşmesinde “esas sözleşme değişikliklerinin şirket sermayesinin tamamının
temsil edildiği genel kurulda kararlaştırılacağı” yönünde bir hüküm konabilir. Bu durumda genel
kurulunun toplanabilmesi ve karar alabilmesi için Kanunda öngörülen nisap (sermayenin en az
yarısının temsili) yerine esas sözleşmedeki nisabın (sermayenin tamamımın temsili) varlığı aranır.
Buna karşılık, şirket esas sözleşmesine “esas sözleşme değişikliklerinin şirket sermayesinin dörtte
birinin temsil edildiği genel kurulda kararlaştırılacağı” yönünde hüküm konamaz.
TTK’nın 390. maddesinin dördüncü fıkrasına göre, toplantı yapılmaksızın alınan yönetim kurulu
kararlarında, üye tam sayısının en az çoğunluğunun yazılı onayı aranır.
15 Kasım 2012 tarihli ve 28468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
27/1/2013 tarihli ve 28541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
TTK’nın 456. maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan gönderme gereği, sermaye artırımına ilişkin
esas sözleşme maddesinin tamamının, sermaye artırım kararının alındığı tarihi izleyen otuz gün
içerisinde şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ettirilmesi ve “Şirketin
sermayesinin, ödenmesinin şekil ve şartları ile payların itibarî değerlerinin, varsa imtiyazlar “ın
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân olunması gerekir (TTK, m.354/f.1). Ancak, TTK m.456/f.3
hükmü, tescilin genel kurul veya yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren üç ay içinde yapılmasına
izin vermektedir. Zamanında tescil yaptırmamaya ilişkin sorumluluk hükümleri saklıdır.
Halka açık anonim ortaklılarda, sermaye artırımı nedeniyle SPK’ya yapılan başvurularda Kurulda
geçen inceleme süresi, TTK’nın 456'ncı maddesindeki sermayenin tescil edilmesine ilişkin sürenin
hesaplanmasında dikkate alınmaz (SPKn, m.12/f.5).
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İflâs Ertelemesi: Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve
Çözüm Önerileri
Murat Güçlü*
Öz
İflâs ertelenmesi kurumu İcra ve İflâs Kanunu’nun sermaye şirketleri ve kooperatifler tarafından
talep edilebileceği gibi şirket alacaklılarına da (örn. İşcilere de) iflâsın ertelenmesini talep hakkı
tanınmıştır. Söz konusu kurum ile mali durumu bozulmuş, borca batık duruma düşmüş olan bir
sermaye şirketi veya kooperatifin iflâstan korunarak ticari faaliyetine devam edebilmesine olanak
sağlanmaktadır. iflâs ertelemesi kararının verilebilmesi için; talepte bulunmaya yetkili kişiler, mali
durumun iyileştirilmesi kavramı ve iyileştirme tedbirleri bu süreçte önemli kavramlardır. Diğer taraftan
bu çalışmada temel olarak hukukun sağladığı bu olanaktan yararlanırken uygulamada yaşanan
sorunlar ile bunlara ilişkin çözüm yollarının yeniden ele alınması gerekliliği izah edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İcra ve İflâs Kanunu, İflâs Erteleme, Sermaye Şirketleri, Mahkeme.
JEL Sınıflaması: G20, K20.
Postponement of Bankruptcy: Problems and Solutıons
Abstract
Postponement of bankruptcy may be demanded by corporations and cooperatives as well as
creditors of firms (eg. employees) according to Bankruptcy Law Enforcement. This opportunity enables
firm to continue its business life while it gets out having bad financial positions and being deep in debt.
In order to give the postponement of bankruptcy, a few notions are taken into consideration in this
article: Authorized agents, improvement project, and improvement sanctions. On the other hand, this
essay embraces problems in the practice and solution of them while it explains this legal opportunity
basically.
Keywords: Enforcement and Bankruptcy Law, Postponement of Bankruptcy, Companies and
Cooperatives, Court
JEL Classification: G20, K20.

1.Giriş
İflâsın ertelenmesi kurumu İcra ve İflâs Hukuku içerisinde yer almakta olup
hukukumuza 2003 yılında girmiş, 2004 yılındaki 5092 sayılı Kanun ile de nihai halini almıştır.
İflâs ertelemesi, borca batık durumda olan sermaye şirketlerinin ve kooperatiflerin iflâslarına
karar verilerek ekonomik hayattan tamamen yok olmaları yerine, hem alacaklıların hem de
borçlu şirketin yararına olacak şekilde bu şirketlerin ekonomik hayata kazandırılmalarına
olanak sağlamayı amaçlamakta olup İcra ve İflâs Kanunu (İİK)’nun 179 ve devam eden
maddelerinde hayata geçirilmiştir. Mevzuatımızda iflâsın ertelenmesi müessesesine ilişkin
temel düzenlemelere, İİK’nun 179’uncu maddelerinde yer verilir iken 6102 sayılı TTK’nun ise
376 ve 377’inci maddelerinde yer verilmektedir.
Konkordato ve uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırma; mali durumu bozulmuş olan
şirketlerin maddi hukuk ilişkileri üzerinde etkili olan ve iyileştirme yöntemlerinin veya
tedbirlerinin uygulanabilmesine ortam sağlayan geçici bir koruma niteliği arz ederken, iflâs
erteleme müessesesi şirketlerin maddi hukuk ilişkilerinden ziyade, takip hukuku ilişkileri
*
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üzerinde etkilidir. Yalnızca tedbir mahiyetinde olup, maddi hukuktan kaynaklanan haklara
sirayet etmemektedir. İflâsın ertelenmesi, bir yandan sermaye şirketlerinin içişlerine ve
dolayısıyla mali durumuna yabancı olan alacaklıların şirket tarafından yapılan borca batıklık
bildirimi üzerine beklenmedik bir anda ortaya çıkan iflâs sebebiyle uğrayabilecekleri zararlara
karşı korunması, diğer yandan mali durumunun düzelmesi imkânı bulunan bir sermaye
şirketinin iflâstan kurtularak varlığını sürdürebilmesi amaçlarına hizmet etmektedir (Öztek,
2006, s. 40). İflâsın ertelenmesi kurumu öncellikle şirkete ilişkin menfaatlere hizmet etmekte
ve şirket durumunun ıslahını amaçlamaktadır.
İflâsın ertelenmesinin en baştaki amacı şirket aktifinin muhafaza edilmesidir.
Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında şirket aktifleri muhafaza edilirken; iyileştirme, konkordato,
borçların uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılması ve iflâs hususlarından birisine ulaşılması
sağlanmalıdır (Öztek, 2006, s.44).
İflâsın ertelenmesi talebinde bulunan şirketin bu talebinin kabul edilebilmesi için borca
batık olması ve kurtarılmasının mümkün olması gerekmektedir. Yargıtay 19. Hukuk
Dairesi’nin 17.03.2005 tarih ve 12566/2791 E.K no.lu kararında; “İflâsın ertelenmesine karar
verilebilmesi için erteleme talebinde bulunan sermaye şirketi veya kooperatifin borcu batık
durumda olması, mali durumun iyileştirilmesi ümidinin bulunması ve fevkalade mühletten
yararlanılmamış olması gerekir.” denilmiştir. Yine Yarg. bu konudaki bir başka kararında;
“Erteleme talebi TTK’nın 324/2. Maddesine göre borca batıklık bildirimi anlamındadır. Bu
nedenlerle mahkemenin öncelikle şirketin borca batık durumda olup olmadığını tespit etmesi,
borca batık durumda ise ıslahın bulunup bulunmadığını incelemesi gerekir.” denilmektedir.
Bu makalenin amacı “İflâsın Ertelenmesi” müessesesine ilişkin şekli ve maddi şartlara,
iflâs erteleme kararının etkilerine genel olarak değindikten sonra iflâsın ertelenmesine ilişkin
olarak uygulamada yaşanan sorunlar ile bunların çözüm önerilerine yer vermeye çalışmaktır.
2. İflâs Ertelemesinin Şekli Şartları
İflâsın ertelenmesi kurumu hem borçluyu hem de alacaklıları korumayı amaçlamaktadır.
Öte yandan; hem borçlunun hem alacaklıların yararına olmayacaksa iflâsın ertelenmesinin
bir anlamı olmayacaktır. Borçlu için iflâsın ertelenmesi, iflâsına hükmedilmiş olmasından
daha iyi bir sonuç doğurmalıdır ki asıl amaca ulaşılabilmiş olsun (Balcı, 2005; 240).
2.1. İflâs Erteleme Talebi
İflâsın ertelenmesi şirketin iflâs etmeden önce kurtulabileceği varsayımıyla hareket
eden ve bazı şartların oluşması durumunda şirkete tanınan son bir fırsat niteliğindedir.
Bilindiği üzere ekonomik sistemin sağlığı ve hayatiyeti, içerisinde bulunan kurumların sağlıklı
bir şekilde hayatını idame ettirmesi ve piyasa aktörlerinin birbirlerine olan yükümlülüklerine
ne kadar riayet ettikleri ile doğrudan ilişkilidir.
İİK’nun 179’ncu maddesi uyarınca, bir sermaye şirketi veya kooperatif hakkında
şartların varlığı halinde verilecek iflâs kararının ertelenmesi için her şeyden önce
mahkemeden bu yönde bir talepte bulunulması gerekmektedir (Toraman, 2007, s.49) Borca
batık durumda olan şirketin iflâs erteleme talebini bu konudaki yetkili ticaret mahkemesine
yapması gerekmektedir (Poroy, Tekinalp ve Çamoğlu, 1995, s.722). İflâs davası ile birlikte
borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden iflâsın
ertelenmesine karar vermesi istenmelidir (Çavdar ve Biçkin, 2006, s. 81).
Aktiflerin satış değeri üzerinden hazırlanacak bir ara bilanço ile şirketin borca batıklık
durumu tespit edilir. Borca batıklık bilançosu denilen bu bilanço, aktife mevcut mallar ve
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alacaklar, pasife ise gerçek şirket borçları yazılarak oluşturulur (Pekcanıtez, vd., 2005, s.
324). İİK’nun 179’uncu maddesi uyarınca iflâs ertelemeden yararlanmak isteyen şirketi idare
ve temsil ile vazifelendirilmiş kimselerin ya da alacaklılardan birinin, şirketin mali durumunun
iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflâs
erteleme talebinde bulunması gerekmektedir (Pekcanıtez, 2005, s.324). Söz konusu şirket
tarafından yapılan talebi inceleyen mahkeme, şirketin iflâsına, karar verilmesine yer
olmadığına ya da davanın reddine karar verebileceği gibi yapılan inceleme ve araştırma
sonucunda iflâs erteleme kararı da çıkabilecektir (Kuru, 2004, s. 997).
2.2. Bilançonun Mahkemeye Verilmesi
Şirketin iflâsın ertelenmesine ilişkin talebiyle birlikte borca batıklık bilançosunun da
mahkemeye verilmesi gerekmektedir (Kuru, 2004, s.997). Söz konusu bilançoda mal varlığı
değerlerinin satış değerlerinin esas alınması, sunulan bilançoda şirketin tüm aktif ve
pasiflerin yer alması ve aktiflerin paraya çevrilme değerlerinin yer alması gerekmektedir
(Üstündağ, 2005, s. 20). Zira borca batıklık bilançosunun şirketin gerçek mal varlığı değerini
yansıtması gerekir. Bu bakımdan borca batıklık halinin tespiti için, tüm aktiflerin piyasadaki
satış esnasında gerçekleşebilecek fiyattan (rayiç değer) bilançoya aktarılması önemlidir
(Pekcanıtez, vd., 2005, s. 327). Bu noktada önemli olan husus, açılan iflâs davasında borca
batık durumda olan şirket ortaklarının sundukları iyileştirme projesi ile erteleme talep etmeleri
halinde mahkeme iflâsa karar vermeden evvel erteleme talebini inceleyerek bu konuda bir
karar vermesi hususudur (Pekcanıtez, 1991, s. 48).
Paraya çevirme değeri, şirketin elde etmeyi amaçladığı değer değil, piyasada satış
sırasında gerçekleşebilecek olan fiyattır. Borca batıklık bilançosu düzenlenirken tespit
edilecek fiyat, piyasada cari fiyatı bulunan mallar dışındaki aktifler için geniş ölçüde yönetim
kurulunun takdirine kalmıştır. Özellikle kullanılmış makine, işletme mefruşatı, taşınır ve
taşınmaz malların fiyatı çok kere tamamen tahmini olacaktır. Birlikte bir bütün oluşturan ve
ancak bu şekilde fonksiyon görebilecek olan malvarlığı parçaları, birbirinden ayrıldıkları
takdirde daha aşağı bir fiyata satılacaktır. Onun için malların satış fiyatı tespit edilirken bu
husus da dikkate alınmalıdır (Öztek, 2006, s. 50).
Borca batıklık bilançosunda, yıllık bilançoda ayrılan gizli yedek akçeler mutlaka
çözülmelidir. Borca batıklık bilançosunda, tek başına satılma imkanı bulunmayan gayrı maddi
malvarlığı değerleri yer almaz. Örneğin, işletme değerinin aktifleştirilmesi mümkün değildir.
Borca batıklık bilançosunda yer alacak pasifler ise şirketin gerçek borçlarıdır. Bu borçların
muaccel olup olmaması önemli değildir (Atalay, 1996, s.60). Borca batıklık bilançosunda yer
alacak pasifler arasında şirketin gerçek borçlarının yanı sıra şirketin ortaklarına olan
borçlarına da özel önem atfedilmesi gerekmektedir. Özellikle mahkeme tarafından sermaye
artırımına dair verilmiş olan ara kararlar, ortakların alacaklarından vazgeçmek şeklinde
yerine getirilmeye çalışılmaktadır.
İflâsın ertelenmesi talebiyle birlikte yönetim kurulu kararı, bu karara dayanarak iflâsın
ertelenmesi talebinde bulunanların şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıklarını tevsik eden
yönetim kurulu kararı ve imza sirkülerinin de mahkemeye sunulması gerekmektedir.
2.3. Borca Batıklık Bildirimi
TTK’nun 376’ıncı maddesi uyarınca, son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek
akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu,
genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri
sunar.
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Her ne kadar mülga TTK’nun 324’ncü maddesinde borca batıklık ile birlikte iflasın da
talep edilmesi zorunluluğunun bulunmadığı belirtilmiş olmasına rağmen; mer’i 6102 sayılı
TTK’nın 376’ncı maddesi gereğince; bilançodan aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını
karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin
bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister. Borca batıklık
halinde şirket iflasının talep edilmesi zorunludur.
Öte yandan makalenin bu kısmında TTK’nun 376’ncı maddesinin 3’ncü fıkrasında yer
alan istisnadan da bahsedilmesi uygun olacaktır. Buna göre; iflas kararının verilmesinden
önce, şirketin açığını karşılayacak ve borca batık durumunu ortadan kaldıracak tutardaki
şirket borçlarının alacaklıları, alacaklarının sırasının diğer tüm alacaklıların sırasından
sonraki sıraya konulmasını yazılı olarak kabul etmiş ve bu beyanın veya sözleşmenin
yerindeliği, gerçekliği ve geçerliliği, yönetim kurulu tarafından iflas isteminin bildirileceği
mahkemece atanan bilirkişilerce doğrulanmış olması halinde şirketin iflasına karar verilmesi
söz konusu olmayacaktır. Aksi hâlde mahkemeye bilirkişi incelemesi için yapılmış başvuru,
iflas bildirimi olarak kabul olunacaktır.
İflâsın ertelenmesi, anonim şirketin borca batık hale gelmesi üzerine zorunlu olarak
doğrudan iflâsını istenmesini öngören hükmün ayrık bir düzenlemesi niteliğinde olduğu için,
ancak borca batıklık halinin söz konusu olması durumunda başvurulan yollardan biridir
(Franko, 1990, s. 405-418).
2.4. Masrafların Peşin Verilmesi
Mahkeme tarafından, iflâsın ertelenmesi kararının verilebilmesi için, iflâsın ertelenmesi
talebi üzerine alınacak tedbirlerin uygulanması için gerekli olan masraflar, kayyıma verilecek
ücret avansı ve ilan masraflarının peşin olarak mahkeme veznesine depo edilmesi
gerekmektedir. Masrafların verilmemesi veya borçlunun zaten masrafları veremeyecek
durumda olması halinde, borçlu hakkında iflâs kararı verilmesi gündeme gelebilecektir.
İflâsın ertelenmesini isteyen alacaklı veya şirket, gereken masrafları peşin olarak
mahkeme veznesine yatırmadıkça mahkemece iflâs erteleme kararı verilemeyecektir
(Pekcanıtez, 1991, s. 334).
Öte yandan Yargıtay 23. HD. 2014/3784 E. 2014/3888 K. 20.05.2014 tarihli kararı
gereğince; ”İflas müessesesinin kamu düzeninden olması sebebiyle iflas avansı,
HMK'nın 120. maddesinde düzenlenen ve dava şartı olan gider avansı olmayıp,
tamamlatılabilir. Kesin süreye uyulmaması halinde, HMK'nın 325. maddesi uyarınca işlem
yapılarak gerekli masrafların karşılanması gerekir.” denilmiştir.
2.5. İyileştirme Projesinin Mahkemeye Verilmesi
İflâsın ertelenmesi talebiyle birlikte mahkemeye bir iyileştirilme projesi sunulması
gerekmektedir. İyileştirme Projesini, “şirketin içinde bulunduğu mali durumdan, borca batıklık
halinden hangi yöntemleri kullanarak kurtulabileceğini açıklayan bir proje olarak tanımlamak
mümkündür” (Atalay, 2004, s.57). Söz konusu projede; öngörülen kurtarma tedbirleri, borca
batıklığı ortadan kaldırmak için gerekli olan süre, işletmenin durumunun iyileştirilmesini
sağlaması beklenen dış faktörler, finansman kaynakları gibi makul, ciddi ve objektif kriterlerin
yer alması gerekmektedir (Türk, 1999, s.323). Zira şirketin iflâstan kurtulmasını sağlaması
yönüyle şirket için bir şans niteliği taşıyan bu uygulamada şirketin mevcut durumdan bir an
evvel kurtulmasını öngören bir iyileştirme projesinin hazırlanmış olması alacaklıların
haklarının korunması açısından da büyük bir öneme haizdir. Belirsiz nitelikteki emareler
iflâsın ertelenmesine karar verilmesi için yeterli olmayıp kendisine sunulan projeyi ciddi ve
inandırıcı bulan mahkeme bu kararı verecektir.
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Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 14.07.2005 tarih ve 4782/7979 E.K. no.lu kararına göre
iyileştirme projesinde belirtilen tedbirlerin şirketin mali durumunu iyileştirmeye elverişli olup
olmadığının tespiti, özel ve teknik bilgiyi gerektirdiğinden erteleme talebini inceleyen
mahkemenin bu konuda bilirkişi incelemesi yaptırması gerekmektedir.
Yargıtay 23. Hukuk Dairesinin 04.11.2015 tarih ve 2015/7052 E.K. no.lu kararına göre
yerel mahkemenin; “Mahkemece, iddia, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; davacı
şirketin dosyaya ibraz etmiş olduğu iyileştirme projesinin yeterli olmadığı, bu anlamda
projenin ciddi ve inandırıcı bulunmadığının, bilirkişi ve kayyum raporları ile sabit olduğu,
ayrıca şirket ortaklarının iyileştirme projesinde taahhüt etmiş oldukları sermaye artışının
tamamını yerine getirmedikleri gibi bankaya yatırmış oldukları sermaye artışına dair tutarıda
kısa sürede bankadan çektiklerinin anlaşılması karşısında davacı şirketin iflâs
erteleme talebinde samimi olmadığı gerekçesiyle, davacı şirketin borca batık durumda
olduğu gözetilerek iflas erteleme talebinin reddi ile iflasına karar verilmiştir.” kararı
onanmıştır. Yargıtay, yerel mahkemenin, iyileştirme projesini gerçekçi bulmaması ve
ortakların sermaye taahhüdüne riayet etmemesi kararını yerinde bularak şirketin iflâsına
karar vermiştir.
TTK’nın 377’nci maddesine göre, şirketin yönetim kurulu veya herhangi bir alacaklı yeni
nakit sermaye konulması dâhil nesnel ve gerçek kaynakları ve önlemleri gösteren bir
iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilecektir. Bu noktada
iyileştirme projesinin şirkete ait faaliyetlerin uzun vadede devam edeceğini gösteren
parametreleri de içermesi, objektif olması, şirketin içinde bulunduğu darboğazdan çıkacağına
inandırması gerekmektedir. Dolayısıyla kararlaştırılan iyileştirme tedbirlerini ve rıza gösterilen
çabaların gerçekliğini ispat etmeye hukuken elverişli belgelerin iyileştirme projesine
eklenmesi lazımdır.
Bazı durumlarda tam bir iyileştirme projesinin düzenlenmesi borca batıklık bildiriminin
gerektirdiği ivedilik nedeniyle tam olarak gerçekleşemeyebilir. İsviçre’de bu zorluğun,
iyileştirme projesinin hazırlanmasına imkan verecek kısa bir erteleme süresinin verilmesi
suretiyle aşılması yoluna gidilebilmektedir. Diğer taraftan, yine İsviçre’de, iyileştirme
projesinin duruşmada ibraz edilmesi de mümkün kılınmıştır (Chaudet, 2001, s.320-321).
Eğer iyileştirme projesi pay sahiplerinin veya şirket alacaklılarının bazı tavizler vermelerini
gerektiyorsa, hakimin söz konusu durumun muhtemel görünüp görünmediğini incelemesi
lazımdır. Bu bağlamda pay sahiplerinin veya alacaklıların iflâsın ertelenmesine karar
verildikten sonra vazgeçemeyecekleri hukuki yönden bağlayıcı taahhütlerin yer alması
gerekmektedir.
2.6. Fevkalade Mühletten Yararlanılmamış Olması
Fevkalade mühlet, Bakanlar Kurulu’nca belirlenen bölgelerde, deprem, sel, felaket
iktisadi buhran ve sair sebepler gibi mücbir sebepler nedeniyle, kusuru olmaksızın temerrüt
haline düşen borçlulara borçlarını ödeyebilmesi amacıyla en çok 6 ay süre verilmesi hali
olarak bilinmektedir. İİK’nun 329/a maddesinde sermaye şirketi veya kooperatif fevkalade
mühlet elde ettiği takdirde, mühletin bitiminden itibaren bir yıl süre içinde iflâsın
ertelenmesinden yararlanamayacağı düzenlenmiştir.
Öte yandan fevkalade mühletten yararlanılmamış olma koşulunun iflasın ertelenmesi
kurumunun amacı ile bağdaşmadığı; zira fevkalade mühletin şirketin borca batık olup
olmadığı ile ilgili bir husus olmadığı, Bakanlar Kurulu kararının kapsamına giren borçlulara
tanınan bir imkan olduğu ileri sürülmektedir (Uyar, 2014, s. 3712).
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3. İflâs Ertelemesinin Maddi Şartları
3.1. Borca Batıklık
İflâsın ertelenmesi kararı verilebilmesi için öncelikle, şirketin borca batık olduğunun
tespit edilmiş olması gerekir. Şirket borca batıklık bildirimi ile iflâsın ertelenmesini talep
etmesi esnasında, aktiflerinin satış değerleri üzerinden hazırlayacağı ara bilançosunu
mahkemeye verecek, bu bilanço iflâsın ertelenmesi talebinin incelenmesi sırasında da göz
önünde bulundurulacaktır. Erteleme talebinde bulunan şirketin borca batık durumda olup
olmadığını belirlemek için bilirkişi incelemesi yapılması gerekmektedir. İflâsın ertelenmesi
bakımından önemli olan bir diğer husus ise borca batıklığın muhtemel bir iyileştirmeyi
imkânsız kılacak kadar vahim olmamasıdır.
Bu kapsamda borca batık olmayan bir sermaye şirketi veya kooperatif iflâs erteleme
talebinde bulunamayacaktır. Kanun koyucu da borca batıklık terimi yerine şirket aktiflerinin
alacaklıların alacaklarını karşılamaya yetmemesi (TTK m. 376) veya şirketin borçlarının
mevcut ve alacaklarından fazla olması (İİK m. 179), şirket borçlarının şirket mevcudundan
fazla olması (TTK m. 542/c) ifadelerini kullanmıştır.
Bu çerçevede, TTK’nun 376/3 maddesi uyarınca ortaklığın aciz halinde olduğunu
gösteren unsurlar gerçekleşmiş ise yönetim kurulu aktiflerin satış fiyatları üzerinden bir ara
bilânço düzenlemek zorundadır. Pek tabi ki borca batıklık şüphesi uyandıran emarelerin
somut olayın şartlarına göre farklılık göstermesinden daha doğal bir şey olamayacaktır.
Ancak genel bir ifadeyle borca batıklık şüphesi, borçların tamamının ödenemeyeceği
hususundaki herhangi bir tereddüt veya bir olay ile belirgin hale gelecektir.
Burada öncelikli olarak hangi bilânçonun borca batıklığın göstergesi olarak dikkate
alınmasının belirlenmesidir. Bu bilanço yılsonu bilânçosu olabileceği gibi ara bilânço da
olabilecektir. Hazırlanacak bilânço, şirketin gerçek malvarlığını ve gerçek borçlarını tespit
eden malvarlığı bilânçosu olup bilânçonun aktif tarafında şirketin gerçek mevcudu piyasadaki
rayiç fiyatlar esas alınarak düzenlenir (Balcı, 2005, s. 251).
Bununla birlikte borca batıklık bilânçosunun aktifinde yer alan unsurların
değerlendirilmesi esnasında şirkete ait bazı malların (fabrika binası ve içerisinde yer alan
makineler) teker teker mi yoksa bir bütün olarak mı satılacağı konusu büyük önem
kazanmaktadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde bir bütün teşkil eden ve mütemmim
cüz veya bu şekilde fonksiyon icra edebilecek olan unsurların, birbirinden ayrılmaları halinde
daha düşük bir fiyatla satılmaları gündeme gelebilecektir. Bu durum iflâs erteleme
müessesesinin ruhuna aykırı olacağından ve borçlu aleyhine doğuracağı durumlar nedeniyle,
bu tür nitelik arz eden durumlar olması halinde bu malvarlıklarının birlikte satışa
çıkarılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra borca batıklık bilânçosu
içerisinde bu malvarlıklarının rayiç fiyatlara göre değerlemesi yapılırken yukarıda bahsedilen
durumlara uyulması daha gerçekçi bir bilânçonun ortaya konulmasını sağlayacaktır.
Bilançonun pasif tarafında yer alan borçlar açısından, sadece muaccel borçlar değil,
ortaklığa ait tüm borçların yer alması önem arz etmektedir. Zira burada yapılan bilanço
tespitindeki temel nedenlerden biri de, bilânçonun düzenlendiği tarihteki bütün borçların
ödenmesi gerekseydi malvarlığının buna yetip yetmediğini ölçmeyi amaçlamasıdır. Borca
batık durumda olan bir şirketin sadece iflâsının ertelenmesi tek başına istenemeyecek, bu
talep, iflâs talebi ile birlikte mahkemeye bildirilecektir. İflâsın ertelenmesi bakımından önemli
olan, borca batıklığın muhtemel bir iyileştirmeyi imkansız kılacak kadar vahim olmamasıdır
(Chaudet, 2001, s. 180).
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3.2. İyileştirmenin Mümkün Olması
İflâs ertelemesi talep eden şirketin, mahkemeye mali durumunun iyileştirilmesinin
mümkün olduğu konusunda bir kanaate varabilmesi için iyileştirme projesi sunması
gerekmektedir. Projenin mahkemeye sunulmuş olması şekil şartı niteliğinde iken projedeki
iyileştirme tedbirleri ve bu tedbirlerin mali durumu nasıl düzelteceğine ilişkin bilgiler ve
belgeler ise maddi şartlardandır. Bu noktada TTK 377’nci madde de yeni sermaye ilavesi de
dahil olmak üzere nesnel ve gerçek kaynaklara vurgu yapmış ve önlemlerin bu kapsamda
olması gerektiğine vurgu yapmıştır.
Mali durumun iyileştirilmesi projesi somut vakalara dayanmalıdır. Belirsiz nitelikteki
ifadeler, iflâsın ertelenmesi için yeterli değildir. Bu projelerin ciddi ve inandırıcı olup
olmadığının tespiti, özel ve teknik bilgiyi gerektirdiğinden, mahkeme bu konuda bilirkişi
incelemesi yaptırır. Bilirkişi, mahkemeye sunulan borca batıklık bilançosundaki, aktif ve
pasiflerin analizini yapmakla kalmaz, dinamik bir bilanço analizi yaparak, bir nakit akış
tablosu çıkarıp, projenin eldeki verilerle, gelecekte mali durumu iyileştirmeye uygun olup
olmadığını belirler. Mali durumun iyileştirilmesinin mümkün olmadığı kanaatine varılırsa,
erteleme kararı kaldırılarak, şirketin iflâsına karar verilebilir.
Yargıtay 23. Hukuk Dairesinin 23.10.2015 tarih ve 2014/8221 E. no.lu kararı ile;
“Mahkemece, iddia, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davacının kısmen
mali durumu iyileşse de borca batıklık durumunun gerilemediği, şirket işlerini yürüten Ö...
ölümü ile iyileştirme projesinin uygulanabilirliğinin ortadan kalktığı gerekçesiyle,
davacının iflasına
karar
verilmiştir.”
iyileştirme
projesinden
beklenen
amacın
gerçekleşemeyeceğinin anlaşıldığı ifade edilerek şirketin iflâsına karar verilmiştir.
Yine aynı Daire’nin 22.10.2015 tarih ve 2014/6756 E. no.lu kararında ise; “Mahkemece,
bilirkişi kurulundan ve kayyımdan raporlar alınmış ve yapılan yargılama sonunda; davacı
şirketin iflas erteleme talebinde bulunduktan sonra 300.000,00 TL sermaye artırımı yaptığı,
şirket borçlarının bir kısmının ödendiği ve borç tasfiye sözleşmeleri yaptığı, halen şirketin faal
durumda olduğu gerekçesiyle, davanın kabulü ile şirketin iflasının bir yıl süreyle
ertelenmesine karar verilmiştir.”
3.3. Alacaklıların Haklarının Korunması
İflâsın ertelenmesi halinde alacaklıların menfaatleri, şirket menfaatleri ile eşit bir şekilde
değerlendirmeye tabi tutulmalıdır (Çavdar/Biçkin, 2006, s. 99). İflâs ertelemesi kararı ile
alacaklıların uğrayacakları zarar, derhal iflâs kararı verilmesi halinde uğranılacak zarardan
daha az olacak ise ertelemeye karar verilir.
Sonuç olarak yukarıda anlatılan bilgiler ışığında iflâsın ertelenmesi müessesesini;
“Borca batık durumu gerçekleşen sermaye şirketlerinin Mahkemeye sunulan inandırıcı
iyileştirme projesi çerçevesinde Mahkeme tarafından atanacak bir kayyım nezaretinde ve
belli bir süre içerisinde mali durumlarının düzeltilerek İflâstan kurtulmaları için öngörülen
hukuki bir müessesedir.” şeklinde özetlemek mümkün olacaktır.
Anlaşılacağı üzere iflâsın ertelenmesi sürecinin dinamik bir süreç olduğu, bu bakımdan
şirketin borca batıklığı ile iyileşme durumunun sürekli değişiklik arz eden durumlar olduğu,
dava ve keşif tarihi itibarıyla mevcut olan borca batıklık ve iyileşme ihtimalinin karar
aşamasına kadar geçen süreçte değişiklik arz edebileceği görülmektedir. Mesela bu süreçte;
borçların bir kısmının ödenmesi, bazı işlemler nedeniyle veya faizler sebebiyle borçların daha
da artması, piyasa şartları ve/veya ekonomik konjonktür nedeniyle aktif-pasif uyumunda bir
kısım değişikliklerin olması muhtemeldir. Dava ve karar tarihi arasındaki bu gelişmeler de
dikkate alınmalı, şirket hakkında iflâs yahut iflâsın ertelenmesi kararı verilmelidir. Ayrıca
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Yargıtay’ın konuya ilişkin kararlarında borca batıklık hususunun tespiti açısından dava
tarihinden sonraki gelişmelerin de dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır (Kayar, 2009, s.
19-45).
Öte yandan iflâsın ertelenmesi talebinin reddi ya da erteleme süresinde iyileşmenin
mümkün olmadığının kayyım raporları ile ortaya konulması ve mahkemenin görüşünün de bu
doğrultuda olması halinde iflâs erteleme kararı kaldırılacak ve şirketin iflâsına karar
verilecektir. Bununla birlikte alacaklıların haklarının korunması amacıyla borçludan
alacaklıların listesi ve adreslerinin gösterilmesinin sağlanması hatta alacaklılara tebligat
yapılmasa bile ilan yoluyla onlara haber verip itirazlarını getirebilmesinin sağlanması
gerekmektedir.
4. İflâs Erteleme Kararının Etkileri
İİK’nun 179/b maddesinde; "erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı
Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce
başlamış takipler durur; bir takip muamelesiyle kesilebilen zamanaşımı ve hak düşürücü
müddetler işlemez. Erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehniyle temin
edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış
olan takiplere devam edilebilir; Ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınmaz ve
rehinli malın satışı gerçekleştirilemez. Bu durumda, erteleme süresince işleyecek olup,
mevcut
rehinle
karşılanamayacak
faizler
teminatlandırılmak
zorundadır.
206'ncı maddenin birinci sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir."
hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, iflasın ertelenmesi kararının verilmesinden sonra borçlu aleyhine 6183
sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takibin yapılamayacağı,
öncesinde başlamış bir takip varsa, başlayan takiplerin duracağı anlaşılmaktadır.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 28.09.2012 tarih ve 2012/6-238-2012/635 sayılı kararı
ile iflasın ertelenmesi kararının davalara etkisinden söz edilmemiştir. Bu durum karşısında;
iflasın ertelenmesi üzerine borçlu hakkında "hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış
takipler durur" ise de, iflasın ertelenmesinden önce yapılan (veya tedbiren durdurulan)
takiplere ilişkin olarak açılan iflas davası dışındaki, itirazın iptali, borçtan kurtulma gibi
takiplere ilişkin davalara, dava bir takip işlemi olmadığından erteleme süresi içinde devam
edilebileceği, ancak bu davalar sonucunda verilen ilama dayanarak takip yapılamayacağı
konusunda doktrinde bir görüş bulunduğu gibi (Pekcanıtez; 2005, 344), (Atalay, 2007, 152),
benzer konuda Yargıtay kararları da bulunmaktadır. (Yarg. 19.H.D. 26.01.2010 gün ve
2009/2694-2010/552; Yarg. 15.H.D. 25.02.2008 gün ve 2007/4752-2008/1114)].
Yukarıda açıklanan kanun hükmü çerçevesinde, iflasın ertelenmesi kararının
verilmesinden sonra borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak
üzere hiçbir takibin yapılamayacağı, öncesinde başlamış bir takip varsa, başlayan takiplerin
duracağı, iflasın ertelenmesi veya tedbir kararının verilmesinden önce başlatılan takip
nedeniyle açılan itirazın kaldırılması, itirazın iptali ya da menfi tespit davalarına iflasın
ertelenmesi (ya da tedbir) kararının etki etmeyeceği ancak, açılan bu davaların sonunda
verilen ilamların infazını engelleyeceği anlaşılmaktadır. Öte yandan iflasın ertelenmesi ya da
takip yapılmaması yönünde verilen tedbir kararından sonra yapılan takip nedeniyle itirazın
iptali ya da itirazın kaldırılmasının istenmesi durumunda ise, davanın reddine karar verilmesi
gerekecektir.
TTK’nun 376’ncı maddesi uyarınca, şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini
uyandıran işaretler varsa, ara bilanço çıkartılır ve bu bilançoya göre aktifler, şirket
alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmez ise yönetim kurulu, bu durumu şirket
merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister. Ancak,
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iflas kararından önce, şirketin açığını karşılayacak ve borca batık durumunu ortadan
kaldıracak tutardaki şirket borçlarının alacaklıları, alacaklarının sırasının diğer tüm
alacaklıların sırasından sonraki sıraya konulmasını yazılı olarak kabul etmiş ve bu beyanın
veya sözleşmenin yerindeliği, gerçekliği ve geçerliliği, yönetim kurulu tarafından iflas
isteminin bildirileceği mahkemece atanan bilirkişilerce doğrulanmış olursa buna gerek
olmayacaktır. Aksi takdirde mahkemeye bilirkişi incelemesi için yapılmış başvuru, iflas
bildirimi olarak kabul olunacaktır.
İİK’nun 179/b maddesi gereğince mahkeme tarafından iflâsın ertelenmesi kararı azami
bir yıl için verilmektedir. Bu süre kayyımın verdiği raporlar dikkate alınarak mahkemece
uygun görülecek süreler ile uzatılabilir; ancak uzatma sürelerinin toplamı dört yılı
geçemeyecektir. İflâsın ertelenmesi kararı, İİK’nun 166’ncı maddesindeki usule göre, en
yüksek tirajlı beş gazeteden tirajı 50.000 in üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan
gazetelerden biri ile ilan edilir ve gerekli yerlere de bildirim yapılır. İflâs talebi üzerine, bildirim
yapılan yerlere iflâs ertelemesinde de bildirim yapılır. Burada amaç borçlunun mali
durumunda bir iyileşme ümidi varsa bu durumdan alacaklıları haberdar etmek olup ilan ve
bildirimlerin yapılması kanuni bir zorunluluktur.
İİK’nun 179/b maddesinin 4’ncü fıkrasına göre, erteleme süresinin azami bir yıl olup,
buna bağlı olarak verilen uzatma süreleri de bir yılı geçememektedir. Uzatma süreleri
ilk erteleme süresinin sonundan başlamaktadır. Yargıtay 23. Hukuk Dairesinin 23.10.2015
tarih ve 2015/3352 E. no.lu kararına göre; “iflâsın ertelenmesine ilişkin olarak davacıların
açtığı davada 28.04.2010 tarihinde verilen kararla, davacıların iflaslarının bir yıl süre ile
ertelenmesine karar verildiği, bu kararın yapılan temyiz incelemesi sonucunda, Yargıtay 19.
Hukuk Dairesi ve dairemizce bozulması nedeniyle henüz kesinleşmediği anlaşılmaktadır. Bu
durumda, ilk erteleme kararından sonra erteleme sürelerinde boşluk bulunmaması açısından
davacı tarafından ilk erteleme süresinin sonundan itibaren uzatma talepli iş bu davanın
açılmasında hukuki yarar bulunmasına rağmen aksi düşüncelerle yazılı şekilde karar
verilmesi doğru görülmemiştir.” denilerek uzatma süreleri arasındaki sürenin daha da
uzaması engellenmiştir.
5. Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Özellikle 2009 yılı ve sonrasında birçok şirket tarafından yoğun olarak tercih edilen bu
müessese ile ilgili olarak banka ve mali kuruluşlar iflâsın ertelenmesinden zarar gördüklerini,
müessesenin kötüye kullanıldığını iddia ederek borca batıklık ve iyileştirme projesi ile ilgili
hususların kaldırılmasını veya zorlaştırılmasını talep ederken, şirketler ise iflâsın
ertelenmesinin daha da kolay olmasını, hiç olmazsa mevcut durumun sürdürülmesini talep
etmektedirler.
Alacaklıların durumunun daha da kötüleşmemesi kaydıyla, iflâsı ertelenen şirketlerin
çok az bir kısmı dahi kurtulsa bunun bir başarı olabileceğinden bahsetmek mümkün
olacaktır. Dolayısıyla bu müesseseyi tamamen kaldırmak veya zorlaştırmak yerine aksayan
yönlerinin düzeltilmesinde fayda olabileceği düşünülmektedir. Zira yukarıda genel hatlarıyla
anlatmaya çalıştığımız üzere bu imkandan faydalanılmasının borçlu açısından birçok avantajı
bulunmaktadır.
İzleyen kısımda ise sistemin aksayan yönlerine değinilecek ve çözüm önerileri
getirilmeye çalışılmıştır. Çözüm önerilerinin makalenin ilgili yerlerinde yer almasını düşünmüş
olsak da okuyucunun tüm sorunları ve çözüm önerilerini topluca görme arzusunda
olabileceği düşüncesiyle bir arada vermeyi uygun bulduk.
1. İflâsın ertelenmesi davalarında, mahkemelerce öncelikle şirketin borca batık olduğunun
ve iflâsın ertelenmesi talebinin dayanağını teşkil eden ciddi ve inandırıcı bir iyileştirme
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raporunun sunulmuş olduğunun tespiti büyük önem arz etmektedir. İşte tam da bu
noktada, iyileştirme projelerinin bu konuda lisans verilecek bağımsız denetim şirketlerinin
onayına tabi tutulmasının, kayyım ve bilirkişilerin de bu şirketlerden seçilmesinin
mahkemelerce yapılacak değerlendirmelerin daha sağlıklı olmasını sağlayabileceği,
şirketin gerçekte var olan mevcut mali durumunun, denetim kuruluşları tarafından tespit
edilmesi halinde alacaklı ile borçlunun menfaatlerinin dengelenebileceği aşikârdır.
2. İflâs erteleme talep eden firmaya atanacak kayyımların uygulamadaki gibi hep benzer
kişilerden seçilmemesi ve kayyımların firmanın iş kolunda uzman kişilerden seçilmesi ve
uzman kişilere ilişkin bir listenin ilgili Bakanlıkça oluşturulması da bir diğer çözüm
alternatifi olabilecektir.
3. Firmalar adres değişikliği yaparak başka bir mahkemenin yetkisi alanına girme yolunu
tercih etmekte, adres değişikliği ticaret sicil gazetesinde ilan edilmeden dahi ihtiyati tedbir
kararı alabilmektedir. Bu tür durumların engellenmesi amacıyla “İflâs erteleme
davalarının, talepte bulunan firmanın kesintisiz üç yıl faaliyet gösterdiği en son yer asliye
ticaret mahkemelerinde bakılması” yönünde İİK’nda bir düzenleme yapılması bu tür
durumların yaşanmaması açısından bir çözüm olabilecektir.
4. Yukarıdaki önerimiz; uygulamada borca batık durumda olan şirketin sık sık değişen
ekonomik durumuna uygun ikamet değişikliği nedeniyle 3 yıl boyunca aynı yerde faaliyet
göstermesi beklenemeyebileceği, çözüm olarak öngörülen sürenin hakkaniyete uygun
olmak üzere değişkenlik göstermesi yönünden eleştirilebilir. Bu kapsamda burada diğer
bir alternatif olarak son 1 yıl faaliyet gösterilen yer asliye ticaret mahkemesinin yetkili
kabul edilmesi şeklinde de olabilecektir.
5. Borçlu tarafından mahkemeye sunulan bilgi ve belgelerden dava tarihi itibarıyla firmanın
borca batık olmaması veya iyileştirme projesi olarak sunulan hususların ciddi ve
inandırıcı olmaması veya mahkeme heyetini yanıltıcı bilgiler içermesi halinde cezai bir
yaptırımın getirilmesinin kurumun kötü niyetli kullanımını engelleyebileceği
düşünülmektedir. Her ne kadar TTK 377’nci maddesi gereğince şirketin borca batık
olmaması halinde iflas erteleme talebinin reddine ve iyileştirme projesinin ciddi ve
inandırıcı olmaması halinde ise şirketin iflasına dair karar verildiğinden, ayrıca cezai bir
yaptırım uygulanmasına yer olmadığı düşünülse de bu mekanizma sayesinde iflâs
erteleme talebinde bulunan borçluların iyileştirme projesini hazırlarken kullandıkları
gerçek dışı bazı bilgi ve belgelerin gündeme getirilmesinin engellenebileceği
düşünülmektedir.
6. İflâs erteleme talebi neticesinde ihtiyati tedbir kararı verilmesi halinde temyiz nedeni ile
dosya Yargıtay’a gönderildiğinde erteleme süresi dolmasına rağmen dosyanın temyiz
incelemesi devam edebilmekte ve bu durum alacaklıların zararına neden olabilmektedir.
Bu noktada “İflâs erteleme talebine ilişkin temyiz incelemelerinin Yargıtay tarafından
öncelikli olarak ele alınmasına” ilişkin bir düzenleme yapılmasının uygun olacağı
düşünülmektedir.
7. Uygulamada iflâsın ertelenmesi talebi mahkemeler daha erteleme talebinin başında hatta
tensiple erteleme tedbirlerine özellikle ihtiyati tedbir kararlarına hükmetmektedir. Bu
hususta erteleme kararı verilmeden hiçbir hal ve koşulda ihtiyati tedbir kararı
verilemeyeceğine dair maddede açık düzenleme yapılması ya da tedbir kararının, en
erken ilk celsede alacaklıların katılımı ile alacaklıların beyanlarını da dikkate almak
suretiyle verilmesinin alacaklıların haklarının korunması açısından dikkate alınabilecektir.
Uygulamada borçlular en hızlı ihtiyati tedbir kararının nereden çıkacağına önem
vermekte, alacaklıların kolayca haber alıp itiraz edemeyeceği bir şehir veya ilçe seçilerek
süreç daha en başından alacaklı aleyhine bir hale bürünebilmektedir. Dolayısıyla
mahkemeler tarafından verilen ihtiyati tedbir kararlarının alacaklıların mağdur edilmemesi
açısından büyük önemi vardır. İflâs erteleme davası, yurt çapında yayın yapan
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gazetelerde ve ilgili şirketin internet sitesinde ilan edilebilir. Şirket mizanında görünen ve
şirkette adresi bulunan tüm alacaklılara, mahkeme kanalı ile dava açıldığı bildirilebilir.
Müdahilliğin en geç bilirkişi raporunun verildiği celseye kadar yapılması imkânı
getirilebilir.
8. Uygulamada sıklıkla karşılaşıldığı üzere verilen tedbir kararları bazen erteleme kararının
getirdiği düzenin daha da önüne geçerek maddi hukuka dair hükümler içermekte ve
işlenmiş olan hacizlerin kaldırılması gibi esas karar ile hükmedilemeyecek olan sonuçlara
yönelebilmektedir. Ancak Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında da belirtildiği üzere tedbir
kararı takip hukukuna ilişkin bir karar olduğundan maddi hukuka etki etmesi bozma
sebebidir. Örneğin Mahkeme tarafından temlik-takas hakkının kullanılmayacağına dair
verilecek bir karar hukuka aykırı olacaktır.
9. Kayyımların 3 ayda bir vereceği raporların davaya müdahil olan alacaklılara tebliğ
edilerek görüşlerinin sorulmasına ilişkin bir düzenleme yapılması mevcut durumun daha
sağlıklı şekilde analiz edilebileceğinin bir göstergesi niteliğinde olacağı düşünülmektedir.
10. Yasada iflâs ertelemede verilecek sürenin 4 yılı geçemeyeceği düzenlenmiş olmasına
rağmen; iflâs erteleme talebinin kabul edilmesi halinde de; dava başlangıcında alınan
tedbir kararı ve yargılamanın uzaması, ilk iflâs erteleme talebinin kabulünden sonra arka
arkaya yapılan iflâs erteleme süresinin uzatılması talepleri sebebiyle; nihai çözüme
ulaşılması çok uzun senelere varabilmektedir. Bu kapsamda iflâs ertelemesine ilişkin
(1+4 yıllık) sürenin yeniden gözden geçirilmesinde fayda olduğu düşünülmektedir.
6. Sonuç
İflâsın ertelenmesi müessesesi doğru olarak kurgulandığı takdirde şirketlerin gerek
kendi gerekse ekonomik konjonktür nedeniyle iflâsa sürüklenmelerinden önce bir nevi
köprüden önce son çıkış şansı niteliği arz edecektir. Uygulamada iflâs erteleme fırsatını
kullanmak isteyen birçok kötü niyetli borçlunun öncesinde şirketin içini boşalttığı, ikinci bir
firma üzerinden işlerini yürüttüğü, adres değişikliğine gitmek suretiyle davayı alacaklının çok
zor haberdar olacağı yerlerde açarak mağduriyetlerin artmasına neden olduğu, bilirkişi ve
kayyımların yeterlilikleri ve bağımsızlıkları ile ilgili sorunlar gibi pek çok durumun
yaşanabildiği bilinmektedir.
Öte yandan uygulamadaki sorunlar nedeniyle sistemden sıklıkla şikayet eden
bankalara da bu noktada büyük bir görev düşmektedir. Pratik hayatta sıklıkla rastlanıldığı
üzere bankaların borçlu üzerine takip işlemlerini başlatmaları durumunda, bu firmaya kredi
vermiş olan diğer tüm bankalar aynı anda takip işlemlerine başlamaktadır. Söz konusu
durum yaşaması muhtemel olan iyi niyetli firmaların da iflâsa sürüklenmelerine neden
olabilmektedir. Dolayısıyla bankaların birlikte hareket ederek firmayı yaşatma ve yeni
finansman sağlama konusundaki reflekslerinin artırılması da konunun bir diğer tarafı olarak
göze çarpmaktadır.
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Reel Sektör Kur Riski İle Kredi Riski İlişkisinin Türk
Bankacılık Sektörü Açısından Değerlendirilmesi
Dr. Gürcan Avcı
Mustafa Arif Esen *
Öz
Uluslararası yatırımcılar ve kuruluşlar tarafından reel sektörün kur riski Türkiye açısından
alışagelmiş bir eleştiri konusudur. Söz konusu eleştirinin en önemli dayanağının TCMB’nin yayımladığı
veriler olduğu görülmektedir. Reel sektörün mali tablolarına baktığımızda döviz açığına maruz kaldığı
reddedilemez bir gerçek olmasına karşın bunun neden olduğu riskin bankalara kredi riski olarak
sirayet etmesini engelleyen pek çok mekanizma söz konusudur. Gelecekteki nakit akışları döviz
cinsinden olması sebebiyle doğal hedge mekanizmasına sahip olan proje kredileri kullanan firmalar,
maruz kaldıkları kur riskini hedge eden kurumsal firmaların gerçek finansal durumu bu makalede
analiz edilmiştir. Analiz sonucunda net pozisyon açığının en az 30 milyar doları bu mekanizmalarla
hedge edildiğine ulaşılmıştır. Ayrıca bankalarda kur kaynaklı kredi riskine yönelik geliştirilen tahsis,
teminat, izleme prosedürleri ve bu alanlardaki tecrübelerin uygulamaya dönüşmüş olması söz konusu
riskin yönetimini daha iyi hale getirdiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Reel Sektör Kur Riski, Kur Kaynaklı Kredi Riski, Kredi Riski Yönetimi.
JEL Sınıflaması: G21, F31, G32.
The Evaluation of The Relation Between Currency Risk in Non-Financial Firms and Credit Risk
for Turkish Banking Sector
Abstract
The currency risk of non-financial companies in Turkey is continuously criticized by foreign
investors and international organizations. It is known that the most important foundation of this
criticism is the data published by Central Bank of the Republic of Turkey. When financial reports of
non-financial companies are examined, it is seen that foreign exchange exposure is irrefutable fact.
However, there are many mechanisms which prevent this risk to transform currency-induced credit risk
in banks. In this essay, the real financial position of firms which use project loans and have natural
hedge mechanisms, and which hedge currency risks via derivatives are analyzed. According to the
result of analysis, the least of 30 billion USD of net foreign position of non-financial companies are
hedged by this way. Besides, it is concluded that collection, collateral and monitoring procedures in
banks improve currency-induced credit risk management.
Keywords: Currency Risk of Non-Financial Companies, Currency-Induced Credit Risk, Credit Risk
Management.
JEL Classification: G21, F31, G32.

I.

Giriş

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki finansal veya finansal olmayan kesimlerin
kısmen dolarizasyon yapması, finansal sistemlerdeki yükümlülüklerini karşılayamama riskini
artırmaktadır. Söz konusu risk temelde kurumların döviz pozisyon açığının önemli düzeydeki
kur dalgalanmaları dolayısıyla yükümlülük artışı oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Dalgalı
kur rejimi uygulamakla birlikte kurun bir şekilde yönlendirilmeye çalışıldığı Türkiye gibi
ülkelerde, merkez bankaları kurdaki şokları önleyici mekanizmaları kullanmakta ancak bu
durum firmalar üzerindeki riski bertaraf etmemektedir.

*
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Türkiye Cumhuriyeti’nin maruz kaldığı eleştirilerin temel kaynağını oluşturan veri TCMB
tarafından yayınlanan reel sektör verileridir. Söz konusu mali veriler bankalar vasıtasıyla
toplanmakta ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır. TCMB’nin 2015 Haziran verilerine göre, reel
sektörün 107,7 milyar ABD Doları varlığı 281,9 milyar ABD Doları yükümlülüğü
bulunmaktadır (Tablo:2). Söz konusu yükümlülüğün 172,6 milyar ABD Doları yurtiçi finansal
kuruluşlara yöneliktir. Net döviz pozisyonu 174,2 milyar ABD Doları olmakla birlikte bunların
8,3 milyar ABD Doları kısa vadelidir. Tasarruf kaynakları sınırlı olmakla birlikte büyüme
eğiliminde olan bir ekonominin fon anlamında dışa bağımlı olması beklenen bir sonuçtur.
Uluslararası sermaye akışları ülkeler için finansal derinlik ve etkin yatırımlara yöneltildiğinde
büyümeyi teşvik etme gibi faydaları bulunsa da kredilerdeki büyümeden dolayı bankacılık
sektörünün doğrudan ya da dolaylı kur riskine maruz bıraktığı tarihi bir gerçeklik olarak
ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte kur riskinin yönetilmesinde bankacılık sektörünün
edinmiş olduğu tecrübe ve bu tecrübe sonucu uygulanan yönetim araçlarının bu konudaki
eleştirileri karşılayabilecek nitelikte olduğu kanaatine ulaşılmaktadır. Ayrıca kur riskinin
gerçek seviyesinin tam ortaya konulamaması ve bankalarımızın geliştirdiği risk yönetimi
uygulamalarının yeterince bilinmemesi risk analizinin sağlıklı yapılmasını engellemektedir.
Söz konusu durumun bankalara bakan yönüyle kaotik ve karamsar olmadığı kanaati,
analizlerimizde ulaşılan bir sonuç olsa da risk seviyesinin tam olarak ortaya konması, mevcut
uygulamaların sistematik hale getirilmesi ve geliştirilmesi gereken alanların belirlenerek
standartlaştırılması gerekmektedir.
Bu çalışmada, reel sektör kur riskinin bankalar açısından kur kaynaklı kredi riskine ne
düzeyde dönüştüğü özgün bir veriyle analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla bir yandan
riskin büyüklüğünü azaltan faktörler ele alınırken diğer yandan Türk bankacılık sektöründe
söz konusu riskin yönetiminde kullanılan araçlar değerlendirilmiştir.
II. Literatür Taraması
Gelişmekte olan ülkelerde yerel para biriminin yüksek düzeyde devalüe
edilmeyeceğine olan güven, düşük faizli güçlü yabancı parayla (dolar) borçlanmayı teşvik
eden bir paradigmadır (Ize ve Yeyati, 2008) Ize ve Yeyati aynı makalesinde dolarizasyonun
neden olacağı riskleri azaltmak için para-maliye ve diğer finansal politikaların etkin
kullanılması gerektiğinden bahsetmiştir. Yesin (2013) Doğu Avrupa ülkelerinde hedge
edilmeyen dövize endeksli kredilerin Avrupa’yı sistemik riske maruz bırakmasından
bahsetmiştir. Kraft ve Galac (2011) Hırvatistan üzerinde yaptığı çalışmada, Hırvatistan’ın
geçmişte yüksek düzeyde kur kaynaklı kredi riskine maruz kaldığını ancak Merkez
Bankası’nın politika önlemleriyle ve kredi riski yönetimi için geliştirdiği iyi uygulama
rehberleriyle riskin azaltıldığını ve döviz volatilitesinden fazla etkilenmediklerini anlatmışlardır.
Latin Amerika ülkelerinin maruz kaldığı dolarizasyon nedeniyle oluşan kredi riskini
yönetmek için Basel kuralları yetersiz kaldığı ve etkili olmadığı iddia edilmektedir (Bleger
2011). Bleger, ülkelerin kendi koşullarını dikkate alan risk yönetimi uygulamaları geliştirilmesi
ve makro-ihtiyati tedbirler alınması gerektiğinden bahsetmektedir. Kokeyne vd (2010)
dolarizasyonun etkileri üzerinde gerçekleştirdiği çalışmada, söz konusu hususun kur kaynaklı
kredi riski üzerindeki etkisinin önlenebilmesi için bankacılık sektöründeki regülatif tedbirlerin
gerekliliğini örneklerle ortaya koymuşlardır. Politika önerisi içeren diğer bir çalışmada,
Mordecki vd. (2013), gelişmekte olan ülkelerin kur kaynaklı kredi riskinin boyutlarını ve
etkilerini ispatlarken sorunun çözümü olarak gelişmiş döviz opsiyon piyasalarının
mevcudiyetini işaret etmiştir. Şirketlerdeki döviz uyumsuzluğunun sorunlu kredi oranlarına
olan etkisine yönelik olarak Jakubik ve Reininger (2013) tarafından Euro kullanmayan Orta
Avrupa, Doğu ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri nezdinde yapılan çalışmada, kurlardaki önemli
düzeydeki artışın bankaların varlık kalitesini azalttığı tespit edilmiştir. Aynı metodoloji
kullanılarak bu sefer 75 ülkede yapılan çalışmada Beck vd. (2013) tarafından da teyit
edilmiştir. Castro (2013) yine Avrupa ülkeleri nezdinde dinamik panel data yöntemi
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kullanarak yaptığı çalışmada ise reel döviz kurlarındaki düşüsün bankalarda kredi riskini
azalttığı sonucuna ulaşmıştır.
Geçmişte kur hareketleri nedeniyle önemli finansal tahribata maruz kalan ve bu
nedenle kapsamlı düzenlemeler yapılan Hırvatistan nezdinde yapılan bir çalışmada, kur
kaynaklı kredi riskinin finansal istikrar üzerindeki etkisi ortaya konmuştur (Gardo, 2010).
Benzer bir çalışma ekonometrik bir analizle (hasar oranı regresyon analiziyle) Şili için
Herrera ve Uyen (2012) tarafından ortaya konulmuştur. Yurdagül (2014) ise Türkiye için kredi
riskiyle döviz kuru arasındaki ilişkinin modellendiği bir çalışmada kurlardaki artışın kredi
riskinin artırdığı sonucuna ulaşmıştır. Mileris (2012)’de 22 Avrupa Birliği ülkesi için lojistik
regresyon, faktör analizi ve probit metoduyla yaptığı çalışmada ise döviz kurunun kredi riskini
artıran bir faktörden ziyade bankaların kredi riski alma kararlarında önemli bir bileşen
olduğunu tespit etmiştir.
III. Kur Kaynaklı Kredi Riskiyle İlgili Uluslararası Uygulamalar
Dolarizasyonun neden olduğu makro risklerin azaltılması amacıyla ülkemizde,
bankaların yabancı para net genel pozisyonunun sınırlanması (BDDK, 2002), döviz cinsinden
zorunlu karşılıklara daha ihtiyatlı oranlar uygulanması (TCMB, 2008), yabancı para likidite
yeterlilik rasyosunun uygulanması (BDDK, 2006), gerçek kişilerin döviz kredisi ve dövize
endeksli kredi kullanımının yasaklanması, tüzel kişilerin kullanacağı döviz kredilerine muhtelif
sınırlamalar getirilmesi gibi uygulamalar geliştirilmiştir. Söz konusu uygulamaların hem
dolarizasyona hem de kur riskine olumlu katkıları olduğu 2002 yılı sonrasındaki
makroekonomik gelişmelere bakıldığında açıkça görülmektedir. Genel anlamda dolarize bir
bankacılık sisteminin doğurduğu olumsuz sonuçlara karşı uluslararası bazda alınan önlem ve
tedbirlere Tablo 1’de yer verilmiştir (Kokenye vd. 2010, s.12).
Tablo: 1
Araç Türü

Ülke

Zorunlu Karşılık

Sırbistan

Kredi/Mevduat
Rasyosu

Macaristan

Genel Karşılık

Arnavutluk
Uruguay

Genel Karşılık

Peru

Genel Karşılık

Çin

Risk Yönetimi

Hırvatistan

Risk Yönetimi

İsrail

Risk Yönetimi

Polonya

Denetim&
Gözetim

Hırvatistan
Macaristan
Romanya
Polonya

Denetim&
Gözetim

Polonya
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Uygulaması
İhracat harici döviz ve dövize endeksli kredi kullandıran daha ihtiyatlı zorunlu
karşılık oranı uygulanması
Söz konusu rasyo hesaplanırken döviz ve dövize endeksli kredilerin daha
ihtiyatlı oranlara tabi tutulması
Kur riskine maruz döviz kredilerine daha ihtiyatlı oranların uygulanması
Kur riski kaynaklı kredi riskine maruz kalan firmaların döviz kredilerine kur
stresi uygulanarak belirli bir zarar potansiyelini aşanlara farklı genel karşılık
oranı uygulanması ve sermaye yeterliliği rasyosunu etkileyecek risk ağırlığı
farklılaştırması
Kur riski kaynaklı kredi riskine maruz kalan firmaların döviz kredilerine kur
stresi uygulanarak belirli bir zarar potansiyelini aşanlara farklı genel karşılık
oranı uygulanması
Kur riski kaynaklı kredi riskinin yönetimine yönelik rehberler oluşturulması,
söz konusu rehberlerde politika, prosedür ve araçlar konusunda detaylı bilgi
verilmesi
Yabancı para işlemler nedeniyle anılan risklerin yönetimine yönelik
değerlendirme ve denetim faaliyetlerinin artırılması
Bankaların kur riski kaynaklı kredi riski faaliyetleri için rehberler geliştirilmesi,
veritabanı oluşturmak suretiyle söz konusu kredilerin oluşturabileceği zararın
izlenmesi
Düzenleyici otoriteye formlarla raporlama yapılması,
Yerinden denetimlerde dikkate alınması,
Dönemsel araştırmalarla kur riskine maruz kalan firmalar hakkında kredihedge işlemi, varlık vb. risk azaltıcı bilgiler değerlendirilmek suretiyle maruz
kalacakları toplam risklerin incelenmesi, sonuçların genel olarak kamuoyuyla
paylaşılması
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IMF tarafından tam dolarize olan ülkelerde veya dolarizasyona karşı yeterli risk
yönetimi uygulamalarını geliştiremeyen ülkelerde kredi kısıtlaması, sermaye yeterliliğinde
ihtiyatlı oran uygulaması gibi daha sert önlemlerin yeterli olduğu belirtilmiş olup kısmi dolarize
olan ülkelerde finansal ve finansal olmayan kuruluşların şoklara dayanıklı olmasını
sağlayacak düzeyde önlemler alınmasının gerekli olduğu ifade edilmiştir (Cavazzo vd., 2006,
s.17). Ülke ekonomimizin dolarizasyon etkisinin az olması nedeniyle ikinci opsiyon üzerinde
çalışılmasında fayda mülahaza edilmiş ve izleyen sonuçlara ulaşılmıştır.
IV. Veri Analizi
IV.a. Genel Analiz
Bankalar topladıkları yabancı para fonu döviz kredisi veya dövize endeksli kredi
şeklinde vererek kur uyumsuzluğundan kaçınmaktadır. Ancak bu durumda da kur riskinin
kredi riskine dönüşmesine engel olamamaktadır. Literatürde “currency induced credit risk”
adı verilen risk, firmaların kur riskini etkin yönetememesi nedeniyle borçlarını geri
ödeyememe ihtimalinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca kur riski ile kredi riski arasında doğrusal
olmayan bir ilişki de söz konusu olabilmektedir. Örneğin firmalar, artan döviz volatilitesi
nedeniyle borç servis kapasitesinin azalması, teminatlarının değerinin düşmesi ve benzeri
nedenlerle bankalara olan borçlarını ödeyemeyebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında
bankacılık sisteminden döviz kredisi kullanmamış bir firma dâhi kur riski kaynaklı kredi riskine
maruz kalabilmektedir. Diğer bir deyişle, Tablo:2’de görüldüğü üzere reel sektörün bankacılık
ve diğer finansal kesime olan 174 milyar ABD Doları düzeyindeki olan borcunun yanı sıra
diğer kesimlere de döviz borcu olabilmektedir. Türk bankacılık sektöründen TL kredi kullanan
firmalar da yurtdışından döviz kredi kullanabilmekte ve toplam yükümlülük 281,9 milyar ABD
Dolarına ulaşmaktadır. Bununla birlikte yurtdışından veya bankacılık dışı diğer kesimlerden
kredi kullanan firmaların aynı zamanda bankacılık sisteminden de kredi kullanabilmekte ve
bankalar üzerinden bu riskin yönetimi imkânı bulunmaktadır.
Tablo: 2
Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri
(Milyon ABD Doları)
2012

2013

2014

2015-03

2015-06

Varlıklar

89.402

94.060

102.003

101.191

107.737

Mevduat

61.298

63.872

67.340

66.396

72.436

Menkul Kıymetler

843

349

277

200

194

11.693

13.175

12.167

11.437

11.096

15.568

16.664

22.219

23.158

24.011

Yükümlülükler

224.896

264.089

280.380

273.544

281.928

Nakdi Krediler

202.396

235.925

252.313

247.688

254.339

121.842

155.164

171.705

170.185

174.008

80.554

80.761

80.608

77.503

80.331

22.500

28.164

28.067

25.856

27.589

-135.494

-170.029

-178.377

Kısa Vadeli Varlıklar

73.834

77.396

79.784

78.033

83.726

Kısa Vadeli Yükümlülükler

74.374

80.763

78.596

74.925

75.445

-540

-3.367

1.188

3.108

8.281

İhracat Alacakları
Yurtdışına Doğrudan Sermaye
Yatırımları

Yurt İçinden Sağlanan Krediler
Yurt Dışından Sağlanan Krediler
İthalat Borçları
Net Döviz Pozisyonu

-172.353 -174.191

Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu

Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu
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Makro açıdan bakıldığında kur kaynaklı kredi riskinin, döviz kredisi kullanmakla birlikte
riskten korunma aracı kullanmayan döviz kredisi müşterilerinden kaynaklanmakta olduğu
görülmektedir. Firmalar doğal korunma yoluyla (nakit akışlarının veya gelirlerinin aynı para
biriminden olması) veya türev işlemler aracılığıyla kur riskinden tamamen veya kısmen
korunabilmektedir. Ancak ülkemiz açısından kur sermaye hareketlerinden bağımsız olarak
firmaların döviz kredisi tercihleri sebebiyle oluşmakta ve bu risk reel sektör tarafından bizzat
üstlenilmektedir. Bu tercihin temel ve en önemli nedeni ise TL-Döviz krediler arasındaki faiz
maliyeti farkıdır.
Diğer yandan yatırımların komposizyonu genel olarak analiz edildiğinde ithal girdilere
dayalı yatırımın daha çok arttığı görülmektedir. Yatırıma yönelik tedariklerin ithal olduğu
ancak yatırım sonucunda ortaya çıkan ürünün dışsatıma değil de iç pazara yönlendirildiği
durumlarda kur riskinin kalıcılığının artabileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla makro açıdan
kur riskinin değerlendirilmesinde tüm bu faktörlerin göz önünde bulundurulması
gerekmektedir.
Grafik 1’den de görüleceği üzere ortalama yüzde 10 düzeyinde gerçekleşen faiz oranı
farklılığı döviz kredisi kullanma talebini artırmaktadır. Firmalar için rekabet baskısı firmaları
daha düşük maliyetle mal-hizmet sunmaya zorlamakta, bu da finansman giderlerinin
azaltılması amacıyla kur riskini üstlenerek döviz kredisi almalarını teşvik etmektedir. Diğer
yandan merkez bankalarının dövizde istikrar için her hâlükârda müdahalede bulunacağı
beklentisinin yanı sıra bankaların doğal olarak maruz kaldıkları pozisyon açığını döviz kredisi
vererek kapatmak istemesi gibi nedenler de döviz kredisi arz ve talebini artırmaktadır.
Grafik 1

Türk bankacılık sisteminde, ithalatın finansmanı, ihracata konu mal-hizmetin girdisinin
finansmanı, değeri dövize endeksli olarak değişen emtianın finansmanı veya uluslararası
merkezli firmaların dövizle işlem yapmak istemesi gibi doğal sebeplerden dolayı döviz talebi
gerçekleşebilmektedir. Bu döviz talebi salt döviz kredisi olarak değerlendirildiğinde kur riski
olarak yorumlanabilmekte ve yanlış değerlendirmelere yol açabilmektedir.
Reel sektörün kur riskini etkin yönetememesi veya fazla risk alması kredi mekanizması
vasıtasıyla bankalara kredi riski olarak sirayet etme ihtimali taşımaktadır. Döviz kurundaki
büyük yönlü hareketlerin firmaların net döviz pozisyonu yoluyla doğrudan mali verileri
olumsuz etkilemekle birlikte farklı kanallar vasıtasıyla da kredi riskine neden olabilmektedir.
Örneğin kur artışının yüksek olduğu durumda firmalar açısından döviz pozisyonu
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uyumsuzluğu, vadesi gelen yabancı para cinsinden kredi geri ödemelerinin yapılamama riski
doğurabildiği gibi faaliyetleri için gereken döviz veya dövize endeksli hammaddenin tedarik
edilememesine dolayısıyla nakit akışı ve faaliyet kârı yaratılamamasına sebep olmaktadır.
Dolayısıyla nakit akışı geciken firmaların kredi geri ödemelerinde sorunlarla
karşılaşılmaktadır. Söz konusu risk dolayısıyla azalan nakit akışlarının kısa vadeli
yükümlülükleri karşılayamaması kur kaynaklı likidite riski olarak da ifade edilebilmektedir.
Ancak nihai anlamda bankalar açısından sorun kredilerin tahsil sorunu olması sebebiyle kur
kaynaklı kredi riski ifadesinin kullanılması daha uygundur.
Döviz kurlarındaki ani artışların temel makro ekonomik göstergeler üzerinde olumsuz
etkisi doğrudan görülmektedir. Merkez Bankalarının döviz kurunu belirli bir seviyede tutma
çabası yetersiz döviz rezervi kısıtına takılmakta ve nihayetinde döviz kredisi kullanan
firmaların borç karşılama oranlarını olumsuz etkilemektedir. Bununla birlikte reel döviz
kurundaki belirsizliklerin ve artışın gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme üzerinde
olumsuz etkisi mevcuttur (Rodrik, 2008, s.404). Ekonomik büyümedeki olumsuzluk kredilerin
geri ödeme performansını azaltacağından, döviz kurunun kredi riski üzerinden olumsuz
etkisini bu çerçeveden de yorumlayabiliriz. Kurlardaki hareketin doğrudan ithalatı azaltarak
ithalat yapan veya ithalata dayalı iş yapan firmalar açısından kredi riskini artıracağı da
düşünülebilir. Ancak bu aktarım mekanizması, ithalata konu ürünlerin fiyat esnekliği, ürün ve
firmanın piyasadaki rekabet açısından konumu, fiyatları yansıtabilme açısından kamunun
etkisi gibi pek çok değişkene bağlıdır (Bussiere vd. 2014, s.154).
Diğer yandan döviz kuruyla birlikte, faizlerin, kamu borç yükünün vs. pek çok ekonomik
göstergenin aynı dönemde ve aynı anda ani ve olumsuz bir trend izlemesinin yol açtığı kriz
etkileri bu çalışmanın konusu dışındadır. Şüphesiz kriz dönemlerinde, söz konusu
makroekonomik göstergeler kredi kullanan firmaların cirolarını, alacak tahsil hızlarını,
varlıkların değerlerini ve finansman maliyetlerini olumsuz etkilemekte ve bankalar açısından
kredi riski önemli düzeyde yükselebilmektedir. Bu dönemlerde döviz kurundaki değişimlerin
bankaların kredi riski üzerinde etkisinin ayrıştırılması bu çalışmanın kapsamı dışında
tutulmuştur.
IV.b. Risk Azaltıcı Etkenler: Proje Kredilerindeki Doğal Hedge Mekanizması ve
Döviz Türevleri Kullanımı
i) Proje Kredilerindeki Doğal Hedge Mekanizması
Türkiye Bankalar Birliği tarafından proje kredilerine yönelik istatistiki çalışmada
30.06.2015 tarihinde 155 milyar TL nakdi, 31 milyar TL gayri nakdi ve 35 milyar TL gelecekte
kullandırılması taahhüt edilen proje kredisi1 olduğu ifade edilmiştir. Genelde proje kredilerinin
tamamına yakını döviz cinsinden kullandırılmakta olup TBB çalışmasında ifade edilen en az
5 yıl vadeli krediler zaten bankacılık sektörünün dinamiklerinde TL olarak kullandırılması
oldukça zordur.
Tablo: 3
Enerji

Nakdi Risk (Milyar TL)
73

Altyapı

13

Gayrimenkul

20

Diğer

48

Toplam

155

69

Dr. Gürcan Avcı – Mustafa Arif Esen

3. Havalimanı ve diğer havalimanları, Gebze-İzmir otoyolu, 3. Köprü ve otoyol
özelleştirmeleri, hastane projeleri(PPP), marina özelleştirmeleri, liman özelleştirmeleri, özel
liman yatırımları, enerji üretim varlıklarının özelleştirmeleri, İGDAŞ özelleştirmesi, diğer enerji
dağıtım şirketlerinin yatırım ihtiyaçları, özel sektör enerji yatırımları, milli piyango
özelleştirmesi, hızlı tren istasyonları vb. projeler Türkiye’nin önümüzdeki 5 yılda finanse
edeceği projeleri oluşturmaktadır. Bu projelerin toplam maliyetinin 110 milyar ABD Doları
olacağı ve bu tutarın 80 milyar ABD Dolarlık kısmının kredi olarak verileceği tahmin
edilmektedir. Proje kredilerine yabancı ilgisinin sınırlı olduğu dikkate alındığında bu kredi
tutarı reel sektör kur riski olarak ileride de var olmaya devam edecektir. Proje kredilerinin bir
bölümü reel sektör için kur riski doğururken, bir bölümü ise işin niteliğinden dolayı oluşan
doğal hedge mekanizması nedeniyle kur riski yaratmamaktadır. Bu nedenle sektörler
bazında bir değerlendirme aşağıda yer almaktadır.
Enerji Sektörü
a) Yenilenebilir Enerji Projeleri:
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ve 1 Ekim 2013 tarihli Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında
aşağıda belirtilen kaynaklara dayalı üretim yapan elektrik üretim santralleri YEK destekleme
mekanizmasından (YEKDEM) faydalanabilmektedir:








Rüzgar
Güneş
Jeotermal
Biyokütle
Çöpgazı
Gel-git, dalga, akıntı enerjisi
Nehir tipi veya rezervuarlı HES (rezervuar alanı 15 km2 altında olan)

5346 sayılı Kanun’un ekinde belirtildiği üzere YEKDEM kapsamında üretilen elektrik
enerjisinin destek alım fiyatları Tablo 4’de belirtildiği üzere ABD Doları bazındadır:
Tablo: 4

31.12.2020 tarihine kadar devreye girecek yukarıda belirtilen kaynaklara dayalı elektrik
üretim santralleri YEKDEM’den 10 yıl süre ile faydalanabilecektir. YEKDEM’e başvuru,
santrallerin kendi inisiyatifinde olup piyasa (kur, fiyat) beklentileri ile santraller her yıl spot
piyasaya veya YEKDEM’e satışı seçme hakkına sahiptir. Bu nedenle 10 yıl boyunca, yıl
içerisinde oluşabilecek kur artışından spot piyasaya satış yapan santraller etkilense bile bir
sonraki yıl tekrar YEKDEM’e satışı tercih ederek kur riskinden korunabilmektedir. Bu
kapsamda YEKDEM tarifesi kur riskini bertaraf etmektedir. Söz konusu destek nedeniyle,
yenilenebilir enerji projelerinde kur riski bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
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b) Termik Santral Projeleri
Elektrik piyasasında fiyatlar arz ve talebe göre belirlenmektedir. Talep elastikiyeti düşük
olduğu için, fiyatı arz, arz tarafında da fiyatı üretim maliyetleri belirlemektedir. Bu açıdan
üretim maliyetlerine göre santrallerin sıralanması ve analizin buna göre yapılması gerekir.
Üretim maliyetlerine göre santralleri sıraladığımızda arz ve talebin zamanın %80-%85’inde
özel sektöre ait doğalgaz santrallerinde dengelendiğini ve fiyat yapıcı santralin doğalgaz
santralleri olduğu görülmektedir. Elektrik talebinin yüksek olması verimliliğine göre doğalgaz
santrallerinin kullanımını gündeme getirmektedir. Yıllar içerisinde verimli doğalgaz
santrallerinin sayısı artmıştır. Ancak talebin yükseldiği dönemlerde verimi düşük olan
santrallerin de kullanımı gerekebilmektedir. Dolayısıyla zamanın büyük çoğunluğunda piyasa
fiyatını belirleyen doğalgaz santrallerinin üretim maliyetleri olmaktadır. Bu durumda doğalgaz
santrallerinin üretim maliyetlerinde de ana kalem doğalgaz alım maliyetlerine göz atmak
gerekmektedir.
BOTAŞ tarafından doğalgaz Rusya (%45-%50), İran (%20-%25), Azerbaycan (%10%15), Cezayir (%10-%15) ve Nijerya’dan ((%3-%5) uzun dönemli sözleşmeler ile ithal
edilmektedir. Alım fiyatı; ham petrol fiyatları, işlenmiş petrol ürünleri fiyatları ve enflasyona
dayalı bir formüle göre belirlenmektedir. Formüle göre ilgili çeyrekteki doğalgaz fiyatı, önceki
6 ayın ham petrol fiyatı ortalaması baz alınarak belirlenmektedir. İdeal durumda ise
BOTAŞ’ın ham petrol ve kurdaki değişimi doğrudan piyasaya yansıtması gerekmektedir.
Buna karşılık BOTAŞ son yıllarda doğalgaz satış fiyatlarında sübvansiyon uygulayarak, alım
maliyetlerindeki değişikliklerin satış fiyatlarına yansımasını engellemektedir. Bu sayede kısa
vadede kurdaki değişim elektrik fiyatlarına yansımaması sağlanmakla birlikte söz konusu
durumun uzun süre sürdürülebilir olmaması nedeniyle uzun vadede kurdaki değişiklikler
elektrik fiyatlarına yansımaktadır.
Sonuç olarak kısa vadede, termik santraller kur riskine maruz kalmakla birlikte orta ve
uzun vadede kalacağı kur riski oldukça sınırlıdır. Proje kredilerinin vadelerinin uzun olduğu
ve kısa dönemde önemli düzeyde bir ödeme olmadığı bilinen bir gerçek olup, TCMB’nin kısa
vadeli pozisyon açığı istatistikleri bu bilgiyi desteklemektedir.
c) Elektrik ve Doğalgaz Dağıtım Projeleri
Elektrik dağıtım özelleştirmeleri sonrasında elektrik dağıtım şirketleri, elektrik dağıtım
ve perakende elektrik satış şirketi olmak üzere ikiye bölünmüştür. Elektrik dağıtım şirketleri
dağıtım şebekesi ile ilgili yatırımları yapmak, dağıtım sistemini işletmek ile yükümlü iken
perakende satış şirketleri bölgelerindeki serbest olmayan tüketicilere elektrik tedarik etmek
ve EPDK tarafından belirlenen ulusal tarife üzerinden faturalandırmakla yükümlüdür. Genel
olarak gelirlerin yarısı perakende satış şirketleri, yarısı ise elektrik dağıtım şirketleri
operasyonlarından elde edilmektedir. Perakende satış şirketlerinin gelirleri piyasa elektrik
fiyatlarına göre belirlenmektedir. Piyasa fiyatlarının öncelikle bahsettiğimiz üzere kur ile
doğrudan ilişkili olması nedeniyle perakende satış gelirlerinde kur riski bulunmamaktadır.
Elektrik ve Doğalgaz dağıtım gelirleri ise kısa vadede kur riski taşımaktadır. Zira dağıtım
gelirleri TL üzerinden belirlenmektedir. Uzun vadede ise kur ile enflasyon arasındaki yakın
ilişkiden dolayı riskin daha sınırlı olacağı düşünülmektedir.
Altyapı Gayrimenkul Projeleri
a) Otoyollar
Otoyol projelerinde kur riski bulunmamaktadır. Zira Karayolları Genel Müdürlüğü
tarafından projelerde trafik garantisi verilmektedir. Her sene Ocak ayının başında ABD
Doları/TL kuruyla ABD Doları bazlı belirlenen otoyol köprü ücreti TL’ye dönülerek, bu fiyat yıl
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boyunca (TL olarak) sabit kalmaktadır. Bu açıdan fiyatların azami 1 senede uyarlanması söz
konusudur.
b) Limanlar
Türkiye’de liman gelirleri dolar bazındadır. Limanların borç yapılarının da dolar bazında
olduğu dikkate alındığında, herhangi bir kur riski uyumsuzluğu bulunmadığı düşünülmektedir.
Buna ilave olarak belli giderlerin TL bazında olması sebebiyle dolar kurundaki artış EBITDA
marjlarını arttırmaktadır.
c) Havalimanları
Türkiye’de havalimanı gelirleri ağırlıklı olarak Euro bazındadır. Havalimanlarının borç
yapılarının da Euro bazında olduğu dikkate alındığında, herhangi bir kur riski uyumsuzluğu
bulunmadığı düşünülmektedir. Ek olarak, belli giderlerin TL bazında olması sebebiyle
€ kurundaki artış EBITDA marjlarını arttırmaktadır.
d) Sağlık Kamu Özel İşbirliği Projeleri
Sağlık Bakanlığı'nın Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Modeli ile gerçekleştirdiği Sağlık
Kampüsü projelerinde EBITDA’nın tamamına yakın bir kısmını (~%95) Sağlık Bakanlığı’ndan
çeyrek dönemler itibariyle, TL cinsinde alınacak kira ödemeleri oluşturmaktadır. Bu kira
ödemeleri çeyrek dönemler itibariyle kur ve enflasyon ile ayarlanmaktadır. Bu nedenle bu
projelerde kur riski bulunmamaktadır.
e) Gayrimenkul Projeleri
Ticari gayrimenkul projelerinde kira kontratları Euro döviz cinsi ile yapıldığından,
EUR/TL kurunda çok yüksek bir devalüasyon oluşmadığı (fiyatların uyarlanmasında bir tepki
oluşmadığı) sürece kur riski bulunmamaktadır. Ancak kira kontratlarının çoğunda kur seviyesi
için bir üst limit belirlendiğinden, reel seviyelerin bu limitin üzerine çıkması, ilgili firmalar için
kur riski oluşturabilmektedir. Genel olarak kur riskinin düşük düzeyde olduğu
düşünülmektedir.
Satınalma Projeleri ve Diğer Yapılandırılmış İşlemler
Satın alımın gerçekleştirilmesi amacıyla sağlanan krediler satın alınan şirketin (“Hedef
Şirket”) hissedarı olan şirkete (“Satın Alan Şirket”) sağlanmaktadır. Bu şekilde verilen
kredilerin ana geri ödeme kaynağı Hedef Şirket’ten alınan temettülerdir. Türkiye’de temettüler
TL olarak dağıtıldığından, Satın Alan Şirket’in gelirleri TL’dir. Bu nedenle, Hedef Şirket’in kur
riskinden bağımsız olarak, Satın Alan Şirket, yabancı para kredi kullandığı durumda kur
riskine maruzdur. Gerek Satın Alan Şirket’ler seviyesinde kullandırılan krediler, gerekse diğer
sektörlerdeki operasyonel şirketlere kullandırılan krediler için kur riskini minimize etmek için
türev işlemler sektörde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Aşağıda ülkemizde yapılan satın
alma projelerinin bulundukları sektörün kur riskindeki durumu ifade edilmiştir.
a) Sağlık Sektörü Projeleri
Özel hastanelerin gelirlerinin bir kısmı TL, bir kısmı yabancı paradır. Yabancı para
gelirler çoğunlukla sağlık turizminden elde edilmektedir. Gelirlerinin bu kısmının özel
hastanelerin maruz kaldığı kur riskini azalttığı düşünülmektedir. İlaç sektörü açısından ise
tam tersi bir durum söz konusudur. İlaç sektöründe fiyat oluşumunda Sağlık Bakanlığı
tarafından belirlenen sabit kur (EUR/TL kuru) kullanıldığı için fiyatlar EUR bazlı olarak
oluşmaktadır. Fakat devletin uyguladığı tavan kur politikası, reel kur hareketlerine uyarlamayı
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güçleştirmektedir. Nitekim mevcutta ilaç fiyatlama mekanizmasında EUR/TL’nin 1,95’te
sabitlenmiş durumdadır. Yabancı para kredi kullanımı nedeniyle oluşan kur riski yüksek
düzeydedir.
b) Telekom Projeleri
Telekom sektöründe gelirlerin Türk Lirası bazlı olması sektörü yabancı para
yükümlülükleri nedeniyle yüksek derecede kur riskine maruz bırakmaktadır.
c) Kimyasal Ürünler Sektörü
Kimyasal ürün sektöründe; hem satış fiyatları, hem de hammadde fiyatları uluslararası
piyasalarda Doları cinsinden belirlenmektedir. Dolayısıyla, yabancı para cinsinden kredi
kullanmış firmalar, doğal hedging mekanizması sayesinde kur riskini büyük ölçüde bertaraf
etmektedir. Buna k Haliyle kur riskini düşük değerlendiriyoruz.
d) Demir & Çelik Sektörü
Demir-Çelik sektöründeki ürün fiyatları, Dolar bazında belirlenmektedir. Sektörde
rekabet eden firmaların iç ve dış pazardaki ana rakipleri Rusya menşeili üreticiler olup, Rus
üreticiler de fiyatlarını Dolar üzerinden belirlemektedir. Aynı şekilde, hammadde (hurda,
demir cevheri gibi) girdi fiyatları da uluslararası piyasalarda oluşan seviyelerden işlem
görmektedir. Dolayısıyla, bu sektörde faaliyet gösteren firmaların gelirleri ve giderlerinin
büyük kısmı yabancı para cinsinden olmaktadır. Netice itibarıyla kur riskinin oldukça düşük
olduğu düşünülmektedir.
e) Perakende Sektörü
Perakende sektörü tamamen TL para birimi ile dönen bir sektör olup, perakendeciler
üreticilerden aldıkları ürünleri ağırlıklı TL alıp, mağazalarında TL satmaktadır. Bu nedenle
yabancı para kredi kullanılması durumunda, sektör yüksek düzeyde kur riskine maruzdur.
Özellikle giyim ve elektronik alanlarında faaliyet gösteren perakende mağazaları ağırlıklı
alımlarını ithalat ile YP cinsinden yaptıkları, fakat satışları TL bazında olduğu için kur riskine
daha fazla maruz kaldığı düşünülmektedir.
f) Çimento Sektörü
Çimento sektöründe tonaj olarak satışların yüzde 89’u yurt içinde gerçekleşmektedir.
Çimento üretiminde kullanılan hammaddeler TL olarak alınmakta, satışlar yurt içinde TL, yurt
dışında genellikle ABD Doları olarak satılmaktadır. Bu nedenle, sektörün yüksek düzeyde kur
riskine maruz kaldığı düşünülmektedir.
Genel Değerlendirme
Yukarıda detayı anlatıldığı üzere, yenilenebilir enerji kaynakları üreticilerine, otoyolliman-havalimanlarına, sağlık-kamu özel işbirliği projelerine, kimyasal ürünler-çimentodemir/çelik sektörlerindeki satın almalara verilen krediler doğal bir hedge mekanizmasına
sahip olup ilgili firmaları düşük oranda veya çok düşük oranda kur riskine maruz
bırakmaktadır. Bu nedenle reel sektör kur riski değerlendirilirken bu projelerin oluşturduğu
kur riskinin kredi riskine dönüşeceğini iddia etmek doğru bir değerlendirme olmayabilecektir.
Söz konusu projelere olan toplam riskin TBB verilerine göre 30.06.2015 tarihi itibarıyla 20
milyar ABD Doları olduğu tahmin edilmektedir.

73

Dr. Gürcan Avcı – Mustafa Arif Esen

Farklı bir perspektiften bakıldığında ise özellikle altyapı projelerinde kamu garantörlüğü
bulunmaktadır. Garantörlüğün doğrudan ya da dolaylı olduğu proje kredileri, bu nitelikte
olmayan uzun vadeli kurumsal-ticari kredilere oranla riskleri düşük kredilerdir. Dolayısıyla kur
hareketlerinden etkilenseler söz konusu kredilerin yapısal olarak risk düzeyleri düşük olarak
değerlendirilmelidir.
ii) Döviz Türevleri
Döviz kredisi kullanan reel sektör firmaları bilançodaki açık döviz pozisyonlarının bir
kısmını türev işlemler yoluyla hedge etmektedir. Söz konusu hedge mekanizması özellikle
proje kredisi kullanan firmalar için kredi sözleşmelerinin içinde bir yükümlülük olarak
karşılarına çıkmaktadır. Diğer yandan yine proje kredisi hariç yabancı para kredi kullanan
kurumsal firmaların risk yönetim bilinciyle mevcut pozisyonlarını azaltmak için forward ve
döviz opsiyonu işlemleri yaptığı bilinmektedir. Söz konusu işlem tutarı da, maruz kalınan
azami riskin tespit edilmesi için analiz edilmesi gereken bir veridir.
Döviz veya dövize endeksli kredi kullanan firmalar açısından, BDDK verileri üzerinden
yapılan araştırmada, söz konusu firmaların döviz pozisyon açıklarını hedge etmek amacıyla
uzun pozisyon yaratan türev işlemlerin bakiyesi incelenmiştir. Firmaların kısa vadeli
gerçekleştirdikleri türev işlemler spekülatif amaçlı olabilme ihtimali nedeniyle arındırılmıştır.
Neticede, bankalarca kurumsal firmalarla yapılan vadeli döviz satımlarının ve satım hakkı
firmada olan opsiyon döviz satımlarının toplam tutarının 10,4 milyar ABD Doları olduğu
görülmüştür2. Diğer bir deyişle, reel sektör kur riskinin 10,4 milyar ABD Doları Türk
bankalarınca hedge edilmektedir. Söz konusu tutar toplam net döviz pozisyonunun yüzde
16’sına tekabül etmektedir.
V. Kur Kaynaklı Kredi Riski Yönetiminde Türkiye’deki Uygulamalar
Bankacılık sektörünün aktif yapısının sağlıklı olması denetleyici düzenleyici otoritelerin,
hissedarların, banka yöneticilerinin, yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıların öncelikli olarak dikkat
ettiği alanların başında gelmektedir. Bu açıdan kur riski taşıyan firmaların kredi sürecinde
tam olarak irdelenmesi ve risklerinin analiz edilmesi gerekmektedir. Nitekim bankacılık
sektöründe uzun vadeli sağlıklı yapının oturtulabilmesi için her banka tarafından analiz
süreçlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Tarafımızca sektörün aktif büyüklüğünün yüzde
72’sini oluşturan 6 büyük ölçekli bankanın kur kaynaklı kredi riski yönetimi uygulamaları
değerlendirilmiştir3. Söz konusu değerlendirmeler neticesinde, bankalarda karşılaşılan iyi
uygulamalara-sağlıklı olduğu düşünülen analizlere aşağıda yer verilmiştir. Sağlıklı analizin ilk
aşaması, kredi verme sürecinde firmaların net döviz pozisyonun oluşturulmasıdır. Bu
aşamada döviz ve dövize endeksli varlıklar ile aynı cinsten yükümlülükler arasındaki fark
temel olarak döviz pozisyonunu oluşturmaktadır. Döviz pozisyonu için kısa ve uzun vadeli
tablo oluşturulmakta ve türev işlemlerin alacak ve borçları bu tabloya yansıtılmaktadır.
Tablonun her para birimi üzerinden ayrı ayrı hesaplanması pratik zorluklar dolayısıyla
mümkün olmadığından firma tarafından en çok kullanılan para birimleri bazında çalışmaların
yapılması sonuca ulaşmayı kolaylaştırmaktadır.
Döviz pozisyon açığının veya fazlasının bulunması firmanın kur riskine hangi oranda
maruz kaldığını ortaya koyan temel araçtır. Uygulamada döviz pozisyon fazlası firmaların
mali yapısını olumsuz etkilemediğinden pozisyon açığının değerlendirilmesi gerekmektedir.
Risk yönetim anlayışının geliştiği bankalar açısından pozisyon açığı tek başına bir mana
ifade etmemektedir. Bu açığın firma mali durumuna etkisi riskin boyutlarını ortaya
koymaktadır. Bu açıdan açık tutarını Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) ya da net
kâr ile ilişkilendiren bankalar bulunmaktadır. Bu ilişki genel olarak açığın kâr üzerinde ve
firmanın kısa vadeli durumu açısından durumunu göstermektedir. En iyi uygulamada ise
kredi değerlendirme süreçlerinde önemli yeri bulunan derecelendirme sistemlerinde bu
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ilişkinin ağırlıklandırılarak yer alması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte
unutulmamalıdır ki pozisyon açığının yüksek olarak değerlendirilebilmesi firmanın içinde
bulunduğu sektör dinamikleri ile anlam kazanacaktır. Örneğin turizm sektöründe faaliyet
gösteren firmanın bilançosunda görülebilecek pozisyon açığı firmanın satış gelirlerinin dövize
endeksli yapısıyla birlikte değerlendirilmek zorundadır.
Kur riski taşıdığı düşünülen firmaların sağlıklı analizinin ikinci aşamasını ise ödeme
performansının ölçülmesinden geçmektedir. Firmanın geçmiş dönemlerde aldığı krediler ve
yaptığı borç servislerinin incelenmesi ayrıca bu dönemler içerisindeki kur artışı, pozisyon
açığı taşıyan firmanın tarihsel olarak etkilenme düzeyini ortaya koymaktadır. Bu açıdan
sektörde yapılan değerlendirmeler firmanın geleceğine de ışık tuttuğundan oldukça detaylı
düzeyde yapılmaktadır. Bu detay firma özelinde farklılık gösterse de temelde geçmiş
dönemlerde kur pozisyonunu nasıl yönettiği, şoklara karşı risk yönetim tecrübesi, geçmiş
alışkanlıkların aksine kur riskinde farklılaşmaya gidip gitmediği araştırılmaktadır.
Sağlıklı analizin üçüncü ve dinamik aşaması firmaların nakit akışlarının içerisindeki
döviz payının belirlenmesidir. Döviz pozisyonun oluşturulması ile firmanın o an içerisinde
bulunduğu durum ortaya konulmaktadır. Ancak firmanın nakit döngüsü belirli bir dönemin
dinamiğini ortaya koyduğundan bu riskin yönetilmesinde bankalar tarafından müşterilere
türev araçların kullanımı gibi riskten korunma mekanizmalarının önerilmesi sağlanmaktadır.
Firmaları doğru anlamak için yapılan çalışmalar daha önce de değinildiği üzere sektör
özelinde değerlendirilmek zorundadır. Türk bankacılık sektörü ise bu açıdan edinmiş olduğu
tecrübeleri firma analizlerine objektif kriterlerin yanında subjektif kriterler ile de katmaktadır.
Örneğin demir çelik sektöründe faaliyet göstermekte olan firmanın satışları tamamen dövize
endeksli olduğundan bilanço içerisinde görülen stoklar dövize endeksli olarak
değerlendirilmektedir. Bu açıdan firmanın kur artışlarını hangi düzeyde ve hızda fiyatlarına
yansıtabildiği dikkate alınmaktadır. Diğer bir örnek ise yatırım kredilerinde yapılan
projeksiyonlarda karşımıza çıkmaktadır. Tarihsel süreç firmaların yatırımlarını projekte
ederken dikkate aldığı nakit akımlarının istendiği ölçüde olamayabileceğini göstermiştir.
Dolayısıyla yapılan analizlerde firma tarafından kredi borç servisinde yatırımın
tamamlanmasına kadar olan süreçte beklenmeyen durumların gerçekleştiği göz önüne
alınmakta ve bu durumun firmanın borç servisini ne kadar etkileyebileceği test edilmektedir.
Yapılan analizler reel sektörde yer alan firmaların büyüme stratejisi olarak birden fazla
şirket kurmaya yöneldiğini göstermektedir. Bu açıdan grup içi işlemler firmanın çalışma
modelini ortaya koyduğundan şirketlerin konsolide olarak dikkate alınmasını gerektirmiştir.
Kredi riskinin bir firma üzerinde, kur riskinin bir başka firma üzerinde olması ve dövize
endeksli satışların ise üçüncü bir firmada bulunması durumunda solo değerlendirme doğru
sonucu vermeyeceğinden tüm bu verilerin aynı sepette toplulaştırılmasının gerekli oluşu
zaman içerisinde edinilmiş tecrübelerden biridir. Kur riskini azaltan faktörlerin
değerlendirilmesi firmalara sağlanacak finansmanın kredi riskinin analizinde dikkate alınan
kontrol noktalarından biridir. Bu kapsamda objektif ve subjektif faktörler azami ölçüde dikkate
alınmaktadır. Bu faktörlerden bazıları; firmanın kısa vadeye düşen borç servisinin kur riskine
maruz kalan kısmı, firma ortaklarının güçlü malvarlığı ve firma kredilerinde kefaletinin
bulunup bulunmaması, firmanın türev işlemleri kullanma güdüsü, teminatların dövize karşı
duyarlığı ve teminat içerisinde dövize endeksli kira getirisi bulunan gayrimenkullerin bulunup
bulunmadığıdır.
Kredi izleme aşamasında bütüncül olarak kredi portföyünün izlenmesi banka mali
yapısının sağlamlığını değerlendirmek açısından önemli görülmekte ve bankacılık mevzuatı
bu kapsamda önemli raporlamaları bankalardan beklemektedir. Bunun yanında banka
içerisinde yönetim bilgi sistem altyapısının gücü ile orantılı olarak kur riski taşıyan
müşterilerin periyodik olarak izlenmesi iyi uygulamaların başında gelmektedir. Ayrıca
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bankacılık sektöründe yabancı sermaye artışıyla orantılı olarak yönetim bilgi sistemlerinde
gelişimler yaşanmış ve raporlama hız ve kalitesi olumlu yönde değişim göstermiştir.
Son olarak kur dalgalanmalarının yoğunlaştığı dönemlerde stres testlerinin veya
senaryo analizlerinin müşteri özelinde yapılması halihazırda kısmen uygulanmakta ve
geliştirilmekte olan uygulamalardan biridir. Bu kapsamda kredi müşterisinin döviz veya
dövize endeksli borçlarına, alacaklarına ve gelirlerine şok kur artışı uygulanarak mali yapının
dayanıklılığı test edilir. Bu şokların kredi tahsisi öncesinde, limit yenileme döneminde ve
kurların hareketli olduğu dönemlerde uygulanması müşterinin dayanıklılığının ölçülmesi
açısından azami bilgi sunmaktadır. Ancak bu şokların uygulanması kur riskine duyarlılığı
belirli bir eşiği aşmış olan müşterilerde uygulanmakta ve şokların firmaların kısa vadeli döviz
yükümlülüklerini ve uzun vadeli döviz yükümlülüklerini karşılayabilmesi yönünde iki farklı
etkiyi ölçmesi beklenmektedir. Döviz kurlarındaki şokların firma mali sağlamlığı üzerindeki
etkisinin değerlendirilmesinde ise özkaynak, net kâr veya FAVÖK dikkate alınmaktadır.
VI. Sonuç
Çoğu gelişmekte olan ülke gibi Türkiye’de de döviz kurunun volatilitesinin önemli
sonuçları olabilmektedir. Türk bankacılık sistemi, 2001 krizinden sonra yayımlanan
regülasyonlarla kur hareketlerinin olumsuz etkisinden önemli düzeyde arınmış olsa da,
dolaylı yönden bu riske maruz kalmaktadır. Literatürde kur kaynaklı kredi riski olarak
adlandırılan bu risk, bankacılık sisteminin kredi kullandırdığı reel sektör firmalarının döviz
pozisyon açığından kaynaklanmaktadır. Reel sektör firmalarının gerçekleştirdiği yabancı para
borçlanmaların ve dolayısıyla oluşan döviz pozisyonunun miktarı yalnızca TCMB tarafından
yayımlanan bir raporda görülebilmekte olup konuyu yalnızca bu tabloda oluşan veriler
çerçevesinde yorumlamak önemli hatalara sebebiyet vermektedir.
Çalışmanın içeriğinde detaylarına yer verildiği üzere uzun vadeli yatırım olan projeleri
için tabiatı gereği döviz kredileri kullandırılmaktadır. Ancak bu kredilerin kullanıldığı projeler
sonucunda üretimine geçilen ürünün cirosu (nakit akışı) önemli ölçüde yabancı para
cinsinden olduğu için doğal bir hedge mekanizması bulunmaktadır. Aksine bu sektörlerin TL
cinsinden kredi kullanması projeye ilişkin firmaları reel sektör kur riskine maruz
bırakabilecektir. Büyük ölçüde doğal hedge mekanizmasına sahip proje kredisi kullanan
firmaların bu kapsamdaki yabancı para kredi riskinin 30.06.2015 tarihi itibarıyla 20 milyar
ABD Doları olduğu anlaşılmıştır.
Proje kredilerinin dışında kalan yabancı para kredilerde doğal hedge mekanizmaları
rakamsal olarak ifade edilememektedir. Ancak yapılan araştırmalarda bankaların kredi tahsis
ve analiz süreçlerinin sağlam niceliksel ve niteliksel yöntemlere dayandırıldığı sonucuna
ulaşılmıştır. Bu kapsamda kur kaynaklı kredi riski yönetimi konusunda Türk Bankacılık
Sektöründe en iyi uygulama olarak kabul edilebilecek tahsis-teminat-izlemeye yönelik pek
çok uygulamanın geliştirildiği görülmüştür. Bu uygulamalar net riskin önemli ölçüde
azalmasına imkan vermektedir.
Diğer yandan reel sektör firmaları pozisyonlarını hedge edebilmek amacıyla türev
işlemler gerçekleştirmektedir. Döviz kredisi kullanan firmaların gerçekleştirdiği spekülatif
olmayan forward ve döviz opsiyon işlemlerinin tutarının 30.06.2015 tarihi itibarıyla 10,4 milyar
ABD Doları olduğu görülmüştür.
Netice itibarıyla TCMB verilerine göre 174,2 milyar ABD Doları olarak görünen reel
sektör döviz pozisyon açığının yapılan 10,4 milyar ABD Doları tutarındaki hedge amaçlı türev
işlem, 20 milyar ABD Doları tutarında doğal hedge mekanizmasına sahip projelere
kullandırılmış döviz kredileri, rakamsal olarak ifade edilemeyen ancak sektör dinamikleri
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dolayısıyla doğal olarak hedge mekanizması bulunan sektörlere verilen krediler ve bankacılık
sektörünün niteliksel ve niceliksel tahsis kuralları ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.
Yatırım seviyesinin ülke ihtiyaçları ile birlikte artış göstermesi kaçınılmazdır. Bu husus
refah seviyesinin artışı için zorunlu olmakla birlikte orta gelir tuzağından kurtaracak önemli bir
göstergedir. Dolayısıyla sermaye açığının bulunduğu her ülke ekonomisinden bekleneceği
üzere izleyen yıllarda da kur riski kaynaklı kredi riskinin artması sürecin normal işleyişinin
gereğidir. Bu durum ancak risklerin doğru ölçüldüğü ve iyi yönetildiği ortamda ülke
ekonomisine seviye atlatacaktır. Dolayısıyla bu riskin artışı başlı başına sorun teşkil
etmemekte, riskin farkındalık ve yönetim sürecinin doğru mekanizmalarla işleyip
işlemediğinin de sorgulanması gerekecektir. İdeal düzeyde risk yönetimine ulaşılabilmesi için
Türk Bankacılık Sektörünün her bir sektör bazında iyi uygulamaları inovasyon sürecine tabi
tutarak ölçüm ve yönetim araçlarının sağlığının geriye yönelik testlerle düzenli olarak
izlenmesi gerekmektedir.
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Dipnotlar:
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Proje Finansmanı Tanımı: Proje Finansmanı, ekonomik olarak ayrıştırılabilen projeleri finanse
etmek amacı ile kaynak sağlayanların kredi kararında temel olarak projenin yarattığı nakit akışının
ve proje varlıklarının esas alındığı, kabili rücu veya gayri kabili rücu finansman kaynağı yaratılması
olarak tanımlanmıştır. Proje finansmanı kredileri istatistiki amaçla ayrıştırılırken şu hususlar dikkate
alınmıştır.
1. Yeni bir ekonomik kapasite yaratan (doğrudan yeni yatırımlar) ve/veya mevcut ekonomik
kapasiteleri büyütecek (kapasite artırımı, tevsi yatırımları) ve/veya özelleştirme, satın alma vb
projelerin finansmanı için verilen krediler dâhil edilmiştir.
2. Kredilendirme sürecinde projeye dönük fizibilite çalışması ve projenin ekonomik verimliliğinin
tespiti ihtiyacı gösteren projeler, proje kredisi kapsamındadır.
3. Aynı projeye nakdi ve gayrinakdi kredi sağlanıyorsa, bankaya dönük toplam azami risk miktarı,
taahhüt olarak dikkate alınmıştır.
4. Orijinal tahsis tarihi itibariyle taahhüdü en az 20 milyon ABD Doları karşılığı ve en az 5 yıl vadeli
canlı (mer'i) kredileri içermelidir. Bu şartları yerine getiren tüm krediler kime kullandırıldığı fark
etmeksizin tabloda yer almaktadır. 5. Proje kredileri raporlanırken sadece Türkiye bilançosuna dâhil
olanlar dikkate alınmıştır. Proje finansmanı istatistiklerinin sektörel dağılımında aşağıdaki kırınım
kullanılmıştır.
a. Enerji: Enerji (elektrik, petrol, kömür, doğalgaz, su vb.) kaynaklarının üretimi (termik ve
yenilenebilir dahil)
b. Altyapı: Yol, köprü, otoyol, liman, havalimanı gibi tüm ulaştırma projeleri, yerleşim birimlerinin
altyapı projeleri
c. Gayrimenkul: Otel, AVM, konut ve ofis projeleri.
d. Diğer: Yukarıda sıralananlar dışında kalan diğer projeler (Satın alma, birleşme işlemleri ve
yapılandırılmış finansman)
Birim: 30.06.2015 itibarıyla TCMB döviz alış kuru kullanılmaktadır.
Sektördeki tüm türev işlemler analiz edilirken türev işlemin vadesi (işlemin spekülatif olma ihtimalini
analiz etmek için), türev işlem gerçekleştiren firmanın uzun vadeli döviz kredisi olup olmaması gibi
kontroller yapılmıştır.
Söz konusu değerlendirmelere, banka kredi tahsis ve kredi risk yönetimi yöneticileriyle detaylı
toplantılar yapılmak suretiyle varılmıştır.

Bankacılar Dergisi, Sayı 96, 2016

Türkiye’de Cari Açık ve Bütçe Açığı Arasındaki
İlişkinin Nedensellik Analizi
Erkan Sevinç*
Öz
Cari açık ve bütçe açığı arasındaki ilişkiyi açıklamada geleneksel yaklaşım ve Ricardocu
yaklaşım olmak üzere iki temel yaklaşım bulunmaktadır. Geleneksel yaklaşım cari açık ve bütçe açık
arasında bir ilişki olduğunu söylerken; Ricardocu yaklaşım iki açık arasında herhangi bir ilişki olmadığı
söylemektedir. Bu çalışmanın temel amacı Granger nedensellik testi kullanılarak Türkiye’de 2001
sonrasında, 2006:01 – 2015:01 dönemi arasında cari açık ve bütçe açıkları arasında bir ilişkinin olup
olmadığı araştırılmasıdır. Araştırma dönemi için bütçe açıkları ile cari işlem açıkları arasında her iki
yönlü uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlar, geleneksel yaklaşımı destekler
ve Ricardocu yaklaşımı reddeder yöndedir.
Anahtar Kelimeler: Cari Açık, Bütçe Açığı, Granger Nedensellik Testi, Eşbütünleşme.
JEL Sınıflaması: F3, H6, C32, C5.
Causality Analysis Between Current Account Deficit and Budget Deficit in Turkey
Abstract
There are two main approach named conventional approach and Ricardian approach to explain
the relation between current acount deficit and budget deficit. While the conventional approach claims
that budget deficit leads to current accout deficit, Ricardian approach claims that there are not relation
between current account deficit and budget deficit. The main aim of this study to investigate either
there are relation between current account deficit and budget deficit or not by using Granger causilty
analysis during the 2006:01 – 2015:01 periods in Turkey. The conclusion that can be drawn for
concerning period is that there is a both way relationship between budget deficits and current account
deficits in long term. These results support the conventional approach and refuse the Ricardian
approach.
Keywords: Current Account Deficit, Budget Deficit, Granger Causality Test, Cointegration.
JEL Classification: F3, H6, C32, C5.

1. Giriş
Yaşanan 2001 krizini takip eden yıllarda Türkiye’de ekonomik göstergelerin düzeltilerek
sürdürülebilir bir hale getirilmesi için Uluslararası Para Fonu’nun da desteği ile birlikte
ekonomik program uygulanmıştır. Uygulanan bu programla ekonomik büyüme, enflasyon,
faiz oranları ve işsizlikle birlikte cari açık ve bütçe açığı sorunlarına çözümler getirilmeye
çalışılmıştır. Tüm bu ekonomik göstergelerin bir ekonomide birbirinden bağımsız olduğunu
düşünmek mümkün değildir. Dolayısıyla uygulanan politikaların bu ilişkiler dikkate alınarak
sürdürülmesi, politikalarından istenen sonuçların alınmasına yardımcı olacaktır.
Bütçe açığı ve cari işlemler açığı 1980’lerin başından itibaren başta Amerika Birleşik
Devletleri olmak üzere birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yüksek bütçe açığı ve
takibinde cari açık vermesi sonucu önemli hale gelmiştir. Birçok araştırmacı uzun dönemli
makro ekonomik dengelerin korunmasında bütçe ve cari işlemler açığının kontrol altına
alınmasının önemli bir rolünün olduğunu söylemektedir. Yapılan araştırmaların bazılarında
her iki açık arasında kuvvetli bir ilişki olduğu ortaya konmuş ve bu ikiz açık olarak
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adlandırılmış olmakla birlikte, yapılan diğer araştırmalarda ise iki açık arasında herhangi bir
ilişkinin olmadığı sonucu ortaya konmuştur.
2. Cari Açık ve Bütçe Açıkları Arasındaki İlişki
Cari açık ve bütçe açıkları arsındaki ilişki ikiz açık olarak tanımlanmıştır. Geleneksel
yaklaşım ikiz açıklar hipotezinin geçerli olduğunu söylerken; Ricardocu yaklaşım ikiz açıklar
hipotezinin geçeri olmadığını söylemektedir.
2.1. İkiz Açıklar Hipotezi
Merkez bankasının piyasaya müdahale etmediği, esnek döviz kuru ve sermaye
hareketlerinin geçerli olduğu, devletin bütçe açığını finanse edebilmek için yurt içi kaynaklara
başvurduğu varsayımları altında dışa açık bir ekonomide ulusal gelir aşağıdaki şekilde ifade
edilebilir.

Y  C  I  G  (X  M )

(1)

Bu denklemde;
Y ; milli geliri
C ; özel tüketim harcamalarını
I ; yatırım harcamalarını
G ; devlet harcamalarını
X ; ihracatı
M ; ithalatı
temsil etmektedir.
Milli gelirin hesaplamasından hareketle kamu harcamalarının artması ulusal tasarrufları
azaltacaktır. Ulusal tasarrufların azalması ise faiz oranlarını yükseltecektir. Faiz oranlarının
yükselmesi, dış yatırımcıları çekerek ülkeye yabancı sermaye girişi ve yabancı sermayeden
ulusal paraya dönüşe neden olacak, bu da ulusal paraya değer kazandıracaktır. Daha değerli
hale gelen ulusal para ise dış ticaret açığında ihracatı azaltarak cari işlemler dengesinin
bozulmasına neden olacak ve cari işlemler açığı meydana gelecektir. Kamu harcamalarının
artmasına bağlı olarak oluşan bütçe açığının cari işlemler açığını olumsuz yönde etkilediği
duruma ikiz açık denilmektedir (Parkin, 2000, s.848).
Cari açık ile bütçe açık arasındaki ilişki aşağıdaki milli gelir tanımlamalarından
hareketle şu şekilde de ifade edilebilir (Paya, 2001, s.163);

Y  C  S T

(2)

S ; tasarrufları temsil etmekte olup;
T ; vergi
1 ve 2 nolu eşitlik yan yana yazılırsa;

C  S T  C  I  G  (X  M )

(3)

Eşitliği elde edilir. Bu denklem düzenlenerek cari açık rakamı denklemin bir tarafında
bırakılırsa;

( X  M )  (S  I )  (T  G)
eşitliği elde edilebilir.
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Eşitlikte de görüldüğü üzere geleneksel yaklaşım, kamu harcamalarındaki geçici bir
artış bütçe açığını yükseltecek buda toplam tasarrufları azaltarak cari işlemler açığını
etkileyecektir demektedir.
İkiz açık hipotezine şekilsel olarak bakmak istersek Şekil 1’deki gibi bir şekil çizebiliriz.
Şekil 1. İkiz Açık Hipotezine Klasik Yaklaşım
Artan Yerli Harcamalar

Artan Bütçe Açığı

Vergi
Kesintisi

Yüksek Faiz Oranı

Vergi Sonrası Yüksek
Yatırım Gelirleri

Artan İthalat

Artan Dış
Ticaret Açığı

Ulusal Paranın Değer
Kazanması

Azalan
İhracat

Net Yabancı
Sermaye Girişi

Kaynak: Emine Bilgili ve Faik Bilgili,“Bütçe Açıklarının Cari İşlem Dengesi Üzerindeki Etkileri: Teori ve
Uygulama”, İktisat İşletme Finans Dergisi, Sayı 146, 1998, s. 7.

Bütçe açıkları ile cari açıklar arasındaki ilişki özellikle 1980’lerin ikinci çeyreğinde
yaşanan yüksek bütçe açıkları ve yine aynı dönemde bu açıklara yüksek tutarlı cari açıkların
eşlik etmesi ile dikkat çekmeye başlamıştır. Cari açık ile bütçe açığı arasındaki ilişki varsa bu
ilişkinin ortaya konulması ve sorunun çözümü için politika ve önerilerin beraberinde
getirilmesi gerekmektedir.
Bütçe açığı ile cari açık arasında oluşan korelasyon, bu iki açık arasında sebep-sonuç
ilişkisi olabileceğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte bu iki açık arasında eğer varsa bir
nedensellik ilişkisinin ortaya konulması sorunun çözümü için politika önerilerini de
beraberinde getirebilecektir (Akbostancı ve Gül, 2002, s. 1-18). Cari açık ve bütçe açıkları
arasındaki ilişki aşağıdaki şekilde sıralanabilir;
-

Cari açık bütçe açıklarının nedenidir.
Bütçe açıkları cari açıkların nedenidir.
Cari açıklar ve bütçe açıkları birbirini karşılıklı olarak etkilemektedir.
Cari açıklar ve bütçe açıkları arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır.

Daha önce de belirtildiği üzere, cari açık ve bütçe açıkları arasındaki ilişkiyi açıklayan
iki yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan birisi geleneksel yaklaşım, diğeri ise Ricardocu
yaklaşımdır.
2.1.1. Geleneksel Yaklaşım
Geleneksel yaklaşım ikiz açıklar hipotezinin geçerli olduğunu söylemekte ve cari açıklar
ile bütçe açıkları arasındaki ilişkiye ilişkin olarak iki temel çıkarımda bulunmaktadır.
Bunlardan birisi cari açık ve bütçe açıkları arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu ve bu
etkileşimin yönünün bütçe açıklarından cari işlemler açıklarına doğru olduğudur. Yani cari
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işlemler açığının nedeninin bütçe açıkları olduğunu söylemektedir (Alkswani, 2000, s. 1-25).
Geleneksel yaklaşımdaki cari işlemler açığının nedeninin bütçe açığı olduğuna mal ve para
piyasası olarak IS-LM analizi ile açıklamaya çalışırsak;
Şekil 2. Sermaye Hareketinin Serbest ve Sabit Döviz Kuru Rejiminin Olduğu Durum
i
IS1
LM
IS
LM1

i1
i0

CM

Q0

Q1

Q2

Q

Şekil 3. Sermaye Hareketinin Serbest ve Esnek Döviz Kuru Rejiminin Olduğu Durum
i
IS1
LM
IS
i1
i0

CM

Q0

Q1

Q

Sermaye hareketinin serbest olduğu dışa açık bir ekonomide devlet harcamalarındaki
artış sonucu üretimdeki artıştan dolayı mal piyasasını temsil eden IS eğrisi üretim artışına
neden olacak şekilde sağa doğru kayacak ve IS1 eğrisinin olduğu yere gelecektir. Bu noktada
devlet harcamalarından kaynaklı artan talebi karşılamak için üretim düzeyi ve faiz oranları
yükselmiştir. Yükselen faiz oranları ülke içine daha fazla sermaye girişine sebep olacak ve
buda ulusal paranın değer kazanmasına yol açacaktır. Değerlenen ulusal para ise yurt içi
talebin yerli mallardan ithal mallara kaymasına dolayısıyla ithalatın artmasına ihracatın ise
azalmasına sebep olacaktır. Bu durumda ülkede esnek döviz kuru politikası uygulanıyorsa
Şekil 3’deki gibi artan ithalat sonucu dış ticaret açığında meydana gelen açığı denkleştirmek
üzere ülke para birimi değer kaybederek IS1 eğrisini eski yerine geri dönmeye zorlayacaktır.
Eğer ülkede esnek döviz kuru politikası uygulanmıyorsa IS1 eğrisinin olduğu yerde
yüksek faiz oranından dolayı ülkeye sermaye akışı olacaktır; ancak sabit döviz kurundan
dolayı yabancı para girişi ülke para biriminin değer kazanmasına neden olmayacağı için bu
yabancı para biriminin ithalattaki artışla yurtdışına çıkması söz konusu olmayacaktır.
Üretimdeki artıştan dolayı ülke içinde daha fazla ulusal paraya ihtiyaç olduğundan ülke içine
giren yabancı para ulusal paraya dönecek, dolayısıyla da para miktarını temsil eden LM
eğrisini şekil 2’de olduğu gibi sağa kaydıracak ve LM1 deki yerine getirecektir. Böylece faiz
oranları eski seviyesine gerilerken üretim ve buna bağlı olarak milli gelir artmış olacaktır.
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Artan gelir düzeyinde döviz kuru sabit olmasına rağmen, belli bir süre sonra ithalatı arttıracak
ve bu da cari işlemler açığına neden olacaktır.
2.1.2. Cari Açık ve Bütçe Açığı Arasındaki İlişkide Ricardocu Yaklaşım
Ricardocu yaklaşıma göre geleneksel yaklaşımda belirtildiğinin aksine bütçe açıkları
dış ticaret açıklarına neden olmayacaktır. Kamu harcamalarındaki artıştan dolayı meydana
gelen bütçe açığının cari işlemler dengesini etkilediği görüşü kabul görmesine rağmen bazı
iktisatçılar bütçe açıkları ile cari işlemler arasında bir ilişki olmadığını savunmaktadırlar.
İlk olarak Ricardo tarafından ileri sürülen ve daha sonraları Barro tarafından geliştirilen
bütçe ve cari açıklar arasında bir bağlantı olmadığını söyleyen hipotez Ricardocu denklik
hipotezi olarak adlandırılmaktadır. Bütçe açığı faiz oranları, döviz kurları, tasarrufları ve
tüketimler üzerinde herhangi bir değişikliğe sebep olmamakta ve sonuç olarak da cari
işlemler açığını etkilememektedir (Misztal, 2012, s.4).
Ricardocu yaklaşıma göre vergi indirimi nedeniyle oluşan bütçe açığı cari işlemler
dengesi üzerinde herhangi bir etkiye neden olmayacaktır. Bireyler, bugün yapılan vergi
indiriminden dolayı oluşan vergi gelirindeki azalmalar gelecekte vergi oranlarında
yükselmeler ile telafi edileceğini düşünmektedirler. Dolayısıyla bugünkü bir vergi indiriminden
kaynaklanan harcanabilir gelir artışı bireylerin tüketim harcamalarında herhangi bir artış
meydana getirmeyecektir. Özetlemek gerekirse rasyonel beklenti içerisindeki bireyler
gelirdeki bugünkü genişlemeyi gelecekte vergilerde meydana gelecek artışlara karşı
kullanmak için tasarruf edeceklerdir. Vergi gelirlerindeki azalmadan kaynaklanan bütçe
açıkları tasarrufa yöneleceğinden dolayı herhangi bir cari işlemler açığı oluşturmayacak ve
bütçe açığı ve cari işlemler açığı arasında bir ilişkiden söz edilmemesi gerektiği sonucu
doğacaktır.
3. Litaratür Araştırması
Boileau ve Normandin (2008)’in sanayileşmiş 16 ülkenin 1975 – 2002 dönemi aylık
verilerini kullanarak yaptıkları VAR analizinde tüm ülkelerde vergi indirimlerinden
kaynaklanan bütçe açıklarının cari işlemler açığına neden olduğunu bulgulamışlardır.
Herwartz ve Siedenburg (2007), 1980 – 2004 döneminde 16 OECD ülkesine ait aylık verileri
panel regresyon ve dinamik panel yöntemi ile test ettiklerinde kamu kesimi bütçe dengesi,
ulusal gelir açığı ve ticaret hacimlerindeki ekonomik değişkenlerin cari işlemler dengesi
üzerinde etkilerinin önemli olduğunu bulgulamışlardır.
Feldstein (1992), yıllık verileri kullanarak 1980 sonrası ABD ekonomisinde yaptığı
çalışmada bütçe açıkları ve cari işlemler açıklarının her zaman birlikte açık vermediğini
ancak gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş olan ülkelerde farklı sonuçların elde edildiğini kısa
vadede ikiz açıklar hipotezinin varlığının ispatlanamamasına rağmen uzun vadede bu
teorinin varlığının söz edilebileceğine değinmiştir. Mangır (2012), Türkiye’de 1980-2011
döneminde yıllık verilerle yapmış olduğu Johensen eşbütünleşme analizinde bütçe açığı ve
cari açık arasında uzun dönemli ve bütçe açığından cari açığa doğru nedensellik ilişkisi
olduğunu bulgulamıştır.
Acaravcı ve Öztürk (2008), 1987:01-2005:04 dönemini kapsayan Türkiye'nin ikiz
açıkları arasındaki kısa ve uzun dönem dinamiklerini değerlendirmek amacıyla sınır testi
(ARDL) yaklaşımıyla yapmış oldukları çalışmalarında, ikiz açıklar hipotezinin varlığını
destekler sonuçlar elde etmişlerdir. Bulguladıkları bu ikiz açıkta bütçe açığının cari işlemler
açığının Granger nedeni olduğunu da ortaya koymuşlardır. Güriş ve Yılgör (2008), 29 OECD
ülkesinden 1990 – 2005 dönemi için yaptıkları çalışmada dış ticaret açıklarından bütçe
açıklarına doğru tek yönlü bir sebep ilişkisi olduğunu bulmuşlardır.
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Erdinç (2008), 1959 – 2006 döneminde eşbütünleşme ve nedensellik testi analizi
kullanarak yaptığı çalışmada ikiz açıklar görüşünü destekler yönde sonuçlar bulmakla birlikte
bütçe açıkları ile cari açık arasındaki nedenselliğin yönünün bütçe açıklarından cari açıklara
doğru olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Ümit ve Yıldırım (2007), Türkiye için 1987:1–2005:4
dönemini içine alan analizlerinde, üçer aylık verilerden yararlanarak Granger nedensellik
testini uygulamışlardır. Analizlerinde, Türkiye’de bütçe açıkları ile cari işlemler açıkları
arasında doğrudan bir ilişki bulunamamasına rağmen, faiz oranları ve döviz kurları üzerinden
dolaylı bir nedensellik bulgusuna ulaşmışlardır. Bu bulgu nedensellik yönünün bütçe
açıklarından cari işlemler açıklarına doğru olan ve bütçe açıklarının cari açıkları dolaylı olarak
etkilediğini kabul eden Mundell-Fleming modelinin Türkiye ekonomisi için geçerli olduğu
anlamına gelmektedir. Analizde elde edilen bulgularla, incelemenin yapıldığı dönemler için
ikiz açıklar hipotezinin Türkiye için geçerli bir hipotez olduğunu ortaya koymuşlardır.
Gök ve Altay (2006), yaptıkları çalışmalarında, üçer aylık verilerle 1988:1–2005:12
döneminde eş bütünleşme ve VAR analizi kullanarak bütçe açıkları ve cari açıklar arasındaki
ilişkiyi açıklayan ikiz açıklar hipotezinin kısa dönem için geçerli olduğunu bulgulamışlardır.
Utkulu (2003), yaptığı çalışmada Türkiye’de 1950-2000 döneminde ikiz açıklar hipotezinin
geçerliliği eşbütünleşme testi, hata düzeltme modeli ve Granger nedensellik testi kullanarak
test etmiş olup; bütçe açıkları ile cari açıklar arasında çift yönlü bir ilişkinin olduğunu
bulgulamıştır. Yücel ve Ata (2003), 1975-2002 döneminde yıllık veriler kullanarak yaptıkları
bütçe açıkları ve cari açıklar arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlayan çalışmalarında
Engle-Granger iki aşamalı eş bütünleşme yöntemi ve Granger nedensellik testini
kullanmışlardır. Sonuç olarak her iki açık arasında uzun dönemli ilişkinin var olduğu
sonucuna ulaşmışlardır.
Akbostancı ve Tunç (2002), 1987:1-2001:3 döneminde üç aylık veriler kullarak
eşbütünleşme ve hata düzeltme modelleri kullanarak Türkiye için yaptıkları çalışmada bütçe
açıkları ve cari açıklar arasında uzun dönemde bir ilişkinin varlığını ve kısa dönemde bütçe
dengesinde ortaya çıkan bir açığın dış ticaret dengesi üzerine olumsuz etkisi olduğunu
ortaya koymuşlardır. Kutlar ve Şimşek (2001) yaptıkları eşbütünleşme, hata düzeltme ve
nedensellik testine dayanan, 1984:4-2000:2 dönemini kapsayan çalışmalarında Türkiye’de
bütçe açıkları ile dış ticaret açıkları arasında güçlü bir nedensellik ilişkisi ortaya koymuşlardır.
Bunlara karşılık bazı araştırmacılarda geleneksel görüşü değil de, Ricardocu görüşü
destekler sonuçlara ulaşmışlardır. Tunçsiper ve Sürekçi (2011), Türkiye’de 1987:01-2007:03
dönemi için, VAR analizi yöntemi kullanılarak ikiz açıklar hipotezinin geçerliliğini test
etmişlerdir. Yapılan testin sonucunda ikiz açıklar hipotezinin Türkiye için geçerli olmadığı
bulgulanmıştır. Aksu ve Başar (2009), Türkiye’deki bütçe açıkları ile cari işlemler açığı
arasındaki ilişkiyi 1994-2008 arasındaki dönemi için incelemişler; ancak her iki açık arasında
ilişki olduğunu söyleyen ikiz açıklar hipotezini reddetmişlerdir.
Yay ve Tastan (2007) ise, sekiz tane gelişmiş ve gelişmekte olan ülke için 1973-2005
dönemini kapsayan, bütçe dengesi verilerine ilişkin kayıp gözlemler nedeniyle farklı ülke
grupları için farklı gözlem dönemleri seçilerek çalışma yapmışlar ve bu çalışmada Türkiye’yi
1985:1-2005:12 döneminde spektral nedensellik testleri kullanarak araştırmaya tabi
tutmuşlardır. Çalışma sonucunda hem uzun hem de kısa dönemde ikiz açıklar hipotezinin
Türkiye’de geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yanık (2006), 1988:1-2005:2 döneminde
yaptığı çalışmada Türkiye için iki açığın ters yönlü hareket ettiğini ve sonuçların Ricardocu
görüşü destekler yönde olduğunu bulgulamışlardır.
Çetintaş ve Barışık (2005), Türkiye’deki ikiz açıkları 1973-2003 dönemine ait verileri
kullanarak incelemişlerdir. Yaptıkları Granger ve Hasio nedensellik testleri sonucunda ikiz
açıklar hipotezinin Türkiye’de geçerli olmadığı yani cari işlemler açığı ile bütçe açığı arasında
herhangi bir nedensellik ilişkisinin olmadığı ortaya konulmuştur. Aksu ve Başar (2005), 198984
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2003 yılları arasında aylık veriler kullanarak VAR modeli ile Türkiye için ikiz açıklar hipotezini
test ettiklerinde ikiz açıklar hipotezinin varlığına ilişkin sonuçlar elde etmemişlerdir.
Kuştepeli (2001), Türkiye’de 1975-1995 dönemini kapsayan çalışmalarında
eşbütünleşme ve nedensellik analizlerini kullanarak bütçe açığı ve çari işlemler açığı
arasında bir ilişkinin varlığını bulgulamamışlardır. Bilgili ve Bilgili (1998), Türkiye, Singapur ve
ABD için 1975–1993 dönemi için yıllık veriler kullanarak yaptıkları analizde kurdukları
regresyon modeli sonucunda her üç ülke içinde bütçe açıklarının cari işlem açıkları üzerinde
bir etkiye sahip olmadığını ve Ricardocu görüşün varlığını ortaya koymuşlardır.
Ay, vd (2004) Türkiye’nin 1992-2003 dönemini yıllık veriler kullanarak Granger
nedensellik testi ve regresyon analizi yöntemi ile incelemişlerdir. Yapılan çalışma sonucunda
Türkiye’de ikiz açıklar hipotezinin geçerli olduğu yani cari işlemler açığı ile bütçe açığı
arasında ilişkinin olduğu sonucu ortaya konmuştur. Bunların yanında Evans (1988), Winner
(1993), Enders ve Lee (1990), Kim (1995), Miller ve Russek (1989),Corsetti ve Muller
(2006)Kawai ve Maccini (1995),Kaufmann, Scharler ve Winckler (2002)Kasa (1994),Dewald
ve Ulan (1990),Evans ve Hassan(1994), Chang (2007)’nin yaptığı çalışmalarda Ricardocu
yaklaşımı destekler sonuçlar elde edilmiştir.
4. Türkiye’de Cari Açık ve Bütçe Açığı Arasındaki İlişkinin Varlığının Test
Edilmesi
Cari açık ve bütçe açığı arasında bir ilişkinin olup olmadığı ve varsa bu ilişkinin yönü ve
büyüklüğü araştırılmıştır.
4.1. Araştırmanın Konusu ve Amacı
Bütçe açıkları ile cari işlemler açığı arasındaki ilişkinin olduğu 1980 lerden sonra başta
Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere verilen yüksek bütçe açıklarından sonra yüksek cari
açıkların bu bütçe açıklarını takip etmesi sonucu bu iki açık arasında bir ilişkinin olabileceği
ön plana çıkmış ve bu konuda iki açık arasındaki ilişkiyi ortaya koyan ikiz açıklar kavramı
tartışılmaya başlanmıştır. Bu araştırmanın amacı ise Granger nedensellik testi uygulanarak
Türkiye’de 2006:01 – 2015:01 döneminde cari işlemler açığı ile bütçe açığı arasındaki ilişki
olup olmadığının ortaya konulmasıdır. Öncelikle verilerin hangi dönemi kapsadığına ve elde
edilme şekline değinilecek sonrasında verilerin özellikleri incelendikten sonra eşbütünleşme
ilişkisinin olup olmadığı ortaya konarak Granger nedensellik testi yapılacaktır.
4.2. Verilerin Elde Edilmesi ve Kısıtlar
Araştırmanın amacı doğrultusunda 2006:01 – 2015:01 dönemi arasındaki 109 adet
aylık veri araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Verilerin güvenilir ve tek kaynaktan olması
amacı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın sağladığı veriler kullanılmak istenmiş;
ancak bütçe açığı verilerine aylık olarak 2006 yılından daha öncesine ulaşılamamıştır.
Bununla birlikte bütçe açığı verileri TL, cari açık verileri ABD Doları cinsinden olup; aynı para
birimi cinsinden verilerin analizinin yapılabilmesi için bütçe açığı verileri Merkez Bankasının
ABD Doları/TL alış kuru kullanılarak dolar cinsine çevrilmiştir. Bu kısıtlar dahilinde veri aralığı
2006:01 – 2015:01 olarak alınmış ve veriler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası internet
sitesinden elde edilerek analize tabi tutulmuştur.
4.3. Verilerin Tanımsal İstatistiki Özellikleri ve Durağanlık Analizi
Verilerin normal dağılım göstermesi ve eğer veriler zaman serisi niteliğinde ise durağan
olması istatistiki testlerin anlamlı sonuçlar vermesi açısından önemlidir.
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4.3.1. Verilerin Tanımsal İstatistiki Özellikleri
İstatistiki çalışmada verilerin en önemli özelliklerinden birisi verilerin normal dağılım
gösterip göstermediğidir. Zaman serisi niteliğindeki verilerden bütçe açığının zaman içindeki
değişimi Grafik 1’de, cari açığın zaman içindeki değişimi Grafik 2’de verilmiştir.
Grafik 1. Bütçe Açığının 2006:01-2015:01 Tarihleri Arasındaki Seyri
Bütçe Açığı Zaman Serisi Grafiği
(2006:01 - 2015:01 Dönemi)
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Grafik 2. Cari İşlemler Açığının 2006:01-2015:01 Tarihleri Arasındaki Seyri
Cari Açığın Zaman Serisi Grafiği
(2006:01 - 2015:01 Dönemi)
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Tablo 1. Bütçe Açığı ve Cari İşlemler Açığına İlişkin Tanımsal İstatistik Değerleri
Veri İsmi

Veri
Adedi

Ortalama

Standart
Sapma

Çarpıklık

Basıklık

JarqueBera

Olasılık

Bütçe Açığı

109

-1.209486

2.951930

-0.536302

3.506697

6.391134

0.0409443

Cari Açık

109

-3.699844

1.993737

-0.435291

3.014940

3.443205

0.178779
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Tablo 1’de 2006:01-2015:01 döneminde bütçe açığının aylık ortalama -1.2 milyar dolar
olduğu görülmektedir. Çarpıklık (-0.536) ve basıklık (3.507) değerlerine bakıldığında serinin
dağılımının normal dağılma göre sola çarpık olduğu ve sivri oldu görülmektedir. Tanımsal
istatistik değerlerinden serinin dağılımına ilişkin bir görüş belirtilebilse de serinin normal
dağılıp dağılmadığını test etmek için Jarque-Bera testi yapılmıştır. Jarque-Bera test istatistiği
şu şekilde hesaplanmaktadır (Quantitive Micro Software, 2002, s.153);
Jarque  Bera 

n
m
S
K

n  m  2 ( K  3) 2
S 
6 
4





(5)

= Gözlem sayısı
=Serinin oluşturulmasında tahmin edilen katsayıların sayısı
= Çarpıklık (Skewness) değeri
= Basıklık (Kurtosis) değeri

Jarque-Bera test istatistiği 2 serbestlik derecesinde Ki-Kare dağılımına sahiptir. Sıfır
hipotezi normal dağılım olduğunu savunmaktadır.
H0 ; S  0 Serinin Dağılımı Simetriktir.
H1 ; S  0 Serinin Dağılımı Simetrik Değildir.
H0 ; K= (a4  3)  0 Serinin Basıklığı Normal Dağılıma Uygundur.
H1 ; K= (a4  3)  0 Serinin Basıklığı Normal Dağılıma Uygun Değildir.
Jarque-Bera test istatistik değerinin olasılık değeri yüzde 5 anlamlılık seviyesinden
küçük olduğu için serinin dağılımının normal dağılıma uygun olduğunu söyleyen H 0 hipotezini
yüzde 5 anlamlılık seviyesinde reddedilir; ancak yüzde 1 anlamlılık seviyesinde serinin
dağılımının normal dağılıma uygun olduğunu söyleyen H0 hipotezi reddedilemez. Buda bize
bütçe açığı serisinin dağılımının yüzde 1 anlamlılık seviyesinde normal dağılıma uygun
olarak dağıldığını söylemektedir. Ek 2’de yer alan serinin QQ grafiğine baktığımızda da
serinin dağılımının normal dağıldığı görülmekle birlikte grafiğin üst tarafta sola alt tarafta ise
sağa doğru kıvrılıyor olması serinin sivri ve kalın kuyruklu bir dağılım sergilediğini
göstermektedir.
Yine Tablo 1’de 2006:01-2015:01 döneminde cari açığın aylık ortalama -3.7 milyar
dolar olduğu görülmektedir. Çarpıklık (-0.435) ve basıklık (3.015) değerlerine bakıldığında
serinin dağılımının normal dağılma göre sola çarpık olduğu ve sivri oldu görülmektedir.
Normal dağılıp dağılmadığını test etmek için Jarque-Bera testinin yapıldığında Jarque-Bera
test istatistik değerinin olasılık değeri yüzde 5 anlamlılık seviyesinden büyük olduğu
görülmektedir. Dolayısıyla serinin dağılımının normal dağılıma uygun olduğunu söyleyen H 0
hipotezini yüzde 5 anlamlılık seviyesinde reddedemeyiz. Bu da bize cari açık serisinin
dağılımının normal dağılıma uygun olarak dağıldığını söylemektedir. Yine Ek 2’de serinin QQ
grafiğine baktığımızda da serinin dağılımının normal dağıldığı görülmekle birlikte grafiğin üst
tarafta sola alt tarafta ise sağa doğru kıvrılıyor olması serinin sivri ve kalın kuyruklu bir
dağılım sergilediğini göstermektedir.
4.3.2. Verilerin Durağanlık Analizi
Zaman serisi verilerinin zamandan bağımsız olarak belli bir ortalama etrafında dağılma
gösterdiği ve varyansının zamana bağlı olarak değişmediği durumlar bu zaman serisinin
durağan bir seri olduğunu gösterir. Kısaca durağanlık, zaman serisinin belli bir trende sahip
olmaması olarak da tanımlanabilir.
Durağanlığın araştırılmasında birim kök testi yapılabilir.
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yt  yt 1  et
yt  yt 1  yt 1  yt 1  et
yt  (  1) yt 1  et
yt  yt 1  et

(6)
(7)
(8)
(9)

Birim kök testi uygulamasında kullanılan birinci dereceden otoregressif regresyon
denklemi yukarıdaki gibi olup,   0 testinin yapılması ile   1 testi yapılmış olur (Brooks,
2008, s. 377).
H0 ;  0 (  1) Seri Birim Kök İçermektedir. (Seri Durağan Değildir.)
H1 ;  0 (  1) Seri Birim Kök İçermemektedir. (Seri Durağandır.)
Tablo 2. Bütçe Açığı ve Cari Açık Verilerine İlişkin Genişletilmiş Dickey-Fuller
Durağanlık Testi Sonuçları
Gecikme

İlave Değişken

0
0
0
0
0
0

Sabit Terim
Sabit ve Trend
İlave Değişkensiz
Sabit Terim
Sabit ve Trend
İlave Değişkensiz

H0 Hipotezi:
Bütçe Açığı Serisi Birim Köke Sahip

Cari Açık Serisi Birim Köke Sahip

Augmented
Dickey-Fuller Test
İstatistiği Değeri
-1.895482
-1.924047
-0.740795
-4.340018
-4.570451
-1.436685

Olasılık
0.3332
0.6344
0.3931
0.0006***
0.0019***
0.1400

Anlamlılık Düzeyleri
*** : 0,01 anlamlılık düzeyi için anlamlı
**: 0,05 anlamlılık düzeyi için anlamlı
* : 0,1 anlamlılık düzeyi için anlamlı

Tablo 2 ve Ek 3’te görüldüğü gibi bütçe açığı verilerinin birim kök içerdiğini söyleyen H0
hipotezi yüzde 5 anlamlılık seviyesinde reddedilememiştir. Yani bütçe açığı verileri serisinin
yüzde 5 anlamlılık seviyesinde durağan değildir. Ancak cari açık serisi verilerine bakıldığında
serinin birim köke sahip olduğunu söyleyen H0 hipotezi sabit terim ve hem sabit hem trend
etkisinin ilave edildiği modelde reddedilmiş, herhangi bir değişkenin eklenmediği durumda ise
reddedilememiştir. Testin sonucunda yüzde 5 anlamlılık seviyesinde cari açık serisinin
durağan olduğuna ilişkin sonuçlar elde edilse de trend ve sabit etkisi olmadığı durumda
serinin durağan olduğu söylenir.
Serilerin durağanlığını sağlamak için birinci veya n adet farkının alınabileceği gibi çeşitli
dönüşümler de yapılabilmektedir. Çalışmamızda serilerin durağanlığını sağlamak için
serilerin birinci farkları alınma yöntemi kullanılmıştır. Buna göre bütçe açığı verilerinin birinci
farkları alınarak farklar serisinin durağan olup olmadığı yeniden incelenmiştir. Cari işlemler
açığı serisi durağan olmasına rağmen ilave değişken eklenmediği durumda serinin durağan
olmadığı sonucu elde edildiği ve her iki veri serisi ilerde nedensellik analizinde kullanılacağı
için verilerde zaman uyumsuzluğu olmaması sebebi ile cari açık zaman serisinin de birinci
dereceden farkı alınmış ve durağanlık analizine tabi tutulmuştur. Farkları alınan serilerin
durağanlık testlerine ilişkin sonuçları Tablo 3 ve Ek 4’te verilmiştir.
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Tablo 3. Bütçe Açığı ve Cari Açık Verilerinin Birinci Farklar Serisine İlişkin
Genişletilmiş Dickey-Fuller Durağanlık Testi Sonuçları
Gecikme

İlave Değişken

1
1
1
1
1
1

Sabit Terim
Sabit ve Trend
İlave Değişkensiz
Sabit Terim
Sabit ve Trend
İlave Değişkensiz

H0 Hipotezi:
Bütçe Açığı Serisi Birim Köke Sahip
Cari Açık Serisi Birim Köke Sahip

Augmented
Dickey-Fuller Test
İstatistiği Değeri
-7.349111
-7.409675
-7.388970
-13.25855
-13.19079
-13.32644

Olasılık
0.0000***
0.0000***
0.0000***
0.0000***
0.0000***
0.0000***

Anlamlılık Düzeyleri
***: 0,01 anlamlılık düzeyi için anlamlı
**:0,05 anlamlılık düzeyi için anlamlı
*:0,1 anlamlılık düzeyi için anlamlı

Tablo 3 ve Ek 3’te de görüldüğü üzere bütçe açığı zaman serisinin birinci farkı
alındıktan sonra serinin birinci gecikmeli değerlerinin birim kök içerdiğini söyleyen H 0 hipotezi
yüzde 5 anlamlılık seviyesinde sabit terimli, sabit ve trendli ve herhangi bir ilave değişken
içermeyen modelleri için reddedilmiştir. Yani bütçe açığı serisi birinci farklar alındıktan sonra
durağan hale getirilmiştir. Cari işlemler serisi hali hazırda farkları alınmadığı hali ile sadece
ilave değişkenin eklenmediği durumda durağan çıkmamıştır. Serinin birinci farkı alındıktan
sonra ise beklendiği gibi yüzde 5 anlamlılık seviyesinde, modele farklı etkilerin eklendiği ve
eklenmediği tüm durumlar için, durağan olduğu görülmektedir.
4.4. Eşbütünleşme Analizi
Eşbütünleşme analizi için Engle-Granger (1987)’ın en küçük kareler yöntemine
dayanan iki aşamalı eş bütünleşme analizi ve daha sonra Johansen (1988) tarafından
geliştirilen Johansen eşbütünleşme analizi sıklıkla kullanılan iki eş bütünleşme analizidir.
Eşbütünleşme analizleri ile iki veya daha fazla seri arasında uzun dönemli bir ilişki olup
olmadığı ortaya konulmaktadır. Çalışmamızda cari işlemler açığı ile bütçe açığı verileri
arasında bir eşbütünleşme olup olmadığının analizi Johansen eşbütünleşme testi ile
yapılacaktır.
Johansen eşbütünleşme testi iki test istatistiği ortaya koymaktadır. (Brooks, 2008,
s. 351)
g

^

trace (r )  T  ln(1  i )

(10)

i  r 1

ve
^

max (r , r  1)  T ln(1   r 1 )

(11)

Formüllerde r; eşbütünleşik denklem sayısını vermektedir ve hipotezler aşağıdaki gibi
oluşturulmaktadır. (Brooks, 2008, s. 352)
H0; r  0
H1; 0  r  g

Seriler Arasında Eşbütünleşme Yoktur.
Seriler Arasında Eşbütünleşme Vardır.

g; aralarında eşbütünleşme ilişkisi olduğu düşünülen değişken sayısı olup; H0 hipotezi
değişkenler arasında herhangi bir eşbütünleşme denklemi olmadığını söylemektedir. Buna
göre H0 hipotezi red edilemediğinde seriler arasında eşbütünleşme olmadığı sonucu ortaya
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çıkmaktadır. Johansen eşbütünleşme testini yapmadan önce testin hangi gecikme ile
yapılacağının belirlenmesi gerekmektedir.
Tablo 4’te ve Ek 5’te görüldüğü üzere dört kriter modelin tahmini için 8 gecikmenin
uygun olduğunu söylerken, bir kriter 2 gecikmenin modelin tahmini için uygun olduğunu
söylemektedir. Dolayısıyla Johansen eşbütünleşme testini yaparken dört kriterin daha uygun
olduğunu söylediği 8 gecikme uzunluğu ile test yapılarak bütçe açığı ve cari açık arasındaki
herhangi bir eşbütünleşme olup olmadığı test edilmiştir.
Tablo 4. Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0

-488.0746

NA

61.91357

9.801492

9.853596

9.822579

1

-454.9066

64.34593

34.55022

9.218132

9.374442

9.281394

2

-424.3988

57.96491

20.33590

8.687975

8.948492*

8.793411

3

-422.1384

4.204198

21.06206

8.722769

9.087492

8.870379

4

-420.7868

2.459914

22.21925

8.775737

9.244667

8.965521

5

-413.2657

13.38754

20.72516

8.705315

9.278452

8.937274

6

-394.7050

32.29562

15.50722

8.414101

9.091445

8.688234

7

-390.2587

7.558762

15.39406

8.405174

9.186725

8.721482

8

-381.0278

15.32330*

13.89416*

8.300556*

9.186314

8.659038*

* İlgili kritere göre seçilen gecikme değeri (herbir test %5’e göre test edilmiştir)
LR: Ardaşık olarak düzeltilmiş LR test istatistiği
FPE: Son tahmin hatası
AIC: Akaike bilgi kriteri
SC: Schwarz bilgi kriteri
HQ: Hannan-Quinn bilgi kriteri

Tablo 5’te ve Ek 6’da verilen tüm varsayımlar dahil olarak yapılan Johansen
eşbütünleşme testi sonuçları verilmiştir.
Tablo 5. Johansen Eşbütünleşme Testi Varsayımlarının Belirlenmesi
Akaike Bilgi Kriteri
Trend
Verisi

Schwarz Bilgi Kriteri

Yok

Yok

Doğrusal

Sabit
Terim ve
Trend Yok

Sabit
Terim
Var
Trend
Yok

Sabit
Terim
Var
Trend
Yok

Doğrusal Quadratik

Yok

Doğrusal

Sabit
Terim
Var
Trend
Yok

Sabit
Terim
Var
Trend
Yok

Sabit
Terim ve
Trend
Var

Sabit
Sabit
Terim ve
Terim ve
Trend Var Trend Yok

Sabit
Terim ve
Trend
Var

Sabit
Terim ve
Trend Var

0

8.678725

8.678725

8.719113

8.719113

8.759425

9.517552

9.517552

9.610367

9.610367

9.703105

1

8.290773

8.310834

8.331032

8.339283

8.359479

9.234453*

9.280727

9.327138

9.361603

9.408012

2

8.209272*

8.249269

8.249269

8.276106

8.276106

9.257805

9.350229

9.350229

9.429492

9.429492

Yok

Doğrusal Quadratik

Tablo 5’e bakıldığında Akaike bilgi kriterine göre sabit ve trendin olmadığı varsayımı
altında iki gecikmeye kadar eşbütünleşme testinin yapılması gerekmekte olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Buna göre yapılan eşbütünleşme testi sonucunda çıkan sonuçlar Ek 7’de
verilmiş ve Tablo 6’da özetlenmiştir.
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Tablo 6. Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları
İz Testi Eşbütünleşme Sonucu

Maksimum Eigen Testi Eşbütünleşme
Sonucu

Olasılık

Maksimum
Eigen Test
İstatistiği
Değeri

Kritik Değer
(0.05 anlamlılık
seviyesi)

Olasılık

12.32090

0.0001

68.58249

11.22480

0.0000

4.12991

0.0001

46.05874

4.12991

0.0001

Eşbütünleşme
Denklemi

İz Test
İstatistiği
Değeri

Kritik Değer
(0.05 anlamlılık
seviyesi)

0

114.64123

1

46.05874

Tablo 6’da iz ve maksimum Eigen test istatistik değerlerine baktığımızda bu değerlerin
yüzde 5 anlamlılık seviyesinde belirlenen kritik değerlerden yüksek oldukları aynı zamanda
olasılık değerlerinin yüzde 5 anlamlılık seviyesinden düşük oldukları görülmektedir. Bu da
değişkenler arasında eşbütünleşme denklemi olmadığını söyleyen H0 hipotezinin yüzde 5
anlamlılık seviyesinde reddedilmekte olduğunu ve cari açık ile bütçe açığı değişkenleri
arasında iki eş bütünleşme denklemi olduğu söylemektedir. Buna göre her iki değişken
arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Uzun dönemli ilişkinin
varlığının tespitinden sonra ilişkinin yönünün tespiti için Franger nedensellik testi yapılacaktır.
4.5. Granger Nedensellik Analizi
Trend, mevsimsellik gibi tüm deterministik etkilerden arındırılmış durağan zaman
serileri arasındaki nedenselliğin ortaya çıkarılması için en uygun yöntem Granger nedensellik
testidir. 1969 da Granger tarafından geliştirilen nedensellik analizine göre bir değişkenin
bugünkü değer ile diğer değişkenlerin geçmiş değerleri arasında korelasyon olup olmadığını
araştırır.(Brooks, 2008, s.298) Granger nedensellik testi kullanılan zaman serilerinin durağan
olduğu varsayımına dayanarak yola çıkmaktadır (Gujarati, 2004, s.698). Y’nin tahmini değeri
x’in geçmiş değerlerinin kullanıldığı durumda, x’in geçmiş değerlerinin kullanılmadığı duruma
göre daha başarılı ise x, y nin Granger nedenidir.
Yt ve xt gibi iki değişkenin bulunduğu Granger nedensellik testi aşağıdaki modeller test
edilerek yapılmaktadır.
n

m

i 1

j 1

n

m

i 1

j 1

yt  a1   i xt i    j yt  j  e1t

xt  a2  i xt i   j yt  j  e2t

(12)
(13)

Modele ilişkin olarak yapılan testlerde dört faklı durum söz konusudur.(Granger, 1969,
s.424-438)


İlk denklemdeki gecikmeli x değerleri, grupça istatistiksel olarak sıfırdan farklıdır ve ikinci
denklemdeki gecikmeli y değerleri istatistiksel olarak sıfırdan farklı değildir. Bu durumda
xt, yt‘ye neden olmaktadır.



İkinci denklemdeki gecikmeli y değerleri, grupça istatistiksel olarak sıfırdan farklıdır ve ilk
denklemdeki gecikmeli x değerleri istatistiksel olarak sıfırdan farklı değildir. Bu durumda
yt, xt‘ye neden olmaktadır.



Her iki denklemdeki x ve y değerleri setinin tümü, istatistiksel olarak sıfırdan farklıdır. Bu
durumda xtve yt arasında iki yönlü nedensellik vardır.
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Her iki denklemdeki x ve y değerleri setinin tümü, istatistiksel olarak sıfırdan farklı
değildir. Bu durumda xt ve yt birbirinden bağımsızdır.

Çalışmamızda serilerin durağanlığı test edildikten ve durağan oldukları belirlendikten
sonra bütçe açığı ve cari işlemler açığı arasında ilişki olup olmadığı, ilişki varsa yönünün ne
olduğu Granger nedensellik testi kullanılarak yapılacaktır. Buna göre aşağıdaki modeller
kurulmuştur.
n

n

i 1

i 1

n

n

i 1

i 1

BAt  a1  1i BAt i  1i CAt i  et
CAt  b0  2i CAt i   2i BAt i  et

(14)
(15)

Kurulan bu modellere ilişkin aşağıdaki hipotezlerdeki katsayı testleri yapılacaktır.
I.

Denklemde;

H 0 ; 1i  0
H 0 ; 1i  0
II.

 i  1,...n 
 i  1,...n 

Denklemde;

H 0 ;  2i  0
H 0 ;  2i  0

 i  1,...n 
 i  1,...n 

Yukarıdaki kurulan hipotezlerin testi sonrasında elde edilen sonuca göre dört durum
ortaya çıkmaktadır. Buna göre;
Birinci denklemde H0 hipotezi reddedilirken ikinci denklemde H0 hipotezi reddedilmezse
cari açıktan bütçe açığına doğru bir nedensellik ilişkisi vardır denir. (CA  BA)
Birinci denklemde H0 hipotezi reddedilemezken ikinci denklemde H0 hipotezi
reddedilirse bütçe açığından cari açığa doğru bir nedensellik ilişkisi vardır denir. (BA  CA)
Birinci denklemdeki H0 hipotezi ve ikinci denklemdeki H0 hipotezi reddedilirse o zaman
cari açıktan bütçe açığına ve bütçe açığından cari açığa doğru nedensellik ilişkisi vardır
denir. (BA  CA)
Birinci denklemdeki H0 hipotezi ve ikinci denklemdeki H0 hipotezi reddedilemezse bütçe
açığı ve cari açık arasında herhangi bir ilişki yoktur denir. (BA CA)
Granger testini yaparken hangi gecikme için testin yapılacağı önemli olduğu için
gecikme değerinin belirlenmesi gerekmektedir. Gecikme uzunluğu eşbütünleşme testi
yapılırken yapılmış olup Tablo 4’te görüldüğü üzere dört kriter modelin tahmini için 8
gecikmenin uygun olduğunu söylerken, bir kriter 2 gecikmenin modelin tahmini için uygun
olduğunu söylemektedir. Dolayısıyla Granger nedensellik testini yaparken de dört kriterin
daha uygun olduğunu söylediği 8 gecikme uzunluğu ile test yapılarak bütçe açığı ve cari açık
arasındaki herhangi bir nedensellik ilişkisi olup olmadığı ve bu ilişkinin yönünün ne olduğu
ortaya konulmuştur.
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Tablo 7. Granger Nedensellik Testi Sonucu
H0 Hipotezi:

1t  0 Cari Açık Bütçe Açığının Granger Nedeni Değildir.

Veri Adeti F-İstatistiği Olasılık
100

7.90148

0.0000

100

3.21971

0.0031

H0 Hipotezi:

2t  0 Bütçe Açığı Cari Açığın Granger Nedeni Değildir.

Tablo 7’de ve Ek 8’de Granger nedensellik testi sonuçları görülebilmektedir. Buna göre
yüzde 5 anlamlılık seviyesinde olasılık değeri yüzde 5’den küçük olduğu için her iki hipotezde
reddedilmiştir. Yani yüzde 5 anlamlılık seviyesinde cari açık bütçe açıklarının bir nedeniyken
aynı zamanda bütçe açıkları cari açığın bir nedenidir. Bu durumda her iki değişkende
birbirinin nedenidir ve ikiz açıklar teorisi 2006:01 – 2015: 01 dönemi için ülkemiz için
geçerlidir.
5. Sonuç
Amerika’da oluşan yüksek bütçe açıkları ve bunun sonrasında ortaya çıkan cari
işlemler açıkları ikiz açıklar kavramını gündeme getirmiş olmakla beraber her iki açığın
birbirleri ile ilişkili olup olmadığı konusunda farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Yapılan
çalışmalarda gelişmiş ülkelerde cari açık ile bütçe açıkları arasındaki ilişkinin daha zayıf
olduğu bulgulanmışken, gelişmekte olan ülkelerde bu ilişkinin daha kuvvetli olduğu ve bütçe
açıklarının cari açıklara neden olduğu yönünde bulgular elde edilmiştir.
Bu bulgularla birlikte temel olarak bütçe açıkları ile cari açıklar arasında ilişki olup
olmadığı yönünde iki temel yaklaşım vardır. Bunlardan birisi geleneksel görüş, diğeri ise
Ricardocu yaklaşımdır. Geleneksek görüş bütçe ve cari açıklar arasında ilişki olduğunu
ortaya atarak ikiz açıklar hipotezinin varlığını ortaya koymaktadır. Ricardocu yaklaşım ise bu
iki açık arasında herhangi bir ilişkinin olmadığını ortaya koymaktadır.
Ülkelerin bütçe açığı ve cari işlemler arasındaki ilişki aslında ülkelerin ekonomik, sosyo
kültürel yapılarına bağımlı olarak da değişim göstermektedir. Nitekim tasarruf eğilimi
yüksek olan toplumlarda vergi oranlarının düşürülmesi harcamaları arttırmayacağı için cari
işlemeler açığına neden olmayacaktır. Bununla birlikte harcamaların tüketim yerine yatırım
harcamalarına yapılıyor olması da bütçe açıklarının uzun vadede cari açıkları olumlu yönde
etkileyecektir.
Türkiye’de yapılan araştırmaların ortak sonucu olarak bütçe açıkları ve cari açıklar
arasında aynı yönlü bir ilişki olduğu elde edilmiştir. Yapılan bu çalışmada kullanılan
Johansen eşbütünleşme analizi ile her iki değişken arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu
ortaya konurken; Granger nedensellik testi sonuçlarıyla da cari işlemler açığı ve bütçe
açıkları arasında karşılıklı anlamlı bir ilişkinin olduğu bulgulanmıştır. Bu da ikiz açıklar
hipotezinin araştırma döneminde Türkiye için geçerli olduğu sonucunu vermektedir.
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Ekler
Ek 1. Bütçe Açığı ve Cari İşlemler Açığı Verilerine İlişkin Tanımsal İstatistik Değerleri
ve Histogramları
20

16

Series: BUTCEACIGI
Sample 2006M01 2015M01
Observations 109

14

Series: CARIACIK
Sample 2006M01 2015M01
Observations 109

16

12

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

10
8
6
4

-1.209486
-1.251557
4.876750
-10.12878
2.951930
-0.536302
3.506697

Jarque-Bera 6.391134
Probability 0.040943

2
0
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8

4

Mean
Median
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Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-3.699844
-3.348000
0.629000
-9.461000
1.993737
-0.435291
3.014940

Jarque-Bera
Probability

3.443205
0.178779
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Ek 2. Bütçe Açığı ve Cari İşlemler Açığının QQ Grafikleri
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Ek 3. Bütçe Açığı ve Cari İşlemler Açığı Verilerine İlişkin Genişletilmiş Dickey Fuller
(ADF) Birim Kök Testi
Null Hypothesis: BUTCEACIGI has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 11 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-1.895482
-3.499167
-2.891550
-2.582846

0.3332

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Null Hypothesis: BUTCEACIGI has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 11 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-1.924047
-4.055416
-3.456805
-3.154273

0.6344

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

Null Hypothesis: BUTCEACIGI has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 11 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-0.740795
-2.589020
-1.944175
-1.614554

0.3931

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Null Hypothesis: CARIACIK has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-4.340018
-3.491928
-2.888411
-2.581176

0.0006

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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Null Hypothesis: CARIACIK has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-4.570451
-4.045236
-3.451959
-3.151440

0.0019

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Null Hypothesis: CARIACIK has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-1.436685
-2.586753
-1.943853
-1.614749

0.1400

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

Ek 4. Bütçe Açığı ve Cari İşlemler Açığı Verilerini Birinci Fark Serisine İlişkin
Genisletilmis Dickey Fuller (ADF) Birim Kök Testi
Null Hypothesis: BUTCEACIGI1DIF has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 10 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-7.349111
-3.499167
-2.891550
-2.582846

0.0000

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

Null Hypothesis: BUTCEACIGI1DIF has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 10 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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t-Statistic

Prob.*

-7.409675
-4.055416
-3.456805
-3.154273

0.0000
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Null Hypothesis: BUTCEACIGI1DIF has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 10 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-7.388970
-2.589020
-1.944175
-1.614554

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Null Hypothesis: CARIACIK1DIF has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-13.25855
-3.492523
-2.888669
-2.581313

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Null Hypothesis: CARIACIK1DIF has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-13.19079
-4.046072
-3.452358
-3.151673

0.0000

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

Null Hypothesis: CARIACIK1DIF has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-13.32644
-2.586753
-1.943853
-1.614749

0.0000

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

99

Erkan Sevinç

Ek 5. Eşbütünleşme Testi ve Granger Nedensellik Testi için Kullanılacak Olan Gecikme
Değerinin Belirlenmesi Testi
VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: BUTCEACIGI1DIF
CARIACIK1DIF
Exogenous variables: C
Sample: 2006M01 2015M01
Included observations: 100
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0
1
2
3
4
5
6
7
8

-488.0746
-454.9066
-424.3988
-422.1384
-420.7868
-413.2657
-394.7050
-390.2587
-381.0278

NA
64.34593
57.96491
4.204198
2.459914
13.38754
32.29562
7.558762
15.32330*

61.91357
34.55022
20.33590
21.06206
22.21925
20.72516
15.50722
15.39406
13.89416*

9.801492
9.218132
8.687975
8.722769
8.775737
8.705315
8.414101
8.405174
8.300556*

9.853596
9.374442
8.948492*
9.087492
9.244667
9.278452
9.091445
9.186725
9.186314

9.822579
9.281394
8.793411
8.870379
8.965521
8.937274
8.688234
8.721482
8.659038*

* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion

Ek 6. Johansen Eşbütünleşme Testi Varsayımlarının Belirlenmesi
Sample: 2006M01 2015M01
Included observations: 99
Series: CARIACIK1DIF BUTCEACIGI1DIF
Lags interval: 1 to 8
Data Trend:
Rank or
No. of CEs

None
No Intercept
No Trend

None
Intercept
No Trend

Linear
Intercept
No Trend

Linear
Intercept
Trend

Quadratic
Intercept
Trend

0
1
2

Akaike Information Criteria by
Rank (rows) and Model
(columns)
8.678725
8.290773
8.209272*

8.678725
8.310834
8.249269

8.719113
8.331032
8.249269

8.719113
8.339283
8.276106

8.759425
8.359479
8.276106

0
1
2

Schwarz Criteria by Rank
(rows) and Model (columns)
9.517552
9.234453*
9.257805

9.517552
9.280727
9.350229

9.610367
9.327138
9.350229

9.610367
9.361603
9.429492

9.703105
9.408012
9.429492
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Ek 7. Johansen Eşbütüleşme Testi
Sample (adjusted): 2006M05 2015M01
Included observations: 105 after adjustments
Trend assumption: No deterministic trend
Series: CARIACIK1DIF BUTCEACIGI1DIF
Lags interval (in first differences): 1 to 2
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized
No. of CE(s)

Eigenvalue

Trace
Statistic

0.05
Critical Value

Prob.**

None *
At most 1 *

0.479605
0.355097

114.6412
46.05874

12.32090
4.129906

0.0001
0.0001

Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
Hypothesized
No. of CE(s)

Eigenvalue

Max-Eigen
Statistic

0.05
Critical Value

Prob.**

None *
At most 1 *

0.479605
0.355097

68.58249
46.05874

11.22480
4.129906

0.0000
0.0001

Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Ek 8. Granger Nedensellik Testi
Pairwise Granger Causality Tests
Sample: 2006M01 2015M01
Lags: 8
Null Hypothesis:

Obs

F-Statistic

Prob.

CARIACIK1DIF does not Granger Cause BUTCEACIGI1DIF
BUTCEACIGI1DIF does not Granger Cause CARIACIK1DIF

100

7.90148
3.21971

8.E-08
0.0031
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Türkiye’de Cari İşlemler Açığının Belirleyicileri:
Mars Yöntemi ile Bir İnceleme
Dr. Serhat Yüksel
Öz
Cari işlemler açığı son yıllarda Türkiye’de çok sık tartışılan problemlerden biri haline gelmiştir.
Cari işlemler açığını azaltabilmek için ilk olarak onu etkileyen değişkenlerin belirlenmesi
gerekmektedir. Bundan dolayı, çalışmamızın amacı Türkiye’de meydana gelmiş olan cari işlemler
açığının nedenlerini belirlemektir. Bu bağlamda, söz konusu çalışmada cari açığa etki edebileceği
düşünülen 15 adet değişkenin Türkiye’deki cari işlemler açığı üzerindeki etkisi incelenmeye
çalışılmıştır. Bu amaçla MARS yöntemi uygulanmış ve değişkenlerin 1994 – 2014 yılları arasındaki 3
aylık verileri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, bir önceki döneme ait cari işlemler açığı,
büyüme oranındaki artış ve faiz oranlarındaki azalışın Türkiye’deki cari işlemler açığının en önemli
belirleyicileri olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Cari İşlemler Açığı, Cari İşlemler Açığının Belirleyicileri, MARS.
JEL Sınıflaması: C22, F32, F42.
The Determinants of Current Account Deficit in Turkey: An Analysis with Mars Model
Abstract
Current account deficit became one of the main problems of Turkey especially for last years. So
as to decrease current account deficit, firstly the determinants of it should be identified. Therefore, the
aim of this study is to define the leading variables of current account deficit in Turkey. Within this
scope, the effect of 15 different independent variables on current account deficit in Turkey was
analyzed in this study. In order to achieve this objective, quarterly data for the period between 1994
and 2014 was tested with MARS method. It was concluded that current account deficit of the previous
period, increasing in growth rate and decrease in interest rates were the indicators of current account
deficit in Turkey.
Keywords: Current Account Deficit, Determinants of Current Account Deficit, MARS.
JEL Classification: C22, F32, F42.

1. Giriş
Cari işlemler açığı günümüzde özellikle gelişmekte olan ekonomilerin yaşadığı en
önemli ekonomik sorunlardan biridir. Söz konusu ülkeler cari işlemler açığını nasıl
azaltabilecekleri yönünde çalışmalar yapmaktadır. Henüz gelişmemiş olan ülkeler
büyüyebilmek için dış kaynaklara bağlı kalmaktadırlar. Bu yüzden, bahsi geçen ülkeler
hızlıca büyüyebilmek için teknoloji gibi konularda yeterli olamadıklarından dolayı dış
kaynaklara ihtiyaç duymaktadırlar. Böylece, cari işlemler açığı probleminin ilgili ülkeler için
yaşanması kaçınılmazdır (Krugman ve Obstfeld, 2009, s.305).
Literatürde cari işlerler açığının gayri safi milli hasıla rakamına oranının yüksek olması,
önemli kriz sebebi olarak kabul edilmektedir. Nitekim özellikle son 20 yıl içerisinde yaşanmış
olan finansal krizler incelendiğinde, krizlerin yaşandığı ülkelerin önemli kısmında söz konusu
problemin yaşandığı görülmektedir. İlgili krizlerin ülke ekonomilerinde ciddi tahribatlara yol
açtıkları düşünüldüğünde cari işlemler açığının nedenlerinin belirlenmesine yönelik yapılan
çalışmalar oldukça önem taşımaktadır (Bagnai ve Manzocchi, 1998, s.146).
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Türkiye de cari işlemler açığı sorununu yaşayan ülkelerdendir. Özellikle ekonomik
anlamda dışa açılmanın yaşandığı 1980’li yıllardan itibaren cari işlemler açığı ülkenin önemli
konusu haline gelmiştir. Birçok araştırmacıya göre ülkede 1994 ve 2001 yıllarında yaşanan
ekonomik krizlerin en önemli sebeplerinden biri yüksek cari işlemler açığıdır. 2003 yılından
itibaren ise cari işlemler açığı Türkiye’de rekor seviyelere ulaşmıştır. Araştırmacıların büyük
bir çoğunluğu, söz konusu durumun Türkiye için çok büyük bir risk taşıdığı ve acilen önlem
alınması gerektiği kanaatine varmışlardır (Yeldan, 2005, s.59), (Doğan ve Bayraç, 2014,
s.97), (Saçık ve Alagöz, 2010, s.113), (Hepaktan ve Çınar, 2012, s.45), (Uçak, 2013, s.202).
Belirtilen konular dikkate alındığında, çalışmamızın amacı Türkiye’de yaşan cari
işlemler açığının nedenlerinin belirlenmesidir. Bu bağlamda, çalışmamızda cari işlemler
açığına sebep olan değişkenlerin belirlenmesine yönelik MARS yöntemi ile bir model
oluşturulmuştur. Birçok yönteme kıyasla üstünlükleri olduğu araştırmacılar tarafından kabul
edilen MARS yöntemi Türkiye’deki cari işlemler açığının belirlenmesi konusunda ilk defa
kullanılmıştır. Hem daha önceki çalışmalarda başarılı sonuçlar vermiş olması hem de
ekonomi ve finans alanında çok kullanılmamış olması MARS yöntemini tercih etmemizde
etkili olmuştur. Oluşturduğumuz model sayesinde, hangi değişkenlerin hangi düzeyde cari
açığa sebebiyet verdiği analiz edilebilecektir. Böylece, Türkiye’deki cari işlemler açığının
azaltılabilmesi için hangi politikaların uygulanması gerektiğini söyleyebilmek mümkün
olacaktır.
2. Cari İşlemler Açığının Tanımı ve Türkiye’de Cari İşlemler Açığının Gelişimi
2.1. Cari İşlemler Açığının Tanımı
Ödemeler dengesi bilançosu bir ülkenin dış ekonomik ilişkileri hakkında bilgi
vermektedir. Adı geçen bilançoda temel olarak cari işlemler hesabı, sermaye hesabı,
rezervler, net hata ve noksan kalemi bulunmaktadır. Cari işlemler hesabı başlığının altında
da bir ülkeye ait hem mal hem de hizmet ticareti yer almaktadır.
Bir ülke yurtdışından ithal ettiği mal ve hizmetler için o ülkelere döviz ödemektedir.
Diğer taraftan bakıldığında ise, yurtdışına ihraç edilen mal ve hizmetler karşılığında da döviz
geliri elde edilmektedir. Ayrıca, ithalat ve ihracatın dışında da faiz geliri/gideri gibi sebeplerle
ülkeye döviz girebilmekte veya çıkmaktadır. Netice itibarıyla, bir ülkeye giren döviz miktarı ile
o ülkeden çıkan döviz miktarı arasındaki fark bize cari işlemler dengesini vermektedir. Bir
ülkeden çıkan döviz miktarı, o ülkeye giren döviz miktarından fazla ise ülkede cari işlemler
açığı var anlamına gelmektedir (Eğilmez ve Kumcu, 2004, s.350).
Bir ülkede cari işlemler açığı olduğu durumda, söz konusu açık ülkeye gelen yabancı
yatırımlar ile finanse edilir. Bu yatırımlar kısa vadeli olabildiği gibi uzun vadeli yatırımlar
şeklinde de olabilmektedir. Söz konusu yatırımlar “sermaye hesabı” başlığı altında takip
edilmektedir. Eğer sermaye hesabı, cari işlemler açığını karşılamakta yetersiz ise, eksik
kalan tutar rezervlerden karşılanmaktadır.
Diğer bir ifadeyle, cari işlemler hesabı, sermaye ve finans hesabı ile rezervlerden
karşılanan tutarın toplamına eşit olmaktadır. Buna karşın, ölçme farklılıklarından dolayı bazı
durumlarda bu eşitlik bozulabilmektedir. Söz konusu farkın oluştuğu durumlarda net hata ve
noksan kalemi ile dengelenmektedir.
2.2. Türkiye’de Cari İşlemler Açığının Gelişimi
Türkiye 1980 öncesi dönemde ekonomik olarak dışa kapalı olan bir ülkedir. 1980’li
yıllarda özellikle dünyada meydana gelen küreselleşme akımı sonucunda, ülke ekonomisi
dışa açık hale gelmiştir. Söz konusu durumun ülke ekonomisi için birçok olumlu yönü
bulunmasına karşın, ortaya çıkardığı bazı problemler de bulunmaktadır. Cari işlemler açığı
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sorunu da Türkiye’nin dışa açık ekonominin sonucunda karşı karşıya kaldığı problemlerden
biridir (Akkaya ve Gürkaynak, 2012, s.100).
1980-1989 dönem aralığı incelendiğinde, son iki yıl hariç ülkede cari işlemler açığı, son
iki yılda ise cari işlemler fazlası yaşandığı görülmektedir. Belirtilen dönem aralığında ülkede
ekonomik liberalizasyon yaşanmış ve ülke ekonomisi dışa açık hale gelmiştir. İlgili dönemde
cari işlemler açığı yaşanması arkasındaki en önemli neden dünya petrol fiyatlarında
meydana gelen artıştır. 1988 ve 1989 yıllarında ülkede cari işlemler fazlası yaşanmasındaki
en önemli etken ise artan turizm gelirleridir (Doğan ve Bayraç, 2014, s.99).
1990-2002 yılları arası incelendiğinde, ülkenin cari işlemler dengesini etkileyecek
birçok olayın meydana geldiği görülmektedir. 1990 yılında Amerika ve Irak arasında
meydana gelen Körfez Savaşı sonucunda ülkenin ihracat gelirlerinde azalış yaşanmış ve bu
durum da dış dengeyi bozmuştur. 1994 yılında ülkede yaşanan ekonomik kriz ile Türk lirası
dolar karşısında değer kaybetmiş ve böylece ihracat daha kolay hale gelmiştir. 1997 yılında
Güneydoğu Asya’da, 1998 yılında ise Rusya’da meydana gelen ekonomik kriz, Türkiye’nin
ihracat rakamlarını azaltmıştır. 1999 yılında meydana gelen depremden ise ülke ekonomisi
ciddi anlamda etkilenmiştir. 2000 yılında ülke ekonomisi canlanma yaşasa da ihracatta
meydana gelen artış ithalatta meydana gelen artışın çok aşağısında kalmış ve bu durum dış
dengeyi olumsuz yönde etkilemiştir. Ülkede 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz ile birlikte
Türk lirası önemli oranda değer kaybetmiş ve bunun sonucunda ihracatta artış yaşanmış ve
ülke cari işlemler fazlası vermiştir (Erdoğan ve Bozkurt, 2009, s.155).
2003-2014 yılları arası cari işlemler açığının en hızlı arttığı dönem olmuştur. Belirtilen
dönemde dünya ticaret hacminde artış olması da söz konusu durumda etkili olmuştur.
Türkiye’nin söz konusu dönem aralığındaki cari işlemler dengesine Grafik 1’de yer verilmiştir.
Grafik 1: Türkiye’nin Cari İşlemler Dengesi (2003-2014)
Cari İşlemler Dengesi/GSYH (2003-2014) (%)
0
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Kaynak: OECD

Grafikten de görülebileceği üzere, belirtilen dönem aralığında cari işlemler açığı ciddi
oranda artış göstermiştir. 2003-2005 yılları arasında meydana gelen artışın nedenleri
incelendiğinde petrol fiyatlarında meydana gelen yükselişin ön plana çıktığı görülmektedir.
Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı olan bir ülke olması sonucunda petrol fiyatlarındaki bu artış
cari işlemler dengesini olumsuz yönde etkilemiştir. Buna ek olarak, 2006 yılında Türkiye’nin
turizm gelirlerinde azalma meydana gelmiştir. Türkiye’nin ihracat gelirleri arasında turizmin
çok önemli role sahip olması sebebiyle, turizm gelirlerinde yaşanan bu azalış ülkenin dış
ticaret dengesinde bozulmalara sebebiyet vermiştir (Saçık ve Alagöz, 2010, s.116).
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Yukarıda bahsedilen yılların aksine, 2009 yılında Türkiye’nin cari işlemler açığında
azalma meydana gelmiştir. Bunun en temel sebebinin 2008 yılında Amerika’da başlayan ve
birçok ülkeyi etkisi altına alan ipotekli konut kredisi (mortgage) krizi ile birlikte enerji
fiyatlarında meydana gelen düşüş olduğu görülmektedir. Enerji fiyatlarında meydana gelen
bu azalış, Türkiye’nin enerjiyi daha ucuz fiyatlarda ithal edebilmesini sağlamıştır. Belirtilen
durumun sonucunda da ülkenin cari işlemler açığı azalmıştır (Akkaya ve Gürkaynak, 2012,
s.98). Belirtilen konuların yanı sıra, 2010 yılından itibaren ülkede ekonomik anlamda olumlu
bir hava meydana gelmiştir. Bunun sonucunda da tüketim talebinde ciddi artış yaşandığı
görülmektedir. Söz konusu tüketim ülke içerisinde ağırlıklı olarak ithal mallara yönelik
gerçekleşmiştir. Belirtilen husus da ülkenin dış ticaret dengesini olumsuz yönde etkilemiştir.
Diğer bir ifadeyle, tüketimde meydana gelen bu artış ülkenin ekonomik anlamda büyümesini
sağlamış olsa da ülke yüksek cari işlemler açığı problemi ile karşı karşıya kalmıştır (Telatar,
2011, s.29).
3. Literatür Taraması
Literatürde cari işlemler açığının nedenlerinin belirlenmesine yönelik çok sayıda
çalışma mevcuttur. Söz konusu çalışmalar makalemizde yurt dışında ve yurt içinde yapılanlar
şeklinde iki alt başlık olarak incelenecektir.
3.1. Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar
Cari işlemler açığı probleminin nedenlerine yönelik literatürde yer alan yurt dışında
yapılmış çalışmaların bazılarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Tablo 1: Cari İşlemler Açığının Nedenlerinin Analiz Edildiği Yurt Dışında Yapılmış Bazı
Çalışmalar
Yöntem
Regresyon
Analizi

Kapsam
91 Gelişmekte
Olan Ülke

Dönem

Mwangi (2015)

VECM

Kenya

1970-2010

Agarwal (2014)

Granger
Nedensellik
Analizi

Hindistan

2000:1-2013:12

Boileau ve
Normandin (2008)

VAR

16 OECD Ülkesi

1975-2012

Bitsiz vd. (2008)

Eş Bütünleşme
Analizi

Yunanistan

1995-2006

Herwartz ve
Siedenburg (2007)

Regresyon
Analizi

16 OECD Ülkesi

1980-2004

Gülzar vd. (2007)

Eş Bütünleme
Analizi

Pakistan

1972-2005

Aristovnik (2006)

GMM

Doğu Avrupa
Ülkeleri

1992-2006

Bussiere vd. (2004)

GMM

33 OECD Ülkesi

1995-2002

Yazar
Huntington (2015)

1984-2009

Sonuç
Petrol ithalatı yapan ülkelerde
cari işlemler açığı olmaktadır.
Ekonomik büyüme ve bütçe
açığı cari işlemler açığına
sebebiyet vermektedir.
Bütçe açığının cari işlemler
açığına sebebiyet verdiği
belirlenmiştir.
Bütçe açığının cari işlemler
açığına sebebiyet verdiği
belirlenmiştir.
Döviz kuru ve faiz oranındaki
artışların cari işlemler açığına
sebebiyet verdiği görülmüştür.
Bütçe açığının cari işlemler
açığına sebebiyet verdiği
görülmektedir.
Tasarruf ve tüketim
rakamlarının cari işlemler
açığına sebebiyet verdiği
belirlenmiştir.
Büyüme oranı ve bütçe açığının
cari işlemler açığının
belirleyicileri olduğu sonucuna
varılmıştır.
Bir önceki döneme ait cari
işlemler açığının mevcut cari
işlemler açığının nedeni olduğu
belirlenmiştir.
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Tablo 1 (Devamı): Cari İşlemler Açığının Nedenlerinin Analiz Edildiği Yurt Dışında
Yapılmış Bazı Çalışmalar
Kandil ve Greene
(2002)

Regresyon
Analizi

ABD

1960:1-2000:4

Chin ve Prasad
(2000)

Panel Veri
Analizi

89 Gelişmekte
Olan Ülke

1971-1992

Calderon vd.
(2000)

GMM

44 Gelişmekte
Olan Ülke

1966-1995

Freund (2000)

Panel Veri
Analizi

25 Gelişmiş Ülke 1980-1997

Debelle ve
Faruqee (2000)

Panel Veri
Analizi

21 Gelişmiş Ülke 1971-1993

Nason ve Rogers
(1999)

VAR

Kanada

1973:1-1995:4

Karunartne (1988)

Regresyon
Analizi

Avustralya

1977-1986

Bagnai ve
Manzocchi (1999)

Regresyon
Analizi

49 Gelişmekte
Olan Ülke

1965-1994

Büyüme oranının cari
işlemler açığının en önemli
nedeni olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Bütçe açığının cari işlemler
açığına etki ettiği sonucuna
varılmıştır.
Döviz kuru, büyüme oranı,
yatırım ve tasarruf
rakamlarının cari işlemler
açığının belirleyicileri olduğu
belirlenmiştir.
Büyüme oranının cari
işlemler açığının belirleyicisi
olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Döviz kurlarının cari işlemler
açığının oluşmasında etkisi
olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Bir önceki döneme ait cari
işlemler açığının mevcut cari
işlemler açığının en önemli
sebebi olduğu sonucuna
varılmıştır.
Büyüme oranının cari
işlemler açığının en önemli
sebebi olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Büyüme oranı ve faiz
oranındaki değişmelerin cari
işlemler açığının önemli
sebepleri olduğu
belirlenmiştir.

Huntington 91 farklı ülkede petrol ticareti ve cari işlemler açığı arasındaki ilişkiyi analiz
etmiştir. Bahsi geçen çalışmada, 1984 ve 2009 yılları arasındaki veriler kullanılmıştır. Netice
itibarıyla, petrol ithalatı yapan ülkelerde cari işlemler açığı olduğu sonucuna varılmıştır.
Boileau ve Normandin 16 ülkedeki cari işlemler açığını analiz etmişlerdir. 1975-2012 yılları
arasındaki verilerin kullanıldığı söz konusu çalışmada ilgili veriler VAR modeli ile test
edilmiştir. Sonuç olarak, bütçe açığının cari işlemler açığına sebebiyet verdiği belirlenmiştir
(Boileau ve Normandin, 2008, s.17). Kullandıkları analiz metodu farklı olmasına karşın
Agarwal (2014), Herwartz ve Siedenburg (2007) ve Chin ve Prasa (2000) da çalışmalarında
aynı sonuca ulaşmışlardır.
Bitzis ve diğerleri Yunanistan’da meydana gelen cari işlemler açığı problemini
incelemişlerdir. İlgili çalışmada, 1995-2006 yılları arasındaki verilere kointegrasyon analizi
yapılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre, döviz kuru ve faiz oranındaki artışların cari işlemler
açığına sebebiyet verdiği görülmüştür (Bitsiz vd., 2008, s.112). Gülzar ve diğerleri Pakistan’ın
cari işlemler açığı problemini incelemişlerdir. Söz konusu çalışmada 1972-2005 yılları
arasındaki verilere eş bütünleşme analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, tasarruf ve tüketim
rakamlarının cari işlemler açığına sebebiyet verdiği belirlenmiştir (Gülzar vd., 2007, s.670).
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Aristovnik Doğu Avrupa ülkelerinde yaşanan cari işlemler açığını incelemiştir. Söz
konusu çalışmada GMM yöntemi kullanılarak analiz yapılmaya çalışılmıştır. 1992-2006 yılları
arasındaki verilerin kullanıldığı bahsi geçen çalışmada büyüme oranı ve bütçe açığının cari
işlemler açığının belirleyicileri olduğu sonucuna varılmıştır (Aristovnik, 2006, s.14). Mwangi
(2015) de çalışmasında başka bir yöntem kullanmasına karşın aynı sonuca ulaşmıştır.
Bussiere ve diğerleri çalışmalarında OECD ülkelerindeki cari işlemler açığının
nedenlerini araştırmışlardır. Söz konusu çalışmada 33 ülkeye ait 1995-2002 dönem
aralığındaki veriler kullanılmıştır. GMM yönteminin kullanıldığı bahsi geçen çalışmada sonuç
olarak bir önceki döneme ait cari işlemler açığının mevcut cari işlemler açığının nedeni
olduğu belirlenmiştir (Bussiere v.d., 2004, s.28). Nason and Rogers (1999) da farklı bir metot
kullanarak gerçekleştirdikleri çalışmada aynı sonuca ulaşmışlardır.
Kandil ve Greene çalışmalarında Amerika Birleşik Devletleri’nin ödemeler bilançosunu
etkileyen faktörleri analiz etmişlerdir. İlgili çalışmada 1960 ve 2000 yılları arasındaki üç aylık
veriler regresyon analizi ile test edilmiştir. Netice itibarıyla, büyüme oranının cari işlemler
açığının en önemli nedeni olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Kandil ve Greene, 2002, s.19).
Freund (2000) ve Karunartne (1988) de çalışmalarında aynı sonuca ulaşmışlardır.
Chinn ve Prasad 89 ülkede meydana gelen cari işlemler açığını incelemişlerdir. Söz
konusu çalışmada 1971-1992 yılları arasındaki veriler panel veri analizi yöntemi ile test
edilmiştir. Netice itibarıyla, bütçe açığının cari işlemler açığına etki ettiği sonucuna varılmıştır
(Chin ve Prasad, 2000, s.47). Calderon ve diğerleri 44 ülkede meydana gelen cari işlemler
açığının nedenlerini açıklamaya çalışmışlardır. 1966-1995 yılları arasındaki verilerin
kullanıldığı söz konusu çalışmada belirtilen amaca ulaşabilmek için GMM yöntemi ile analiz
yapılmıştır. Sonuç olarak, döviz kuru, büyüme oranı, yatırım ve tasarruf rakamlarının cari
işlemler açığının belirleyicileri olduğu belirlenmiştir (Calderon vd., 2000, s.22).
Debelle ve Faruqee çalışmalarında cari işlemler açığının belirleyicilerini analiz etmeye
çalışmışlardır. 21 ülkenin incelendiği söz konusu çalışmada 1971-1993 yılları arasındaki
veriler panel veri analizi yöntemi ile test edilmiştir. Netice itibarıyla, döviz kurlarının cari
işlemler açığının oluşmasında etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Debelle ve Faruqee, 2000,
s.26). Bagnai ve Manzocchi çalışmalarında gelişmekte olan ülkelerdeki cari işlemler
dengesini analiz etmişlerdir. Söz konusu çalışmada 1965-1994 dönem aralığındaki veriler
kullanılmıştır. Sonuç olarak, büyüme oranı ve faiz oranındaki değişmelerin cari işlemler
açığının önemli sebepleri olduğu belirlenmiştir (Bagnai ve Manzocchi, 1999, s.143).
3.2. Yurt İçinde Yapılan Çalışmalar
Cari işlemler açığı probleminin nedenlerine yönelik literatürde yer alan yurt içinde
yapılmış çalışmaların bazılarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Çiftçi çalışmasında
Türkiye’de meydana gelen cari açık, reel döviz kuru ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri
eş bütünleme analizi yardımıyla incelemiştir. Öte yandan, söz konusu çalışmada Granger
nedensellik analizi yardımıyla, değişkenler arasındaki nedenselliğin yönü de belirlenmeye
çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, cari açığın GSYİH ve reel döviz kurundaki
değişmelerin Granger nedeni olduğuna ilişkin bulgulara ulaşılmıştır (Çiftçi, 2014, s.129).
Erbaykal (2007) da VAR yöntemi ile yaptığı analizde aynı sonuçlara ulaşmıştır.
Kesikoğlu ve diğerleri 28 OECD ülkesinde meydana gelen cari işlemler açığının
nedenlerini analiz etmişlerdir. İlgili çalışmada 1999 ve 2009 yılları arasındaki veriler VAR
yöntemi ile test edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, faiz oranında meydana gelen değişimlerin
Türkiye’de meydana gelen cari işlemler açığının önemli nedeni olduğu belirlenmiştir
(Kesikoğlu v.d., 2013, s.15). Peker ve Hotunluoğlu (2009) da aynı metodu kullanarak
gerçekleştirdiği çalışmada aynı sonuca ulaşmışlardır.
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Tablo 2: Cari İşlemler Açığının Nedenlerinin Analiz Edildiği Yurt İçinde Yapılmış Bazı
Çalışmalar
Yazar
Çiftçi (2014)

Yöntem
Kapsam
Granger
Nedensellik Türkiye
Analizi

Dönem
2001:1-2012:3

Kesikoğlu
(2013)

VAR

28 OECD
ülkesi

1999-2009

Göçer
(2013)

VAR

Türkiye

1996-2012

Mangır
(2012)

Granger
Nedensellik Türkiye
Analizi

1980-2011

Yılmaz ve
Akıncı
(2012)

Granger
Nedensellik Türkiye
Analizi

1980-2010

Bayraktutan
ve Demirtaş
(2011)

Panel Veri
Analizi

19 OECD
ülkesi

1980-2006

Peker ve
Hotunluoğlu
(2009)

VAR

Türkiye

1992:1 – 2007:12

Yılmaz ve
VAR
Kaya (2007)

Türkiye

1990-2004

Erkılıç
(2006)

VAR

Türkiye

1987-2005

Erbaykal
(2007)

VAR

Türkiye

1987:1- 2006:4

Sonuç
Cari açığın GSYİH ve reel döviz
kurundaki değişmelerin Granger nedeni
olduğuna ilişkin bulgulara ulaşılmıştır.
Faiz
oranında
meydana
gelen
değişimlerin Türkiye’de meydana gelen
cari işlemler açığının önemli nedeni
olduğu belirlenmiştir.
Türkiye’de cari işlemler açığının en
önemli nedeninin enerji giderleri olduğu
belirlenmiştir.
Türkiye’de bütçe açığının cari işlemler
açığının sonucu olduğu belirlenmiştir.
Milli gelir, faiz oranı ve döviz kurunun
cari
işlemler
açığının
önemli
belirleyicileri
olduğu
sonucuna
ulaşılmıştır.
Büyüme oranı, yatırım rakamları ve
bütçe açığının cari işlemler açığı
üzerinde etkili oldukları belirlenmiştir.
Faiz
oranında
meydana
gelen
değişimlerin cari işlemler açığının en
önemli
nedeni
olduğu
sonucuna
ulaşılmıştır.
Kurlarda meydana gelen değişikliğin cari
işlemler
açığını
etkilemediği
belirlenmiştir.
Cari açığın bir önceki oranının en önemli
etken olduğu belirlenmiştir.
Hem ekonomik büyümenin hem de döviz
kuru değişikliklerinin cari işlemler
açığına sebebiyet verdiği sonucuna
ulaşılmıştır.

Göçer çalışmasında Türkiye’de cari işlemler açığının nedenlerini belirlemeye
çalışmıştır. Söz konusu çalışmada 1996-2012 yılları arasındaki veriler VAR modeliyle analiz
edilmiştir. Sonuç olarak, Türkiye’de cari işlemler açığının en önemli nedeninin enerji giderleri
olduğu belirlenmiştir (Göçer, 2013, s.236). Mangır çalışmasında Türkiye’deki bütçe açığı ve
cari işlemler arasında nedensellik ilişkisinin bulunup bulunmadığını incelemiştir. Söz konusu
çalışmada 1980-2011 dönem aralığındaki yıllık veriler Granger nedensellik analizi ile test
edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, Türkiye’de bütçe açığının cari işlemler açığının sonucu
olduğu belirlenmiştir (Mangır, 2012, s.146).
Yılmaz ve Akıncı çalışmalarında Türkiye’de meydana gelen cari işlemler açıklarının
belirleyicilerini tanımlamaya çalışmıştır. Bahsi geçen çalışmada, 1980-2010 dönem
aralığındaki veriler Granger nedensellik analizi ile test edilmiştir. Netice itibarıyla, milli gelir,
faiz oranı ve döviz kurunun cari işlemler açığının önemli belirleyicileri olduğu sonucuna
ulaşılmıştır (Yılmaz ve Akıncı, 2012, s.54). Bayraktutan ve Demirtaş çalışmalarında 19
ülkede meydana gelen cari işlemler açığının nedenlerini analiz etmeye çalışmışlardır. 19802006 yılları arasındaki verilerin kullanıldığı söz konusu çalışmada bahsedilen amaca
ulaşabilmek için panel veri analizi yöntemi ile test yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda,
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büyüme oranı, yatırım rakamları ve bütçe açığının cari işlemler açığı üzerinde etkili oldukları
belirlenmiştir (Bayraktutan ve Demirtaş, 2011, s.25).
Yılmaz ve Kaya Türkiye’deki cari işlemler açığının nedenleri analiz etmeye
çalışmışlardır. İlgili çalışmada, 1990-2004 yılları arasındaki veriler VAR modeli ile test
edilmiştir. Sonuç olarak, kurlarda meydana gelen değişikliğin cari işlemler açığını
etkilemediği belirlenmiştir (Yılmaz ve Kaya, 2007, s.69). Erkılıç da Türkiye’deki cari işlemler
açığının nedenleri belirlemeye çalışmıştır. Söz konusu çalışmada 1987-2005 yılları
arasındaki veriler VAR modeli ile test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, cari açığın bir
önceki oranının en önemli etken olduğu belirlenmiştir (Erkılıç, 2006, s.98).
4. Analiz Sonuçları ve Bulgular
4.1. Veri Seti ve Yapısı
Söz konusu çalışmada, 1994 ve 2014 yılları arasındaki 3 aylık veriler kullanılmıştır.
Böylece, çalışmamızdaki gözlem sayısı 84 olarak belirlenmiştir. Çalışmamızda Salford
şirketine ait MARS 2.0 programı kullanılmıştır. Daha iyi sonuçlar elde edilebilmesi amacıyla,
çalışmamızda en yüksek temel fonksiyon sayısı 15 ve değişkenler arasındaki en yüksek
etkileşim sayısı 3 olarak seçilmiştir. Diğer bir ifadeyle, modeli çok karmaşık hale getirmemek
için en fazla üç değişkenin aynı anda birbirleriyle etkileşim içerisinde bulunacağı
düşünülmektedir.
Öte yandan, düğümler arasındaki minimum gözlem sayısı 2 olarak belirlenmiştir.
Dolayısıyla, bir kırılma noktasının düğüm olarak kabul edilebilmesi için arasında en az 2
gözlem olması gerekmektedir. Bunların yanı sıra, modelin doğruluk düzeyinin daha yüksek
belirlenebilmesi amacıyla hız faktörü 1 olarak ele alınmıştır. Öte yandan, program üreticileri
tarafından da tavsiye edildiği üzere modele eklenecek değişkenler için herhangi bir ceza
puanının uygulanmaması uygun görülmüştür.
Literatürdeki konumuza paralel olan çalışmalar incelenerek çalışmamızda
kullanacağımız değişkenlere karar verilmiştir. Sonuç olarak, Cari Açık/GSYH oranı ilgili
çalışmada bağımlı değişken olarak belirlenmiştir. Ayrıca, cari açığın nedenlerini
belirleyebilmek için modelimizde 15 farklı bağımsız değişken kullanılması uygun görülmüştür.
Modelde kullandığımız değişkenlerin detayına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Bir önceki döneme ait cari işlemler açığı ülkedeki cari işlemler açığı probleminin yapısal
boyutunu gösterdiğinden modelde yer alması uygun görülmüştür. Bahsi geçen iki değişken
arasında pozitif yönlü bir ilişki olması beklenmektedir. Öte yandan, ithalata dayalı büyüme
yaşayan ülkelerde büyüme oranı arttıkça cari işlemler açığının da artacağından, söz konusu
değişken de modele dahil edilmiştir.
ABD Doları kuru Türkiye’nin uluslararası piyasada ihracat ürünlerinin fiyat avantajını
belirlemektedir. Bundan dolayı, ilgili kurda meydana gelecek herhangi bir artış, ihracat
ürünlerine talebi arttıracağından cari işlemler dengesini olumlu yönde etkileyecektir. Sanayi
üretim endeksi bir ülkedeki sanayi gelişmelerini ifade ettiğinden, cari işlemler açığı ile ters
yönde hareket etmesi gerekmektedir.
Cari işlemler açığı veren bir ülke, bu açığı finanse edebilmek için yurt dışından
borçlanmak zorundadır. Söz konusu iki değişken arasında bahsedilen yakın ilişkiden dolayı,
dış borç rakamının modelde yer alması uygun görülmüştür. Buna karşın, literatürde yer alan
çalışmaların bazılarına göre bahsi geçen değişkenler arasında pozitif yönlü bir ilişki varken,
bazı çalışmalar ise bu durumun aksi sonuçlara ulaşmışlardır. Dolayısıyla, dış borç ile cari
işlemler açığı arasında nasıl bir ilişki olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir.
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Faiz oranı sermayenin hareketini belirleyen önemli bir unsurdur. Bundan dolayı, TL ve
ABD Doları faiz oranlarının modelde yer alması uygun bulunmuştur. TL faiz oranları arttığı
durumlarda ülkeye yabancı sermaye girişi meydana gelecek ve ulusal para değer
kazanacaktır. Böylece cari işlemler dengesi olumsuz yönde etkilenecektir. Belirtilen konunun
tam aksi durumu da ABD Doları faiz oranı için geçerlidir.
Tablo 3: Modelde Kullanılan Değişkenlerin Tanımları
Değişken İsmi

Hesaplanma Şekli

Daha gerçekçi sonuç elde edebilmek amacıyla, cari
işlemler açığı rakamının GSYH rakamına oranı şeklinde
ele alınmıştır.
Bir Önceki Döneme Ait Cari işlemler açığı/GSYH rakamının bir evvelki dönemi
Cari İşlemler Açığı
kullanılmıştır.
Büyüme oranı hesabında GSYH değerinin bir evvelki
Büyüme Oranı
döneme göre artış oranı dikkate alınmıştır.
ABD Doları kurunun bir evvelki döneme göre artış oranı
ABD Doları Kuru
dikkate alınmıştır.
TÜİK’den alınan veriler direk olarak kullanılmıştır.
Sanayi Üretim Endeksi
Sanayi üretim endeksinde 2010 yılı baz alınmıştır.
Kısa vadeli dış borç rakamının toplam rezervlere oranı
Kısa Vadeli Dış Borç
dikkate alınmıştır.
Cari İşlemler Açığı

ABD Doları Faiz Oranı
TL Faiz Oranı
Petrol Fiyatları
Bütçe Açığı
Taşıt Kredileri
Konut Kredileri
Tüketici Kredileri
Tasarruf
Tüketim
Kamu Harcamaları

ABD Doları faiz oranı değerleri dikkate alınmıştır.
Bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı
ortalama TL faiz oranı değerleri dikkate alınmıştır.
Petrol fiyatlarının bir evvelki döneme göre artış oranı
dikkate alınmıştır.
Bütçe açığı rakamının GSYH rakamına oranı dikkate
alınmıştır.
Taşıt kredileri rakamının toplam kredilere oranı dikkate
alınmıştır.
Konut kredileri rakamının toplam kredilere oranı dikkate
alınmıştır.
Tüketici kredileri rakamının toplam kredilere oranı
dikkate alınmıştır.
Söz konusu rakamın GSYH rakamına oranı dikkate
alınmıştır. Tasarruf değişkeni yurt içi tasarrufları ifade
etmektedir.
Söz konusu rakamın GSYH rakamına oranı dikkate
alınmıştır. Yurt içi tüketimleri ifade etmektedir.
Söz konusu rakamın GSYH rakamına oranı dikkate
alınmıştır.

Kaynak
OECD
OECD
OECD
TCMB
TUİK
Dünya Bankası
OECD
TCMB
OECD
IMF
TBB
TBB
TBB
Dünya Bankası
OECD
OECD

Türkiye enerji anlamında dışa bağlı olan bir ülke olduğundan, petrol fiyatlarındaki artış
ithalatı arttıracak ve bu durum da cari işlemler açığına sebebiyet verecektir. Öte yandan,
bütçe açığı da birçok araştırmacıya göre cari işlemler açığına sebep olan bir değişkendir.
Bundan dolayı, modelimizde yer alması uygun görülmüştür. Bireysel krediler, ülkedeki ithal
malların tüketimini arttıracağından, cari işlemler açığı ile aynı yönde hareket etmesi
beklenmektedir. Bireysel kredilerin etkilerinin daha iyi analiz edilebilmesi için modelde konut,
taşıt ve tüketici kredileri şeklinde üç farklı başlıkta incelenmesi uygun görülmüştür.
Belirtilen değişkenlere ek olarak, cari işlemler açığının yatırımların tasarruflardan
yüksek olması durumunda meydana gelmesinden dolayı, modelde tasarruf, tüketim ve kamu
harcamaları değişkenlerine yer verilmesi uygun görülmüştür. Dolayısıyla, tasarruf
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rakamlarının cari işlemler açığı ile ters yönde, tüketim ve kamu harcamalarının ise aynı
yönde ilişkide olması beklenmektedir.
4.2. MARS Yöntemi
4.2.1. MARS Yöntemi ile İlgili Genel Bilgiler
MARS yöntemi ilk olarak 1991 yılında fizikçi ve istatistikçi Jerome Friedman tarafından
geliştirilmiştir. Bahsi geçen yöntem Türkçeye "Çok Değişkenli Uyumlu Regresyon
Uzanımları” olarak çevrilmekte ve bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkene olan etkisini
analiz etmekte kullanılmaktadır (Friedman, 1991, s.5). MARS yöntemi ismini aşağıda
detaylarına yer verilen kelimelerin ilk harflerinden almaktadır.
Multivariate (Çok Değişkenli): MARS yöntemi çok fazla sayıda değişken olduğu
durumda kullanılabilmektedir.
Adaptive (Uyarlayıcı): MARS yöntemi aday modeller arasından seçim yaparak en iyi
modeli bize sunmaktadır.
Regression (Regresyon): MARS yöntemi bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler
arasında regresyon analizi yapmaktadır.
Splines (Uzanımlar): MARS yöntemi sonucunda bulunan eşitlik düz bir regresyon
doğrusu değildir. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin daha doğru tespit
edilebilmesi için düzleştirme uzanımları (smoothing splines) kullanılmaktadır. Böylece, elde
edilen eşitlik düz bir doğru yerine, bükülmüş bir yapıya sahiptir. Bahsedilen büküme noktaları
düğüm noktası olarak adlandırılmaktadır (Friedman, 1991, s.7).
MARS modeli aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir.
𝑌 = 𝐵0 + ∑𝐾
𝑛=1𝑎𝑛 𝐵𝑛 (𝑋𝑡 ) + 𝜀

(1)

Söz konusu eşitlikte, Y bağımlı değişkeni, X ise bağımsız değişkeni ifade etmektedir.
Ayrıca, 𝐵0 modelin sabit terimini gösterirken, 𝑎𝑛 ise n. temel fonksiyonun katsayı değerini
belirtmektedir. Dolayısıyla, modelde K adet temel fonksiyon bulunmaktadır. Belirtilen
hususların yanı sıra, 𝜀 hata terimini gösterirken, 𝐵𝑛 (𝑋𝑡 ) ise t. bağımsız değişken için n. temel
fonksiyonu ifade etmektedir (Friedman, 1991, s.12).
4.2.2. MARS Yönteminin Avantajları
Geleneksel regresyon modellerinde bağımsız değişken modelde bir kere yer almakta
ve tek katsayı almaktadır. Buna karşın, MARS yönteminde söz konusu değişkenler, farklı
koşullar için farklı katsayılar alabilmektedir. Böylece, bağımlı ve bağımsız değişkenler
arasındaki ilişki daha gerçekçi bir şekilde yansıtılabilmektedir (Friedman, 1991, s.62).
MARS yönteminin başka bir avantajı da “çoklu doğrusal bağlantı” (multicolinearity)
probleminin bulunmamasıdır. Bahsi geçen problem, bağımsız değişkenlerin birbirleri ile olan
etkileşimlerinin belirli bir eşik değerin üstünde olması durumunu ifade etmektedir. MARS
yönteminde söz konusu problem olumlu bir hale getirilebilmektedir. Bundan dolayı, MARS
yönteminde fazla sayıda bağımsız değişken ile çalışabilmek mümkündür (Friedman, 1991,
s.14).
Belirtilen konulara ek olarak, MARS yöntemi hem bağımsız değişkenler hem de
bağımsız değişkenlerin birbirleriyle etkileşimleri kullanılarak bağımlı değişkeni açıklamaya
çalışmaktadır. Diğer bir ifadeyle, MARS yöntemi oluşturulurken bağımsız değişkenlerin yanı
sıra, bağımsız değişkenlerin birbirleriyle olan kombinasyonları da kullanılmaktadır. Söz
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konusu durum adı geçen yöntemin diğer yöntemlere kıyasla önemli bir avantajıdır (Tunay,
2001, s.182).
4.2.3. MARS Yönteminin Oluşturulması
MARS yönteminde ideal model iki aşamada oluşturulmaktadır. Öncelikle, bağımsız
değişkenler kullanılarak “temel fonksiyon” olarak da adlandırılan olası tüm fonksiyonlar
üretilmektedir. Tüm fonksiyonların yer aldığı bu modele en karmaşık model adı verilmektedir.
Temel fonksiyonlar maksimum sayıya ulaşıncaya kadar üretilmeye devam edilir. Dolayısıyla,
temel fonksiyonun da tanımını aşağıdaki eşitlikte göstermek mümkündür.
𝐵𝑚 (x) = ∏𝐿𝑚
𝑡=1[𝑆𝑙,𝑚 (𝑥𝑣(𝑙,𝑚) − 𝑘𝑙,𝑚 )]

(2)

Yukarıda açıklanan fonksiyonda 𝑘𝑙,𝑚 düğüm değerini göstermektedir. 𝑥𝑣(𝑙,𝑚) değeri ise
bağımsız değişkene ait değeri ifade etmektedir. Dolayısıyla, temel fonksiyon oluşturulurken
ilk olarak düğüm değer ile bağımsız değer arasındaki fark alınmaktadır. Söz konusu fark ise
𝑆𝑙,𝑚 değeri ile çarpılmaktadır. Bahsi geçen değer -1 ve +1 arasında değerler alabilmektedir
(Friedman, 1991, s.12).
İkinci aşama ise, en karmaşık modelden en iyi modele ulaşma aşamasıdır. Tahmini
hatası (generalized cross validation-GCV) en düşük ve R2 değeri en yüksek olan değişken en
iyi model olarak adlandırılmaktadır. Bu süreçte, herhangi bir fonksiyonun en karmaşık
modelden çıkması halinde modelin anlamlılık değeri daha yüksek oluyorsa, bu fonksiyon
modelin dışarısına çıkartılmaktadır. Bu sistem devam edilerek, en iyi modele ulaşılmaktadır.
Yukarıda bahsedilen hususların yanı sıra, MARS yönteminde model oluşturulurken
bazı değerler için sistem üzerinde rakam tanımlanmaktadır. “En yüksek temel fonksiyon
sayısı” için en fazla 250 değeri verilebilmektedir. Bunlara ek olarak, MARS modeli
uygulamasında araştırmacıdan “hız faktörü” girmesi de beklenmektedir. Söz konusu faktör 15 aralığında değer alabilmektedir. Modelin doğruluk düzeyinin arttırılabilmesi için hız
faktörünün düşük seçilmesi gerekmektedir (Tunay, 2001, s.182). Belirtilen konuların yanı
sıra, “değişkenler arasındaki en yüksek etkileşim” bölümü için de değer girilmesi
gerekmektedir. Söz konusu değere modelde kullanılan bağımsız değişkenler arasından en
fazla kaç adedinin aynı anda birbirleriyle etkileşimde olacağı düşünülerek karar verilmektedir
(Friedman, 1991, s.60).
4.2.4. MARS Yöntemi Kullanılarak Yapılan Çalışmalar
MARS yöntemi çok yeni bir uygulama olduğundan dolayı bu yöntem kullanılarak
yapılan çalışmaların sayısı çok fazla olmayıp, bu çalışmaların yine çok az bir kısmı ekonomi
alanındadır. Bolder ve Rubin gerçekleştirdikleri çalışmada ABD için en uygun borçlanma
stratejisini belirlemeyi amaçlamışlardır. Adı geçen yazarlar söz konusu makalede 4 farklı
yöntem (en küçük kareler yöntemi, Kernel regresyon analizi, MARS yöntemi ve İz düşüm
Takip Regresyonu) kullanmışlardır. Elde edilen sonuçlara göre MARS yönteminin bahsedilen
problemin çözümü için en uygun yöntem olduğu belirlenmiştir (Bolder ve Rubin, 2007, s.38).
Sephton Amerika’daki ekonomik durgunlukları MARS ve probit yöntemlerini ayrı ayrı
kullanarak önceden tahmin etmeye çalışmıştır. 1960 – 1999 yılları arasındaki aylık verilerin
kullanıldığı söz konusu çalışmada MARS modelinin Probit modeline kıyasla durgunluğu
tahmin etmede daha başarılı olduğu sonucuna varılmıştır (Sephton, 2001, s.39).
Tunay Türkiye’de 1986 yılından 2011 yılına kadar gerçekleşmiş olan durgunluğun
sebepleri MARS yöntemi kullanılarak analiz edilmeye çalışmıştır. Bahsi geçen çalışmada
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1986-2010 yılları arasını kapsayan 3 aylık veriler kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda,
MARS yönteminin Türkiye’deki durgunlukları oldukça başarılı bir şekilde tahmin edebildiği
görülmüştür (Tunay, 2011, s.17).
Muzır bankacılıkta kredi riskinin ölçümüne yönelik bir çalışma gerçekleştirmiştir. 2002
ve 2009 yılları arasındaki verilerin kullanıldığı söz konusu çalışmada belirtilen amaca
ulaşabilmek için ikili lojistik regresyon tekniği, yapay sinir ağları teorisi ve MARS yöntemleri
ayrı ayrı kullanılmıştır. Netice itibarıyla, söz konusu çalışmada, MARS yönteminin diğer
yöntemlere kıyasla daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür (Muzır, 2011, s.355).
Tunay Türkiye’de meydana gelebilecek olası bankacılık krizlerini MARS yöntemiyle
öngörmeye çalışmıştır. Söz konusu çalışmada 1986 – 2009 yılları arasındaki 3 aylık veriler
incelenmiştir. Netice itibarıyla, Türkiye’de meydana gelmiş olan bankacılık krizlerinin önemli
sebebinin dış kaynaklı değişkenler olduğu sonucuna varılmıştır (Tunay, 2010, s.36). Tunay
ayrıca Türkiye için parasal gelir dolaşım hızını MARS yöntemi ile tahmin etmeye çalışmıştır.
Söz konusu çalışmada 1978-2000 yılları arasındaki üç aylık veriler kullanılmıştır. Netice
itibarıyla, belirtilen tarih aralığında Türkiye için paranın dolaşım hızının istikrarlı olmadığı
sonucuna varılmıştır. Öte yandan, MARS modelinin anlamlı sonuçlar verdiği görülmüştür
(Tunay, 2001, s.15).
4.3. Tahmin Sonuçları ve Bulgular
Analize başlamadan önce ilk olarak analizde kullanacağımız 15 farklı bağımsız
değişkenin mevsimsellikten arındırılmış ve durağan olan hallerinin kullanılması amacıyla
bahsedilen değişkenler Augmented Dickey Fuller (ADF) birim kök testine tabi tutulmuştur.
Söz konusu değişkenlere ait birim kök testi sonuçlarının detaylarına aşağıdaki tabloda yer
verilmiştir.
Tablo 4: Değişkenlerin Durağanlık Testi Değerleri
Değişken İsmi
Birim Kök Test Değeri
Bir Önceki Döneme Ait Cari İşlemler Açığı
0.0119
Büyüme Oranı
0.0000
USD Kuru*
0.0000
Sanayi Üretim Endeksi*
0.0094
Kısa Vadeli Dış Borç
0.0000
USD Faiz Oranı
0.0430
TL Faiz Oranı*
0.0482
Petrol Fiyatları
0.0000
Bütçe Açığı*
0.0020
Taşıt Kredileri
0.0161
Konut Kredileri
0.0091
Tüketici Kredileri
0.0436
Tasarruf*
0.0001
Tüketim
0.0003
Kamu Harcamaları*
0.0000
*Söz konusu değişkenlere ait birinci fark değerleri alınmıştır.

Yukarıdaki tabloda, modelde kullanılan değişkenlerin durağanlık testi değerleri yer
almaktadır. ADF birim kök testine göre, “0.05” değerinden küçük değer alınan seriler durağan
olarak kabul edilmektedir. Bazı değişkenlere ait serilerin normal düzeyinde durağan oldukları
belirlendiği için, o değişkenlere ait birinci fark değerlerinin alınmasına gerek kalmamıştır. Öte
yandan, bazı değişkenler ise normal halleri ile durağan olmadığından dolayı bu değişkenlerin
birinci farklarının test değerlerine yer verilmiştir. Yukarıda belirtilen değişkenler kullanılarak
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yapılan analizde MARS modeli tarafından 13 adet farklı model oluşturulmuştur. Söz konusu
modellere ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo 5: MARS Modeli Tarafından Oluşturulan Tüm Modeller
Temel Fonksiyon Toplam
Doğrudan Kullanılan GCV
GCV R2
Sayısı
Değişken Sayısı Değişken Sayısı
13
7
7
2.025
0.820
12
6
6
1.892
0.832
11
6
6
1.796
0.841
10
5
5
1.727
0.847
9
4
4
1.662
0.852
8
4
4
1.609
0.857
7
4
4
1.515
0.865
6
4
4
1.473
0.869
**5
3
3
1.464
0.870
4
3
3
1.520
0.865
3
3
3
1.565
0.861
2
2
2
1.652
0.853
1
1
1
2.783
0.753

Yukarıdaki tabloda MARS tarafından oluşturulan tüm modeller yer almaktadır.
Tablonun en altındaki model başlangıç modeli olarak adlandırılmaktadır. Sistem tarafından
ilk olarak bu model oluşturulmaktadır. Daha sonra, bağımsız değişkenlere ait olası tüm
anlamlı kombinasyonlar başlangıç modeline eklenerek en karmaşık model elde edilmektedir.
Tablomuzun en üstünde yer alan ve 13 adet temel fonksiyona sahip olan model en karmaşık
modeldir.
Belirtilen süreçlerin ardından, R2 ve GCV değerleri dikkate alınarak en karmaşık
modelden bazı temel fonksiyonlar çıkartılmaktadır. Budama adı verilen bu süreç sonucunda
en iyi modele ulaşılmaktadır. Çalışmamızda “**” işareti bulunan ve 5 adet temel fonksiyondan
oluşan model en iyi modeldir. Tablodan da görülebileceği üzere en iyi model, en düşük GCV
ve en yüksek R2 değerine sahiptir.
Modelimize ait istatistiki sonuçlara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Tablo 6: Modele Ait İstatistiki Bilgiler
Değişken
Sabit Terim
Temel Fonksiyon 2
Temel Fonksiyon 4
Temel Fonksiyon 5
Temel Fonksiyon 6
Temel Fonksiyon 8

Katsayı
-1.539
-0.665
0.494
0.024
-0.698
-0.369

Standart Hata
0.409
0.069
0.074
0.006
0.211
0.127

Gözlem Sayısı

84

F Testi

R2

0.905

p Değeri

Düz R2

0.899

Toplam Değişken

GCV

1.464

GCV R2
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t Testi
-3.766
-9.605
6.714
3.646
-3.311
2.915

148.091 [0.000]
0.000
3
0.870

p Değeri
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Yukarıdaki tabloda modelimize ait istatistiki sonuçlar yer almaktadır. Değişkenlere ait p
değerlerinin her birinin 0.01 değerinden düşük olduğu belirlenmiştir. Söz konusu durum,
değişkenlere ait katsayıların tamamının yüzde 1 seviyesinde anlamlı olduğunu
göstermektedir. Öte yandan, F değerinin 148.091 ve anlamlılığının 0.00 olduğu
görülmektedir. Belirtilen husus, modelin bir bütün olarak anlamlı olduğu bilgisini vermektedir.
Ayrıca, modelimizin düzeltilmiş R2 değeri 0.899 olarak belirlenmiştir. Söz konusu rakam,
bağımsız değişkenlerimizin bağımlı değişkeni yüzde 89.9 oranında açıkladığı anlamına
gelmektedir. Görüldüğü üzere, modelimizin açıklama gücü oldukça yüksektir.
Aşağıdaki tabloda, hangi bağımsız değişkenlerin modelimizde anlamlı olduğu bilgisi
verilmektedir.
Tablo 7: Modeldeki Temel Fonksiyonların Açıklaması
Temel Fonksiyon (BF) Açıklama

Katsayı

Temel Fonksiyon 2

max (0, 0.470 – Bir Dönem Önceki Cari Denge) -0.665

Temel Fonksiyon 4

max (0, 0.400 – Büyüme Oranı)

+0.494

Temel Fonksiyon 5

max (0, TL Faiz Oranı - 16.420)

+0.024

Temel Fonksiyon 6

max (0, 16.420 – TL Faiz Oranı)

-0.698

Temel Fonksiyon 8

max (0, Bir Dönem Önceki Cari Denge + 0.500) +0.369

Yukarıdaki tablodan da görülebileceği üzere, modelimizde 5 adet temel fonksiyon yer
almaktadır. Söz konusu temel fonksiyonlar incelendiğinde, 3 adet bağımsız değişkenin cari
işlemler açığının belirleyicisi olduğu görülmektedir.
Bir önceki döneme ait cari işlemler dengesi rakamının güncel dönem cari işlemler
dengesi rakamına etkisi olduğu belirlenmiştir. Bahsi geçen değişkenin hem temel fonksiyon 2
hem de temel fonksiyon 8 içerisinde yer aldığı görülmektedir. Temel fonksiyon 2’ye ait
koşulda bir önceki döneme ait cari denge rakamı 0.047 değerinden çıkartılmaktadır. Ayrıca,
adı geçen temel fonksiyonun katsayısı -0.665 olarak belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle, bir
önceki döneme ait cari işlemler açığı var ise, bu rakam koşulun içerisinde negatif olarak yer
alacağından temel fonksiyon değeri pozitif olacaktır. Temel fonksiyon 2’ye ait katsayının da
negatif (-0.665) olduğu dikkate alındığında güncel dönem cari işlemler dengesi negatif olarak
etki edecektir. Özetle, bir önceki dönem cari işlemler açığı olduğu durumda güncel dönemde
de cari işlemler açığı oluşmasına yönelik etki yapmaktadır.
Öte yandan, temel fonksiyona 8’e ait koşulun “max (0, Bir Dönem Önceki Cari Denge
+500)” şeklinde ve katsayının da pozitif (+0.369) olduğu görülmektedir. Eğer bir önceki
döneme ait cari fazla var ise, bu durum güncel dönemde de cari işlemler fazlası yönüne etki
etmektedir. Diğer taraftan, bir önceki dönem cari işlemler açığı olduğu durumda ise, söz
konusu açığın GSYH rakamına oranı “-0.5” rakamına ulaşana kadar güncel durumda cari
işlemler açığı yönünde etkili olmaktadır. Bir önceki döneme ait cari işlemler açığının GSYH
rakamına oranının bahsedilen rakamdan fazla olduğu durumda ise koşula ait toplam (Bir
Dönem Önceki Cari Denge + 0.5) negatif olacağından modelde dikkate alınmayacaktır.
Belirtilen hususlar dikkate alındığında, bir önceki dönem cari işlemler açığı verildiği
durumda, güncel dönemin cari işlemler dengesine etkisinin olumsuz olacağı sonucuna
ulaşılmaktadır. Söz konusu durum, cari işlemler açığı probleminin Türkiye için yapısal
olduğunu göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, Türkiye için cari işlemler açığı sorununun
ekonomide bulunan yapısal nedenlerden dolayı kronik hale geldiği sonucuna varılmaktadır.
Söz konusu değişken literatürdeki birçok çalışmalarda da cari işlemler açığı probleminin

115

Dr. Serhat Yüksel

nedeni olarak belirlenmiştir (Bussiere vd., 2004, s.28), (Nason ve Rogers, 1999, s.17),
(Erkılıç, 2006, s.98).
Analiz sonuçlarına göre, büyüme oranı, Türkiye’deki cari işlemler açığı probleminin
diğer bir belirleyicisidir. Temel fonksiyon 4 içerisinde yer alan söz konusu bağımsız
değişkene ait koşul “max (0, 0.400 – Büyüme Oranı)” şeklindedir. Öte yandan, bahsi geçen
temel fonksiyona ait katsayının 0.494 olduğu görülmektedir. Bahsedilen durum, büyüme
oranının arttığı durumun ülkedeki cari işlemler dengesine negatif olarak yansıdığı sonucunu
vermektedir. Literatürdeki birçok benzer çalışmada da aynı değişkenin anlamlı sonuç verdiği
görülmektedir (Mwangi, 2015, s.47), (Aristovnik, 2006, s.14), (Kandil ve Greene, 2002, s.19),
(Calderon vd., 2000, s.22), (Freund, 2000, s.483), (Karunaratne, 1988, s.713), (Bagnai ve
Manzocchi, 1999, s.143), (Bayraktutan ve Demirtaş, 2011, s.25), (Erbaykal, 2007, s.87).
Söz konusu durum, Türkiye’deki ekonomik büyümenin ağırlıklı olarak ithalatı arttırdığını
göstermektedir. Türkiye ekonomisini ihracata dayalı olarak büyütmeyi hedefleyen bir ülkedir.
Buna karşın, ülkedeki ihracatın ithalata bağımlılığı oldukça yüksektir. Belirtilen durum,
ülkedeki büyümenin cari işlemler açığına sebebiyet vereceğini göstermektedir. Bahsedilen
konuya paralel olarak, aşağıdaki grafikte Türkiye’de büyüme oranının arttığı durumda cari
işlemler açığında da artış yaşandığı görülmektedir.
MARS modelinden elde edilen analiz sonuçlarına göre, TL faiz oranı da Türkiye’deki
cari işlemler açığı sorunun belirleyicileri arasındadır. Söz konusu değişken modelimizde hem
temel fonksiyon 5 hem de temel fonksiyon 6 içerisinde yer almaktadır. Temel fonksiyon 5’e
ait koşulda TL faiz oranından 16.42 değeri çıkartılmaktadır. Bunun yanı sıra, ilgili fonksiyona
ait katsayı pozitif (0.024) olarak belirlenmiştir. Öte yandan, temel fonksiyon 6’nın koşuluna
göre ise 16.42 değerinden TL faiz oranı değeri çıkartılmaktadır. İlgili durumdaki katsayı ise
negatif (-0.698) şekilde oluşmaktadır.
Grafik 2: Türkiye’deki Cari İşlemler Açığı ve Büyüme Oranı Arasındaki İlişki
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Belirtilen durumlar dikkate alındığında, TL faiz oranı yüzde 16.4 değerinin üzerinde ise
cari işlemler dengesine pozitif yönde etki yapmaktadır. Diğer taraftan, söz konusu oran 16.4
değerinden az ise ülkede cari işlemler açığı oluşması yönünde etki göstermektedir. Netice
itibarıyla, faiz oranı belirli bir oranın (yüzde 16.4) altına indiği durumda ülkedeki dış ticaret
dengesini negatif yönde bozulmaktadır. Bunun en temel sebebi, ülkedeki faiz oranı düştükçe,
tasarruf oranları azalacak ve bunun sonucunda ise cari denge bozulacaktır. Nitekim aşağıda
yer verilen grafikten de görülebileceği üzere cari açığın Türkiye’de en çok arttığı 2003-2014
yılları arasında, ülke tasarruf oranının dünya ortalamasının çok altında olduğu belirlenmiştir.
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Grafik 3: Dünyada ve Türkiye’de Tasarruf Oranlarının Karşılaştırılması
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Diğer anlamlı bulunan değişkenlere paralel olarak, faiz oranı değişkeni de birçok
çalışmada anlamlı sonuç vermiştir (Bitsiz vd., 2008, s.112), (Bagnai ve Manzocchi, 1999,
s.143), (Kesikoğlu, 2013, s.15), (Yılmaz ve Akıncı, 2012, s.54), (Peker ve Hotunluoğlu, 2009,
s.233).
Türkiye’deki cari işlemler açığı probleminin nedenlerini belirleyebilmek için
kullanacağımız modeldeki değişkelerin önem derecesine ise aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Tablo 8: En İyi Modeldeki Değişkenlerin Önem Derecesi
Değişken

Modelin
Dışarısında
Kalma Maliyeti

Önem Derecesi
(%)

Bir Dönem Önceki Açık

3.558

100

Büyüme Oranı

2.162

57.340

TL Faiz Oranı

1.644

29.141

Yukarıdaki tabloda modelimizde yer alan değişkenlerin modelin dışarısında kalma
maliyeti ve önem derecelerine yer verilmiştir. Analizde kullandığımız 15 adet bağımsız
değişken içerisinden 3 adedinin modelde yer aldığı belirlenmiştir. Modelimizin en önemli
değişkeni olan “Bir Dönem Önceki Açık” değişkeninin model için önem derecesi %100 ve
modelin dışarısında kalma maliyeti ise 3.558 olarak belirlenmiştir. MARS sonuçlarına göre
diğer 12 değişken modelde yer almamaktadır. Belirtilen konuya paralel olarak, söz konusu 12
değişkenin modelin dışarısında kalma maliyeti “0” olarak hesaplanmıştır.
Netice itibarıyla, Türkiye’deki cari işlemler açığının nedenlerinin belirlendiği modelin
detaylarına aşağıda yer verilmiştir.
Y = -1.539 – 0.665 * BF2 + 0.494 * BF4 + 0.024 * BF5 - 0.698 * BF6 + 0.369 * BF8

(3)

5. Sonuç
Bu çalışmada Türkiye’deki yaşanan cari işlemler açığı probleminin nedenleri
incelenmiştir. 1994– 2014 yılları arasındaki 3 aylık verilerin kullanıldığı söz konusu çalışmada
15 adet bağımsız değişkenin Türkiye’deki cari işlemler açığı üzerindeki etkisi MARS yöntemi
ile test edilmiştir. Yapılan incelemede, 3 adet bağımsız değişkenin Türkiye’de cari işlemler
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açığı sorununun belirleyicisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ulaştığımız bulgular konu ile ilgili
olarak literatürde yer alan benzer çalışmalarla tutarlı sonuçlar yansıtmaktadır.
İnceleme sonuçlarına göre, bir önceki döneme ait cari işlemler açığının var olan cari
işlemler açığının en önemli nedeni olduğu belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle, bir önceki dönem
cari işlemler açığı verildiği durumda, güncel dönemin cari işlemler dengesine etkisinin
olumsuz olacağı sonucuna ulaşılmaktadır. Söz konusu durum Türkiye’de yaşanan cari
işlemler açığı probleminin ekonomide bulunan yapısal nedenlerden dolayı kronik bir hale
geldiğini göstermektedir. Öte yandan, büyüme oranının Türkiye’deki cari işlemler açığı
probleminin diğer bir belirleyicisi olduğu sonucuna varılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre,
büyüme oranının artmasının ülkedeki cari işlemler dengesine olumsuz olarak yansıdığı
görülmüştür. Bu durum, Türkiye’deki ihracatın ithalata bağlı olduğunu göstermektedir. Bu
yüzden, ülkedeki ihracata bağlı büyüme cari işlemler açığına sebep olmaktadır.
Son olarak, TL faiz oranının da Türkiye’deki cari işlemler açığı sorunun belirleyicileri
arasında olduğu görülmüştür. Faiz oranı belirli bir oranın (yüzde 16.4) altına indiği durumda
ülkedeki dış ticaret dengesini negatif yönde bozduğu belirlenmiştir. Belirtilen durum dikkate
alındığında, azalan faiz oranının ülkedeki tasarruf rakamlarını azalttığı ve bunun sonucunda
da cari işlemler açığının oluştuğu anlaşılmaktadır.
Elde edilen bulgulara göre, Türkiye’nin cari işlemler açığı probleminden kurtulabilmesi
için ilk olarak bu problemi yapısal hale getiren sorunları çözmesi gerekmektedir. Belirtilen
hususa ek olarak, Türkiye’nin üretim politikasını değiştirip, üretimin ithalata bağımlılığından
kurtulmalıdır. Böylece, ülkenin ekonomik anlamda büyümesi cari dengeyi bozmayacaktır.
Bunların yanı sıra, cari işlemler açığının azaltılabilmesi için tasarrufların teşvik edilmesi ve
bunun için de faiz oranlarının yükseltilmesi yerinde olacaktır.
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Ek A. En İyi Modele İlişkin Grafikler
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Türkiye Konut Piyasasında Talep Eğilimleri ve Bilgi
Bakışımsızlığına Yönelik Politika Önerileri
Dr. Yener Coşkun*
Öz
Ülkemiz konut piyasası son yıllarda dikkat çekici bir büyüme sürecine girmiştir. Demografik
değişim, kentleşme ve son yıllardaki ekonomik büyümenin yansımaları, konut sektöründe geleneksel
ve yatırım amaçlı konut talebinin hızla artmasına neden olmuştur. Yazın taraması ve veri analizine
dayalı olan bu çalışmada; konut gereksinimine, sahipliğine ve talebine yönelik kavramsal çerçevenin
ışığında, ülkemizdeki konut talep/sahiplik yapısı analiz edilerek, konut piyasasındaki bilgi
bakışımsızlığı sorununun konut talebine ve konut tüketicisinin korunmasına etkileri incelenmektedir.
Araştırmamız sonucunda ortaya konulan politika önerilerinin, konut sektöründeki karar alıcılara ve
politika yapıcılara katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Konut, Bilgi Bakışımsızlığı, Konut Talebi, Konut Tüketicisinin Korunması, Konut
Okuryazarlığı.
JEL Sınıflaması: 018, R21, R31.
Housing Demand Trends and Policy Suggestions for Asymmetric Information Problem in
Turkish Housing Market
Abstract
Turkish housing market has showed remarkable growth performance in recent
years. Demographic change, urbanization and economic growth were the main reasons of the rising
housing demand in Turkey having both consumption and investment motives. Based on literature
review and data analysis, the paper analyzes negative impacts of asymmetric information problem in
Turkish housing market over housing demand and housing consumer protection in the light of
conceptual framework on housing requirement, ownership and demand. The policy suggestions of the
research outcomes provide valuable information to decision makers and policy makers in housing
market.
Keywords: Housing, Asymmetric Information, Housing Demand, Housing Consumer Protection,
Housing Literacy.
JEL Classification: 018, R21, R31.

1. Giriş
Ülkemizdeki hane halkı finansal fon akımlarında konuta yönelik harcama ve yatırımların
önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu kapsamda, 2010-2014 döneminde konut satışlarının yüzde
88 ve doğrudan konut talebi göstergesi olan özel sektör yapı kullanım izinlerinin (yüzölçümü
cinsinden) yüzde 106 oranında artması dikkat çekicidir. Konut piyasasındaki aktivitenin bir
başka ölçütü olarak, 2002 Aralık ayında 0,3 milyar TL olan konut kredileri ise, 2015 Kasım
ayında 142 milyar TL’na yükselmiştir.1 Geniş bir perspektiften bakıldığında; büyüme-gelir
artışı, iç/dış göç, demografik değişim, mevcut stoktaki fiziksel yetersizlikler, yaşam tercihleri
ve tüketim kalıplarındaki değişimler gibi etkenlerin ülkemizdeki konut talebine süreklilik
kazandırdığı görülmektedir. Ayrıca konut talebinin siyasi/sosyal/kültürel boyutları ve yerel
ekonomi özellikleri de dikkate alındığında, konut talebine yönelik analizlerin oldukça
karmaşık olabileceği anlaşılmaktadır.
*
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Ekonomik düzlemde ve konut portföyü yönetimi bağlamında değerlendirildiğinde;
konutun enflasyona karşı koruma sağlayan servet biriktirme aracı olarak algılanması ve
alternatif finansal olan/olmayan yatırım araçlarının uzun dönemli yatırım stratejilerinde çeşitli
nedenlerle daha az tercih edilmesi; hane halkının konuta yönelik talebinin artmasına neden
olmaktadır. Ancak ülkemizdeki konutta fiyata erişilebilirliğin uluslararası standartlara göre
düşük olmasına karşın (bkz. Coşkun, Watkins ve White, s. 2014) konut satışlarının hızla
artması paradoksal görünmektedir. Bu olgunun, yüksek konut fiyatı-düşük ortalama gelir
sarmalındaki, yüksek konut finansmanı maliyetlerinin etkili olduğu büyük kentlerdeki
yansımaları daha da çarpıcıdır. Öte yandan, konut piyasasının bilgisel etkinliğinin yetersiz
olmasının konut tüketicilerinin karar alma süreçlerinde neden olduğu bozucu etkilere karşın,
konut talep ve satışlarının artış eğilimini koruması da yeterince göz önünde olmayan diğer bir
paradoksal eğilimdir.
Yazın taraması ve veri analizine dayalı olan bu çalışmada konut gereksinimine,
sahipliğine ve talebine yönelik kavramsal çerçevenin ışığında, ülkemizdeki konut
talep/sahiplik yapısı analiz edilerek, konut piyasası çalışmalarında yeterince analiz edilmemiş
olan bilgi bakışımsızlığı sorununun konut talebine ve konut tüketicinin korunmasına etkileri
incelenmektedir.
Çalışmada dört bölüm bulunmaktadır. İkinci bölümde konut gereksinimine ve talebine
yönelik kavramsal çerçeve incelenmektedir. Üçüncü bölümde veri analizi ve gözlemlerimiz
çerçevesinde; ülkemizdeki konut sahipliği, talebi ve finansmanı yapısının bilgi bakışımsızlığı
ve tüketicinin korunması ile olan etkileşimleri incelenmektedir. Dördüncü bölüm ise sonuca
ayrılmıştır.
2. Konut Gereksinimine ve Talebine Yönelik Kavramsal Çerçeve
Konut ekonomisi, reel ekonomi ve ipotekli konut finansmanı birincil/ikincil piyasalarında
önemli fon akımlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Hane halkı açısından
bakıldığında konut sahipliği önemli bir borç yükünün uzun dönemli bir finansman sürecinde
karşılanmasını gerektirmektedir. Konut sahipliğinin maliyetleri, genelde daha yüksek fiyatlı
konutların bulunduğu kentsel alanda daha da artmaktadır. Bu bağlamda, konut
gereksiniminin ve talebinin niteliklerinin anlaşılması, konut sahipliğinin rasyonelize edilmesini
sağlayan kavramsal çerçevenin bilinmesi ile ilişkili görünmektedir.
2.1. Konut Sahipliğinin Çok Yönlü Boyutları
Konut insanların en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma gereksinimini
karşılamaktadır. Konut aynı zamanda Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde yer alan; psikoloji,
güvenlik, ait olma, saygınlık ve kendini gerçekleştirme gereksinimlerinin tümüne yanıt
vermektedir (Hablemitoglu, Özkan ve Purutçuoğlu, 2010, s. 222). Fiziksel bir alanın kontrol
edilmesine izin veren yönüyle2 konut sahipliği bireyde kontrol ve güvenlik duygusunu tatmin
etmektedir (Taylor, Pevalin ve Todd, 2006, s. 3). Konuyla ilgili yazında konut tatminini yaş,
gelir ve konut sahipliğinin net olarak olumlu yönde etkilediği, buna karşılık aile büyüklüğü ve
kiracılığın konut tatmini ile ters yönlü ilişkisinin olduğu belirlenmiştir (Serrano, 2006, s. 4).
Konut, barınma gereksiniminin yanında dinlenme gereksinimini de karşılamak suretiyle
bireyin psikolojik olarak yenilenmesine yardımcı olmaktadır. Konut sahibi olunması aynı
zamanda finansal ve sosyal anlamda güvenlik gereksinimini de karşılamaktadır. Konut ayrıca
içinde bulunulan sosyo-ekonomik konumun da simgesi durumundadır.3 Bu kapsamda,
toplumdaki dikey hareketliliği yansıtan statü sembolleri arasında konut sahipliğinin de önemli
bir yeri bulunmaktadır.
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Birleşmiş Milletler, Habitat, Çevre ve Kalkınma Konferansları çerçevesinde; küresel
ölçekte kentleşme, yerleşme ve konut sorunlarına yönelik politika, strateji ve programlar
geliştirilmiştir. Bu süreçte, barınma ve konut gibi temel hakların yanı sıra, güvenli, risklerden
arındırılmış sağlıklı bir çevrede yaşama, eğitim, sağlık gibi kamusal hizmetlerden yararlanma,
atık su sistemi ve içme suyu sağlama gibi altyapıya erişim konuları bireysel ve toplumsal
haklar olarak gelişmiştir (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 2010, s. 8). Evrensel İnsan Hakları
Bildirgesi’nin kabulünden bu yana herkesin ailesi ile birlikte yeterli konuta erişimi, insan
hakları arasında yer alan yeterli yaşam standardı hakkının önemli bir öğesi olarak kabul
edilmiştir. İstanbul’da yapılan İkinci Habitat Konferansı’nda kabul edilen Habitat Gündemi’nde
de “yeterli konut hakkı” kavramı yer almıştır (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 2009, s. 149).4
Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin insan hakları ve temel özgürlüklerin
korunmasına ilişkin sözleşmesine ek protokolün birinci maddesi mülkiyetin korunmasına
ayrılmıştır. Söz konusu madde de yer verilen hususlar arasında; her gerçek ve tüzel kişinin
mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğuna yer
verilmiştir.5
Konut gereksiniminin sosyo-ekonomik/politik boyutu, bu gereksinimin karşılanmasında
kamu yönetiminin görev üstlenmesini gündeme getirmektedir. Öyle ki, konut gereksiniminin
karşılanması devletin sorumlulukları kapsamında anayasalarda yer almıştır. 1961
Anayasası’nın 49 uncu maddesinde; devletin, yoksul veya dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına
uygun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri alacağı belirtilmiştir. Buna karşılık yürürlükte
bulunan 1982 Anayasası’nın konut hakkına ilişkin 57’nci maddesinde; devletin şehirlerin
özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını
karşılayacak tedbirleri alacağı, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekleyeceği
belirtilmektedir. Bu bağlamda, modern toplumlarda sosyal devlet ilkesi; konut hakkının
hayata geçirilmesi ve konut politikalarının oluşturulmasında dikkate alınmaktadır. Bu
kapsamda özellikle orta ve düşük gelirli kesimlerin konut ediniminin fiyat erişilebilir konut
kredisi, kira yardımı ve hibe gibi araçlar çerçevesinde desteklendiği gözlenmektedir.
2.2. Konut Gereksinmesi ve Konut Talebi Kavramları
Her sosyo-ekonomik grubun farklı nitelikleri bulunan ve koşullara göre değişen6 bir
konut gereksinmesi bulunmaktadır. Konut gereksinmesinin karşılanması; konut politikaları ve
ekonomik koşullarla ilişkilidir. Bu kapsamda alt/orta gelir grubunun konut gereksinmesinin
karşılanması konut politikalarının temel amaçları arasında yer alırken, üst gelir grubunun
konut gereksinmesinin karşılanması temelde piyasa koşullarının konut üretimini/finansmanını
kolaylaştırması ile ilişkili görünmektedir.
Konut gereksinmesinin çeşitli açılardan tanımlanması mümkündür. Tekeli (1987, s. 95),
normatif bir bakış açısıyla yaklaşıldığında bir ülkede var olan talebin karşılanmış olmasının
konut sorununun çözümü olmadığını, ekonomik bir kavram olan talebin esas alınmasının
statükoyu eleştiri dışı bıraktığını belirtmektedir. Buna karşılık Yazar gereksinme kavramının
yetersiz ve aşırı konut tüketimini de içeren eleştiri yüklü bir kavram olduğunun altını
çizmektedir. Kesin çizgilerle ayrılamasa da konut isteminin daha çok ekonomik, konut
gereksinmesinin ise toplumsal bir kavram olduğunun altını çizen Keleş (2006, s. 430); ödeme
gücünden bağımsız bir kavram olarak konut gereksinmesinin kişi başına gerekli en küçük
yeterli mekânı ifade ettiğini, efektif talep ile ilişkili olan konut isteminin ise ailelerin belli bir
konutun fiyatını ya da kirasını ödemeye istekli ve ödeme gücünde olmalarını ifade etmek
üzere kullanıldığını belirtmektedir.
En büyük konut gereksinmesinin düşük gelir grubu için söz konusu olduğu
şehirleşmedeki gecekondu oranından bellidir. Ayrıca söz konusu gelir grubunun konut
kredisinden yararlanmak için bilgi, deneyim ve ödeme olanakları yeterli değildir (Tekeli, 1974,
s. 126). Konut gereksiniminin sürdürülebilir bir finansman yapısında karşılanamaması konut
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sorununun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda, konut sorununun özellikle
düşük gelir grupları için öncelikli bir sorun olduğu ve gelir/tasarruf yetersizliği nedeniyle konut
talebinin efektif talebe kolaylıkla dönüşemediği söylenebilir.
2.3. Konut Sahipliğinin Temel Nedenleri: Tüketim-Yatırım-Servet Biriktirme
Güdüleri
Konut sahipliğinin çok çeşitli nedenleri bulunmakla birlikte, bu nedenleri başlıca iki
temel güdü çerçevesinde incelemek mümkündür. Buna göre konuta temelde tüketim (ikamet/
barınma) veya yatırım amacı ile sahip olunmak istenmektedir. Yatırım amaçlı konut talebinin
altındaki başlıca neden ise; konutun servet biriktirme aracı olarak görülmesidir.
Tüketim amaçlı konut talebinde temel amaç; konutun, doğrudan kira ödemesinden
kaçınılarak ve barınma gereksiniminin giderilmesi için alınmasıdır. Dolayısıyla, tüketim
amaçlı talepte, satın alınan konutun kısa dönemde sermaye kazancı elde etmek için
satılması ön planda değildir. Yatırım amaçlı konut talebinde ise; genelde kısa veya uzun
dönemde satılmak için konut alımı söz konusu olmaktadır. Ayrıca gelecekte ikamet edilmek
amacıyla konut alımı da yatırım amaçlı olarak nitelenebilir (bkz. Kim, Choi, ve Ko, 2009,
s. 28; Güler, 2013). Özellikle yüksek talep ve hızlı fiyat artışlarının olduğu kentsel alanda
yatırım amaçlı konut talebi ile daha sık karşılaşılabilmektedir. Vergi sisteminin konut rantlarını
vergilendirmemesi de yatırım amaçlı talebin artmasına neden olabilmektedir. Her iki talep
türünde de belli bir finansman biçiminin olabilmesi ve talep edilen varlığın belli bir piyasa
değerinin bulunması; konut sahipliğinin portföy yönetimi kapsamında değerlendirilebileceğine
işaret etmektedir. Hisse senedi piyasalarındaki yatırım stratejileri ile bir karşılaştırma yapmak
gerekirse; tüketim amaçlı konut talebi pasif portföy yönetimine ve yatırım amaçlı konut talebi
de aktif portföy yönetimine benzetilebilir. Bununla birlikte, söz konusu talep kategorileri
arasında kolaylıkla geçişkenlik olabileceğini de belirtmek gereklidir.
Gerek tüketim ve gerekse yatırım amaçlı konut sahipliğinin, konuta dayalı servet
birikimi sağlaması finansal/psikolojik güvenlik duygusunu beslemektedir. Bu bağlamda
konutun elde etme maliyeti ve satış fiyatı arasındaki farkı gösteren sermaye kazancının
ençoklaştırılması konuta yönelik tüketim/yatırım amaçlı talebin açık/gizli temel amaçlarının
başında gelmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde; konut alımı sırasında finansman
maliyetlerinin ve konut fiyatlarının göreli düşük olması ve alım işlemi sonrasında konut
fiyatlarının artış eğilimi göstereceğinin beklenmesi; konut almak için yeterli tasarrufu ve
finansa erişimi olan karar vericiler açısından olumlu talep çevresi olarak nitelenebilir. ABD’de
eşik altı ipotek kredileri sektöründe 2007 yılındaki kriz öncesinde ve ülkemiz konut
piyasasında 2000’li yıllar sonrasındaki belli dönemlerde gözlenen piyasa yapısı anılan olumlu
yatırım çevresine örnek olarak gösterilebilir.7
Konut talebi açısından değerlendirildiğinde; konutun güvenlik ve servet biriktirme aracı
olarak görülmesi konut sahipliğinin artmasının başlıca nedenleri arasında yer almaktadır. Bu
bağlamda, konutun mülkiyetine sahip olmak için katlanılan finansman maliyetleri karşılığında;
servet birikimi yoluyla finansal güvenlik elde edilmektedir. Başarılı servet birikiminin garantisi
bulunmamakla birlikte, konut sahipliğinin hane halkı servetini olumlu yönde etkilediği ileri
sürülmektedir. Bu kapsamda, hane halklarının önemli bir bölümü, özellikle de alt ve orta gelir
grubundaki aileler için konut sahipliği yapılabilecek en büyük yatırım olarak görülebilmektedir.
Öyle ki düşük gelirli hanehalkları için konut serveti sahip olunan bütün servet olarak da
yorumlanabilir (Boehm ve Schlottmann, 2004, s. 1, 33; Painter ve Redfearn, 2001, s. 2).
Konut sahipliği yoluyla elde edilen servet birikiminin kişilerin geleceğe güvenle bakmasına
neden olabileceği düşünülmektedir. Nitekim Avrupa ülkelerine yönelik çalışmasında
Neuteboom (2008, s. 64) hanehalkının konut sahipliğini; hem finansal (ödemeleri bittiğinde
düşük maliyetle elde edilmiş olacağı düşüncesiyle) ve hem de varlıkbilimsel (ontolojik) açıdan
güvenlik algısı çerçevesinde değerlendirmektedir.
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Konut sahipliğinin en güvenli koşullarda servet birikimi sağlayacağı algısı; konut
talebinin genelde salt fayda ekseninde değerlendirilmesine ve çoğu kez konut finansmanının
yüksek maliyetli ve riskli yapısının göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Oysaki kredili konut
alımı önemli finansal yüklerin ve risklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Özellikle,
ülkemizde olduğu gibi, ortalama konut kredisi vadesinin kısa ve finansman maliyetlerinin
(ortalama gelire oranla) yüksek olduğu ülkelerde konut alımı kararı ortalama gelir
seviyesindeki hane halkı için finansal açıdan büyük bir yükümlülük doğurabilmektedir. Ayrıca
finans/konut okuryazarlığının yetersiz olması da sermaye kazancına yönelik hesaplamaların
genellikle yanlış yapılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle konut sahipliğine yönelik karar
alma süreçleri; uygun bir pazarlama8 ile yeterli bilgi/analiz yeteneğinin9 varlığını
gerektirmektedir. Bu bağlamda, uygun konutun belirlenememesi veya konut fiyatlarının/kredi
koşullarının doğru olarak analiz edilememesi durumunda; konut sahipliği negatif sermaye
kazancı ile sonuçlanabilecek risklerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.
2.4. Konut Talebinin Etkenleri
Konut sahipliğine yönelme bağlamında temel güdüleyiciler tüketim, yatırım ve servet
biriktirme olmakla birlikte, konut talebi farklı amaç ve biçimlerde ortaya çıkabilmektedir.
Schmitz ve Brett (2007, s. 51) de yer verildiği üzere, konut talebinin türüne göre arz/talep
unsurları değişmektedir.
Konut talebi endüstriyel, ticari, sanayi ve tarımsal amaçlı taşınmaz talebinin dışındadır.
Konut talebinin ekonomik, toplumsal, siyasal ve psikolojik boyutları vardır. Örneğin konut
sahipliği servet birikiminin/kişisel başarının en önemli göstergelerinden biri olarak kabul
edilirken (bkz. Serrano, 2006, s. 2), feodal ilişkilerin etkinliğini koruyabildiği kırsal kesimde
arazi sahipliği yerel egemenliğin başlıca kaynağı olmaktadır. İhtilaflı bölgeler içinde kalan
taşınmazlar üzerindeki sahiplik iddiaları aynı zamanda siyasi bir soruna da
dönüşebilmektedir. Konut talebinin nitelikleri demografik özellikler (yaş, cinsiyet vb.), gelir,
konutun nitelikleri, yeni hane halkı oluşumu, birincil/ikincil konut talebi, yatırım/ikamet amaçlı
talep, satın alma/kiralık konut talebi vb. gibi çok çeşitli açılardan analiz edilebilir. Konut talebi
ayrıca birincil konut/tatil konutu10 gibi alt sınıflarda da incelenebilmektedir.
Sahiplik amaçlı konut talebini, ilk olarak gelir çerçevesinde analiz etmek mümkündür.
Bu çerçevede, belli bir zamanda aktif olarak konut arayanlar; yeni oluşan hanehalkları ile
mevcut hanehalklarının bir bölümünden oluşmaktadır. Kiralamak veya satın almak için konut
talep eden ve bu isteği karşılayabilecek olanaklara sahip olan kesim efektif talebi temsil
etmektedir. Öte yandan konut satın almayı veya kiralamayı istediği halde yeterli olanakları
bulunmayan kişilerin talebi ise bastırılmış talep olarak ifade edilmektedir (Whitehead, Monk,
Clarke, Holmans, ve Markkanen, 2009, s.11). Dolayısıyla konut gereksiniminin, ancak belli
koşullarda etkin konut talebine dönüşmesi mümkündür. Bu bağlamda konut talebine daha
geniş bir açıdan bakıldığında; gelir/servet yeterliliğinin (dağılımının), konut fiyatlarının ve
finansman koşullarının konutta fiyata erişebilirliği desteklemesi durumunda; konut
gereksiniminin satın alma talebine doğru evrilmesi mümkündür. Konut alımının piyasa
koşullarında kredi finansmanı ile yapılması durumunda, konut finansmanına yönelik talebin
de konuta yönelik talep nedeniyle ortaya çıktığı söylenebilir (bkz. Warnock ve Warnock,
2008, s. 3).
Konut talebinin kaynaklarının belirlenmesinde yerel piyasa dinamikleri en önemli
etkendir. İnşa edilecek konut sayısı/konutların büyüklüğü, hangi konut türünün hızla
satılabileceği/kiraya verilebileceği ve satış/kira fiyatları gibi unsurların tahmin edilmesinde
tüketicilerin demografik özellikleri (nüfus artış hızı, hane halkının oluşumu, yaş ve aile
özellikleri, gelir ve yaşam tarzı11) önem taşımaktadır (Schmitz ve Brett, 2007, s. 18). Bununla
birlikte, konuta yönelik yerel talebi tam olarak belirlemek güçtür. Konuta yönelik yerel talebin
belirlenmesi sürecindeki veri yetersizliği sorununu aşmak için yerel emlakçıların ve
126

Bankacılar Dergisi

geliştiricilerin bilgisine başvurulması düşünülebilir (Whitehead ve diğerleri, 2009, s. 11). Buna
karşılık yazın, konut talebinin makro belirleyicilerini sosyo-ekonomik değişkenler
çerçevesinde ortaya koymuştur. Bu çerçevede, genel ekonomideki gelişmeler konut talebi
üzerinde belirleyici etki yapmaktadır. Örneğin, enflasyonun düşmesi, serbestleşme ve
finansal innovasyon konut talebini artırmaktadır (Ellis, 2006, s. 6). Ayrıca, konut kredisi reel
faiz oranları, yaşlı insanların konutlarının piyasa konusu olması, servet (miras dâhil) ve konut
fiyatlarının düşük olması gibi unsurlar da konut talebini etkileyen unsurlar arasındadır (Stern,
1992, s. 1328).
Konut talebini daha farklı açılardan da analiz etmek mümkündür. İlk olarak, konut açığı
unsurlarının analizi konut talebinin niteliği hakkında bilgi sunabilir. Örneğin The João Pinheiro
Foundation Brezilya’daki konut açığının unsurlarını inceleyen çalışmasında; 2007 yılında 6,4
milyon olan konut açığının; 1,5 milyonunun fakir hanehalklarından, 2,5 milyonunun aynı çatı
altında yaşayan ailelerden (cohabitation), 2 milyonunun aşırı kiradan ve 0,4 milyonunun da
konutun aşırı yoğun olmasından kaynaklandığını tahmin etmiştir (UN Habitat, 2010, s. 15).
İkinci olarak, taşınmaz geliştirme sürecindeki analizlerde de konut talebi çeşitli açılardan
analiz edilmektedir. Bu kapsamda taşınmaz piyasası analizi; yapılması önerilen projenin
piyasa potansiyelini, pazarlanabilirliğini ve rekabet edebilirliğini incelemektedir. Bu bağlamda
taşınmaz geliştirmecinin kullanıcı gruplarına göre yaptığı piyasa potansiyeli analizi toplam
talep ve arz verilerini de incelemektedir. Talep analizinde12 incelenen başlıca veriler; nüfus,
hane halkı ve bunların demografik özellikleri; gelir, fiyata erişilebilirlik ve satın alma gücü;
istihdam, göç ve banliyö yapısı ve taşınmaz geliştirmenin niteliğine göre ortaya çıkan diğer
etkenlerdir (Schmitz ve Brett, 2007, s. 5).
Üçüncü olarak, sahipliğe bağlı olarak da şekillenen, konuttan yararlanma biçimleri
konut piyasasındaki arz ve fiyatın yanı sıra, talep üzerinde de etkili olmaktadır. Konuttan
sahiplik ve kiracılık yoluyla yararlanılması mümkündür. Bu kapsamda konut sahipliği;
ikametin sahip olunan konutta olmasını ifade eden eşleştirilmiş konut sahipliği (matched
household) ve sahip olunan konutun kiraya verilerek başka bir konutta ikamet edilmesini
ifade eden eşleştirilmemiş konut sahipliği (unmatched household) biçimlerinde ortaya
çıkabilmektedir. Söz konusu ayrımda yer alan konut sahipliğinin eşleştirilmemiş olması bir
uyumsuzluğa işaret etmektedir. Bu bağlamda dikkati çeken ilk uyumsuzluk kategorisi, yeni bir
konutta oturulduğu halde sahip olunan diğer konutun satılmaması olarak tanımlanan,
satmama uyumsuzluğudur (non-selling mismatch). Satmama uyumsuzluğunun piyasa
koşullarına bağlı olması durumunda, geçici olduğu ve sistematik olmadığı düşünülür. İkinci
uyumsuzluk kategorisi ise, taşınmama uyumsuzluğu (non-moving mismatch) olarak
tanımlanan, yeni konut alınmasına karşın kiralık konutta ikamet edilmeye devam edilmesidir.
Konut sahipliğinin kiracılık ve sahiplik arasında bilinçli olarak ayrılması durumunda ise
sistematik nitelik gösteren bir uyumsuzluk sorunundan söz edilmektedir (Kim ve diğerleri,
2009, s. 27).
3. Türk Konut Piyasasında Sahiplik/Talep Eğilimleri, Bilgi Asimetrisi ve
Tüketicinin Korunması
3.1. Konut Sahipliği, Talebi, Satışı ve Fiyatına İlişkin Eğilimler
Konut ediniminde sahiplik veya kiralama seçenekleri arasında yapılacak seçim ülkeye
ve kültürel koşullara göre değişim gösterebilmektedir. İngiltere gibi Anglo-Sakson kültürünün
etkili olduğu ülkelerde kiracılık kültürel olarak tercih edilmeyen bir konut edinme biçimi olarak
görülürken, konut sahipliği ise başarı ve ekonomik bağımsızlığın sembolü olarak kabul
edilmektedir. İspanya ve Yunanistan gibi Güney Avrupa ülkelerinde ise konut sahipliği hem
güvenlik, hem de genişleyen aile için uzun dönemli refah aracı olarak görülmektedir.
Almanya ve İsviçre gibi etkin sosyal güvenlik sistemlerinin bulunduğu Orta Avrupa
ülkelerinde ise yüksek kaliteli kiralık konutların toplam konut stoku içindeki payının göreli
olarak yüksek olduğu dikkat çekmektedir (Atterhög, 2005a, s. 5, 12).
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Yılmazer, Adaman ve Kaytaz (2012) tarafından 2008 yılında yapılan Türkiye’deki ilk
tüketici finansmanı anketinde, hanelerin yaklaşık yüzde 67’sinin mali olmayan varlıklara
sahip olduğu ve bu varlıklar içinde birincil konutun payının yüzde 53,5 olduğu belirlenmiştir
(Aktaran: Dünya Bankası ve Kalkınma Bakanlığı, 2012, s. 29). Türkiye’de konutun servet
biriktirme aracı olarak algılanması konut talebini artırıcı etki yapmaktadır. Bu kapsamda,
Çolak ve Öztürkler (2012, s. 41) düşük gelirli hanehalkı için bir servet unsuru olarak konut
sahipliğinin bu gelir grubunun harcamalarında çok önemli bir yer tutan kira harcamalarını
ortadan kaldırarak tasarrufları olumlu etkilediğini bulgulamıştır.
Tablo 1. Kurumsal Olmayan Nüfus ve Gelir Gruplarına Göre Konuta Mülkiyet Durumu
(2006&2014)

KON (bin kişi) *

Toplam (%)
2006
2014
67.631
75.693

I. Grup (%)
2006
2014
17.165 16.501

Gelir Grubu
II. Grup (%)
2006
2014
23.229 29.676

III. Grup (%)
2006
2014
27.237
29.516

Mülkiyet Durumu
Ev sahibi
60.9
61.1
59.3
57.8
56.6
58.6
65.5
65.4
Kiracı
23.5
22.1
25.0
24.5
26.0
23.0
20.5
19.7
Lojman
1.1
1.6
0.0
0.5
0.9
0.9
2.0
2.8
Diğer
14.5
15.3
15.7
17.1
16.5
17.5
12.0
12.1
* KON (kurumsal olmayan nüfus): okul, yurt, otel, çocuk yuvası, huzurevi, özel nitelikli hastane,
hapishane, kışla ya da orduevinde ikamet edenler dışında kalan nüfustur. I. Grup: Medyan gelirin
%60’ının altında gelire sahip olanlar. II. Grup: Medyan gelirin % 60 ile % 120 si arasında gelire sahip
olanlar. III. Grup: Medyan gelirin % 120 sinden daha fazla gelire sahip olanlar.
Kaynak: TÜİK (2016a).

Tablo 1’de yer alan 2006 ve 2014 yılları için kurumsal olmayan nüfus ve gelir
gruplarına göre konuta mülkiyet durumu incelendiğinde; 2006 ve 2014 yıllarında konut
sahiplik oranının yüzde 6113 olduğu görülmektedir.14 Söz konusu olgu çeşitli açılardan
değerlendirilebilir. İlk olarak, ülkemiz konut piyasası sahiplik piyasası özelliği göstermektedir.
Söz konusu veri aynı zamanda Türkiye’de konut sahipliğinin önemli bir statü ve yatırım aracı
olarak görülmesine ilişkin algının istatistiki açıdan da karşılığının olduğuna da işaret
etmektedir. İkinci olarak, kurumsal konut finansman sisteminin kısıtlı olduğu koşullarda dahi
ülkemizde konut sahipliği oranları yüksek düzeyde gerçekleşmiştir.15 Söz konusu olgunun
ülkemizdeki konut sahipliğinin barınma ve finansal güvenlik ile ilişkili boyutlarına işaret ettiği
düşünülebilir (bkz. Sarıoğlu, 2010, s. 101). Öte yandan, dar bir bakış açısı olarak görünse de,
konut finansman sisteminin resmi olarak faaliyete geçirildiği tarihi 5582 sayılı Konut
Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un
(Kanun) yayım tarihi olan 21.02.2007 tarihi olarak görmek mümkündür. Üçüncü olarak,
İstanbul başta olmak üzere, yüksek kira maliyetlerine karşın büyük kentlerde konut
sahipliğinin artmaması bir başka dikkat çekici eğilimdir. Dünya Bankası ve Kalkınma
Bakanlığı (2012, s. 48) de belirtildiği üzere, Türkiye’de kentsel alanlarda yaşayan hanelerin
sayısındaki artış ev sahibi olma oranında azalmaya neden olmuştur. Bu durumun önemli
ölçüde tasarruf16 ve finansman kısıtları ile ilişkili olduğunu düşünmek mümkündür.
Öte yandan, ülkemizde konut talep ve satış verileri son yıllarda önemli bir artış eğilimi
içindeyken, konut sahiplik oranının aynı kalması dikkat çekici görünmektedir. Bu çerçevede,
yukarıda da değinildiği üzere, konut sahiplik oranı 2006 ve 2014 yıllarında yüzde 61 olarak
gerçekleşirken (Tablo 1); 2010-2014 döneminde konut satışları yüzde 88 oranında (Tablo 2)
ve konut talebi göstergesi olan özel sektör yapı kullanım izinleri17 (yüzölçümü cinsinden)
yüzde 106 oranında (Tablo 3) artmıştır. Veri sorunları18 nedeniyle tam olarak açıklamak
mümkün görünmemekle birlikte, önemli ölçüde artan konut talebinin ve satışlarının konut
sahiplik oranını etkilememesi şaşırtıcı görünmektedir. Bununla birlikte, tahmini bir yaklaşımla;
son yıllarda konut satışlarının önemli ölçüde artmasına karşın konut sahiplik oranının sabit
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kalmasının belli bir ölçüde; konut sahipliğindeki yoğunlaşma (birden fazla mülkiyet
sahipliğinin artması) ile ilişkili olduğu düşünülebilir.
Tablo 2. Konut Satışları (2008-2015)
Yıllar

Konut Satışları (Toplam)

2008
2009
2010
2011
2012
2013*

427.105
555.184
607.098
708.275
701.621

İpotekli
Satışlar*
22.726
246.741
289.275
270.136

Diğer Satışlar
427.105
532.458
360.357
419.000
431.485

1.157.190

529.129

628.061

460.112

697.078

1.165 381

541.554

623.827

389.689

775.692

2014*
2015*
1.146.721 524.635 622.086
394.105
752.616
* İlk sütun ilgili yıldaki toplam konut satış sayısını, ikinci sütun ilk satış ve üçüncü sütun da ikinci el
satışı vermektedir. Açıklamalar: İpotekli satış; borçlanarak satın alınan konutun kredi teminatını
oluşturmak için, yine aynı konutun teminat olarak gösterilmesidir. Diğer satış; konut edinme sebebi
olarak ipotekli satış haricinde yapılan satışlardır. İlk satış; Konut üreticisi bir firma veya kişi tarafından;
bu firma veya kişi ile kat karşılığı anlaşma yapıp arsası karşılığında konut alan kişiler tarafından bir
konutun ilk defa satılmasıdır. İkinci el satış; İlk satıştan ev alan kişinin bu konutu tekrar başka bir kişiye
satmasıdır (TÜİK, 2016b).
Kaynak: TÜİK (2016b).

Tablo 3. Yapı Kullanım İzin Kâğıtlarına Göre Bir ve Daha Fazla Daireli İkamet Amaçlı
Binalar (2002-2014)
Sayı (Adet)

Yüzölçümü (Bin m²)

Değer (Bin TL)

Toplam

Kamu

Özel

Yapı Koop

Toplam

Kamu

Özel

Yapı Koop

Toplam

Kamu

Özel

Yapı Koop

2002

38.046

389

27.550

10.107

22.435

470

15.227

6.738

5.386.757

117.648

3.579.795

1.689.314

2003

35.692

1.616

24.416

9.660

23.469

957

15.496

7.016

6.802.435

285.701

4.407.686

2.109.047

2004

35.101

486

27.023

7.592

23.295

419

16.544

6.332

7.666.127

145.651

5.351.741

2.168.734

2005

52.372

547

40.406

11.419

36.366

1.194

27.202

7.969

13.201.918

454.130

9.762.063

2.985.725

2006

61.860

1.041

53.968

6.851

42.498

2.428

34.535

5.535

18.576.044

1.144.565

14.965.116

2.466.363

2007

56.548

922

51.428

4.198

47.068

3.113

38.751

5.204

22.534.605

1.591.002

18.439.658

2.503.945

2008

63.851

2.641

57.138

4.072

51.931

5.219

41.672

5.040

28.861.970

3.010.010

22.984.148

2.867.812

67.228

4.175

58.744

4.309

59.529

8.243

45.834

5.451

31.213.970

4.518.965

23.844.918

2.850.087

70.759

3.329

62.568

4.862

63.149

7.185

50.071

5.893

35.452.750

4.250.319

27.929.249

3.273.182

85.481

2.731

79.139

3.611

80.457

5.596

70.168

4.692

51.567.404

3.745.939

44.875.588

2.945.877

82.325

2.626

77.556

2.143

78.280

6.366

69.559

2.355

52.743.068

4.548.210

46.639.268

1.555.591

99.936

2.390

95.153

2.393

100.339

6.827

90.215

3.297

71.720.731

5.098.152

64.299.953

2.322.626

103.531

2.523

98.682

2.326

113.470

7.487

102.967

3.016

89.503.447

6.176.503

81.002.816

2.324.128

2009
2010
2011
2012
2013
2014

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı (2016).

Sosyo-ekonomik/kültürel koşullara göre konut talebini (sahipliğini) güdüleyen farklı
etmenler bulunmakla birlikte, konut talebinin özellikle son yıllarda yatırım güdüsüyle arttığına
ilişkin yaygın bir düşünce söz konusudur. Söz konusu yaklaşım alternatif finansal
olan/olmayan araçların yetersiz getiri/korunma sunduğunun düşünülmesi (bkz. Coşkun ve
Ümit, 2016) ile ilgili olduğu kadar, konut piyasasında son yıllarda yaşanan hızlı değer artışları
ile de ilişkili olabilir (bkz. Coşkun, Ertuğrul, Seven ve Alp., 2016). Konutu hane halkı finansal
serveti yönetiminin bir unsuru olarak değerlendirdiğimizde, konut yatırımının enflasyona karşı
koruma sağladığı algısı konuta yönelik talebi artıran başlıca unsur olarak görülebilir. Bu
açıdan bakıldığında, 2010 Ocak-2014 Ekim döneminde Reidin ve TCMB konut fiyat
endekslerindeki artışların TÜFE’deki artışların oldukça üzerinde gerçekleştiği görülmektedir
(Şekil 1). Bu çerçevede, kısa dönemli bir analiz olması ve reel getiri için sadece TÜFE’yi
esas alması nedeniyle ihtiyatla değerlendirilmesi gerekmekle birlikte (bkz. Coşkun, 2016),
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ülkemizde son yıllarda ortalama konutlarda ortaya çıkan reel fiyat artışlarının konut
talebindeki/satışlarındaki artışın başlıca nedenlerinden biri olduğu düşünülebilir.
Şekil 1: Türkiye’de Konut Fiyatları ve TÜFE (2010/Ocak-2014/Ekim)

Kaynak: Reidin&TCMB. Kısaltmalar: RHPI Türkiye: Reidin Türkiye Kompozit Satılık Konut Fiyat
Endeksi; RHPI İstanbul: Reidin İstanbul Satılık Konut Fiyat Endeksi; THPI Türkiye: TCMB Türkiye
Konut Fiyat Endeksi; THPI İstanbul: TCMB İstanbul Konut Fiyat (alt) Endeksi; TÜFE: Tüketici Fiyatları
Endeksi.

3.2. Türkiye’de Konut Talebinin Unsurlarına İlişkin Yazın Taraması
Yukarıda tartışılan sosyal/ekonomik/politik/kültürel/psikolojik yönleri, konutun çok
boyutlu bir varlık piyasası olduğunu göstermektedir. Bu olguyu güçlendiren temel
unsurlardan birisi de konut talebinin sürekli olmasıdır. Konut talebi; gelir/servet, ekonomik
faaliyetler, demografik yapı (doğum, ölüm, göç, kentleşme vb.), yıpranma/eskime,19 güvenlik,
doğal afet riski,20 statü arayışı vb. nedenlerle değişim gösterebilmektedir. Öte yandan
değişen toplumsal alışkanlıklar ve yaşam kültürü de konut talebini etkilemektedir. 21 Bunlar bir
bütün olarak konut talebine süreklilik kazandırmaktadır.
Yerli yazında konut talebinin veya nihai olarak konut talebi ile ilişkili olan konut kredisi
talebinin unsurları çeşitli yöntemler yardımıyla incelenmiştir. Kısaca bakmak gerekirse; 19641997 dönemine yönelik analizlerinde Durkaya ve Yamak (2004, s. 75, 83) ülkemizde konut
talebi ve kişi başına düşen gelir arasında doğrusal yönlü ilişki olduğunu, Halıcıoğlu (2005, s.
8), konut talebinin en önemli belirleyicilerinin reel gelir, konut fiyatları ve kentleşme oranı
olduğunu, Saner (2008, s. 93) regresyon analizi çerçevesinde konut talebini kişi başına milli
gelir, faiz oranı ve TÜFE değişkenlerinin açıkladığını, Öztürk ve Fitöz (2009, s. 42-43) da
konut talebi ile (TÜFE ile ölçülen) fiyatlar arasında doğrusal bağ olduğunu, Çobandağ (2010,
s. 132) konut kredileri, enflasyon (TÜFE) ve faiz oranı arasında nedensellik ilişkisinin
olduğunu ve yüksek enflasyonun konut kredisi hacmini azalttığını, Katipoğlu ve Hepşen
(2010, s. 34) konut kredilerinin, tüketici güven endeksi, M2 ve TÜFE’deki değişimlerden
etkilendiğini belirlemiştir.
Erdem, Oruç, ve Varlı (2012, s. 76) konut kredileri hacminin konut fiyatları, kişi başına
GSYİH ve faiz oranları ile uzun dönemli ilişkisinin olduğunu ve İbicioğlu ve Karan (2012, s.
73) varyans ayrıştırması analizi çerçevesinde konut kredisindeki değişimin önemli ölçüde faiz
oranındaki değişim ile açıklandığını belirlemiştir. Öte yandan, Yalçıner ve Coşkun (2014)
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konut kredisi hacminin uzun dönem denge denkleminde, konut kredisi reel faiz oranı ile ters
yönlü, para politikaları (arzı)/finansal servet (M2), yapı kullanma izin belgelerine göre bina
yüz ölçümü ve kişi başına reel GSYİH ile doğrusal yönlü ilişkili olduğunu bulgulamıştır.
Kentsel konut stokunun 15 milyon olduğunu dikkate alan, Arslan, Kanık ve Ceritoğlu (2014,
s. 28) konut talebindeki büyümenin nüfus artışının yanı sıra Türk toplumunun nüfus
yapısındaki değişimlerden etkilendiğini, 2009-2050 dönemindeki yıllık ortalama yüzde 1,48
oranındaki konut talebinin yüzde 1,08’nin nüfus artışından ve yüzde 0,4’nün nüfus
yapısındaki değişimden kaynaklandığını ve bu kapsamda 2013 yılında nüfus yapısındaki
değişimden kaynaklanan konut talebi artışının 90.000 olduğunu tahmin etmiştir.
Özetlemek gerekirse, yerli yazında konut talebi ve dolayısıyla konut sahipliği ile ilişkili
olduğu belirlenen başlıca değişkenler; gelir, konut fiyatları, faiz oranı (enflasyon), finansal
servet göstergesi (M2), kentleşme oranı, nüfus artışı ve nüfus yapısındaki değişim olarak
belirlenebilir. Yabancı yazına bakıldığında konut talebi üzerinde etkili olabilecek değişken
setine özellikle kira getirisini (bkz. Adams ve Fuss, 2008) de eklemek mümkündür.
3.3. Türkiye’deki Kurumsal Konut Finansman Sistemi ve Konut Talebi
Konut sahipliği ekonomik ve psikolojik açıdan hane halkının geleceğe yönelik güvenlik
kaygılarını azaltmakla birlikte, tüketim malları veya diğer dayanıklı mallarla kıyaslandığında
konutun edinilmesi maliyetlidir. Konut satın alınması hane halklarının önemli bir bölümü için
en önemli finansal yükümlülüktür22 ve dolayısıyla aylık ipotek kredisi geri ödemeleri net gelirin
önemli bir bölümünü oluşturmaktadır (Neuteboom, 2008, s. 3). Konut sahipliğinin toplumsal
ve ekonomik faydaları, konut finansmanı sürecinde de çeşitli kamusal düzenleme ve
desteklerin gündeme gelmesine neden olmuştur. Dolayısıyla, özellikle gelişmiş ülkelerde
kredi mekanizmasına dayalı konut talebi ipotekli konut finansmanı sisteminin (İKFS) sunduğu
çeşitli kurumsal desteklerden yararlanabilmektedir.
Geniş bir açıdan değerlendirildiğinde, konut finansmanının; kredi talebinde bulunan
kişilere fon aktarılmasının ötesinde, çok boyutlu yönleri bulunan bir kavram olduğu
görülmektedir. Bu bağlamda konut finansmanı sürecinde; yatırımcı, kiracı, şehir
planlamacısı, geliştirme kurumu, yerel kamu çalışanı, politikacı, yapı şirketi, kamu hizmeti
sağlayıcısı ve yerel yönetim gibi çok sayıda paydaş bulunmaktadır (Ayub, 2005, s. 2). İKFS,
doğrudan/dolaylı olarak söz konusu paydaşları belli sosyal ve ekonomik hedefler
çerçevesinde bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.
Kurumsal finansman uygulamalarının etkin olduğu gelişmiş ülke konut piyasalarında,
uzun dönemli ve fiyat erişilebilir konut finansmanı olanakları bulunmaktadır. Söz konusu
ülkelerdeki konut finansman sisteminde piyasa koşullarında işleyen kredi mekanizmasına ve
kurumsal finansman yapısına ilave olarak, sosyal yönü olan konut finansmanı ve konut
edinme programlarının bulunduğu da gözlenmektedir. Bu bağlamda, konut kredisi geri
ödemelerinde bir sorunla karşılaşılması durumunda, Avrupa’da konut kredisi kullananların
ailelerinin ve sosyal kurumların desteğine güvendikleri belirtilmektedir (bkz. Neuteboom,
2008, s. 64). Öte yandan, ipotekli konut finansman sisteminin geliştiği ülkelerde görülen
sözleşme tasarruf sistemi de piyasa koşulları dışında konut finansmanı olanakları
sunabilmektedir. Söz konusu yapı konut sahipliğini kolaylaştırıcı bir işlev üstlenebilmektedir.
Ülkemiz konut piyasası son yıllarda dikkat çekici bir gelişme sürecine girmiştir. Bu
gelişmenin en önemli nedeni 2000-2001 bankacılık krizi sonrasında ortaya çıkan olumlu
iç/dış piyasa koşullarıdır. Bu kapsamda, dışsal bir etken olan küresel likidite bolluğunun ülke
ekonomisindeki göreli iyi büyüme ve istikrar koşulları ile birleşmesi, faiz oranlarının düşmesi
ile birlikte, makroekonomik ve konut piyasası değişkenlerini olumlu yönde etkilemiştir. Bu
süreçte artan gelir, talep ve arz konut piyasasının hızla büyümesine neden olmuştur. İkinci
olarak, konut piyasasına özgü düzenleme çerçevesinin 2007 yılı sonrasında geliştirilmesi
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tüketici ve bankaların risk iştahının artmasına zemin hazırlamıştır. Nitekim 5582 sayılı Kanun
ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 2007 yılında göreli kapsamlı bir kurumsal çerçeveye
kavuştuktan sonra, 2009-2015 döneminde ipotekli konut kredilerine dayalı konut satışlarının
yüzde 1.634 oranında arttığı gözlenmiştir.23 Dolayısıyla, diğer koşulların da etkisiyle,
ülkemizdeki ipotekli konut finansmanı sisteminin konut talebini olumlu yönde etkilediğini
söylemek mümkündür.
Ancak, ülkemizdeki İKFS’nin konut finansmanını kolaylaştırmasının önünde önemli
yapısal sorunların bulunduğu dikkate alındığında;24 önemli ölçüde piyasa mekanizmasına
dayalı olan konut finansman sisteminin konut sorununu çözecek ölçüde konut talebini
desteklemediği söylenebilir. Nitekim ülkemizdeki konut finansman sistemi özellikle alt/orta
gelir grubunun konut gereksinimini karşılayacak destekleyici finansman mekanizmalarına
sahip değildir ve bunun da etkisiyle kişi başına düşen konut kredisi tutarı açısından Türkiye
benzer ülkelerin çok gerisinde kalmaktadır (bkz. Hypostat, 2015). Bu bağlamda, özellikle
alt/orta gelir grubunun konut gereksiniminin karşılanmasını sağlayacak, efektif konut talebinin
desteklenmesinde kamunun çeşitli politika araçlarını kullanmasının bir çözüm sunabileceği
düşünülmektedir.
3.4. Konut Piyasasında Bilgi Asimetrisi, Tüketicinin Korunması ve Konut Talebi
3.4.1. Konut Piyasasındaki Bilgi Asimetrisi Sorunu ve Nedenleri
Karmaşık modern ekonomilerde bilgi zorunlu olarak eksiktir ve mükemmel değildir.
Alıcıların ve satıcıların bilgileri arasında büyük farklılıkların bulunması, rekabetçi piyasaların
başarısız olmasına neden olmaktadır. Bilinen kişiler veya sadece güvenilen satıcılarla/
markalarla alışveriş yapılmasının tercih edilmesi ile ilişkili olan “işlemlerin sosyal çerçevede
cereyan etmesi” olgusu da bakışımsız bilgi sorununa neden olabilmektedir (Kay, 2004, s.
319). Bakışımsız bilgi sorunu finansal piyasalarda karşılaşılan temel bir bilgisel sorunudur.
Finans yazınında bakışımsız bilgi sorununun ve bundan kaynaklanan risklerin tamamen
elimine edilmesinin mümkün olmadığı, ancak bilgi yetersizliğinin çeşitli yöntemlerle
azaltılarak risklerin minimize edilebileceği üzerinde durulmaktadır. Bu kapsamda kredi
kurumlarının, sigorta şirketlerinin veya hisse senedi/bono sahiplerinin tam/zamanlı/doğru
bilgiye ulaşmasının bakışımsız bilgi sorununun karar alma süreçleri üzerindeki olumsuz
etkisini asgariye indirebileceği vurgulanmaktadır. Aynı yaklaşımın, bakışımsız bilgi
sorununun oldukça etkili olduğu konut piyasasında da geçerli olması, konut yatırımının
bilgiye dayalı ve akılcı bir çerçevede yapılmasını sağlayarak, konut tüketicilerinin risklerini
azaltabilir.
Bakışımsız bilgi sorununa konut piyasası açısından bakıldığında, diğer piyasalarla
kıyaslandığında konut piyasasındaki tüketicilerin konumunun alışılmadık biçimde zayıf
olduğu görülmektedir. Genel olarak hayat boyunca bir veya iki konut satın alınabilmektedir.
Bununla birlikte tüketicilerin, hayatlarındaki en büyük sözleşme/işlem olan konut alımına
ilişkin yeterli bilgi ve tecrübeleri bulunmamaktadır. Ayrıca kiracıların da bilgi ve pazarlık gücü
konut sahibi kadar olamamaktadır (Atterhög, 2005b, s. 2). Birleşmiş Milletler (2010, s. 6-7)
tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Taşınmaz Piyasaları İçin Politika Çerçevesi’nin 3 nolu
ilkesinde; etkin ve şeffaf taşınmaz piyasasının hukuksal ve gönüllü düzenlemeler,
uluslararası standartlar, etik kurallar ve en iyi uygulama kuralları ile bir bütün olması gerektiği
belirtilmektedir. Söz konusu ilkeye ilişkin 13 nolu açıklamada ise; taşınmaz piyasasındaki
tüketicilerin/yatırımcıların bilgiye dayalı karar alma kapasitelerinin desteklenmesinin piyasada
faaliyet gösteren profesyonellerin çıkarına olduğuna ve taşınmaz piyasasını daha açık, şeffaf
ve üretken kılacağına yer verilmiştir. Avrupa Komisyonu (2005, s. 7) tarafından yayımlanan
Yeşil Rapor’da ise; karmaşıklık düzeyi, nispi olarak yüksek maliyeti ve uzun süresi dikkate
alındığında ipotek işlemlerinde bilgilendirmenin çok önemli olduğu belirtilmiştir. Çalışmada
ayrıca, borçluya bilgilendirilmiş bir karar almak için gereksinim duyduğu uygun miktarda
bilginin, en etkin/faydalı olacağı bir zamanda/biçimde verilmesinin gerektiği vurgulanmıştır.
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Genel olarak finansal okuryazarlığın ve konut piyasalarında da konut okuryazarlığının
geliştirilmesi; konut tüketicilerinin karşı karşıya olduğu bilgi bakışımsızlığı sorununun ve
çeşitli finansal başarısızlıkların25 kısmen azaltılması açısından önem taşımaktadır. Bu
kapsamda Behrman, Mitchell, Soo ve Bravo (2012, s. 301) finansal okuryazarlığın okul
eğitimi ötesinde geliştirilmesinin finansal davranışlar üzerinde önemli farklılıklar
yaratabileceğini bulgulamıştır. Anket yöntemiyle konut kredisi tahsisi ve finansal okuryazarlık
ilişkisini inceleyen Paramonovs ve Ijevleva (2015), tüketicilerin finansal okuryazarlığı
üzerinde kamu kurumlarının eğitime yönelik web sitelerinin, banka çalışanlarının verdiği
danışmanlık hizmetlerinin, okullardaki ders programlarının ve arkadaşların/akrabaların
görüşlerinin etkili olduğunu belirlemiştir. Cox, Brounen ve Neuteboom (2015) hane halkının
ipotekli konut kredisi türüne karar vermesi sürecinde; finansal danışmanların, benzer süreçte
yer alan diğer kişilerin, daha önceki konut sahiplik tecrübelerinin ve konut fiyatı beklentilerinin
risk alma istekliliğini etkilediğini belirlemiştir.
Önceki bölümlerde de irdelendiği üzere, konuta dayalı tasarruf (yatırım) biçiminin
ülkemizdeki hane halklarının ekonomik davranış biçimlerinde önemli bir yeri vardır. Bununla
birlikte, son yıllarda önemli düzenlemeler yapılmasına karşın,26 konut alımı ve finansmanı
sürecinde tüketicilerin yeterince bilgilendirildiğini/korunduğunu söylemek mümkün
görünmemektedir. Söz konusu olgu konut piyasasında bakışımsız bilgi sorunundan
kaynaklanan olumsuzlukların artmasına ve konut tüketicilerinin karar alma süreçlerinin yeterli
bilgi ile yapılamamasına neden olmaktadır. Konut piyasasındaki bilgi asimetrisini daha net bir
biçimde ortaya koyabilmek için27 konut ve hisse senedi piyasası yatırımcılarının sahip olduğu
bilgi setleri karşılaştırılabilir. Bu kapsamda, hisse senedi piyasasında çok düşük tutarlarda
yatırım yapan bir aracı kurum müşterisi; müşterisi olduğu (veya olabileceği rekabetçi) aracı
kurum ve yatırım yaptığı (veya yapabileceği rekabetçi) varlıklar hakkında kapsamlı bilgilere
kolaylıkla erişebilmektedir. Buna karşılık, belki de hayatının en büyük (ve kaldıraçlı) yatırım
işlemini yapan tasarruf sahibinin konut piyasasında sahip olabileceği bilgiler ve danışmanlık
hizmetleri son derece sınırlı kalmaktadır. Dolayısıyla, sermaye piyasası yatırımcısı ile
karşılaştırıldığında; konut yatırımcısının çok daha az bilgi ile ve özel (nitelikli danışmanlık
hizmeti gibi) veya kamusal (etkin denetim gibi) desteklerden yoksun olarak yatırım kararı
aldığını söylemek mümkündür.
Konut tüketicisinin bilgiye erişim güçlüklerinin dört temel nedeninin bulunduğu
düşünülebilir. Bunların ilki, konut sahipliği ve finansmanı sisteminin, genel koruma unsurları
içerse de, mikro düzeyde yatırımcının korunması temelinde tasarlanmamış olmasıdır. Konut
tüketicilerinin yeterli biçimde aydınlatılmamasına zemin hazırlayan söz konusu tasarım
eksiği, düzenleyicinin bilinçli tercihinden çok (ülkemizde ve dünyada) konut piyasalarına
yönelik düzenleme pratiği ile ilişkili görünmektedir. Bu durum ile ilişkili yönleri bulunan ikinci
neden ise, konut piyasasını düzenleyen ve denetleyen mevcut sistemin genel anlamda etkin
olmamasıdır. Bu kapsamda hane halkı tasarruflarının yöneldiği finansal ürünler/piyasalar
yoğun biçimde düzenleme/denetim konusu iken, hane halkı fon akımlarının önemli
boyutlarda olduğu konut piyasasının yeterince düzenlenmemesi/ denetlenmemesi dikkat
çekicidir. Bu durumun bir sonucu olarak, örneğin, konut üreticilerinin riskleri tüketiciler
tarafından bilinememektedir. Üçüncü olarak, sektör oyuncularının pazarlama ve/veya satış
süreçlerinin gerektirdiği ölçülerin ötesinde bilgi aktarımına girmekten kaçınması da konut
piyasasında bilgi bakışımsızlığının önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Bu durumun
tipik örneği, konut tüketicilerinin inşaat halindeki konutların üreticilerinin finansal durumunu
bilememesi ve konut projesi hakkında nesnel/karşılaştırılabilir bilgilere sahip olamamasıdır.
Benzer biçimde emlakçı, gayrimenkul değerleme şirketi veya bankaların kredi tahsis
süreçlerindeki tasarım da konut tüketicisinin karar alma süreçlerinin nesnel yöntemler ve
tavsiyeler çerçevesinde desteklenmesine dayalı değildir. Bu noktada konut finansmanı
sürecindeki oyuncuların hizmet alışkanlıkları, bilgi altyapılarındaki yetersizlik ve özellikle
konut tüketicisi ile olan çıkar çatışmaları gibi nedenler konut tüketicilerin bilgiye erişim
güçlüklerini artırıcı rol oynayabilmektedir. Dördüncü olarak, ülkemizdeki taşınmaz (dolayısıyla
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konut ve buna ilaveten finans) okuryazarlığının yetersiz olması da bilgi bakışımsızlığını
artıran önemli bir nedendir. Bu çerçevede yasal çerçeveden kaynaklanan bilgiye erişim
kısıtlarının dışında, bilgiye ulaşma yöntemlerinin yeterince bilinmemesi ve bilgiyi yorumlama
konusundaki teknik yeterliliğin ve konut edinimlerinde bireysel danışmanlık hizmeti alma
kültürünün zayıf olması da bilgi asimetrisini artırmaktadır.
3.4.2. Konut Piyasasındaki Bilgi Asimetrisine Yönelik Politika Önerileri
Ülkemizdeki konut tüketim alışkanlıklarının arz/talep/fiyat gibi değişkenler üzerindeki
etkileri, özellikle mikro veri altyapısının yetersiz olması nedeniyle, düzenli istatistiki veriler
çerçevesinde kapsamlı biçimde gözlemlenememektedir. Buna karşılık bilgisel etkinlik düzeyi
ve tüketicilerin korunmasına yönelik altyapının yetersiz olmasına karşın, önceki bölümlerde
irdelenen yüksek konut talebinin varlığı ise, konuta yönelik karar alma süreçlerinin irrasyonel
olabileceğini düşündürmektedir. Bu çerçevede, konut piyasasındaki bakışımsız bilgi
sorununun azaltılmasına yönelik çeşitli politikaların geliştirilmesi mümkündür.
İlk olarak, konut piyasasındaki reklam kampanyalarının projenin ve üretici firmanın
niteliklerini nesnel biçimde yansıtan bir içeriğe sahip olmasına yönelik politikalar geliştirilebilir.
Bu kapsamda, aracı kurumların ve bankaların müşterilerine karşı bilgi verme/reklam yapma
konusundaki, çerçevesi kurallarla belirlenmiş olan, özenli yaklaşımının konut üreticileri için de
uygulanması önerilebilir. İkinci olarak, konut tüketicisinin önerilen konut ve alternatif
konut projeleri hakkında kapsamlı ve karşılaştırılabilir nitelikte bilgi alabilmesi için
danışmanlık ve tavsiye mekanizmaları geliştirilebilir. Bu kapsamda, profesyonel taraftaki
piyasa katılımcılarının (özellikle emlakçıların ve gayrimenkul değerleme şirketlerinin), belli bir
danışmanlık sözleşmesi çerçevesinde, konut tüketicileri ile bilgi paylaşımında bulunması
mümkündür. Söz konusu bilgi hizmetlerinin hizmet sözleşmesi ve belli bir ücret karşılığında
sunulmasının konut tüketicisinin nitelikli bilgiye erişimini önemli ölçüde artırabileceği
düşünülmektedir.
Taşınmaz tüketicisinin haklarının korunmasında taşınmaz hukukuna ilişkin genel
düzenleyici yapının ve buna ilişkin uygulamaların önemli bir yeri bulunmakla birlikte, formel
konut piyasasında tüketicilerin korunması önemli ölçüde konut alımının finanse edilmesi ile
ilişkili finansal süreçlerin/kurumların/işlemlerin tüketicilerin yararlarını da koruyacak biçimde
düzenlenmesi ile ilişkili görünmektedir.28 Bu çerçevede, üçüncü olarak, konut sahipliğine
erişimin ipotekli konut finansmanı yoluyla olması durumunda, konut tüketicisinin banka
kanalıyla nitelikli bilgiye erişimi mümkün olabilir. Bu noktada, krediye esas değerleme
raporunun ve konut alımı kararını etkileyebilecek çeşitli finansal/hukuksal bilgilerin tüketici ile
paylaşılması mümkündür. Ayrıca bankaların konut kredisi tahsisi ile ilgili birimlerinde
çalışanların, konut yatırımına yönelik hizmetleri alacakları eğitim ve lisanslar çerçevesinde
sunmasının bankacılık ve konut sektöründeki hizmet kalitesini artırabileceği söylenebilir.
Dördüncü olarak, konut piyasası için önemli bir bilgi kaynağı olan, konut değerleme
raporlarının sofistike olmayan konut tüketicisinin karar alma süreçlerini desteklemek
üzere, basit/açık yatırım tavsiyelerini de içerecek şekilde, standardize edilmesinin bilgi
bakışımsızlığını önemli ölçüde azaltması mümkündür. Bu kapsamda hisse senetleri için
hazırlanan araştırma raporlarında olduğu gibi, konut değerleme raporları da portföy yönetimi
açısından konutun alınıp alınmaması konusunda açık yatırım tavsiyeleri içerebilir. Ayrıca
sadece konutun kredili alımı döneminde düzenlenen değerleme raporlarının, en azından
yıllık dönemlerde yeniden düzenlenerek, daha önce verilen yatırım tavsiyesini gözden
geçirmesi de; sürekli bilgi akışı sağlayarak zamana yaygın bilgi bakışımsızlığı sorununu
asgariye indirebilir. Beşinci olarak, konut piyasası ile ilgili kamu/özel sektörün ve öz
düzenleyici kurumların konut tüketicilerinin okuryazarlığının geliştirilmesini sağlayacak
bilgi sağlayıcı mekanizmaları oluşturması mümkündür.29 Bu kapsamda ülkemizde
finansal okuryazarlık konusunda kaydedilen önemli gelişmelerin tecrübesi ışığında; konut
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tüketicilerinin konut yatırımının risklerini proje bazında ve bölgesel düzeyde takip
etmesi mümkün hale gelebilir. Altıncı olarak, özellikle geliştirme ve yeni konutların
satılması sürecinde tüketicilerin korunmasına yönelik düzenleme/denetleme alt yapısının
geliştirilmesinin de tüketicilerin akılcı karar almalarını destekleyerek konut talebi/ sahipliği/
finansmanını geliştirebileceği söylenebilir. Bu öneri ile bağlantılı olarak, ülkemiz gayrimenkul
sektöründe tüketiciyi korumaya yönelik düzenleyici ve denetleyici bir kurumun hayata
geçirilmesinin (bkz. Coşkun, 2011), yatırımcıların korunmasına yönelik, bilgi bakışımsızlığını
da içeren, çeşitli sorunların asgariye indirilmesi açısından önemli olabileceğini de belirtmek
isteriz.
4. Sonuç
Konut sektörü son 10 yılda ülkemizde hızlı gelişen sektörlerin başında gelmektedir.
Çarpıcı sektörel gelişmeyi veri analizlerinin ötesinde, kentlerin siluetindeki değişimlerden de
gözlemlemek mümkündür. Gayrimenkul ve konut sektörünün ekonomi gündeminde ön plana
çıkması beraberinde birçok tartışmanın da doğmasına neden olmuştur. Yerli/yabancı medya
son dönemdeki fiyat artışlarının ekonomik temellerden kopuk olup olmadığını sorgularken,
konut talebi potansiyeli olan hane halkları da fiyata erişilebilirliğin azalmasına koşut olarak
konut finansmanının/sahipliğinin zorlaşıp zorlaşmadığını tartışmaktadır. Araştırma konumuz
ile ilgili boyutları bulunan bu son tartışma, konut sahibi olmanın faydaları ve ülkemize özgü
talebin özellikleri ile de ilişkilidir.
Tasarrufların finansal sisteme çekilmesi temelde finansal sisteme duyulan güven ve
finansal alt sektörlerdeki yatırım araçlarının reel getiri sunması ile ilişkilidir. Bu bağlamda,
hane halkı finansal varlıklarının ağırlıklı bölümünü oluşturan mevduatın 1970’lerden bu yana
sürekli ve tatmin edici boyutlarda reel getiri sunamaması; Türkiye’de hane halkını, diğer talep
yaratıcı unsurların da etkisiyle, alternatif bir yatırım aracı olarak görülen konut sahipliğine
yöneltmiştir. Konut talebi; gelir/servet, ekonomik faaliyetler, demografik yapı (doğum, ölüm,
göç, kentleşme vb.), yıpranma/eskime, güvenlik ve doğal afet riski gibi nedenlerle değişim
gösterebilmektedir. Ayrıca konut sahipliğinin; yüksek gelir gruplarınca statü sembolü ve
alt/orta gelir gruplarınca sosyal güvenlik aracı olarak görülmesi de, konut talebinin süreklilik
kazanmasına neden olmuştur.
Konut piyasası analizleri sosyo-ekonomik/kültürel/politik yönleri ve kapsamlı etkileri
nedeniyle oldukça karmaşıktır. Genelde veri sorunları nedeniyle finans-konut bağını çeşitli
açılardan irdeleyen analizler yazında ön plana çıksa da, konut piyasasındaki karar alma
süreçlerinde çeşitli davranışsal boyutlar ve etkileri tam olarak ölçülemeyen sosyo-kültürel
unsurlar da bulunmaktadır. Ekonomik karar alma düzleminden bakıldığında, diğer
boyutlarının yanı sıra, konutun güvenli/etkin servet biriktirme aracı olarak algılanması,
ülkemiz hane halkının konuta yönelik talebine süreklilik kazandıran başlıca unsurdur.
Bununla birlikte, konut talebi ve satışlarındaki son yıllardaki hızlı büyümenin fiyata
erişilebilirliğin uluslararası standartlarda düşük olduğu ve konut tüketicisinin bilgiye erişiminin
yetersiz olduğu koşullarda gerçekleşmesi paradoksal görünmektedir. Söz konusu olgular,
akılcı karar alma ve etkin konut portföyü yönetimi bağlamında konut talebine yönelik karar
alma süreçlerinde irrasyonel yönler olabileceğini düşündürmektedir.
Yazın taraması ve veri analizine dayalı olan çalışmamızda, konut piyasasındaki talep
ve sahiplik eğilimlerine yönelik kuramsal çerçevenin ülkemizdeki izdüşümlerine yönelik
analizler çerçevesinde; ülkemiz konut piyasasındaki bilgi bakışımsızlığı sorununun konut
tüketicisinin korunmasına ve konut talebine etkileri analiz edilmiştir. İncelememiz sonucunda,
diğer politika önerilerinin yanında, özellikle geliştirme ve yeni konutların satılması sürecinde
tüketicilerin korunmasına yönelik düzenleme/denetleme altyapısının geliştirilmesinin ve konut
tüketicilerinin okuryazarlığının geliştirilmesini sağlayacak bilgi sağlayıcı mekanizmaların
oluşturulmasının; tüketicilerin akılcı karar almalarını destekleyerek konut talebi/sahipliği/
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finansmanını geliştirebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu düzenleyici çerçevenin etkin
biçimde hayata geçirilmesi, bir yandan konut piyasasında işlem güvencesini sağlarken, diğer
yandan da ipotekli konut finansmanı sisteminin gelişmesini destekleyecektir. İzleyen
çalışmalarda araştırmacıların anket yöntemini kullanarak; konut talebi/satışları ve konut
sahipliği arasındaki etkileşimleri, asimetrik bilgi eksiğinin yatırım güdüsü, konut talebi ve
fiyatları üzerindeki etkilerini ve konut yatırımındaki güdüler ile konut fiyat artışlarının etkileşim
içinde olup olmadığını incelemeleri önerilebilir.
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13 Aralık 2015 tarihinde http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr/Gosterim/Gelismis# adresinden
erişildi.
İnsanın yerleşmedeki temel niyeti; kendine ait egemenlik alanını, kendi merkezini sınırlamak,
tanımlamak ve dışa karşı korumaktır (Uçar ve Özsoy, 2006, s. 23).
Konut, içinde yer aldığı mahalle ya da semte göre etnik, mezhepsel ve siyasi bir kimliğin ifadesi de
olabilmekte ve bu bağlamda kişi için derin anlamlar taşıyabilmektedir (Erman, 2010, s. 7).
Birleşmiş Milletler’in saptamalarına göre, ülkemiz dâhil, 65 ülkenin anayasasında konut hakkına
ilişkin hükümler yer almaktadır (Tekeli, 1996, s. 117). İlginç bir örnek vermek gerekirse Meksika
Anayasası işverenleri çalışanlarına konut sağlamakla yükümlü kılmıştır (Chaffin ve diğerleri, 2005,
s.22).
24 Eylül 2015 tarihinde http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_TUR.pdf adresinden
erişildi.
Örneğin değişen tercihler ve 1999 yılında meydana gelen Marmara depreminin de etkisiyle,
orta/yüksek gelir grubu İstanbul’daki konut tercihlerinde zemin/yapısal dayanımı yüksek yapılara ve
site içi konutlara yönelmiştir (bkz. Keskin, 2008, s. 134).
Konut piyasasındaki olumlu yatırım çevresinin finans-konut bağının güçlü olduğu ekonomilerde
kolay kredi tahsisi ve hızlı menkulleştirme ile birleşmesi, birincil/ikincil konut piyasalarında risk
birikiminin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Söz konusu olgu en son küresel finansal krizde
gözlenmiştir.
Konut piyasasının etkinliği açısından konut pazarlama faaliyetlerinin önemli bir işlevi
bulunmaktadır. Pazarlama süreci konut satışının yanında geliştirme ve kiralama piyasaları
açısından da önemlidir. Bütün taşınmaz geliştirme projelerinde yükümlülüklerin azalması ve elde
edilen karın artması için taşınmaz geliştirmecinin taşınmazı proje aşamasında başarılı bir biçimde
kiralaması veya satması gereklidir (Nachem, 2007, s. 337).
DeLoughy (2010, s. 2) da, daha önceki çalışmalarda da görüldüğü üzere, eğitim seviyesi arttıkça
kullanılan eşik altı ipotek kredisi tutarının azaldığı bulgulanmıştır.
Birincil konut alıcıları konutun bulunduğu alanda bulunan veya bu alana taşınmayı düşünen
kişilerden oluşmaktadır. Tatil konutu piyasası ise ekonomik döngülerle yakından ilintili
görünmektedir. İkinci konut piyasasının en gözde mekânları deniz, göl ve dağlardır. Zorunluluğa
dayanmayan ikinci konuta yönelik talep, nüfus veya hanehalkının büyümesinden çok potansiyel
talebin niteliğine bağlıdır (Schmitz ve Brett, 2007, s. 51-52).
Günümüzde yapılan pazar araştırmalarında yaşam biçimi veri sağlayıcıları (psychographic data
providers) analiz konusu sahadaki hanehalkları hakkında çeşitli kaynaklardan topladığı bilgiler
çerçevesinde hanehalklarını yaşam biçimi kümelerine ayırmaktadır. Analiz konusu bölgedeki konut
veya ticari kullanımların belirlenmesinde söz konusu veri sağlayıcılarından sağlanan verilere büyük
önem verilmektedir (Schmitz ve Brett, 2007, s. 24).
Talep taşınmazın değerini nihai olarak belirlemektedir (Banks, Carry, Harmon ve Zucker-Maltese,
2001, s.63).
Konut sahiplik oranı verilerinin oluşturulmasına ilişkin yöntem açıklamalarında; konut sahiplik oranı
verisinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan hanelerde yaşayan tüm fertlerin dikkate
alındığına yer verilirken (bkz. TÜİK, 2016c), yabancı alımlarının sahiplik üzerindeki etkisine ilişkin
özel bir açıklamaya yer verilmemiştir. 2013, 2014 ve 2015 yıllarında yabancılara satılan konut
sayısının sırasıyla 12.181 adet, 18.959 adet ve 22.830 adet olduğu (bkz. TÜİK, 2016d) ve bunların
toplam satış hacminde önemsiz bir yer tuttuğu dikkate alındığında; yabancılara yönelik konut
satışlarının sahiplik oranı üzerindeki etkisinin sınırlı olabileceği düşünülebilir.
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ING (2012, s. 9) ve ING (2014, s. 21) de sırasıyla, 2012 ve 2014 yılları için, konut sahiplik
oranlarının; %71,5-% 62; kiracılık oranlarının % 22,1-% 33 ve lojman/geniş aile evi sahiplik
oranlarının % 6,4-% 5 olduğuna yer verilmiştir.
Konut sahiplik oranının yüksek görünmesinde, konutun miras yoluyla servet aktarma aracı
olmasının etkisinin de değerlendirilmesinde yarar vardır (bkz. Coşkun, 2015, s. 66-67).
Tasarruf eğilimlerine yönelik güncel analizler için bkz. ING Bank (2012; 2014).
Yapı kullanım izinleri yazında konut talebi göstergesi olarak kullanılmaktadır. Konuya ilişkin yazın
incelemesi için bkz. Yalçıner ve Coşkun (2014, s. 70).
Konut sahipliği, talebi ve satışları arasındaki ilişkilerin tam olarak belirlenmesi; konut talebinin
kullanım izinlerinin kullanımı yoluyla dolaylı biçimde belirlenmesi, kısa dönemli (al-sat türü)
işlemlerin toplam satış hacmindeki oranının bilinmemesi ve birden fazla konuta sahip olanların
oranının bilinmemesi gibi veri sorunları nedeniyle güç görünmektedir.
2000 yılı bina sayımı istatistiğine göre ülkemizde tespit edilen binaların yüzde 77'sinin 1970 sonrası
inşa edildiği belirlenmiştir. Türkiye’deki toplam binaların ortalama yaşı ise 21 yıl olarak
hesaplanmıştır (TÜİK, 2001, s. 22-23).
Depremlerde can kayıplarının ve yaralanmaların yüzde 75’i binaların yıkılmasından
kaynaklanmaktadır (Coburn ve Spence, 1992: Aktaran, Kundak ve Türkoğlu, 2007, s. 40). Ülkemiz
topraklarının % 66’sı birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinden (aktif fay bölgeleri) oluşmakta ve
nüfusun % 71’i de bu bölgelerde yaşamaktadır. 1902-2003 döneminde ülkemizde meydana gelen
137 hasarlı depremde 83.908 kişi ölmüş, 171.283 kişi yaralanmış ve 493.824 konut yıkılmıştır
(JICA, 2004, s. 29-30). Dolayısıyla ülkemizde üretilecek konutların depreme dayanıklı olması büyük
önem taşımaktadır. Bununla birlikte ülkemizde su baskınları nedeniyle bugüne kadar 61.000
konutun yıkıldığı veya kullanılamaz hale geldiği. 1958-2000 döneminde olmuş/muhtemel heyelanlar
nedeniyle 63.000 konutun daha güvenli yere taşındığı ve 1958 yılından bu yana kaya ve çığ
düşmesi olayları nedeniyle sırasıyla 26.500 konutun yer değiştirdiği ve 5.164 konutun
yıkıldığı/kullanılamaz hale geldiği (JICA, 2004, s. 33-36) dikkate alındığında; genel bir yaklaşım
olarak bina/konut yapımında doğal afet risklerinin bir bütün olarak dikkate alınmasının önemli
olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Modern toplumlarda konut talebi, değişen yaşam tarzı ve gereksinimler çerçevesinde farklılık
kazanmaktadır. Bu kapsamda konut arzı da bu değişimlere yanıt verecek esnekliğe sahip olmalıdır.
Ülkemizde de değişen yaşam kültürü ve toplumsal alışkanlıklar (aileden ayrı yaşama isteğinin
artışı, ortalama hane halkı sayısının azalması, boşanan kişi sayısı artarken evlenen kişi sayısının
azalması vb.) konut talebi (ve diğer konut piyasası değişkenleri) üzerinde etkili olmaktadır.
Avrupa Kentsel Şartı’nın (The European Urban Charter) 5 inci bölümünde konutun genellikle bir
bireyin hayatı boyunca karşılaştığı en büyük tekil harcama kalemi olduğuna yer verilmiştir (15 Ekim
2015 tarihinde http://sustainable-cities.eu/upload/pdf_files/URBAN_CHARTER_EN.pdf adresinden
erişildi.
19 Ekim 2015 tarihinde http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/ adresinden erişildi.
İKFS’nin geliştirilmesi açısından öncelikli konular; makro ekonomik istikrarın güçlendirilmesi, konut
fiyat artışlarının sınırlı olması, arsa/konut üretim maliyetlerinin azalması, konut arzının/arz
esnekliğinin artması, konut alım satımına ilişkin işlem maliyetlerinin azaltılması, kredi kurumlarının
etkinliğinin artırılması, uzun vadeli ve düşük faizli konut kredisi arzının artması, informel/kurumsal
olmayan konut finansman sistemlerinin gelişmesinin engellenmesi, konut üreticisinin karlılık
oranlarının makul seviyede olması, kamusal/özel sigortacılığın yaygınlık kazanması, alternatif
konut finansman sistemlerinin (mikro kredi, sözleşme sistemi vb.) desteklenmesi yoluyla özellikle
kredi değerliliği düşük kesimlere finansman olanakları sağlanması, konut finansmanı
okuryazarlığının gelişmesinin teşvik edilmesi, özel sektör kurumlarının yurt içinde menkulleştirme
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25
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29

yapmasının teşvik edilmesi ve kamu sektörünün İKFS birincil/ikincil piyasasında faaliyet gösterecek
bir finansal kurum kuruluşunu desteklemesi olarak belirlenebilir (bkz. Coşkun, 2015, s. 342).
Frank (2009) ve Gerardi, Goette ve Meier (2010) finansal okuryazarlık konusundaki yetersizliklerin
küresel finansal krizin ikincil nedenleri arasında olduğunu belirtmektedir.
Ülkemizdeki konut finansmanı sisteminde tüketicilerin bilgilendirilmesine ve korunmasına yönelik
düzenleyici çerçevede; 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Ön
Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik’in önemli bir yeri bulunmaktadır.
Söz konusu bilgi asimetrisinin tüketici açısından olumsuz sonuçları çoğu defa iflas eden üretici
firmanın neden olduğu çeşitli finansal kayıplar olarak medyaya yansımaktadır.
Avrupa ülkelerinde konut finansmanı ile ilişkili finansal işlemlerde tüketicilerin korunmasına yönelik
düzenlemelere ilişkin karşılaştırmalı bir inceleme için bkz. Mercer Oliver Wyman ve European
Mortgage Federation (2010, s. 67 vd.).
Konut okuryazarlığının sadece düzenlemeler yoluyla geliştirilmesi güçtür. Bu bağlamda, ilginç bir
belirlemede bulunan Lachance (2014, s. 253), sosyal etkileşimlerin ve komşuların eğitim
durumunun da finans (ve konut) okuryazarlığının geliştirilmesi açısından önemli olduğunu
belirtmektedir.
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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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