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Türkiye’de Son Yıllarda Enflasyonun Belirleyicileri: 
Çoklu Yapısal Kırılmalı Zaman Serisi Analizi 

 
 
 

Doç. Dr. İsmet Göçer* 
Nur Aydın** 

Ayşegül Ladin Sümer*** 
 

 
Öz 
 
Enflasyon, her dönemde ekonomilerin en çok dikkat ettikleri makroekonomik değişkenlerden 

biridir. Türkiye’de Ocak 2016’da yüzde 9.58’e ulaşan ve iki haneli büyüklüklere yaklaşan enflasyon, 
başta Merkez Bankası olmak üzere, politika yapıcıların ve kamuoyunun dikkatlerini bu konuya 
çekmiştir. Çalışmada Türkiye’de TÜFE’nin belirleyicileri 2006M1:2015M6 dönemi için, beş farklı model 
yardımıyla incelenmiştir. Serilerin durağanlığı; Kapetanios (2005) çoklu yapısal kırılmalı birim kök testi 
ile analiz edilmiş ve serilerin I(1) olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmada eşbütünleşme ilişkisi, Maki 
(2012) çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi ile analiz edilerek serilerin eşbütünleşik olduğu 
belirlenmiştir. Seriler arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkisi; DOLS yöntemiyle tahmin edilmiştir. Uzun 
dönem analizinde Türkiye’de tüketici enflasyonun en önemli belirleyicilerinin maliyet artışları ve 
tüketicilerden alınan vergiler olduğu görülmüştür. Kısa dönem analizinde modellerin hata düzeltme 
mekanizmalarının çalıştığı tespit edilmiştir. 

 
 

Anahtar Kelimeler: Tüketici Fiyat Endeksi, Üretici Fiyat Endeksi, Yurtiçi Kredi Hacmi, Toplam Vergi 
Oranı, Çoklu Yapısal Kırılmalı Analiz. 
JEL Sınıflaması: A10, E31, H25. 

 
 

Determinants of Inflation In Turkey In Recent Years: Time Series Analysis With Multiple 
Structural Breaks 

 
Abstract 
 
Inflation is one of macroeconomic variables that economies carefully watch in all time periods. 

The inflation rate in Turkey, which converges to two digit numbers by rising to 9.58 percent in January, 
attracts attention of policy makers, especially Central Bank, and general public. This study investigates 
the determinants of CPI with the help of five different models for 2006:M1-2015:M6 period. Stationarity 
of the series is analyzed by Kapetanios (2005) unit root test with multiple structural breaks and it is 
estimated that the series are I(1). Cointegration relation is examined by Maki (2012) cointegration test 
with multiple structural breaks and it is found that the series are cointegrated. Short and long run 
relation between series are estimated by DOLS method. In long run analysis, it is seen that increases 
in cost and taxes levied on consumers are the most important determinants of inflation in Turkey. It is 
determined that the error correction mechanisms of models work. 
 
 
Keywords: Consumer Price Index, Producer Price Index, Domestic Credit Volume, Total Tax Rate, 
Analysis with Multiple Structural Breaks Analysis. 
JEL Classification: A10, E31, H25. 
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1. Giriş 
 
Enflasyon; ekonomik büyüme, verimlilik, vergiler, kamu harcamaları, bütçe açıkları, 

borçlanma, reel ücretler ve ekonominin rekabet gücü gibi pek çok makroekonomik değişkeni 
yakından etkileyen makroekonomik bir büyüklüktür. Bu nedenle enflasyon, başta gelişmekte 
olan ülkeler olmak üzere bütün ekonomilerde dikkat edilmesi gereken konulardan biridir.  

 
Enflasyon, tüm ekonomik faaliyetler için fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artıştır. Buna 

göre enflasyon ölçüsü olarak, reel ekonomik faaliyetleri etkileyen fiyat artışları için üretici fiyat 
endeksi (ÜFE), tüketicilerin ortalama alım gücü üzerindeki fiyat değişmelerini ölçen tüketici 
fiyat endeksi (TÜFE) ve bunların tamamına yönelik fiyat değişimlerini ölçmek amacıyla gayri 
safi yurtiçi hasıla (GSYH) veya gayri safi milli hasıla (GSMH) deflatörü kullanılmaktadır. 
Ancak, bu ölçümler arasında TÜFE referans gösterge olarak yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. TÜFE’nin amacı, kentsel yaşam maliyetindeki değişimi ölçmektir. Bu 
amaçla, TÜFE’nin ölçümünde, şehirde yaşayan, orta gelirli bir hane halkının en çok tükettiği 
mal ve hizmet fiyatlarının, belirli dönemlerde gerçekleşen değişimlerinden yararlanılmaktadır. 
Dolayısıyla, özellikle açık enflasyon hedeflemesini benimseyen merkez bankaları açısından 
TÜFE önemli bir referanstır. Örneğin; TCMB, 2002-2005 döneminde örtük enflasyon 
hedeflemesini uygulamış, bu dönemde enflasyon hedefinin yanında, para arzı, döviz kuru 
gibi diğer değişkenleri de ara hedef kullanmıştır. 2006 yılından itibaren açık enflasyon 
hedeflemesini uygulayan TCMB, artık doğrudan enflasyonu hedeflemekte; buna göre 
hükümetle birlikte üç yılı kapsayan ve TÜFE’nin yıllık yüzde değişimi ile hesaplanan yılsonu 
enflasyon oranları üzerinden nokta hedef belirlemektedir (Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası, 2013, s.23). 

 
Dolayısıyla, TÜFE’nin ölçümünde kullanılan belirli bir mal ve hizmet sepeti yanında, 

TÜFE’nin belirleyicisi niteliğinde olabilecek diğer makroekonomik değişkenlere de dikkat 
edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle çalışmada, TÜFE’nin belirleyicileri olarak ÜFE, yurtiçi 
kredi hacmi, özel tüketim vergisi ve tüketici güven endeksi alınmıştır. Özellikle özel tüketim 
vergisi ve tüketici güven endeksinin TÜFE üzerindeki etkisini ele alan çalışma yeterince söz 
konusu olmaması, ele alınan konunun güncel ekonometrik yöntemlerle analiz edilmesi, son 
yıllarda Türkiye ekonomisinde artan enflasyon ve enflasyonu tek haneye düşürme çabaları 
nedeniyle çalışmanın literatüre bir katkı yapacağı düşünülmektedir. 

 
Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde TÜFE’nin belirleyicileri, Kapetanios (2005) çoklu 

yapısal kırılmalı birim kök testi ve Maki (2012) çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme yöntemi 
ve dinamik en küçük kareler (DOLS) yöntemi yardımıyla, 2006:Q1-2015:Q6 dönemi 
verileriyle test edilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde TÜFE’nin belirleyicileri ile ilgili teorik 
çerçeveye yer verilmiş; takip eden üçüncü bölümde Türkiye ekonomisinde yaşanan 
enflasyon sorununa değinilmiş; dördüncü bölümde literatür özeti sunulmuş; beşinci bölümde 
ampirik analiz gerçekleştirilmiş, sonuç ve önerilerde çalışmanın genel bir değerlendirmesi 
yapılmıştır.  

 
2. Teorik Çerçeve 
 
Tüketim sepetinde yer alan mal ve hizmetlerin fiyatının ya da maliyetinin belirli 

aralıklarla, örneğin yıllık olarak ortalama değişimi ve tüketicilerin buna gösterdikleri tepkinin 
ölçüsü olan TÜFE (Venkadasalam, 2015, s.1115) aynı zamanda tüketicilerin yaşam 
maliyetinin endeksi olarak da ifade edilmektedir (Abdioğlu ve Korkmaz, 2012, s.2). Buna göre 
tüketici, fayda fonksiyonunda bulunan farklı mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişime karşın, 
satın alma isteğini karşılamakta ve belirli düzeyde bir maliyete katlanmaktadır (Wynne ve 
Sigalla, 1994, s.2). 
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Üretici Fiyat Endeksi Yurtiçi Kredi Hacmi 

Vergiler Beklentiler 

Tüketici Fiyat  

Endeksi 

TÜFE, tüketicilerin yaşam maliyetini yansıtan ancak tek başına belirleyici olan bir 
makroekonomik değişken değildir. Bu çalışmanın önemi TÜFE vasıtasıyla tüketicilerin yaşam 
maliyetinde etkili olabilecek makroekonomik değişkenlerin belirlenmesidir. Bu konu ile ilgili 
yapılan ampirik çalışmalar doğrultusunda TÜFE’nin temel belirleyicileri olarak, Şekil 1’de 
görüldüğü üzere, üretici fiyat endeksi (ÜFE), krediler, beklentiler ve vergiler olarak 
değerlendirilebilir. Çalışmaların bazılarında, TÜFE ile bu değişkenler arasında tek yönlü bir 
ilişki tespit edilmiştir (Ghazali vd. 2008, s.81; Goddhart ve Hofmann, 2008, s.192; Saraç ve 
Karagöz, 2010, s.228-229; Arsene ve Guy-Paulin, 2013, s.46; Radnia 2013, s.144; Amin vd. 
2014, s.154; Tochukwu vd. 2015, s.243-244; Venkadasalam, 2015, s.1117-1118; Yıldırım, 
2015, s.108-109), bazılarında ise TÜFE ile bu değişkenler arasında karşılıklı bir ilişki 
bulunmuştur (Shahbaz vd. 2009, s.81; Abdioğlu ve Korkmaz, 2012, s.7-8; Odhiambo, 2012, 
s.1504; Akosah, 2013, s.35). 

 
                      Şekil-1:TÜFE’nin Belirleyicileri 

 

 

 

 

 

 

 
                       Kaynak: TCMB (2013-I,II) Enflasyon ve Fiyat İstikrarı. 

 
TÜFE’yi etkilediği düşünülen değişkenlerden biri olan ÜFE, üreticilerin üretim 

aşamasında katlandıkları maliyetin yani girdi fiyatlarındaki değişimin bir ölçüsü olup, üretilen 
malların, fabrika çıkışında, vergiler ve taşıma maliyetleri hariç, toptan nakit satış fiyatlarındaki 
değişimi ölçmektedir. TÜFE ile ÜFE arasında zincirleme bir ilişkinin ortaya çıkması 
kaçınılmazdır. Buna göre, üretici fiyatlarında yaşanacak bir değişim, maliyet yönlü şoklar 
yaratarak tüketici fiyatlarını etkilemektedir (Ghazali vd. 2008, s.78). Bu durum, ÜFE’nin 
doğrudan TÜFE’ye yansıması olarak değerlendirilmekte ve bu enflasyona, maliyet 
enflasyonu adı verilmektedir (Yıldırım, 2015, s.92). 

 
TÜFE ile yurtiçi kredi hacmi arasında ise karşılıklı bir ilişki mevcuttur. Finansal 

piyasalarda likit akışını artırmanın en hızlı ve kolay yollarından biri, yurtiçi kredilerdir. 
Özellikle, tüketicilerin talebini karşılayacak şekilde gerçekleşen kredi genişlemesi, piyasada 
kredi arz ve talep dengesini biranda değiştirebilmektedir. Kredi hacmindeki artış, kimi zaman 
finansal derinleşmeye yardımcı olurken, kimi zaman dalgalanmalarla risk ve belirsizliklere de 
yol açabilmektedir (Goodhart ve Hofmann, 2008, s.181-182). Örneğin, ABD’de Mortage 
kredilerine yönelik aşırı talep, hem konut fiyatlarını yükseltmiş, hem de ev sahiplerinin 
refahını artırmıştır. Bu durum, TÜFE’yi artırıcı yönde etkilemektedir ve buna talep enflasyonu 
adı verilmektedir (Tochukwu vd. 2015, s.247). TÜFE ile yurtiçi kredi hacmi arasındaki ilişki 
farklı bir açıdan da değerlendirilebilir. Buna göre, yüksek enflasyon durumunda, bankalardan 
alınan kredilerin, bu kurumlara geri dönmeme riski yükselmekte ve bunun sonucunda 
finansal kriz yaşanmaktadır (Antonios, 2010, s.15). 2008 küresel ekonomik krizi öncesinde 
ABD’de aslında bu durum yaşanmıştır. ABD’de bankaların birçoğu düşük gelirli ailelerin 
konut kredisi ihtiyacını karşılamış, ancak bu aileler aldıkları kredileri geri ödeyemediği için 
2008 finansal krizi patlak vermiştir. 
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TÜFE ile beklentiler arasındaki ilişki ise Rasyonel Beklentiler teorisi kapsamında 
değerlendirilebilir. Rasyonel beklentiler teorisine göre, ekonomik birimler geçmiş ve cari 
dönem enflasyon oranlarından yararlanarak ortalama bir enflasyon oranı tahmininde 
bulunmakta, buna göre de ücret ve fiyat düzeyi belirlenmektedir (Sargent, 1987, s.4-5). Bu 
durum, yüksek enflasyon tahmini ile çalışanlar için ücretlerin arttırılması yönünde beklenti 
oluştururken; üreticiler ya da firmalar açısından maliyetlerin artacağı beklentisi yaratmaktadır. 
Buradaki etki ÜFE üzerinden olmaktadır. 

 
Son olarak TÜFE ile vergiler arasındaki ilişki değerlendirildiğinde yine karşılıklı bir 

ilişkiden bahsetmek mümkündür. Vergiler, kamu harcamalarının yapılması ve sosyal refahın 
artırılmasında, birey ve devlet arasında önemli bir rol üstlenmektedir (Patoli vd., 2012, s.32-
33). Devlet bütçesinin en önemli gelir kaynağı olan vergiler, genellikle dolaysız ve dolaylı 
vergiler olarak alınmaktadır. Dolaysız vergiler, gerçek kişi ve kurumların doğrudan geliri 
üzerinden alınırken, dolaylı vergiler kişilerin harcamaları üzerinden alınmaktadır. Her iki vergi 
türü piyasadaki arz ve talebi etkileyerek, fiyat değişikliklerinde belirleyici olmaktadır. Ancak, 
dolaylı vergilerin TÜFE ile daha yakından ilişkili olduğu kabul edilmektedir (Akbaş, Lebe ve 
Zeren, 2014, s.138-139). Bunun nedeni; dolaylı vergilerin, TÜFE içinde yer alan mal ve 
hizmetlerin nihai fiyatlarının bir parçası olmasıdır. Yalnız, vergiler her ne kadar enflasyonda 
belirleyici bir faktör olsa da, enflasyon ile mücadelede önemli bir maliye politikası aracıdır. 
Buna göre, dolaylı vergilerdeki bir artış, tüketicilerin harcamaları üzerinde bir maliyet 
oluştururken, özellikle talep enflasyonu durumunda dolaysız vergi oranları artırılarak 
tüketicilerin satın alma gücü azaltılabilmektedir.  

 
3. Literatür 
 
1970’li yıllardan günümüze kadar dünyada gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra gelişmiş 

ekonomiler için de bazen enflasyon küresel bir sorun haline gelmiştir. Bu nedenle literatürde 
enflasyonu açıklayan birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda, enflasyon; ya talep ve 
maliyet artışı ya da ekonomideki bireylerin alışkanlıklarından oluşan sosyo-ekonomik 
yapıdan kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan bu çalışma diğer çalışmalardan farklı 
olarak ÜFE’nin yanı sıra tüketici güven endeksi, yurtiçi kredi hacmi, tüketicilerden dahilde mal 
ve hizmetlerden alınan vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı gibi değişkenlerin TÜFE 
üzerindeki etkisini de araştırmaktadır. TÜFE’nin belirleyicisi olarak önce ÜFE olmak üzere 
sırasıyla tüketici güven endeksi, yurtiçi kredi hacmi, tüketicilerden dahilde mal ve 
hizmetlerden alınan vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının yer aldığı literatür 
araştırması tarih sırasına göre Tablo 1’de yer almaktadır. 

 
İlgili literatür özetine bakıldığında konuyla ilgili Türkiye için yapılmış birçok ekonometrik 

çalışmanın olduğu görülmektedir. Fakat, tüketici güven endeksi değişkenini ele alan 
çalışmanın olmaması çalışmanın özgünlüğünü oluşturmaktadır. 
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   Tablo 1: TÜFE’nin Belirleyicilerine İlişkin Ampirik Literatür Özeti 

Çalışmayı 
Yapan 

Çalışma 
Tarihi 

İncelenen 
Ülkeler 

Veri Seti 
Dönemi 

Kullanılan 
Yöntem 

Elde Edilen Sonuçlar 

Dorestani ve 
Arjomand 

2006 ABD 
1960-2005 
 

Eş Bütünleşme 
TÜFE ve ÜFE arasında eş 
bütünleşme ilişkisinin olmadığını 
tespit etmiştir. 

Ghazali vd. 2008 Malezya 1986-2007 

Johansen Eş 
Bütünleşme 
Granger ve  
Toda-Yamamoto 
Nedensellik  

ÜFE’den TÜFE’ye doğru tek yönlü 
bir nedensellik ilişkisi tespit etmiştir. 
 

Shahbaz vd. 2009 Pakistan 1992-2007 

ARDL,  
Johansen Eş 
Bütünleşme 
Toda-Yamamoto 
Nedensellik  

TÜFE ve ÜFE arasında çift yönlü 
bir nedensellik ilişkisi tespit etmiştir. 

Saraç ve 
Karagöz 

2010 Türkiye 1994-2009 ARDL 

ÜFE’den TÜFE’ye doğru tek yönlü 
bir nedensellik ilişkisi olduğunu, 
ÜFE’de oluşan yüzde1’lik bir 
artışın, uzun dönemde TÜFE’yi  
yüzde 1.277 oranında arttırdığını 
tespit etmiştir. 

Abdioğlu ve 
Korkmaz 

2012 Türkiye 2003-2012 
Granger 
Nedensellik  

TÜFE ve ÜFE arasında çift yönlü 
bir nedensellik ilişkisi olduğunu 
tespit etmiştir.  

Yıldırım 2015 Türkiye 1987-2013 
ARDL, Granger 
Nedensellik  

Yüksek ve dalgalı enflasyonun 
yaşandığı dönemlerde ÜFE’den 
TÜFE’ye doğru tek yönlü bir 
nedensellik ilişkisi, düşük ve 
istikrarlı enflasyonun olduğu 
dönemlerde ise bu ilişkinin 
azaldığını tespit etmiştir. 

 
Goddhart ve 
Hofmann 

 
2008 

 
17 Sanayi 
Ülkesi 

 
1970-2006 

 
Granger 
Nedensellik  

Ev fiyatlarının para ve kredi 
genişlemesi üzerinde etkili 
olduğunu, parasal genişlemenin ise 
TÜFE üzerinde etkili olduğunu 
tespit etmiştir. 

Odhiambo 2012 Zambiya 1980-2012 ARDL 
Enflasyon ve özel sektör yurtiçi 
kredileri arasında negatif bir 
ilişkinin olduğunu tespit etmiştir. 

Akosah 2013 Gana 1964-2012 

VAR, Granger 
Nedesellik ve 
Johansen Eş 
Bütünleşme  

Uzun dönemde enflasyondan özel 
sektör kredilerine doğru tek yönlü 
ve negatif, kısa dönemde ise çift 
yönlü ve negatif bir ilişki tespit 
etmiştir. 

Arsѐne ve Guy-
Paulin 

2013 Kamerun 1965-2010 
Granger 
Nedensellik  

Özel sektör kredilerinden, 
enflasyona doğru tek yönlü bir 
nedensellik ilişkisi tespit etmiştir. 

Venkadasalam 2015 Malezya 1960-2012 

Granger 
Nedensellik 
Johansen Eş 
Bütünleşme  

Parasal genişleme, gayri safi yurtiçi 
hasıla ve tüketici fiyat endeksinden 
hane halkı tüketimine doğru tek 
yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit 
etmiştir. 

Radnia 2013 İran 1971-2008 EKK 
Kurumlar vergisindeki artışın 
fiyatlar genel düzeyini arttırdığını 
tespit etmiştir. 

Amin vd. 2014 Pakistan 1980-2010 ARDL 
Yolsuzluk, politik istikrarsızlık ve 
enflasyon arttıkça vergi tahsilatının 
azalacağını tespit etmiştir. 

Tochukwu vd. 2015 Nijerya 1994-2014 EKK 

Katma değer vergisinde meydana 
gelen değişimin, dayanıklı mal ve 
tüketici fiyat endeksi üzerinde etkili 
olmadığını tespit etmiştir 
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4. Türkiye’de Enflasyon Gerçeği 
 
Enflasyon, Türkiye’de uzun yıllar boyunca, geçim sıkıntısını da sürekli hale getirerek 

ekonominin önemli sosyo-ekonomik sorunlarından biri haline gelmiştir. 1970’li yılların 
ortalarından itibaren görülen petrol şokları, üretimin azalmasına ve tüketici fiyatlarının 
artmasına neden olmuştur. Diğer ülke ekonomileri ile birlikte Türkiye Ekonomisi de bu 
olaydan olumsuz etkilenmiş ve bu dönemde yüzde 101.4’e ulaşan enflasyon oranı ile 
Türkiye’de yüksek enflasyon olgusu kendini göstermiştir. 1980 yılı, Türkiye Ekonomisi için 
tam bir dönüm noktasıdır. 24 Ocak 1980 İstikrar Kararları ile dışa dönük yeni bir ekonomik 
anlayış ortaya konmuştur. Bu dönemde yüksek enflasyon ile mücadeleye yönelik olarak, 
öncelikle Türk lirası yüzde 50 oranında devalüe edilmiş ve sabit döviz kurunda döviz kuruna 
esneklik kazandıran, sürünen parite sistemine geçilmiştir. 1989 yılında ise Türk lirasının 
yabancı sermaye karşısındaki değerini korumaya yönelik olarak, “Türk Parasının Kıymetini 
Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar” çıkarılmıştır. 1990’lı yıllar, yüksek enflasyonun süreklilik 
kazandığı bir dönem olmuştur.1994 yılında kriz yaşanmış ve enflasyon oranı yüzde 120 ile 
en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bunun üzerine 5 Nisan 1994 İstikrar Kararları uygulanmaya 
başlanmıştır (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği [TOBB], 2009, s.58-59). Özellikle enflasyonu 
düşürmeye yönelik olarak Türk lirası yüzde 51 oranında devalüe edilmiş, tekel ürünleri ve 
akaryakıttan yüksek vergiler alınmıştır. Bu uygulamalar ve erken seçimin ardından kurulan 
yeni hükümet ile birlikte 1998 yılında enflasyon oranı yüzde 54.3’e düşmüş; 1999 yılında ise 
IMF ile kur çapasına dayalı yeni bir para politikası uygulanmaya başlanmıştır. Ancak Kasım 
2000 ve hemen ardından Şubat 2001 krizlerinin yaşanması sonucunda bu para politikası 
uzun süreli uygulama alanı bulamamıştır (TCMB, 2013-I, s.12-15). 

 
2001 yılında uygulamaya konulan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı dâhilinde dalgalı 

döviz kuru sistemine geçilmiş ve 1211 sayılı TCMB kanunu yeniden düzenlenmiştir. Buna 
göre, TCMB’nin temel amacı “fiyat istikrarını sağlamak” olarak belirlenmiştir (TCMB, 2013-II, 
s.22-23). 2002-2005 döneminde örtük enflasyon hedeflemesi sistemi uygulanmış ve bu 
dönemde 2001’de yüzde 68.5 olan enflasyon oranı, 2002’de yüzde 29.7’ye, 2005’te ise 
yüzde 7.7 seviyesine kadar düşmüştür (TCMB, 2010-I, s.1-2). 2005 yılında Türk lirasından 
altı sıfır atılmasının da bu düşüşte etkili olduğu söylenebilir. 2006 yılından itibaren ise açık 
enflasyon hedeflemesi uygulanmaktadır. Tablo 2’de 2006-2015 dönemi hedeflenen ve 
gerçekleşen enflasyon oranları yer almaktadır. Buna göre, 2009-2010 dönemleri dışında, 
hedeflenen enflasyon oranlarının üzerine çıkıldığı görülmektedir. 2008 yılının son çeyreğinde 
yaşanan küresel kriz sonucunda ortaya çıkan toplam talepteki azalma, 2009 yılına yansımış 
ve enflasyon oranı, hedeflenen oranın 1 puan altında yüzde 6.5 seviyesinde gerçekleşmiştir. 
14 Nisan 2010 tarihinden itibaren piyasadaki likiditeyi azaltmayı amaçlayan çıkış stratejisi 
uygulanması sonucunda, 2010’da enflasyon oranı hedeflenen oranın 0.1 puan altında yüzde 
6.4 seviyesinde gerçekleşmiştir (TCMB, 2013-I, s.12-15). 

 
                        Tablo-2:Hedeflenen ve Gerçekleşen Enflasyon Oranı (%) 

Yıllar Hedeflenen Oran 
Gerçekleşen 

Oran 

2006 5 9.7 

2007 4 8.4 

2008 4 10.1 

2009 7.5 6.5 

2010 6.5 6.4 

2011 5.5 10.4 

2012 5 6.2 

2013 5 7.4 

2014 5 8.2 

2015 5 8.8 

                    Kaynak: TCMB, (2015-III). 
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Hedeflenen ve gerçekleşen enflasyon oranları arasındaki en belirgin fark ise, 2008 ve 
2011 yıllarında görülmektedir. Küresel krizin etkisiyle 2008’de enflasyon oranı yüzde 10.1 ile 
hedeflenen oranın 6.1 puan üzerinde gerçekleşirken, bazı ürünlerdeki ÖTV oranlarının 
yükseltilmesine bağlı olarak 2011’de enflasyon oranı yüzde 10.4 ile hedeflenen oranın 4.9 
puan üzerinde gerçeklemiştir.  

 
Tablo 3’de 2006-2015 döneminde TÜFE’de yer alan bazı mal ve hizmet gruplarının 

yıllık yüzde değişim oranları yer almaktadır. 
 

Tablo-3: Bazı Mal ve Hizmet Grupları (Yıllık % Değişim) 

Yıllar Hizmet Gıda Enerji 
Temel 
Mallar 

2006 12.21 9.71 11.51 7.37 

2007 8.64 12.41 7.40 7.10 

2008 10.46 12.79 26.13 6.21 

2009 5.13 8.04 9.31 4.40 

2010 4.24 10.54 6.91 4.13 

2011 6.27 6.27 6.90 5.67 

2012 7.09 8.39 18.26 7.20 

2013 7.98 9.12 7.95 6.28 

2014 8.59 12.96 3.17 9.17 

2015 7.92 11.2 4.81 8.10 

                  Kaynak: TCMB-EVDS. 
 
Tablo 3’e göre, özellikle 2008 ve 2014 yıllarındaki hizmet ve enerji gruplarındaki 

değişim göze çarpmaktadır. 2008 yılının ilk çeyreğinde enerji ve diğer emtia fiyatları artmış, 
küresel krizin yaşanmasıyla son çeyrekte azalmıştır. Ancak, bu azalışa rağmen, emtia 
fiyatlarında geçmiş dönemde yaşanan yüksek artışın birikimli etkileri kendini göstermiştir 
(TCMB, 2009-I, s.1-2). Yine bu dönemde, yemek ve ulaştırma hizmet fiyatları artarken, konut 
fiyatları azalmıştır. Tüm bu yaşananlar 2008’de enerji ve hizmet enflasyon oranının 
artmasına neden olmuştur. 

 
5.    Ekonometrik Analiz ve Bulgular 
5.1. Veri Seti ve Ekonometrik Model 
 
Çalışmada; yurtiçi kredi hacmi, üretici fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve özel 

tüketim vergisinin tüketici fiyat endeksine etkisi Türkiye örneğinde 2006:M01-2015:M06 
dönemi verileri kullanılarak araştırılmıştır. Değişkenlerden TÜFE; tüketici fiyat endeksinde 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde değişimi, ÜFE; üretici fiyat endeksinde geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde değişimi, TGE; tüketici güven endeksinde bir önceki aya göre 
yüzde değişimi, YKH; yurtiçi kredi hacminde bir önceki aya göre yüzde değişimi, TVO ise 
tüketicilerden dahilde mal ve hizmetlerden alınan vergilerin, toplam vergi gelirleri içindeki 
payını ifade etmektedir. Bütün seriler, hareketli ortalamalar yöntemiyle mevsimsel etkilerden 
arındırılmıştır. Değişkenlere ait veriler TÜİK ve TCMB-EVDS’den alınmıştır. 

 
Çalışmada değişkenlerin durağanlıkları Kapetanios (2005) çoklu yapısal kırılmalı birim 

kök testi ile, eşbütünleşme ilişkisi ise Maki (2012) çoklu yapısal kırılmalı yöntemiyle 
incelenmiştir. Çalışmanın bu yöntemler ile analiz edilmesinin nedeni, yapısal kırılmalar ele 
alınmadan yapılan analizlerde birtakım problemlere rastlanılması ve durağan serilerin 
durağan olmayan seriler gibi yorumlanmasına sebep olmasıdır. Uzun ve kısa dönem 
analizleri ise serilerdeki içsellik ve otokorelasyonun varlığında da güçlü ve tutarlı tahmin 
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yapmasından dolayı DOLS (Dynamic Ordinary Least Squares: Dinamik En Küçük Kareler) 
yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmada aşağıdaki regresyon modelleri kullanılmıştır: 

Analiz 1: 𝑇Ü𝐹𝐸 = 𝛽0 + 𝛽1Ü𝐹𝐸 + 𝛽2𝑇𝐺𝐸 + 𝛽3𝑌𝐾𝐻 + 𝛽4𝑇𝑉𝑂 + 𝑒𝑡                                                            (1) 

Analiz 2: 𝑇Ü𝐹𝐸 = 𝛽0 + 𝛽1Ü𝐹𝐸 + 𝑒𝑡                                                                                                                      (2) 

Analiz 3: 𝑇Ü𝐹𝐸 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑇𝐺𝐸 + 𝑒𝑡                                                                                                                      (3) 

Analiz 4: 𝑇Ü𝐹𝐸 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑌𝐾𝐻 + 𝑒𝑡                                                                                                                      (4) 

Analiz 5: 𝑇Ü𝐹𝐸 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑇𝑉𝑂 + 𝑒𝑡                                                                                                                                                             (5) 

5.2.    Ekonometrik Yöntem 
5.2.1. Kapetanios (2005) Çoklu Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi 
 
Yapısal kırılmalı birim kök analizlerinde yapısal kırılmalar ele alınmadan yapılan testler 

birçok problem içermekte ve durağan olan serilerin durağan değil şeklinde yorumlanmasına 
sebep olabilmektedir (Perron, 1989). 

 
Perron (1989) ile yapısal kırılmalı birim kök analizi başlamış, Zivot-Andrews (1992), 

Lumsdaine-Papell (1997), Perron (1997), Ng-Perron (2001) ve Lee-Strazicich (2003) ile 
sürmüştür. Bu testler, serilerde bir veya iki tane yapısal kırılma bulurken, Kapetanious (2005) 
testi ise beş taneye kadar yapısal kırılma bulmakta ve yapısal kırılma tarihlerini içsel olarak 
belirlemektedir. Kapetanios (2005) yönteminde kullanılan model aşağıdaki gibidir 
(Kapetanios, 2005, s.124): 

𝑦𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑡 + 𝛽𝑦𝑡−1 + ∑ 𝛾𝑖∆𝑦𝑡−𝑖 +

𝑝

𝑖=1

∑ 𝜑𝑖𝐷𝑈𝑖,𝑡 +

𝑚

𝑖=1

∑ ℵ𝑖𝐷𝑇𝑖,𝑡 +

𝑚

𝑖=1

𝜖𝑡                                    (6) 

 

𝐷𝑈𝑖,𝑡 = {
1                           𝑡 > 𝑇𝑏,𝑖

0     𝐷𝑖ğ𝑒𝑟 𝐷𝑢𝑟𝑢𝑚𝑙𝑎𝑟𝑑𝑎
        𝑣𝑒      𝐷𝑇𝑖,𝑡 = {

𝑡 − 𝑇𝑏,𝑖                                    𝑡 > 𝑇𝑏,𝑖

0                     𝐷𝑖ğ𝑒𝑟 𝐷𝑢𝑟𝑢𝑚𝑙𝑎𝑟𝑑𝑎
 

 
Burada DU; sabit terimde, DT ise trendde oluşan yapısal kırılmayı gösteren kukla 

değişkenidir. Testin işleyişi ise şöyledir; tüm dönem, olası bir yapısal kırılma tarihi olarak 
görülmekte ve hata terimlerinin kareleri toplamı en düşük olan modeldeki yapısal kırılma 
tarihi ilk kırılma tarihi olarak seçilmektedir. Modele ilk kırılma tarihi eklenerek ikinci yapısal 
kırılma tarihi aranır (Yardımcıoğlu ve Beşel, 2013, s.2203). Bu durum m kırılma sayısına 
kadar sürmekte ve yapısal kırılma sayısı ve tarihi en düşük τ-istatistiğini veren modeldir 
(Capistrán ve Ramos-Francia, 2009, s.8). Testin boş hipotezi; serinin durağan olmadığı 
yönündedir. Tablo 4’te Kapetanios1 (2005) testi sonuçları verilmekte ve serilerin grafikleri Ek 
1’debulunmaktadır.  

 
Tablo 4’teki sonuçlara bakıldığında; serilerin hepsi düzeyde durağan olmayıp, birinci 

farkta durağandır yani I(1)’dir. Test yöntemi tarafından tespit edilenyapısal kırılma tarihlerine 
bakıldığında; 2008’in son çeyreğinde yaşanan küresel krizin etkili olduğu görülmektedir. 
Küresel krizin etkileri 2009’un üçüncü çeyreğine kadar ÜFE üzerinde etkili olmuştur. Buna 
göre, petrol ve ana metal sanayi dışındaki imalat sanayi fiyatları, gıda imalatı fiyatlarındaki 
artışın da etkisiyle yükselmiş ve ÜFE’nin sınırlı da olsa artmasına neden olmuştur. Ancak, 
ÜFE’ deki belirgin artış 2013’ün ikinci çeyreğinde yaşanmış, bunda özellikle meyve-sebze 
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fiyatlarındaki artış etkili olmuştur. İçinde bulunulan ekonomik konjonktür, TÜFE’yi daha fazla 
etkilemiştir. 2011’in ikinci çeyreğinde, gıda ve temel mal gruplarındaki artışın etkisiyle TÜFE 
artmış; 2012’nin son çeyreğinde ise beklentilerin altında gerçekleşen işlenmemiş mal 
fiyatlarındaki artış nedeni ile TÜFE düşüş göstermiştir(TCMB, 2011, s.39; TCMB, 2012,s. 35) 

 

    Tablo-4: Kapetanios (2005) Çoklu Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi Sonuçları 

Açıklama:** ve *** sırasıyla %5 ve %1 anlamlılık düzeyinde serilerin durağanlıklarını 

göstermektedir. Kritik değerler, bootstrap yardımıyla 1000 yineleme ile elde edilmiştir. 
 
Tüketici güven endeksi değerlendirilecek olursa, 2008 küresel krize karşı en duyarlı 

olan ekonomik değişken olduğu söylenebilir. Çünkü her kriz dönemi, tüketicilerde ekonominin 
daha da kötüye gideceği beklentisi oluşturmakta ve bu durum tüketicileri ihtiyatlı davranmaya 
itmekte, hatta doğrudan harcamalarının azalmasına neden olmaktadır. Küresel krizin 
ardından, ekonomide güven ortamının oluşmaya başlamasıyla birlikte, 2009’un son 
çeyreğinde özellikle tüketici kredileri toparlanma eğilimine girmiştir (TCMB, 2010-I, s.63). 
Ancak 2010’nun sonundan itibaren BDDK ve TCMB tarafından kredi hacmini sınırlamaya 
yönelik çeşitli tedbirlerin uygulanması sonucunda, kredi hacminde azalma yaşanmıştır.  

 
2008 küresel ekonomik krizinin etkisiyle Mart 2009’da işsizlik yüzde 16.1’e yükselince 

hükümet acil önlem planı açıklamış, bu kapsamda beyaz eşya ve otomotivde ÖTV yüzde 
18’den 1’e düşürülmüştür. Bu paketin ilk etapta Eylül 2009’a kadar geçerli olacağı 
belirtilmesine karşın, ekonomide beklenen toparlanma tam olarak sağlanamadığı için paketin 
geçerlilik süresi, küçük değişikliklerle birlikte birkaç defa daha uzatılmıştır. 2008’in son 
çeyreğinde ve 2009’un ilk üç çeyreğinde küçülen Türkiye ekonomisi, uygulanan genişletici 
para ve maliye politikalarının da yardımıyla, 2009’un son çeyreğinde pozitif büyümeyi 
yakalamış, 2010 yılında yüzde 9.2 ile oldukça başarılı bir büyüme performansı sergilemiştir2. 
İşte bu dönemde ekonomi yönetimi ÖTV oranlarını tekrar eski düzeylerine getirmiştir. TVO 
için yapılan Kapetanios (2005) testinde belirlenen 2009:M03 ve 2010:M03 tarihleri tam olarak 
bu değişikliklere işaret etmektedir. Bu durum aynı zamanda kullanılan test yönteminin 
başarısının yüksekliğini de göstermektedir. 

  
5.2.2. Maki (2012) Çoklu Yapısal Kırılmalı Eş Bütünleşme Analizi 
 
Düzey değerlerinde durağan olmayan zaman serileri arasındaki gerçek ilişkilerin ortaya 

çıkartılabilmesi için seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi olmalıdır. Tersi durumda, serilerin 
düzey değerleriyle yapılacak analiz, sahte regresyon problemi barındırabilmekte ve sapmalı 
sonuçlar verebilmektedir (Gujarati ve Porter, 2012, s.725-726). Bu nedenle eşbütünleşme 
testlerinde yapısal kırılmaların varlığı dikkate alınmalıdır. 

 

 
τ- 

istatistiği 

Kritik Değerler Yapısal Kırılma 
Tarihi %1 %5 %10 

TÜFE -3.993 -5.653 -5.036 -4.737 2008:M01; 2008:M10 

ÜFE -2.175 -5.014 -4.495 -4.144 2008:M01; 2008:M07 

TGE -4.085 -5.653 -5.036 -4.737 2008:M01; 2008:M11 

YKH -3.573 -5.653 -5.036 -4.737 2008:M06; 2008:M10 

TVO -4.595 -5.653 -5.036 -4.737 2009:M03; 2010:M03 

ΔTÜFE -9.283*** -5.653 -5.036 -4.737 2008:M06; 2009:M09 

ΔÜFE -7.283*** -5.653 -5.036 -4.737 2008:M06; 2009:M09 

ΔTGE -8.405*** -5.653 -5.036 -4.737 2008:M07; 2008:M10 

ΔYKH -8.332*** -5.653 -5.036 -4.737 2008:M08; 2008:M12 

ΔTVO -5.422** -5.653 -5.036 -4.737 2014:M11; 2015:M02 
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Yapısal kırılmalı eşbütünleşme testleri Gregory ve Hansen (1996) ile başlayarak daha 
sonra Carrion-i-Silvestre ve Sanso (2006) Westerlund ve Edgerton (2006) ve Hatemi-j (2008) 
ile devam etmektedir. Fakat bu yöntemler, bir ya da iki tane yapısal kırılmaya izin 
vermektedir. Maki (2012) testi ise beş taneye kadar yapısal kırılma bulabilmekte ve yapısal 
kırılma tarihlerini içsel olarak belirlemektedir. Test yapısal kırılmalar altında seriler arasındaki 
eşbütünleşme ilişkisini dört farklı modelle incelemiştir (Göçer vd., 2013, s.10-11): 
 
Model 0: Sabit terimde kırılma var, trendsiz model. 

𝑦𝑡 = 𝜇 + ∑ 𝜇𝑖𝐾𝑖,𝑡 + 𝛽𝑥𝑡 + 𝑢𝑡                                                                                                                      (7)

𝑘

𝑖=1

 

Model 1: Sabit terimde ve eğimde kırılma var, trendsiz model.
 

𝑦𝑡 = 𝜇 + ∑ 𝜇𝑖𝐾𝑖,𝑡 + 𝛽𝑥𝑡 + ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖𝐾𝑖,𝑡 + 𝑢𝑡                                                                                                     (8)

𝑘

𝑖=1

𝑘

𝑖=1

 

Model 2: Sabit terimde ve eğimde kırılma var, trendli model. 

𝑦𝑡 = 𝜇 + ∑ 𝜇𝑖𝐾𝑖,𝑡 + 𝛾𝑡 + 𝛽𝑥𝑡 + ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖𝐾𝑖,𝑡 + 𝑢𝑡                                                                                                  (9)

𝑘

𝑖=1

𝑘

𝑖=1

 

Model 3: Sabit terimde, eğimde ve trendde kırılma var. 

𝑦𝑡 = 𝜇 + ∑ 𝜇𝑖𝐾𝑖,𝑡 + 𝛾𝑡 + ∑ 𝛾𝑖𝑡𝐾𝑖,𝑡 +

𝑘

𝑖=1

𝛽𝑥𝑡 + ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖𝐾𝑖,𝑡 + 𝑢𝑡                                                                   (10)

𝑘

𝑖=1

𝑘

𝑖=1

 

Maki (2012) kukla değişkenlerini (Ki) şu şekilde göstermiştir: 

 
 
TB: Yapısal kırılma tarihini belirtmektedir. Testin boş hipotezi; “Yapısal kırılmalar altında 

eşbütünleşme yoktur” şeklindedir ve kritik değerler Maki’de (2012) çalışmasında yer 
almaktadır. Bu çalışmada bütün analiz modelleri için Maki (2012) eşbütünleşme testi 
yapılmış ve sonuçlar Tablo 5’te sunulmuştur. 

 
Tablo 5’teki sonuçlara göre, beş analizde de en az bir tane eşbütünleşme ilişkisi 

olduğundan değişkenler uzun dönemde birlikte seyretmektedir. Ayrıca serilerin düzey 
değerleriyle yapılacak olan uzun dönem analizi sahte regresyon problemi barındırmayacaktır. 
Bundan dolayı uzun dönem eşbütünleşme katsayılarının tahminine geçilebilmektedir.  

 
Test yöntemi de yapısal kırılmaları başarılı bir şekilde tespit etmiştir. Bu tarihler 

arasında en sık karşılaşılanlardan 2008M09; 15 Eylül 2008’de Lehman Brothers’in iflasını 
açıklamasıyla birlikte küresel ekonomik krizin dünyaya yayılmaya başladığı tarihe, 2009M01; 
krizin Türkiye’de en şiddetli biçimde hissedildiği ve işsizliğin yüzde16.2 ile zirve değerine 
ulaştığı Şubat 2009’un hemen öncesine, 2010M07; Türkiye ekonomisinin artık krizden 
çıkmaya3ve hızla büyümeye başladığı döneme, 2011M10; ülkede yurtiçi kredi hacmi 
genişleme hızının yüzde 35’lere çıktığı ve bu nedenle enflasyonun ve cari işlemler açığının 
hızla arttığı döneme, 2013M06 ise FED’in Mayıs 2013’te artık genişletici para politikasına 
son vereceğini ve kademeli olarak faizleri arttıracağını açıklamasının ardından doların hızla 

B1 t>T iken

0 diğer durumlarda
iK
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arttığı, buna bağlı olarak ithal aramalı fiyatlarının ve maliyet enflasyonunun yükseldiği 
döneme karşılık gelmektedir. 

 
      Tablo 5: Maki (2012) Yapısal Kırılmalı Eş Bütünleşme Testi Sonuçları 

Analiz 
Test 

Modeli 
Test 

İstatistiği 

Kritik Değerler 
Yapısal Kırılma Tarihleri 

%1 %5 %10 

Analiz 1 

Model 0 -5.29 -6.85 -6.30 -6.03 
2009:M04;2010:M07;2011:M04; 

2011:M12;2012:M06 

Model 1 -5.45 -7.05 -6.49 -6.22 2010:M07;2011:M05;2012:M04 

Model 2 -8.63* -9.44 -8.86 -8.54 
2007:M06; 2010:M01; 2010:M11; 

2011:M10; 2012:M10 

Model 3 -10.37*** -10.08 -9.48 -9.15 
2008:M07;2009:M12;2010:M11; 

2011:M10; 2012:M10 

Analiz 2 

Model 0 -5.25* -5.95 -5.42 -5.13 
2009:M01;2010:M06;2011:M04;201

2:M03;2012:M10 

Model 1 -4.01 -6.19 -5.69 -5.44 
2010:M03;2010:M10;2011:M05;201

2:M04;2012:M11 

Model 2 -5.32 -6.91 -6.35 -6.05 
2009:M04;2009:M11; 

2011:M04;2012:M04;2014:M07 

Model 3 -9.21*** -8.00 -7.41 -7.11 
2008:M07;2010:M11;2011:M10; 

2012:M12;2014:M04 

Analiz 3 

Model 0 -6.08*** -5.95 -5.42 -5.13 
2007:M09;2008:M11; 

2010:M10;2011:M05;2012:M05 

Model 1 -6.80*** -6.19 -5.69 -5.44 
2008:M09;2009:M04;2011:M05;201

2:M05;2013:M06 

Model 2 -6.40** -6.91 -6.35 -6.05 2006:M09; 2009:M09;2010:M03 

Model 3 -7.49** -8.00 -7.41 -7.11 2006:M03;2009:M05;2014:M07 

Analiz 4 

Model 0 -7.42*** -5.95 -5.42 -5.13 
2009:M04;2010:M07; 

2011:M05;2012:M05;2013:M06 

Model 1 -8.01*** -6.19 -5.69 -5.44 
2009:M04;2011:M05;2012:M05;201

4:M04 

Model 2 -7.97*** -6.91 -6.35 -6.05 2009:M04;2010:M02;2012:M03 

Model 3 -8.27*** -8.00 -7.41 -7.11 
2009:M04;2013:M04;2013:M10; 

2014:M04 

Analiz 5 

Model 0 -6.85*** -5.95 -5.42 -5.13 2008:M09 

Model 1 -6.92*** -6.19 -5.69 -5.44 2009:M08;2011:M05;2013:M06 

Model 2 -6.73*** -6.91 -6.35 -6.05 2009:M09 

Model 3 -6.93 -8.00 -7.41 -7.11 
2010:M05;2012:M05;2012:M11; 

2013:M06 

       Açıklama:Kritik değerler Maki (2012) makalesi Tablo 1’den alınmıştır. Çalışmada beş yapısal 
kırılmalı test modeli ele alınmış ve *, **, ***  %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeyinde eş bütünleşme 
ilişkisini göstermektedir. 

 
Analizde en sık karşılaşılan yapısal kırılma tarihleri, uzun dönem analizine kukla 

değişkenler halinde dâhil edilmiştir. Bu işlemde kukla değişkenler; 
 

𝐾𝑡 = {
1,    𝑡 > 𝑇𝐵

0,    𝑡 > 𝑇𝐵
 

şeklinde tanımlanmıştır. Burada 𝑇𝐵; yapısal kırılma tarihini ifade etmektedir. 
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5.2.3. Uzun Dönem Eş Bütünleşme Katsayılarının Tahmini 
 
Çalışmada uzun dönem eşbütünleşme katsayıları DOLS yöntemi ile tahmin edilmiştir. 

Stock ve Watson (1993) bu testte En Küçük Kareler tahmincisindeki sapma ve içsellik 
problemlerini ortadan kaldırabilmek için modele açıklayıcı değişkenlerin düzey değerlerini 
kullanarak, farklarının gecikme (lag) ve öncüllerinin (lead) de alınmasını sunmuştur. 

 

DOLS yöntemi seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı durumunda 
kullanılmaktadır. Bağımlı değişkenin I(1), bağımsız değişkenlerin bazılarının I(1), bazılarının 
I(0) olmasına izin verilmesi; yöntemin değişkenlerdeki içsellik ve otokorelasyonun olması 
halinde de güçlü ve tutarlı tahmin yapması önemli avantajlarındandır (Esteve ve Requena, 
2006, s.118). Yöntemin iki değişkenli basit regresyon modeli şu şekildedir: 

 

𝑌𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑡 + 𝛼2𝑋𝑡 + ∑ 𝛽𝑖

𝑞

𝑖=−𝑞

𝛥𝑋𝑡−𝑖 + 𝜀𝑡                                                                                 (11) 

Denklemde q; optimum öncül ve gecikme değerini göstermektedir. Bu analizde 
optimum gecikme değerleri Akaike Bilgi Kriteri (AIC) yardımıyla bulunmuştur. Beş analiz 
içinde eş bütünleşme katsayıları DOLS yöntemiyle tahmin edilerek sonuçlar Tablo 6’da 
sunulmuştur. Tablo 6’daki sonuçlar incelendiğinde Analiz 1’de ÜFE ve TVO, enflasyonu 
arttırıcı yönde ve istatistiksel olarak anlamlı biçimde etki ederken, TGE ve YKH’deki 
değişimler enflasyonu pozitif fakat istatistiksel olarak anlamsız biçimde etkilemiştir. 2008 ve 
2009 yılındaki değişimler enflasyonu azaltıcı yönde, 2012’deki gelişmeler ise arttırıcı yönde 
etki etmiştir. Bu analizde değişkenlerin bazıları istatistiksel olarak anlamsız bulunduğu için, 
her bir bağımsız değişkenle bağımlı değişken arasında ayrı ayrı analizler gerçekleştirilmiştir.  

 
Analiz 2’de ÜFE’deki bir puanlık artışın TÜFE’de 0.22 puanlık artışa yol açtığı 

görülmüştür. Bu durum, Türkiye’de maliyet enflasyonunun varlığına işaret etmektedir. 2008 
küresel ekonomik krizinin, halkın alım gücünü ve ihracatı düşürerek, fiyatlar genel düzeyini 
negatif yönde etkilediği, Mayıs 2013'’e FED’in daraltıcı para politikası uygulamaya 
başlayacağını açıklamasını takip eden dönemde hızla artan döviz kuruna bağlı olarak ülkeye 
giren ithal aramallarının fiyatlarının artmasının, maliyet enflasyonuna ve dolayısıyla TÜFE’nin 
artmasına neden olduğu görülmüştür. Analiz 3 ve 4’te tüketici güven endeksindeki yüzde 1 
puanlık artışların, enflasyonu 0.61 puan, yurtiçi kredi hacmindeki yüzde 1 puanlık artışların, 
enflasyonu 1.28 puan arttırdığı görülmüştür. Bu durum, Türkiye’de talep enflasyonunun etkili 
olduğuna işaret etmektedir.  

 
Analiz 5’te ise tüketilen mal ve hizmetlerden alınan ortalama vergi oranındaki yüzde1 

puanlık artışın enflasyonu 0.23 puan arttırdığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu ise Türkiye’de 
yaşanan enflasyonun, maliyet enflasyonu olduğunu ima etmektedir. 2009 ve sonrası için 
oluşturulan kukla değişkenin işareti de pozitif ve anlamlı bulunmuştur. Demek ki bu tarihten 
itibaren Türkiye ekonomisi küresel krizden çıkmaya başlamış ve ülkede fiyatlar genel düzeyi 
yukarı yönde hareketlenmiştir. 
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  Tablo-6: Uzun Dönem Eş Bütünleşme Katsayıları 

Analiz Değişken Katsayı t-istatistiği R
2
 SSR 

Analiz 1 

ÜFE 0.38* 1.55 

0.96 12.04 

TGE 0.22 0.99 

YKH 0.08 0.07 

TVO 0.15* 1.59 

K1 -0.75 -0.38 

K2 -2.83 -1.05 

K3 2.61** 1.84 

Sabit Terim 8.70** 2.15 

Analiz 2 

ÜFE 0.22*** 4.72 

0.68 112.13 

K1 -1.35*** -2.61 

K2 -0.86 -0.88 

K3 1.41** 1.69 

Sabit Terim 7.43*** 14.22 

Analiz 3 

TGE 0.61** 2.38 

0.79 72.64 

K1 -4.69*** -3.46 

K2 -1.88 -0.99 

K3 -0.84 -0.44 

Sabit Terim 8.94*** 12.19 

Analiz 4 

YKH 1.28*** 2.87 

0.63 132.15 

K1 -4.84*** -3.90 

K2 4.46*** 3.22 

K3 0.94 0.93 

Sabit Terim 13.06*** 9.70 

Analiz 5 

TVO 0.23*** 20.14 

0.57 151.01 

K1 -3.500*** -6.35 

K2 1.75*** 3.16 

K3 0.80* 1.44 

Sabit Terim -18.88 -0.93 

Açıklama: *, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılığı 
ifade etmektedir. Kukla değişken olarak birinci analizde; K1:2008M07, K2:2009M12, 
K3:2012M10;ikinci analizde K1:2008M07, K2:2009M11 ve K3:2012M11;üçüncü analizde 
K1:2008M09, K2:2009M05 ve K3:2012M05; dördüncü analizde K1:2009M04, K2:2011M05 ve 
K3:2014M04; beşinci analizde ise K1:2008M093, K2:2009M09 ve K3:2013M06 olarak 
alınmıştır. SSR; Hata terimlerinin kareleri toplamı olup, bu değerin küçük olması, modelin 
başarısının bir göstergesidir. Tahminlerdeki otokorelasyon ve değişen varyans sorunları, 
Newey-West yöntemi ile giderilmeye çalışılmıştır. 

 
5.2.4. Kısa Dönem Analizi: Hata Düzeltme Modeli 
 
Durağan hale getirilmiş seriler ve uzun dönem analizinden bulunan hata teriminin bir 

dönem gecikmelisi (Error Correction Term: ECTt-1) kullanılarak kısa dönem analizi 
yapılmaktadır. Bu çalışmada aşağıdaki hata düzeltme modelleri kullanılmıştır. 

Analiz 1: 𝛥𝑇Ü𝐹𝐸 = 𝛽0 + 𝛽1𝛥Ü𝐹𝐸 + 𝛽2𝛥𝑇𝐺𝐸 + 𝛽3𝛥𝑌𝐾𝐻 + 𝛽4𝛥𝑇𝑉𝑂 + 𝛽5𝐸𝐶𝑇𝑡−1 + 𝑒𝑡(12) 

Analiz 2: 𝛥𝑇Ü𝐹𝐸 = 𝛽0 + 𝛽1𝛥Ü𝐹𝐸 + 𝛽2𝐸𝐶𝑇𝑡−1 + 𝑒𝑡                                                               (13) 
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Analiz 3: 𝛥𝑇Ü𝐹𝐸 = 𝛽0 + 𝛽1𝛥𝑇𝐺𝐸 + 𝛽2𝐸𝐶𝑇𝑡−1 + 𝑒𝑡                                                               (14) 

Analiz 4: 𝛥𝑇Ü𝐹𝐸 = 𝛽0 + 𝛽1𝛥𝑌𝐾𝐻 + 𝛽2𝐸𝐶𝑇𝑡−1 + 𝑒𝑡                                                              (15) 

Analiz 5: 𝛥𝑇Ü𝐹𝐸 = 𝛽0 + 𝛽1𝛥𝑂𝑇𝑉 + 𝛽2𝐸𝐶𝑇𝑡−1 + 𝑒𝑡                                                              (16) 

DOLS yöntemiyle yapılan analizin sonuçları Tablo 7’de gösterilmektedir. 
 
               Tablo 7: Kısa Dönem Hata Düzeltme Terimi Analiz Sonuçları 

Analiz Değişken Katsayı t- İstatistiği R
2
 SSR 

Analiz 1 
 

𝜟ÜFE 0.35*** 5.18 

0.46 43.58 

𝜟TGE -0.03 -0.18 

𝜟YKH -0.04 -1.32 

𝜟TVO -0.01 -0.21 

ECTt-1 -0.96** -2.02 

Sabit Terim -0.007 -0.10 

Analiz 2 

𝜟ÜFE 0.24*** 5.26 

0.63 31.27 ECTt-1 -0.10* -1.62 

Sabit Terim -0.008 -0.21 

Analiz 3 

𝜟TGE -0.04 -0.73 

0.12 70.01 ECTt-1 -0.41*** -4.34 

Sabit Terim -0.01 -0.18 

Analiz 4 

𝜟YKH -0.04 -1.11 

0.08 79.83 ECTt-1 -0.21*** -3.42 

Sabit Terim -0.06 -0.30 

Analiz 5 

𝜟TVO 0.0015 0.16 

0.06 82.13 ECTt-1 -0.19*** -2.58 

Sabit Terim -0.008 -0.07 

Açıklama: *, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılığı 
ifade etmektedir. Tahminlerdeki otokorelasyon ve değişen varyans sorunları, Newey-West 
yöntemi ile giderilmeye çalışılmıştır. 

 
Tablo 7’deki sonuçlara göre beş analiz için de hata düzeltme teriminin katsayısı negatif 

ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Yani bütün analizlerde hata düzeltme 
mekanizması çalışmaktadır. Bu durum, uzun dönemde birlikte hareket eden seriler arasında 
kısa dönemde meydana gelen sapmaların ortadan kalktığını ve serilerin yeniden uzun 
dönem denge değerine yakınsadığını ifade etmektedir. Sonuçlar, yapılan uzun dönem 
analizinin güvenilirliğine ek bir kanıt oluşturmaktadır. Yani Türkiye’de TÜFE ile ÜFE, yurtiçi 
kredi hacmi, toplam vergi oranı ve tüketici güven endeksi serileri birlikte hareket 
etmektedirler. Kısa dönemde aralarında ayrışmalar olsa bile uzun dönemde birlikte hareket 
etme eğilimi göstermektedirler. 
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5.3. Bulgular  
 
Kapetanios (2005) çoklu yapısal kırılmalı birim kök testi sonuçlarına göre, bütün 

değişkenler birinci dereceden farkı alındığında durağan hale gelmektedir. Yöntem tarafından 
bulunan yapısal kırılmalar ise 2008 yılında yaşanan küresel krizin etkilerini göstermektedir. 
Maki (2012) yapısal kırılmalı eşbütünleşme testinde, serilerin uzun dönemde birlikte seyrettiği 
yani seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Bu yöntemde 2008 
küresel krizin etkilerini başarılı şekilde tespit etmiştir. 

 
Uzun dönem analiz sonuçlarında ise; Analiz 1’e göre uzun dönem analizinde 

Türkiye’de tüketici enflasyonunun en fazla ÜFE ve tüketicilerden alınan vergilerden 
etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Kısa dönem ise, hata düzeltme teriminin katsayısı negatif 
ve istatistiksel olarak anlamlı çıktığından bütün analizlerde hata düzeltme mekanizmasının 
çalıştığını göstermektedir. Yani Analiz 1’e göre kısa dönemde de, TÜFE en fazla ÜFE’den 
etkilenmektedir. Bu durum, uzun dönemde birlikte hareket eden seriler arasında kısa 
dönemde meydana gelen sapmaların ortadan kalktığını ve serilerin yeniden uzun dönem 
denge değerine yakınsadığını ifade etmektedir. Elde edilen sonuçlar uzun dönem analizinin 
güvenilir olduğuna işaret edebilmektedir.  

 
6. Sonuç ve Öneriler 
 
Enflasyon, pek çok makroekonomik büyüklüğü yakından ilgilendiren bir değişkendir. 

Özellikle yüksek enflasyon; ekonomilerde öngörülebilirliği azaltıp, kaynak dağılım etkinliğini 
bozan, nakit ikamesini arttırıp, gelir dağılımındaki dengesizliği artıran bir yapıya sahiptir. 
2001’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tamamen bağımsız hale getirilmiş ve kendisine 
en önemli görev olarak; fiyat istikrarının sağlanması belirlenmiştir. 2002-2005 arasında örtük, 
sonrasında açık enflasyon hedeflemesi programı uygulanarak, enflasyon önemli ölçüde 
kontrol altına alınmış ve tek haneli hale getirilmiştir. Ancak Ocak 2016’da yüzde 9.58’e 
ulaşan ve iki haneli büyüklüklere yaklaşan enflasyon, başta Merkez Bankası olmak üzere, 
politika yapıcıların ve kamuoyunun dikkatlerini bir kez daha bu konuya çekmiştir.   

 
Çalışmada Türkiye’de TÜFE’nin belirleyicileri 2006:M1-2015:M6 dönemi için, beş farklı 

model yardımıyla incelenmiştir. Serilerin durağanlığı; Kapetanios (2005) çoklu yapısal 
kırılmalı birim kök testi ile analiz edilmiş ve serilerin I(1) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Seriler 
arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı; Maki (2012) çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme 
testi ile analiz edilerek serilerin uzun dönemde birlikte hareket ettikleri belirlenmiştir. Seriler 
arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkisi; DOLS yöntemiyle tahmin edilmiştir. Analiz 1’e göre 
uzun dönem analizinde Türkiye’de tüketici enflasyonunun en önemli belirleyicilerinin; maliyet 
artışları (ÜFE) ve tüketicilerden alınan vergiler olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular 
literatürdeki; Ghazali vd. (2008), Shahbaz vd. (2009), Saraç ve Karagöz (2010), Abdioğlu ve 
Korkmaz (2012), Radnia (2013) ve Yıldırım (2015) çalışmalarıyla uyumludur.  

 
Çalışmadan elde edilen bulgulara dayanarak Türkiye’de tüketici enflasyonunu 

azaltabilmek için; malların üretim maliyetlerinin ve mal ve hizmetler üzerinden alınan 
vergilerin azaltılmasının gerektiği söylenebilir. Politika yapıcıların bir yandan üreticilere; ucuz 
enerji, ithalat vergi muafiyetleri ve işgücü prim kolaylıkları sağlayarak, üretim maliyetlerini 
düşürmeye çalışmaları, diğer yandan da tüketicilerden aldıkları vergileri azaltmaları gerektiği 
değerlendirilmektedir. Bu nedenle mevcut çalışmanın bulguları Türkiye’nin üretimde dışa 
bağımlılığını azaltacak yapısal önemlerin alınmasını belirtmektedir. Ayrıca ÜFE’nin TÜFE 
üzerinde diğer değişkenlere göre etkisinin daha fazla çıkması TCMB’nın ÜFE hareketlerini 
yakından takip etmesi gerektiğini göstermektedir. Firma sahiplerinin ise üretimde otomasyon 
tekniklerinin daha yoğun kullanılması, Ar-Ge ve yeniliğe daha çok yatırım yaparak, ürünlerini 
ve üretim süreçlerini geliştirmelerinin ve üretim kümeleri oluşturarak, maliyetlerini 
düşürmeleri, tüketici enflasyonunun azaltılmasına katkı sağlayacaktır.  
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Bankacılık Uygulamasında Elektronik İletişim 
Araçlarından Gönderilen Havale Talimatının Adi 
Yazılı Şekil Yerine Geçmesinin Şartlarına İlişkin 

Bazı Düşünceler 

 
 
 

Dr. Sefer Oğuz* 
 
Öz 

Havale işlemi ticari hayatta sık kullanılan bir ödeme yöntemidir. Havale işlemi Türk Borçlar 
Kanununda (TBK) 555. madde ile 560. maddeler arasında düzenlenmiştir. Buna göre havale, havale 
edenin havale ödeyicisini bir miktar parayı havale alıcına ödemeye, havale alıcısını ise bu parayı 
kendi adına kabul etmeye yetkili kıldığı hukuki işlemdir.” Havale hukuki ilişkisinin kurulması emredici 
şekil şartına bağlanmamıştır. Ancak, belirli bir tutarın üstündeki havale işleminin ispatı senetle 
yapılmasıyla mümkün olabilir (HMK m. 200) Bu kapsamda, iletişim araçlarıyla gönderilen havale 
talimatının teyidiyle birlikte adi yazılı şekil ile ispat şekil şartı aynı anda gerçekleşir. Günümüzde ticari 
hayatta işlemin hızlı ve süratli şekilde sonuçlandırılması konusundaki ihtiyaç bankacılık 
uygulamasında faks ve benzeri iletişim araçlarının kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Kanun 
koyucu, bu ihtiyacı görerek “teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks veya buna benzer iletişim araçları ile 
gönderilip saklanabilen metinler de yazılı metin yerine geçer (TBK m. 14, f. 2).” şeklinde bir hüküm 
vaz etmiştir. Bu hükümle, ticari hayatta iletişim araçları kullanılarak yapılan havale talimatlarına 
hukuki zemin kazandırılmıştır. Ancak, teyidin nasıl yapılacağına dair bir hüküm getirmemiştir. Bu 
nedenle, gönderilen havale talimatını teyidinin nasıl yapılacağı konusu doktrinde tartışmalıdır. Bu 
çalışmada, teyit işleminin nasıl yapılması gerektiğine yönelik düşünceler ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: Adi Yazılı Şekil, Geçerlilik Şekli, İspat Şekli, Havale ve Teyit. 
JEL Sınıflaması: K12, K22. 
 

Some Remarks Regarding Money Transfer Instruction Sent by Electronic Communication 
Devices Conditions to Be Superseded a Simply Written Form in the Banking Practice 

 
Abstract 
 
The transfer process (remittance) is a commonly used payment method in commercial life 

(commercial environment). The transfer process (remittance) is legalized between art. 560 and  art. 
555 in Turkish Obligations Code (TOC). According to the relevant article; the principle gives authority 
bank to remit an amount of money to payee and the payee is authorized to accept on his behalf. The 
establishment of the remitment is not conditional on the mandatory form. However, proof of the 
remittance, above a certain amount, can be made possible with a bond (Code of Civil Procedure art. 
200). In this context, with the confirmation of the transfer instructions (remmitance), requirement of 
written form is performed simultaneously. Today, in the process of quick and expeditious manner 
needs to be finalized on banking practices have made it mandatory the use of fax and other 
communication tools in commercial life. The legislator (law maker), that seeing the need, has put a 
provision, provided that they have been confirmed; fax, or text replaces written texts that can be 
stored sent with similar communication tools (TOC art. 14, sub art. 2). This provision gave a legal 
basis for the transfer instructions made with communication tools (devices) using in commercial life. 
However, it is not specified how to do the confirmation (verification). Therefore, this issue is 
controversial in doctrine. In this study, we have tried to put forward ideas for how the confirmation 
(verification) process should be done.  

 

Keywords: The Simply Written Form, The Validity Form, Proving Form, The Remittance And 
Confirmation. 
JEL Classification: K12, K22. 
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I. Giriş 
 
Bankalar arasında elektronik fon transferi (EFT) olarak adlandırılan havale 

işlemleri, bankacılık faaliyetleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Havaleye ilişkin 
hükümler mülga 818 sayılı Borçlar Kanununda (BK) “Akdin Muhtelif Nevileri” başlığını 
taşıyan İkinci Kısımda “Havale” başlığı altında 18. bapta 457. madde ile 462. maddeler 
arasında düzenlenmişti. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda (TBK) ise bu konu 
“Havale” başlığı altında on üçüncü bölümde 555. madde ile 560. maddeler arasında 
kendisine yer bulmuştur. Havaleye ilişkin 6 maddede yapılan düzenleme TBK’nun 
kendi sistematiği içinde yerini korumuştur (Bu konudaki eleştiri için bkz. Köse, 2011, s. 
62). TBK m. 555’te tanımı yapılan havale “yetkili kılan hukuki işlem” olarak 
düzeltilmiştir. Bu düzeltmenin iki gerekçesi olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki, hükmün 
gerekçesinde havalenin akit olarak nitelendirilmesinin teknik olarak hatalı olduğunun 
ikrar edilmesidir. Diğer gerekçe ise, doktrinde BK m. 457’de havalenin bir akit olarak 
nitelendirilmesinin çoğunluk tarafından eleştirilmiş olması gösterilebilir (Türk, 2007, 
s.37; Köse, 2011, s. 82). Kanun koyucu, TBK m. 555’de havale tanımında yapılan bu 
esaslı değişiklik dışında havale ile ilgili diğer hükümlerde sadece dilde arılaştırma 
yapmıştır. Bununla birlikte, TBK’nda havaleye ilişkin hükümler iletişim araçlarında 
ortaya çıkan gelişmeler dikkate alınmadan BK’ndaki esaslar korunarak düzenlenmiştir. 

 
Öte yandan, iletişim teknolojisinde ortaya çıkan gelişmeler göz önünde tutularak 

“teyit mektubu” başlığını ilgilendiren 6762 sayılı TTK m. 23, f. 3’ü karşılayan 6102 sayılı 
TTK m. 21, f. 3 hükmüne, sözleşme kurulmasında kullanılan sözlü, telefon ve telgrafın 
yanında “…….herhangi bir iletişim veya bilişim aracıyla veya diğer bir teknik 
araçla……………” şeklinde bir ekleme yapıldığı görülmektedir. Ancak, hükmün 
gerekçesinde bu eklemenin ne sebeple yapıldığına dair bir açıklama verilmeden, eski 
hüküm “aynen alınmıştır” şeklinde bir ibare bulunmaktadır.   

 
Benzer şekilde, iletişim teknolojisinde ortaya çıkan gelişmeler göz önünde 

tutularak, adi yazılı şekle, teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks veya benzer iletişim 
araçlarıyla gönderilen metinlerde dahil edilmiştir (TBK Gerekçe m. 14, f. 2). Bu 
noktadan hareketle, faks veya benzer iletişim araçlarıyla gönderilen belgenin yazılı 
şekil olarak kabulü için belgenin bizzat kendisi tarafından hazırlanmış veya gönderilmiş 
olması gerekmektedir. Başka bir deyişle, gönderilen belgenin yetkili kişinin izin veya 
icazeti ile düzenlemiş olması gerekir.   

 
Öncelikle, bankalar vasıtasıyla yaptırılan havale talimatının geçerli olabilmesi için 

yazılı şekilde yapılması şart değildir. Ancak, uygulamada ve muhasebe kayıtlarının 
tutulması yönünden havale işleminin her adımı yazılı şekilde yapılmaktadır. Bu itibarla, 
yazılı şekil yerine geçecek olan faks veya benzeri iletişim araçlarıyla gönderilip teyidi 
yapılan belgelerin saklanabilen mahiyette olması gerekir. Ticari hayatta belgeleme ve 
kaydın belgeye dayanma ilkesinin gereği olarak, kanun koyucu, tacirin işletmesiyle ilgili 
olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin fotokopi, karbonlu kopya, mikro fiş, 
bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını yazılı görsel veya elektronik 
ortamda saklamakla yükümlüdür (TTK m. 64, f. 2). Bu saklama süresi 10 yıl olarak 
öngörülmüştür (TTK m. 82). Kanun koyucu, bu saklama yükümlülüğüne aykırı 
davranan kişilere idari para cezası öngörmüştür (TTK m. 562, f. 1b).    

 
Bu çalışma konusu TBK m. 14, f. 2, TTK m. 21, f. 3, TTK m. 64, f. 2, ve HMK m. 

199, 200 ve 202 ile yakın ilişki içinde olduğu söylenebilir. Kanun koyucunun bu 
hükümleri tanzim etmesindeki amacının iletişim teknolojisinin gelişmesiyle ortaya çıkan 
ve ticari hayatta faydalanılan yöntemlere hukuki alt yapı kazandırmak olduğu 
söylenebilir. Bununla birlikte, ticari hayatta iletişim teknolojisinin kullanılması, işlemlerin 
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hızlı ve süratli bir şekilde sonuçlandırılmasına katkı sağlarken, bazen dolandırıcılığa 
veya sahteciliğe ortam yaratabilmektedir. 

 
Ancak, bu tür sahtecilik işlemleri dikkatli davranılarak önlenebilir. Yargıtay bir 

kararında faksla gönderilen ödeme talimatı üzerindeki imzanın, hesap sahibinin 
bankadaki imza örnekleriyle kıyaslanarak incelenmesi halinde sahteliğinin kolayca 
anlaşılabileceğini, bunun yapılmamasını, bankanın kusuru olarak kabul etmiştir (11. 
HD, 15.07.2010, E. 6688/ K. 8410; 11. HD, 20.02.2014, E. 2013/12981, K. 2014/3119). 

 
Bankacılık uygulamasında esas faaliyet konularından birisini oluşturan, havale 

edilmek suretiyle yapılan ödemenin büyüklüğü, önemi ve bu konuda ortaya çıkan 
problemler, havale işlemini etkileyen düzenlemeler yapılmasına neden olmuştur. Bu 
düzenlemelerden en önemlisi, iletişim araçları kullanılmak suretiyle teyit işlemini 
düzenleyen 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanması ve Önlenmesi Hakkındaki Kanun 

(RG. 18.11.2006, S. 26323) ile bu Kanunun 27. maddesine dayanılarak çıkartılan Suç 
Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler 
Yönetmeliği’dir (RG.09.01.2008, S. 26751). Bu düzenlemeler dikkate alınmadan, 
bankacılık uygulamasında iletişim araçları kullanılarak havalenin yapılması işlemini 
yeterince açık bir şekilde ortaya koymanın mümkün olmadığı kanaatindeyiz. Bu 
nedenle, çalışma konusu anılan düzenlemeler dikkate alınarak TBK, TTK ve HMK 
hükümleri çerçevesinde ele almaya çalışacağız.  

 
II. Hukuki İşlemlerde Geçerlilik Şekli ve İspat Şekli 
 
Geçerlilik şekli ile ispat şeklinin getirilmesinde güdülen amaç farklıdır. Bununla 

birlikte, bankacılık uygulamasında belirli bir tutarın üzerindeki işlemler yönünden ise 
geçerlilik şekli ile ispat şekli çoğu zaman birbiriyle çakışır. Zira, Maddi Hukuk alanında 
emredilen şekil şartının yerine getirilmesi, Usul Hukuku alanında kesin delil olarak 
tanımlanan senedin ortaya çıkmasıyla sonuçlanır. Belirli bir tutarın üstünde olan 
alacağın temliki sözleşmesi buna örnek olarak verilebilir. Geçerlilik şekli, tarafları daha 
dikkatli düşünmeye sevk eder, irade beyanlarında açıklık ve kesinlik sağlar ve 
yorumlanmasında temel oluşturur (Tuğ, 1994, s. 47; Altaş, 1998, s. 67). İspat şekli, 
daha çok usul hukukuna ilişkindir ve bir hukuki işlemin veya hakkın ortaya 
konulmasında ve kanıtlanmasında kolaylık sağlamayı hedef tutar (Kapancı, 2012, s. 
409). 

 
Bir hukuki işlemde geçerlilik şekli ile ispat şekli arasında sonuçları bakımından 

ciddi bir fark bulunmaktadır. Buna göre, maddi hukukun emrettiği şekilde yapılmayan 
bir hukuki işlem geçersizdir. Ancak dava, borçlunun ikrar etmesi veya mahkemede 
teklif edilen yeminden kaçınması halinde senet veya kesin delil yerine geçen bir kanıta 
ihtiyacı kalmadan davacının lehine ispatlanmış olacaktır.   

 
A- Geçerlilik Şekli  
 
Sözleşme hukukunda veya bir hukuki işlemde yetkili kılmada (temsil) genel kural 

şekil serbestliği ilkesidir (TBK m. 12). Başka bir deyişle, aksine bir kanuni düzenleme 
yoksa hukuki işlemler geçerlilik şekline tabi değildir. Ancak, kanun koyucu hukuki 
işlemlerin geçerliliğini kamu düzeni, zayıf tarafı korumak ve işlemi yapanları daha 
dikkatli davranmaya sevk etmek amacıyla emrettiği şekillerde yapılmasını zorunlu 
kılmıştır. Maddi hukukta kanunla getirilen bu emredici şekillere uyulmadan yapılan 
akitler ise geçersizlik yaptırımı ile karşılaşacaktır. 

 
Adi yazılı şekil, ön alım (şuf’a) sözleşmesinde (TBK m. 237, f. 3), bağışlama sözü 

vermede (vaadi) (TBK m. 288, f. 1 ) ve alacağın devrinde (temliki) (TBK m. 183), 
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taşınmazlar konusundaki simsarlık sözleşmesi (TBK m. 520, f. 1) ve kefalet 
sözleşmesinde (TBK m. 583) geçerlilik şartı olarak öngörülmüştür (adi yazılı şekle tabi 
diğer sözleşmeler için bkz. Antalya, 2015, s. 455-456). Kanunda öngörülen şekle 
uyulmadan yapılan sözleşmeler hüküm doğurmaz (TBK m. 12, f. 2). 

 
“Kanunda aksi öngörülmedikçe, imzalı mektup, asılları borç altına girenlerce 

imzalanmış telgraf, teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks veya buna benzer iletişim 
araçları ya da güvenli elektronik imza (e-imza) ile gönderilip saklanabilen metinler de 
yazılı metin yerine geçer (TBK m. 14, f. 2). “Ancak, söz konusu faks veya iletişim 
araçlarıyla gönderilen metnin yazılı şekil şartı yerine geçmesi için bunu alanlar 
tarafından teyit edilmiş olması şarttır (TBK Gerekçe m. 14, f. 2).”Bu teyit alma işlemi, 
yükümlülük olarak getirildiğinden, TTK m. 21, f.3’te olduğu gibi teyit alınması gereken 
havale talimatını gönderen kişinin sükutu teyit yerine geçmez (Bu konuda bkz. Ünal, 
2013, s. 251-281). Zira, usulüne uygun olarak yapılması gereken teyit, elektronik 
araçlara gönderilen güvenli e-imza ile oluşturulan talimatlar dışındaki metinlerin hesap 
sahibi tarafından gönderildiğine yönelik kimlik tespitinin yapılması veya kimliğinin 
doğrulanmasıdır.  

 
Ticari hayatın genelinde kabul edilen işlemlerin süratli bir şekilde 

sonuçlandırılması konusundaki ihtiyaç, özellikle müşterilerin bankalar aracılığıyla 
yaptıkları havale ödemelerinde faks veya benzeri iletişim araçlarının kullanılmasını 
zorunlu hale getirmiştir. 

 
B. İspat Şekli 
 
Geçerlilik şekli ile ispat şekli sonuçları bakımından birbirinden ayrılır. Zira, maddi 

hukuka göre geçerliliği emredici bir şekle bağlanmamış olan hukuki işlemler usul 
hukukuna göre ancak bir senetle ispat edilebilir. Bankaya faks veya benzeri iletişim 
araçlarıyla gönderilen havale talimatı, TBK’nda sayılan şekle tabi sözleşmelerden 
değilse de bu işlem ödeme veya borçtan kurtulma gibi bir nedenle yapılıyorsa ispat 
kolaylığı açısından adi yazılı şekle (senet) bağlamak konusunda bir mecburiyet söz 
konusudur (HMK m. 200 son cümle). Bankalara faks veya benzer iletişim araçlarıyla 
gönderilen işlem talimatlarının kahir ekseriyeti de ödeme veya borçtan kurtulma 
amacıyla yapılan işlemlerle ilgilidir. 

 
Senetler, yazılı şekil veya yazılı şekil yerine geçen şeklin hukuki sembolüdür 

(Berkin,1946, s. 1181). Ancak, bu genel kurala güvenli e-imzanın el yazısıyla atılmış 
imzanın bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu (TBK m. 15, f.1) kabulünden sonra istisna 
getirildiği söylenebilir. Bu kapsamda, HMK’da düzenlenmiş olan şekil, hukuki işlemin 
ispatını kolaylaştırmak maksadıyla öngörülmüştür. Bu şekle uyulmaması hukuki işlemin 
geçerli olarak doğmasına engel olmaz. Ancak, işlemin ispat edilmesinde zorluklara 
neden olabilir. Sözleşme ve hukuki işlemlerde yazılı olarak yapılması öngörülen 
geçerlilik şekline ilişkin hükümler emredicidir. Bu nedenle, ispat şeklinde olduğu gibi 
aksi sözleşme ile kararlaştırılamaz. Bu itibarla yazılı veya yazılı şekil yerine geçen 
hukuki işlemlerin, ispat şeklinden beklenen amacı evleviyetle yerine getirdiği 
söylenebilir. 

 
Doktrinde, HMUK’nun yürürlükte olduğu dönemde fotokopilerin delil başlangıcı 

olup olmadıkları konusu tartışmalı idi (tartışmalar için bkz. Konuralp, 2009, s. 53-58; 
Akçan, 2001, s. 176; Gökyayla, 2001, s. 165; Pekcanıtez, 2002, s. 414; Nart, 2007, s. 
214). Ancak, bu tartışmanın olduğu dönemde “delil başlangıcı tanımı” yürürlükte olan 
HUMK m. 292’de “yazılı” olma ifadesi üzerine kurulmuşken, HMK m. 202’de “belge” 
kavramı esas alınmıştır. Ancak, fıkra eski düzenlemede olduğu gibi tanık 
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dinlenebileceği şeklinde tanzim edilmiştir. Ayrıca, o dönemde HMK m. 199’da olduğu 
gibi belge tanımı da bulunmamaktaydı. 

 
Belgenin tanımı HMK m. 199’da yapılmıştır. “Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata 

elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya 
ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları 
bu Kanuna göre belgedir.” Görüldüğü üzere belge, tahdidi olarak sayılmamıştır. Bu 
itibarla, bir vakıayı ispata elverişli olan taşıyıcıya tespit edilebilen her şey belge olarak 
kabul edilebilir. 

 
Bu kapsamda, HMK m. 202’de “Delil Başlangıcı” doktrin ve uygulamada 

benimsenen anlayışa uygun olarak şu şekilde tanımlanmıştır; “…….söz konusu hukuki 
işlemi muhtemel gösteren kendisine karşı ileri sürülen kimse veya temsilcisi 
tarafından…………..verilmiş veya gönderilmiş belgedir.” Buradan hareketle “hukuki 
işlemi muhtemel gösteren” ve “gönderilmiş” ifadesi ile hükmün gerekçesinden faks 
veya benzeri iletişim araçları ile gönderilen havale talimatının açık bir şekilde delil 
başlangıcı olduğu kabulü üzerine gerekçelendirildiği görülmektedir.  

 
Ayrıca, uyuşmazlık konusu vakıayı ispata elverişli olan faks veya benzeri iletişim 

araçlarıyla gönderilip, alınabilen metin, fotoğraf, ses ve görüntü kaydı gibi verilerin 
belge olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Bu hükme göre, belgenin okunabilir veya 
algılanabilir ve depolanabilir olması gerekir. Faks veya benzeri iletişim araçları ile 
gönderilen depolanabilir (saklanabilir) belgenin teyit edilmesiyle birlikte yazılı şekil 
yerine geçeceğinden geçerlilik şekli ile ispat şekli aynı anda gerçekleşmiş olur.  

 
III- Elektronik Havale Talimatının Adi Yazılı Şekil Şartlarını Taşıması 
 
Resmi memurun dahli olmaksızın tarafların aralarındaki ilişkiyi ispat amacıyla 

düzenledikleri hukuki işlemler adi yazılı şekil olarak adlandırılabilir. Adi yazılı şekil, 
irade beyanın tespit edildiği bir taşıyıcı materyale bunun kendisinden sadır olduğunu 
işaret eden imzanın konulmasıyla tamamlanır. Faks ve benzeri iletişim araçlarıyla 
gönderilen havale talimatlarında güvenli e-imza dışında, talimatın gönderenden sadır 
olduğunu objektif olarak ortaya koymak teyit mekanizmasıyla mümkün olabilir. 

 
Banka havalesi olarak isimlendirilen işlem, bankaya havale talimatı verilmesiyle 

yetkilendirilmesinden sonra nakit paranın gönderilmesi değil, talimatta belirtilen tutarın 
talimatı veren kişinin hesabından silinerek, havale alıcısının hesabına veya adına 
alacak olarak kaydedilmesinden ibarettir (Kocaman, 1997, s. 360; Türk, 2007, s. 214; 
Köse, 2011, s. 147). 

 
Havale (ödeme) talimatı ise, müşteri ile banka arasında ciro sözleşmesi 

kurulmasından sonra, müşterinin bu sözleşmeye dayanarak bankadan havale 
yapılmasına yönelik açıkladığı irade beyanını ifade eder (Türk, 2007, s. 236). Bu 
kapsamda, havale, hesap sahibi veya yetkili temsilcisi tarafından gerçekleştirilebilecek 
tek taraflı fakat varması gerekli hukuki işlemdir (Kocaman, 1997, s. 344; Türk, 2007, s. 
218; Çeker, 2008, s. 66). Kanun koyucu, havale işlemi konusunda bir geçerlilik şekli 
öngörmemiştir. Ancak, havale tutarının yasada belirlenen tutarın (2.500 TL) üstünde 
olması halinde senetle ispat edilmesi konusunda bir mecburiyet söz konusudur (HMK 
m. 200). Bu itibarla, adi yazılı şekil veya adi yazılı şekil yerine geçen havale talimatı 
işlemlerinde usul hukukunda aranan ispat şartı evleviyetle yerine gelmiş olduğu 
söylenebilir. 

 
Nihayetinde senedin en önemli unsuru imzadır. Dolaysıyla, güvenli e-imza ile 

oluşturulan belge, dar ve teknik anlamda adi senet olarak nitelendirilemez (Yılmaz, 
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2013, s. 1119). Bu itibarla, TBK m. 14, f. 2’de düzenlenen yazılı şekil yerine geçen 
belgeler ile usul hukukunda kabul edilen senet kavramı her zaman örtüşmeyebilir. 
Ancak, HMK m. 205, f. 2’de usulüne göre göre güvenli e-imza ile oluşturulan verilerin, 
senet hükmünde olduğu düzenlenmiştir. Bu itibarla, usulüne uygun şekilde teyit edilmiş 
olmaları kaydıyla faks veya benzeri iletişim araçlarıyla gönderilen metinlerinde senet 
hükmünde olduğu söylenebilir. Zira, teyit işlemi de tıpkı güvenli e-imza ile oluşturulan 
verilerde olduğu gibi usulüne uygun biçimde gizlilik ilkesi çerçevesinde havale talimatını 
gönderen kişinin, hesaptan işlem yapmaya yetkili kişi olduğunun hiçbir şüphe 
kalmayacak şekilde tespit edilmesidir. Bu tespit, elektronik araçlar ile gönderilen 
talimatın gönderen tarafından benimsendiği ve gönderen kişiden sadır olduğunun 
belirlenmesini de kapsamalıdır. Bu şekilde, nasıl imza ile imzalayan arasında bağ 
kuruluyorsa, gönderen kişi ile gönderilen havale talimatı arasında teyit işlemi ile aynı 
bağ kurulmuş olmaktadır.  

 
Banka havalesi ile olağan havale arasında birtakım farklar bulunmaktadır (Farklar 

için bkz. Türk, 2007, s. 187-189). Buna göre sürekli iş ilişkisine dayanmayan havale 
olağan havale, ciro sözleşmesine veya bankacılık hizmetleri sözleşmesine dayanan 
havale ise banka havalesi olarak adlandırılmaktadır.  

 
Olağan havaleye ilişkin bir ihtilafa kural olarak, TBK’nda düzenlenmiş olan 

havaleye ilişkin genel hükümler uygulanır. Ancak, banka havalesi olarak da 
adlandırılan sürekli olan iş ilişkisinde verilen havale talimatında ortaya çıkan ihtilaflara 
ise öncelikle ciro veya bankacılık hizmetleri sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır (Türk, 
2007, s. 162). Böyle bir durumda, banka havalesine ilişkin ihtilafa sözleşme 
hükümlerinden sonra genel hükümler ikinci sırada uygulanacaktır (TTK m. 1, f. 2). 

 
A- Havale Talimatının Elektronik Araçlarla Gönderilmesi ve Saklanması 
 
Faks veya benzeri iletişim araçlarıyla yapılan irade açıklamaları, taraflar yüz yüze 

olmasalar dahi, doğrudan birbirlerine anında cevap verebilme imkanına sahip 
olduklarından, hazırlar arasında yapılan irade beyanı olarak kabul edilir (Oğuzman/Öz, 
2015, s.61; Eren, 2015, s. 252; Kocayusufpaşaoğlu/ Hatemi/ Serozan/ Arpacı, 2008, s. 
196; Köse, 2011, s.118).  

 
Faks veya benzeri iletişim aracından kasıt, üzerinde metin yazılabilen veya 

yazılan bu metni karşı tarafa göndermeye yarayan elektronik makinalardır. Bu 
kapsamda, bir elektronik makinanın benzer iletişim aracı kabul edilebilmesi için fotokopi 
gibi taranarak elde etme veya fotoğrafını çekme yeteneğinin olması şart değildir 
(Antalya, 2015, s. 461). 

 
Teknik olarak aynı metin faksla, taranıp bilgisayara aktarılarak veya resmi çekilip 

GSM ile karşı tarafa gönderilebilir. Bu araçlar arasında, metnin kağıt üzerine yazılıp 
imzalanmasından sonra veya doğrudan bilgisayar üzerinde hazırlanması arasında 
ispat açısından bir fark söz konusu değildir. Zira, bu metinlerin oluşturduğu belgelerde 
somutlaşan irade beyanı ile sadır olan kişi arasındaki maddi bağ kurulması güvenli e-
imza dışında ikrar veya teyit ile mümkündür. 

 
Havale talimat metni bir alfabe kullanılmak suretiyle el yazısıyla, baskı yapılarak, 

daktilo ile kağıt üzerinde veya cep telefonu ve bilgisayar gibi araçlar ile elektronik belge 
şeklinde de oluşturulabilir. Elektronik belge, dijital ortamda yaratılan metin, görüntü ses 
veya bunların bileşiminden oluşan verilerin bir taşıyıcıya tespit edilmiş halidir. Belge ile 
elektronik belge arasındaki fark, elektronik belgenin bilgisayar veya benzeri bir araç 
yardımıyla yazılabilir, okunabilir veya algılanabilir olmasıdır. Havale talimatının faks ile 
bu programın bulunduğu bilgisayara gönderilmesi halinde, karşı taraf orijinal belgenin 
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tıpkıbasım analog kopyasını alır. Gönderilen elektronik belge şeklinde oluşturulan 
havale talimatı ise karşı taraf ekranda görülen suretin dijital kopyasını yazıcı vasıtasıyla 
kağıt üzerine baskı alabilir. 

 
Faks veya benzeri iletişim araçları ile gönderilen metin ister elektronik ortamda 

hazırlansın isterse kağıt üstünde hazırlanıp elektronik ortama aktarılsın bunlardan kağıt 
üzerine alınan baskıları suret olarak nitelendirilebilir. Islak imza ile kapatılmayan bir 
metin senet olarak kabul edilemez (Erturgut, 2004, s. 43). Aynı zamanda, teyit 
edilmediği sürece adi yazılı şekil şartını da yerine getiremez. 

 
Bu noktada TBK m. 14’ün gerekçesinde faks ve benzeri iletişim araçlarını 

kullanarak talimatı gönderen ile talimatı alan kişiden bahsedilmektedir. Dolayısıyla, bir 
işlem talimatının gönderilmesinde, “göndermekte kullanılan” ve talimatın “alınmasında 
kullanılan” olmak üzere en az iki iletişim aracının bulunması gerekmektedir. Bu araçlar 
faks makinası, bilgisayar, teleks makinası, görüntülü mesaj veya metin alıp iletebilen 
araçlar ve bankalara özel swift makinası veya aynı fonksiyonu yerine getiren araçlar 
olabilir.  

 
Havale talimatının kağıt bir taşıyıcıda tecessüm etmesi ve imzalanması şart 

değildir. Bununla birlikte, havale talimatı, doğrudan bir elektronik araç yardımıyla da 
oluşturulabilir. Ancak faks veya benzeri iletişim araçlarıyla gönderilen metin şeklindeki 
havale talimatının saklanabilecek mahiyette olması gerekir (TBK m. 14, f.2). Bu 
saklama işlemi genel olarak, elektronik ortamda yapılmaktadır (TTK m. 64, f.2). Aksi 
halde, elektronik ortamda saklanamayan metinlerin adi yazılı şekil yerine geçtiği kabul 
edilmeyecektir. 

 
B. Talimattaki İrade Beyanı İle Sadır Olan Kişi Arasında Maddi Bağ 
Kurulması 
 
İmza, irade beyanın sadır olduğu belge üzerindeki metin ile bu kişi arasında bağ 

kuran, bu kişiyi gösteren ve diğer kişilerden ayırt etmeye yarayan işarettir (Tuğ, 1994, 
s. 56; Deliduman, 2000, s. 417; Kocayusufpaşaoğlu/ Hatemi/ Serozan/ Arpacı, 2008, s. 
300; Eren, 2015, s. 274). İmza ile kapatılan metin, imza atan kişi tarafından kabul 
edildiği anlamına gelir (Antalya, 2015, s.457).Bununla birlikte, kağıt veya elektronik bir 
taşıyıcıya tespit edilmiş olan bir metne yansıtılan iradenin kimden sadır olduğunun 
tespiti imza, e-imza, kabul etme, teyit edilmiş olmasına bakılarak veya bilirkişi 
incelmesiyle ispat edilmesi mümkündür. 

 
Kağıt taşıyıcı üzerindeki imzanın, istisnalar dışında mutlak surette el yazısıyla 

atılması gerekir (TBK m. 15, f. 1). Ancak, okuma yazma bilmeme, bedeni engeli 
sebebiyle yahut teknolojiden faydalanma sebepleriyle kişiyi işaret eden imza yerine 
imza fonksiyonunun yüklendiği bazı yöntemler istisna olarak kabul edilmiştir. Bunlardan 
ilki, imza atamayanların hukuki işlem yapmalarını sağlayacak imza fonksiyonunu yerine 
getiren imkanlardır. Bunlar parmak izi, usulüne uygun olarak onanmış el ile yapılmış 
işaret ya da mühür (TBK m. 16), el ile yapılmış, mühür veya işaretin onaylanması (NK 
m. 75) ve imza atamayanların alet veya parmak izi kullanmak suretiyle işlem 
yapmasıdır (HMK m. 206). İkincisi ise, faks ve benzeri iletişim araçları ile gönderilen 
metinlerde alıcının hesaptan işlem yapmaya yetkili kimseyi aramak suretiyle yaptığı 
teyittir (TBK m. 14, f. 2).  

 
Faks veya benzeri iletişim araçlarıyla gönderilen havale talimatının yazılı şekil 

yerine geçmesi için elektronik olarak gelen talimatın bozulmadan gelmesine “bütünlük”, 
hesaptan işlem yapmaya yetkili kişinin iradesini yansıtmasına “gerçeklik” ve bu iki 
unsurun birlikte doğrulatılması vakıasına da “teyit” işlemi denir. Bu kapsamda, adi yazılı 
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şekildeki imza yerine, adi yazılı şekil yerine geçecek olan belgenin üretilmesinde teyit 
işlemi geçer. Bu teyit işlemi, elektronik iletişim araçlarından gönderilen havale 
talimatının gönderen kişi tarafından iletildiği veya onun egemenlik alanı içinde olan 
elektronik araçlardan kendi bilgisi veya onayı dahilinde gönderildiğinin tespit 
edilmesidir. Bu teyit işleminin, havale talimatını gönderilen kişi ile banka arasında 
doğrudan veya bilgisi kapsamında kurulan bağlanın objektif olarak ortaya koyacak 
şekilde yapılması gerekir. 

 
Talimatı gönderen kişinin belgeyi, şubeye teslim etmesiyle birlikte belgede 

tecessüm eden irade beyanı sahibinin ıslak imzasını kendisinde varsa imza sirküleriyle 
kıyaslayarak, gerçek olup olmadığı kontrol eder. Belgedeki imza, tasarrufa yetkili kişi ile 
somutlaşan irade beyanı arasında bir bağ kurmak suretiyle kişiyi tanımlamaya ve ayırt 
etmeye yarar. Ancak, irade beyanı ile kişi arasındaki bağı teyit eden tek işaret imza 
değildir. Bu nedenle, kanun koyucu, sadır olan kişi ile belgede somutlaşan irade beyanı 
arasında imza dışındaki bazı işaretlerle de maddi bağ kurulmasına imkan tanımıştır. 

 
Kağıt veya benzeri geleneksel belgeye tespit edilen irade beyanı ile sadır olan 

kişi arasındaki maddi bağ yazının veya imzanın grafolojik incelemesi yapılarak 
kurulabilir. Ancak, elektronik belgelerde bu bağ teknik takip yapılmak suretiyle farazi 
olarak kurulabilir (Erturgut, 2004, 71; Göksu, 2011, s. 59). Burada yapılacak teknik 
takipte, metinin güvenli e-imza ile şifrelenmesi ile güvenli olmayan e-imza ile 
şifrelenmesi noktasında bir tasnif yapılması gerekir. Kanun koyucu, güvenli e-imza ile 
oluşturulan elektronik verilerin senet hükmünde olduğunu açık bir şekilde belirtmiştir 
(HMK m. 205, f. 2). Zira, güvenli e-imza, münhasıran imza sahibine bağlı olan sadece 
imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli e-imza oluşturma aracı ile oluşturulan, 
nitelikli elektronik sertifikaya dayandığından sahibinin kimliğinin tespitini ile sonradan 
değişiklik yapılıp yapılmadığının denetimini sağlayan fonksiyonlara sahiptir. Ancak, bu 
fonksiyonlara sahip olmayan e-imza ile şifrelenen veriler için aynı sonuca varmak 
mümkün değildir. Başka bir ifade ile güvenli e-imza dışında şifrelenmiş elektronik 
belgelerin kesin delil olarak kabulü mümkün değildir (Yılmaz, 2013, s. 1119).  

 
Tıpkı, faks ile gönderilenlerde olduğu gibi, diğer iletişim araçlarıyla gönderilen 

havale talimatlarında da gönderen kişinin kimliğini tespitteki güçlük nedeniyle güvenli 
olmayan e-imzalı (dijital) belgelerin delil başlangıcı olarak kabul edilmesi gerektiği 
görüşünün savunulmaya değer olduğu kanaatindeyiz (Keserberber, 2000, s. 548; 
Pekcanıtez, 2002, s. 419: Erturgut, 2005, s. 256; Bulut, 2008, s.100). Bunların takdiri 
delilden (delil başlangıcı) senet hükmünde kesin delile dönüşmesi için mutlak surette 
teyit edilmesi gerekmektedir (TBK m. 14, f. 2). Böyle bir durumda, belgenin adi yazılı 
şekil yerine geçmediğini iddia eden kişi imzaya değil, gönderilen belgenin kendisinden 
teyit edilmediği itirazında bulunması gerekir. Bu konuda ileri sürülen itiraz sebeplerinin 
değerlendirilmesi ise teknik bilirkişi tarafından incelenmesi gerekir.  

 
İradenin yansıdığı metnin altına, iradenin sadır olduğu kişinin imzası alınarak adi 

yazılı şekil şartını yerine getirmek genel kuraldır (TBK m. 15). Bununla birlikte, kanun 
koyucu ıslak imza dışında imza fonksiyonu yerine getiren diğer çözümleri bazı 
gerekçeler ile istisna olarak kabul etmiştir. Bunlardan ilki, imza atacak kimsenin okuma 
yazma bilmemesi veya bedeni engeli sebebiyle imza atamamasıdır. Diğerinin ise, 
günümüz iletişim teknolojisinden faydalanmak olduğu söylenebilir. Bu nedenle, faks ve 
benzeri iletişim araçlarıyla gönderilen belgelerde imza yerine geçen teyit etmek 
istisnası benimsenmiştir. Burada, teyit için öncelikle gelen faks ise numarası ve metnin 
altındaki imza kontrol edilmelidir. Gelen imza içermeyen e-posta ise bu durumda geldiği 
e-posta adresi (domain) kontrol edilmelidir. Ancak, gerek telefon ve faks numarası, 
gerekse e-posta adresinin sahtesi kolaylıkla kullanılabilir. Bu kapsamda, faks veya 
diğer iletişim araçlarıyla gelen havale talimatının gerçekliği ve bütünlüğünün teyidi, 
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metnin sadır olduğu kişiyle, önceden alınan faks, telefon numarası veya e-posta adresi 
kullanılarak, talimatın geldiği mecradan farklı bir mecra kullanılarak iletişim kurmak 
suretiyle yapılmalıdır (Yönetmelik m. 6, f.4; m. 7, f. 6; m. 8, f.4; m. 9, f. 3; m. 10, f.3).  

 
IV. Elektronik İletişim Araçlarıyla Gönderilen Havale Talimatı 
 
Havale yapılmasına dair talimatın usulüne uygun şekilde hazırlanmış ve havale 

ödeyicisine (banka) teslim edilmiş olması gerekir. Olağan havale olarak adlandırılan bu 
yetkilendirmede, havale ödeyicisi olan banka ile havale alıcısı arasında bir sözleşme 
ilişkisinin bulunması da mecburi değildir. Ancak, 20.000 TL veya üzerinde bir tutarın 
havale talimatı, sürekli olmayan iş ilişkisi içinde olan bir kimse tarafından verilmiş 
olabilir. Böyle bir durumda banka, sürekli iş ilişkisi içinde olmayan kişi ile temsilcisinin 
“müşterini tanı” ilkesinden hareketle kimlik bilgilerini alması, adres ve diğer iletişim 
bilgilerini de teyit etmesi gerekir (Yönetmelik m. 5, f. 3).  

 
Öte yandan, faks ve diğer iletişim araçlarıyla gönderilen asıl metinin, karşı tarafta 

alınan şekli bir suretidir. Bu itibarla, fotokopide imza bulunsa bile ıslak imza taşımadığı 
için bu işaretin sadır olduğu kişiyi olup olmadığını denetlemek mümkün olmadığından 
imza unsurunun eksik olduğu kabul edilir (Akçan, 2001, s. 173; Antalya, 2015, s. 458). 
Aynı kabul, güvenli e-imza ile şifrelemeden faks dışındaki üzerinde metin yazılabilen 
iletişim araçlarıyla gönderilen havale talimatları içinde geçerli olduğu söylenebilir. 

 
A. Havale Talimatının Sürekli Olmayan İş İlişkisi İçinde Verilmesi  
 
Havale talimatı, bankaya bir kişinin adına açılmış olan bir paranın başka hesaba 

gönderilmesi veya adına müracaatında ödenmesi maksadıyla da verilebilir. Böyle bir 
durumda, havale talimatını veren kişi ile banka arasında daha önceden imzalanmış bir 
cari hesap veya ciro sözleşmesi bulunmayabilir. Böyle bir ihtimalde havale eden ile 
havale ödeyicisi (Banka) arasında bir ciro sözleşmesinin bulunması şart olmadığı gibi, 
bir sözleşme bulunsa dahi olağan havale işlemi bu sözleşmeden tamamen ayrı ve 
bağımsızdır (Türk, 2007, s. 188). Dolayısıyla, havale talebinin hukuki mahiyeti, bu 
yetkilendirme ilişkisinin kurulması konusunda öneri olarak değerlendirilebilir (TBK m. 
555). Kabulün ise, havale ödeyicisi bankanın, gelen tutarı havale alıcısının hesabına 
alacak kaydedildiği veya kaydedilmese dahi havaleye ilişkin bildirimin alıcının hakimiyet 
alanına girdiği anda gerçekleştiği söylenebilir. 

 
Mevduatta tutulan para veya diğer para ile ölçülebilen haklar 5411 sayılı 

Bankacılık Kanunun 61 ve 151. maddeleri ile hukuki korumaya kavuşturulmuştur. Bu 
itibarla havale, havale edenin havale alıcısına olan borcun ifası amacıyla yapılıyorsa, 
bu borç ancak havale ödeyicisin (banka) borcu ifa etmesiyle sona erer (TBK m. 556, f. 
1). Böyle bir durumda, havale eden havale ödeyicisine (banka) verdiği yetkiyi geri 
alamaz (TBK m. 559).  

 
Olağan havale işlemi havale alıcısına bir belge verilmek suretiyle bilgilendirilip, 

onun havale ödeyicisine ibraz ettiği bir süreç iken, banka havalesinde işlem doğrudan 
doğruya banka tarafından yürütülmektedir (Türk, 2007, s. 189). Görüldüğü üzere, 
olağan havalede, havale alıcısı havaleyi reddetmediği sürece havale ödeyicisi ona 
ödemekle yükümlüdür (TTK m. 559). Bankanın sürekli olmayan iş ilişkisi içinde bir 
kişinin yetkilendirmesiyle havale alıcısına ödemede bulunmaya hazır olduğunu beyan 
etmediği sürece, talimatı yerine getirmek konusunda bir mecburiyeti bulunmamaktadır. 

 
Ancak, havale talimatını alan banka, TBK’da düzenlenen havale ile ilgili hükümler 

ile HMK’da düzenlenen hukuki işlemin ispatına ilişkin hükümleri dikkate alarak ve 
bunlara ek olarak Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 
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Önlenmesine Dair Mevzuat çerçevesinde talimatı değerlendirir. Bankanın havale 
talimatını reddetmesiyle birlikte havale ilişkisi kurulmayabilir. 

 
B.- Havale Talimatının Sürekli İş İlişkisi İçinde Verilmesi 
 
Banka ile müşteri arasında sürekli iş ilişkisi bir sözleşme ile kurulabilir. “Ticari 

kredi açma sözleşmesi” bankaların hazırladığı ve içinde kredi, vekalet, iş görme ve alım 
satım gibi sözleşmelerin unsurlarıyla birlikte tipik sözleşmelerde bulunmayan hükümleri 
de içeren kendine özgü (sui generis) bir sözleşmedir. Ciro sözleşmesinde şekil şartı 
aranmazken, cari hesap sözleşmesinde yazılı şekil geçerlilik şartı olarak öngörülmüştür 
(TTK m. 89, f. 2). (Bu konudaki diğer görüşler hakkında bkz. Türk, 2007, s. 216-221). 
Ancak, her iki sözleşme tipinde de vekalet sözleşmesine ilişkin hükümler 
bulunmaktadır. 

 
Müşterinin hesabından ödeme veya havale yapılmasına dair talimatın yerine 

getirilmesi, doktrindeki çoğunluk görüşüne göre tarafların daha önceki bir tarihte 
imzaladıkları ciro sözleşmesi olarak nitelenen çerçeve sözleşmesindeki yükümlülüğün 
yerine getirilmesidir (Kocaman, 2000, s. 21; Türk, 2007, s.214-228; Tekinalp, 2009 § 
38, N. 34). Bununla birlikte, ciro sözleşmesi ne TBK, ne de TTK’da bir sözleşme tipi 
olarak düzenlenmiştir. Alelade bir tasarruf mevduatı hesabının açılması için imzalanan 
sözleşmeyle her zaman bir ciro sözleşmesinin kurulduğunu kabul etmek mümkün 
değilse de, çoğunlukla cari hesap sözleşmesinin imzalanmasıyla, zımnen ciro 
sözleşmesinin kurulduğu kabul edilmektedir (Kocaman, 2000, s. 21; Türk, 2007, s.215). 
Bu nedenle, bankanın vekalet sözleşmesine ilişkin hükümlere uygun davranmak 
mecburiyeti bulunduğundan hukuka uygun verilen havale talimatı işlemini yapmayı 
reddetmemesi gerekir (TBK m. 505, f. 1). 

 
Bankalar ile sürekli iş ilişkisi içinde oldukları müşterileri arasında “ticari kredi 

açma sözleşmesi” veya “genel bankacılık hizmetleri sözleşmesi” bulunmaktadır. 
Bunların içinde bulunan ve doktrinde ciro sözleşmesi olarak da adlandırılan hizmet 
veya vekalet sözleşmesine ilişkin hükümlere dayanarak, müşteri kağıt, faks veya diğer 
elektronik araçlarla bankalara hesaplarından ödeme, havale gibi işlem yapılması 
talebini içeren talimatlar göndermektedir. Bankalar bu sözleşmelere talimatların yazılı, 
açık ve anlaşılır olmaları gerektiğine, aksi takdirde işlem yapmayacaklarına yönelik 
kayıtlar koymaktadırlar. Ayrıca, bu sözleşmelerde telefon, faks, e-posta veya diğer 
iletişim araçlarıyla gönderilen talimatların yazılı olarak teyit edilmedikçe işlem yapma 
konusunda mecbur olmadıklarına yönelik kayıtlar da bulunmaktadır. 

 
 Belirli bir tutarın havale edilmesi emri, ciro sözleşmesine göre bir talimat 

karakterine sahip olmasından dolayı, banka havale emri veren kişinin talimatını yerine 
getirmek konusunda bir yükümlülüğü söz konusudur (Kocaman, 1997, s. 360 Türk, 
2007, s.214-228; Tekinalp, 2009 § 38, N. 34). Doktrinde, bankanın, havale talimatını 
yerine getirmesinin, ciro sözleşmesinden doğan aktif yükümlülüğü, gelen paraları 
alacak olarak kaydedilmesi ise pasif yükümlülüğü olarak nitelendirilmiştir (Türk, 2007, 
s. 222).   

 
C. Gönderilen Havale Talimatının Gerçekliği ve Bütünlüğünün Teyit 
Edilmesi 
 
Teyit işlemi ticari hayatta sık uygulanan bir müessese olup, Türk hukukuna 

yabancı değildir. Bu kapsamda, teyit mektubu (TTK m. 21, f. 3) ve cari hesapta yapılan 
ödeme, havale ve mahsup işlemlerini gösteren (İİK m. 68) cari hesap özetinin tebliği 
neticesinde sesiz kalınması da bir teyit işlemidir. Buna göre, teyit mektubunu alan kişi 8 
gün içinde içeriğe itiraz etmemesi halinde içerik alan tarafından kabul edilmiş sayılır 
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(TTK m. 21, f. 3). Benzer şekilde süresi içinde gönderilen cari hesap özetini alan kişi bir 
ay içinde itiraz etmemesi halinde hesap özetinin dayandığı belgelerde kendisine ait 
olduğu iddia edilen imzayı kabul etmiş sayılır (İİK m. 68, f. 3). Bu itibarla, bunları alan 
kişilerin itiraz etmeyerek sükût etmesi halinde bunların aksi ancak yazılı delille ispat 
edilebilir (HMK m. 201). 

 
Teyit işlemi hukuki bir süreçtir; Bu süreç, gönderilen havale talimatının, banka 

çalışanının doğrudan görebileceği şekilde egemenlik alanına girdiği anda başlar. Banka 
çalışanı tarafından havale talimatının tasarrufa yetkili kişiden geldiği ve içeriğin 
bütünlüğünün doğruluğu, talimatın geldiği kanal dışında başka mecrayı kullanarak 
yahut farklı bir iletişim aracıyla sözlü veya yazılı olarak teyit alınmasıyla sona erer. 
Ancak, havale ilişkisinin kurulabilmesi için irade beyanının banka ile havale alıcısına 
varması gerekir (Türk, 2007, s. 62; Köse, 2011, s. 130). İrade beyanı, bu kişilerden 
birisine ulaşmaması halinde yetkilendirme işlemi kurulmuş olmayacaktır. 

 
TBK m. 14, f. 2’de teyidin nasıl yapılacağı bir şekle bağlanmış değildir. Bu 

nedenle, bankacılık uygulamasında genelde faks veya benzeri iletişim araçlarıyla 
gönderilen havale talimatında imzası bulunan kişi, banka çalışanı tarafından telefonla 
aranarak kimlik tespiti yapılmakta ve kimle ne zaman görüşüldüğüne dair kayıt 
düşülmek suretiyle teyit süreci tamamlanmaktadır. Bu şekilde yapılan sözlü teyit 
halinde telefon şirketinin kayıtlarından görüşüldüğü şeklen ispat edilebilir. Ancak maddi 
olarak içerikte ne konuşulduğu konusunda banka ispat sorunu ile karşılaşabilir. Hatta 
sahtecilik riski de gündeme gelebilir. Ancak, senet asılları üzerinde yapılabilecek olan 
sahtecilik riski, faks veya diğer iletişim araçlarıyla gönderilen havale talimatları içinde 
geçerlidir. Bu itibarla bu risk, faks veya diğer iletişim araçlarıyla gönderilen ve teyit 
edilmiş olan havale talimatlarının yazılı şekil şartlarını yerine getirdiğini kabul 
etmemenin gerekçesi olarak gösterilmemelidir. 

 
Teyit işleminin, faksın gönderildiği karşı taraftaki kişi eliyle dürüstlük kuralları 

çerçevesinde en kısa sürede yapılması gerekir (Antalya, 2015, s. 459). Yargıtay bir 
kararında 5 ay geçtikten sonra faks teyidi istemenin kusur olduğu ve özen borcuna 
aykırılık teşkil ettiğine karar vermiştir (11. HD, 19.10.2006, E. 2005/13305, K. 2006/ 
10561). Zira, teyit süreci hazırlar arasında yapılan hukuki işlemdir (Bkz.yuk. II, A). 

 
Kanun koyucu, TBK m. 14, f. 2’de teyitten söz etmiş ancak, teyidin nasıl 

yapılacağı konusunda sükût etmiş ve bu işlemin uygulama içinde belirlenmesini tercih 
etmiştir. Gönderilen havale talimatının teyidinin gerçeklik ve bütünlük ilkesi 
çerçevesinde yapılması gerekir. Burada, gerçeklik ile kast edilen gönderilen talimatın 
bu işlemi yapmaya yetkili olan kişinin iradesi ile oluşmuş olması ve talimatın yerine 
getirilmesi konusunda banka çalışanına emir içermesidir. Bütünlük ile kast edilen ise, 
işlemi yapmaya yetkili kişinin iradesinin bir değişikliğe uğramadan talimatın yerine 
getirilmiş olmasını ifade eder (Wright/Winn, 2000, s. 6.1-5). 

 
Banka tarafından teyidin, havale talimatının geldiği aynı kanaldan olsa bile farklı 

bir iletişim aracıyla ve farklı bir mecradan yapılması, işlemi daha güvenli hale 
getirecektir. Zira, sahte havale talimatının gönderildiği telefon yahut e-posta 
numarasından teyit yapılması sahteciliğe uygun zemin hazırlayabilir. Bu itibarla, 
gönderilen havale talimatının teyidinin, farklı bir kanaldan yapılması buna imkan yok ise 
en azından farklı bir telefon numarasından yapılması tercih edilmelidir.   

 
Adi yazılı şekil veya adi yazılı şekil yerine geçen metinlerin, senet hükmünde 

kesin delil sayıldığı söylenebilir (TBK m. 14, f. 2; HMK m. 205, f. 2). Bu itibarla, bir işlem 
talimatının ıslak imzalı bir mektup, telgraf veya güvenli e-imza ile imzalanıp gönderilen 
belge yahut teyit edilmiş ve saklanabilen metinler adi yazılı şekil yerine geçtiğinden 
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bunların senet hükmünde olduğu kabul edilip, kesin delil sayılması gerekir(TBK m. 14, 
f. 2). Ancak, hükümde geçen“…..teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks ve buna benzer 
iletişim araçlarıyla gönderilip saklanabilen….” ifadesinden ne anlaşılması gerektiği ile 
teyidi kim, nasıl ve hangi iletişim aracını kullanarak yapacağı konusunda usul ve esası 
gösteren bir yasal mevzuat bulunmamaktadır. 

 
Teyidin nasıl yapılacağına dair bazı hükümler Tedbirler Yönetmeliği’nde 

düzenlenmiştir. Buna göre, sürekli iş ilişkisinde herhangi bir işlem yapmadan önce 
bankaya talimat verecek gerçek veya tüzel kişinden kimliğini tespite yarayacak ad ve 
soyadı ile birlikte imza örneği, faks ve telefon numarası ile e-posta adresi alınır (Alınan 
diğer bilgiler için bkz. gerçek kişiler için m. 6; yurt içi tacir tüzel kişiler için m. 7; yurt dışı 
tacir tüzel kişiler için m. 11; dernek ve vakıflar için m. 8; sendika ve konfederasyonlar 
için m. 9; siyasi partiler için m. 10; tüzel kişiliği olmayan teşekküller için m. 12; kamu 
kurumları için m. 13; başkası adına hareket edenler için m. 14). Banka, sürekli iş 
ilişkisine girdiği müşterisine ait bilgileri kullanarak kimlik tespiti ve teyidi yapabilir. Teyit 
işlemi, düzenleyen kişi veya kuruma ya da diğer yetkili mercilere başvurarak talimatın 
gerçekliğini ve bütünlüğünü doğrulatma suretiyle yapılır (Yönetmelik m. 15).  

  
Teyit edilmiş saklanabilen metinden kasıt, gönderilen havale talimatının müşteri 

tarafından gönderildiğinin doğrulatıldığı ve bütünlüğünün teyit edilmesinden sonra 
herhangi bir değişikliğe uğramadan elektronik ortamda saklanabilen belgedir. Bu 
noktada, teyit edilmiş metni saklayan kişi işlemin tarafları olabileceği gibi bağımsız bu 
konuda faaliyet gösteren üçüncü kişilerde olabilir. Bu saklama işlemi, bu konuda 
faaliyet gösteren PTT gibi işletmeler üzerinden faks olarak çekilen imzalı mektup, 
imzalı telex veya telgraf olması halinde gerçekliğin ve bütünlüğün ispatında kolaylık 
sağlayacaktır. 

 
Faks ve benzeri iletişim araçlarıyla gönderilen metnin ve karşı tarafça alınması, 

bu suretlerin adi yazılı şekil yerine geçmesi için yeterli değildir. Talimatı gönderenin bu 
sureti imzalaması veya imzanın kendisine ait olduğunu kabul etmesi halinde ikrar ettiği 
vakıa çekişmeli olmaktan çıkar ve ispatına ihtiyaç kalmaz (HMK m. 188). Faks ve 
benzeri iletişim araçlarıyla gönderilen havale talimatı gönderenin hesaplardan işlem 
yapılması yetkili olduğuna dair teyidinin gerçeklik ve bütünlük ilkesi çerçevesinde 
yapılmasıyla senet hükmünde olan kesin delile dönüşür. 

 
Üçüncü tarafın, faks ve telgraf gönderilmesinde PTT örneğinde olduğu gibi her 

zaman metnin içeriğinden haberdar olması mümkün değildir. Ancak, Telekom veya 
GSM şirketi yahut internet erişim sağlayıcı olarak hizmet sağlayanlar ticari faaliyet 
kapsamında içeriğe bilgisi dahilinde aracılık etmeseler dahi, alınan veya gönderilen 
havale talimatının log kayıtlarını belirli süreyle tutuyor olabilirler. Bu itibarla, banka 
tarafından yerine getirilen havale talimatının gönderilme ve alınma trafiğine ait tarih 
bilgilerinin hizmet sağlayıcıdan (üçüncü kişi) temin edilmesi havale talimatının içeriğini 
olmasa da böyle bir işlemin yapılması için iletişim kurulduğunu ispatlayacaktır. 

 
Öncelikle, tarafların bu metni saklaması halinde, gönderilen ve banka çalışanının 

teyit ettiği metnin aynı olduğunu ispat etmek için log kayıtlarının birbirini zaman 
itibariyle takip etmesi gerekir. Ayrıca, gönderilen ve teyidi alınan metnin kullanıldığı 
iletişim aracının bağlı olduğu telefon numarası, IP numarası, (alan adının) e-posta 
adresi log kayıtlarının birbirini doğrular nitelikte olması gerekir.     
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V. Doktrinde Teyidin Yapılma Yöntemine İlişkin Görüşler 
 
Kanun koyucunun adi yazılı şekil yerine geçeceğini belirttiği imzalı mektup ve 

telgraf ile güvenli e-imza ile oluşturup saklanabilen metinler yönünden doktrinde bir 
tartışma bulunmamaktadır. Buna gerekçe olarak kağıt taşıyıcıya tespit edilen irade 
beyanlarını oluşturan ıslak imza metnin, karşı tarafta veya imzalı telgrafta olduğu gibi 
posta idaresinde saklanıyor olmasıdır. Güvenli e-imzalı metinler için ise gerekçe ıslak 
imzanın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağına yönelik kanun hükmüdür (TBK m. 15, f. 
1; HMK m. 211, f. 2). Ancak, doktrinde aynı hükümde yer verilen “…..teyit edilmiş 
olmaları kaydıyla faks veya buna benzer iletişim araçlarıyla gönderilip saklanabilen 
metin….” ifadesinin nasıl uygulanacağı konusu tartışmalıdır.  

 
Havale talimatının yazılı şekil yerine geçmesi için kendisi aleyhine delil teşkil 

edecek kişi tarafından yazılmış olması şart değildir; Bu talimatın senet olarak kabulü 
için gönderenin bilgisi dahilinde yazıldığını ve kendisinden sadır olduğunu imzasıyla 
veya imza yerine geçtiği kabul edilen diğer bir yöntemle doğrulanması gerekir. Ancak, 
doktrinde bu doğrulamanın hangi araçla ve nasıl yapılacağı konusu tartışmalıdır.  

 
Bir görüşü göre, teyit ile kast edilen, gönderen kişinin iradesini yansıtan ve alan 

kişiye faks veya benzer iletişim aracıyla gelen işlem yapma talimatının içeriğini ve 
talimatın kendisi tarafından gönderildiğini kabul etmesidir. Burada teyit ile murat edilen, 
gönderilen havale talimatındaki metnin bütünlüğünün ve doğruluğunun gönderen 
tarafından onaylanması ve kabul edilmesidir (Kılıçoğlu, 2015, s. 131). Bu kapsamda, 
gönderilen havale talimatının gerçekliği ve bütünlüğünün teyidi maddi bir vakıa 
olduğundan her türlü delille kanıtlanabilir (Kılıçoğlu, 2015, s. 131; Yeniocak, s. 2011,  
s. 39). 

 
İkinci bir görüşe göre, faks veya diğer iletişim araçlarıyla gönderilen imzalı metnin 

fotokopisi bankaya ulaştığı ve ispat aracı olarak ıslak imzalı metin bankanın fiilen eline 
geçtiği anda teyit yapılmış sayılacaktır (Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/ Serozan/ Arpacı, 
2008, s. 300; Eren, 2015, s. 275; Kapancı, 2012, s. 427). Bu görüş ağırlıklı olarak işlem 
güvenliğini merkeze koymuştur. Ancak, ticari hayatta faks veya benzeri iletişim 
araçlarının kullanılması suretiyle ticari işlemlerin süratli sonuçlandırılması hukuk 
güvenliğine feda edilmemelidir. Aksi halde, anılan hüküm uygulanamaz hale gelecek ve 
uygulamada pratik bir fayda sağlamayacaktır. Ayrıca, sahteciliğin ıslak imzalı metinler 
üzerinde de yapılabileceği de unutulmamalıdır. 

 
Üçüncü görüşe göre ise, faks benzeri iletişim araçları tespit edilirken, havale 

talimatını gönderen kişinin kendi iradesini açıkladığı metnin gönderilme ile alınma 
sürecinde gerçekliği ve bütünlüğü bozulmadan karşı tarafa iletildiği kontrol edilmelidir. 
Bu tip elektronik makinalardan karşı tarafa gerçeklik ve bütünlük içinde gönderilen 
havale talimatında gönderen kişiden teyit alındıktan sonra imza aranmamalıdır. Bu 
kapsamda, aynı makinada oluşturulan veya makinaya sonradan aktarılan metinler e-
imza kullanılmadan gönderilse bile e-posta, cep telefonu ile gönderilen mesaj, yazı 
veya görüntü olarak iletilmesi fark yaratmaksızın imza unsurunu ihtiva etmese de 
yeterli görülmelidir (Antalya, 2015, s. 460). 

 
Nihayet son görüşte ise, faks veya benzeri iletişim aracıyla gönderilen belgede 

imza fonksiyonu yerine geçen maddi vakıa doğru kişiden geldiğinin gerçeklik ve 
metninde bütünlüğünün teyit edilmesi işlemidir. Burada hukuki ilişki kabulle değil, teyit 
işleminin yapılmasıyla kurulmuş olacaktır (Oğuzman/Öz, 2015, s. 145). Öncelikle 
talimatı gönderen kişinin kimliğinin belirlenebilir olması şarttır. Bununla birlikte, ıslak 
imzalı metnin karşı tarafa iletilmesine gerek duyulmadan gönderilen metinin 
onaylandığı, karşı taraça gönderene bildirildiği anda adi yazılı şeklin gerçekleştiği 
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savunulmaktadır. (Oğuzman/Öz, C.I 2015, s. 145; Yeniocak, s. 2011, s. 39). Yeniocak 
ise gönderileni alan çalışanın metnin altına kabul ettiklerine dair şerh düşüp altını 
imzalanmasından sonra tekrar faks ile gönderene iletilmesiyle adi yazılı şekil yerine 
geçen işlemin tamamlandığı görüşündedir (Yeniocak, s. 2011, s. 40). Bu görüş, yüz 
yüze olmadığı bir kişiye müşteri sırrını içeren gönderilen metni açıklayarak teyit istediği 
için sahteciliğe yol açabilir. Bu nedenle, müşteri bilgileri açıklanmadan karşı taraftan 
gönderdiği metnin teyit edilmesi istenmelidir. 

 
Bu görüşü müdafaa edenler onayında aynı iletişim kanalından (faksla, e-posta ile 

gibi) alınması gerektiğini belirtmiştir. Ancak, aynı aracın teyit vasıtası olarak 
kullanılması konusunda da tartışma bulunmaktadır. Antalya ise haklı olarak teyidin 
tekrar aynı araçla yapılmasının doğru olmadığı görüşündedir (Antalya, 2015, s. 459). 

 
Yargıtay uygulamasında ise, faksla gelen havale talimatının faksı göndermesi 

gereken müşteriden telefonla doğruluğunun teyit alınmadan yapılmasının hukuka aykırı 
olduğu yönünde kararlar verildiğini görmekteyiz (11. HD, 20.02.2014, E. 2013/12981, 
K. 2014/3119;11. HD, 03.10.2011, E. 2010/1461, K. 2011/11634; 11. HD, 22.10.2007, 
E. 17165/ K. 310446; 11. HD, 26.12.2006, E. 2005/12571, K. 2006/ 13794; 11. HD, 
28.05.1996, E. 2830/ K. 11939).  

 
VI. Gönderilen Havale Talimatının Delil Sözleşmesi Konu Olması 
 
Delil sözleşmesi, bir hukuki işlemin veya maddi vakıanın banka kayıtları, basılı ve 

elektronik olarak tutulan ve saklanabilen metin, ses veya görüntü ile ispat 
edilebileceğine yönelik yapılan akde verilen addır (Kuru/Arslan/Yılmaz, 2013, s. 441; 
Erturgut, 2004, s. 269). Delil sözleşmesi, yazılı veya mahkeme önünde tutanağa 
geçirilecek bir beyanla yapılabilir (HMK m. 193). Delil sözleşmesi münhasır ve 
münhasır olmayan delil sözleşmesi şeklinde yapılabilir. Münhasır delil sözleşmesinde 
taraflar bir davada belirli bir uyuşmazlığın belirli bir uyuşmazlıkta kararlaştırılan deliler 
ile ispat edebileceğine ilişkin hükümler konabilir. Bu şekildeki bir sözleşmeden sonra 
taraflar, kararlaştırdıkları delil dışındaki delilere dayanamazlar (Bkz. Erturgut, 2004, s. 
268; Göksu, 2011, s. 60). Delil sözleşmesinin konusu ispattır ve konusunu her çeşit 
delil oluşturabilir. Ancak, taraflardan birinin ispat hakkının kullanımını güçleştiren, 
imkansız hale getiren veya ortadan kaldıran delil sözleşmeleri geçersizdir (HMK m. 
193, f. 2). 

 
Sözleşme ile kesin delil oluşturulamaz, kesin deliller kanunda senet (HMK m. 

199), yemin (HMK m. 225) ve kesin hüküm (HMK m. 303) şeklinde “numerus clausus” 
olarak sayılmıştır. Ancak, doktrindeki bir görüşe göre taraflar kanunda sayılanlar 
dışında kesin delil kararlaştırabilirler. Bu görüşün hukuki dayanağı olarak, delillerin 
hakim tarafından serbestçe değerlendirilmesi (HMK m. 198) ile delil sözleşmesine 
(HMK m. 193) ilişkin hükümler gösterilmektedir (Taşpınar, 2001, s. 200-201; Erturgut, 
2004, s. 272). 

 
 Bankacılık hizmet veya kredi sözleşmelerinde banka kayıtlarının müşteri ve 

kefiller tarafından kesin delil olarak kabul edileceğine yönelik kayıtlar genel işlem şartı 
şeklinde konulmaktadır. Burada, faks ve benzeri iletişim araçlarıyla gönderilen havale 
talimatları dahil olmak üzere bankanın yazılı defter, görüntü ve ses kayıtları ile 
elektronik ortamda saklanabilen tüm belgelerin ispat bakımından yeterli olabileceğini 
kararlaştırabilirler (Gökyayla, 2001, s.171).  

 
Taraflar arasında delil sözleşmesi yapmaları kaydıyla, senetle ispat edilmesi 

gereken durumlarda faks veya benzeri iletişim araçlarıyla gönderilebilen ve 
saklanabilen kayıtlar ile ispat mümkün hale getirilebilir. Böylece, faks ve benzer iletişim 
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araçlarıyla gönderilen havale talimatları, hakimler tarafından incelenebilecek “caiz delil” 
sayılması sağlanmış olacaktır (Konuralp, 2009, s. 61; Erturgut, 2004, s. 272). Ancak, 
belirlilik ilkesi gereği bu sözleşmenin hangi havale talimatlarını caiz hale getirdiğini ve 
hangi uyuşmazlıkta delil olarak kararlaştırılmış olduğu yazılı bir şekilde tespit edilmiş 
olması gerekir (Konuralp, 2009, s. 66; Erturgut, 2004, s. 275; Gökyayla, 2001, s. 171).  

 
Banka ile müşterisi arasında yapılan bankacılık hizmet sözleşmesinde faks ile 

gelen havale talimatlarının, teyit alınmadan yerine getirilebileceği yönünde hükümler 
bulunabilir. Yargıtay kararına konu bir olayda banka çalışanı sözleşmede yer alan bu 
hükme dayanarak, faks talimatı üzerinde imza incelemesi yapmadan havale talimatı 
işlemini gerçekleştirmiştir. Yargıtay iki gerekçeye dayanarak bu davayı reddetmiştir. 
Bunlardan ilki, faks talimatıyla yapılan ödemelerin davacı tarafından mahkemeye ibraz 
edilen hesap cüzdanında yer aldığı, bunlardan haberdar olmadığını iddia etmesi 
hayatın olağan akışına aykırı olduğudur. Diğeri ise, hesap cüzdanında yazılı olan ilk 
işlem tarihi 27.04.2009 ile son işlem tarihi 21.02.2011 olan tarihleri arasında faks 
talimatı ile yapılan işlemlere sessiz kalmasıdır. Davacının bu şekilde faks ile yapılan 
işlemlere zımni icazet verdiği kabul edilmiştir (11. HD, 12.03.2015, E. 2014/11979, K. 
2015/3382). 

 
Taraflar arasındaki delil sözleşmesinde belirli bir faks ve telefon ya da e-posta 

adresinden gelen havale talimatlarının delil olarak değerlendirilebileceği 
kararlaştırılabilir. Ancak, delil sözleşmesi olmadan iletişim araçlarıyla gönderilen havale 
talimatının yazılı şekil yerine geçtiğinin kabul edilebilmesi, havale talimatını alan 
tarafından teyit edilmiş olmasına bağlanmıştır (TBK m. 14, f. 2).  

 
VII. Değerlendirme 
 
Faks veya benzeri iletişim araçlarıyla gönderilen havale talimatını alan banka 

çalışanının elinde bir fotokopi bulunmaktadır. Fotokopi, esas itibariyle ıslak imza 
taşımadığı için senet değil, bir surettir. Bu fotokopi, ancak gönderen veya imzası 
bulunan kişiden talimat içeriğinin imzanın kendisinden sadır olduğunun (gerçeklik) ve 
metnin bütün olarak doğruluğunun teyidinin yapılmasından sonra yazılı şekil yerine 
geçtiğinden senet hükmünde sayılacağı kanaatindeyiz (HMK m. 205, f. 2). Aksi, 
düşünce ile belge sayılması TBK m. 14, f.2’yi uygulanamaz bir hüküm haline getirecek 
ve uygulamada pratik bir fayda sağlamayacaktır. 

 
Kanaatimizce, TBK m. 14, f. 2 ile kanun koyucu gerek kamu gerekse özel 

sektörde faks veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan teyit uygulamasına hukuki bir 
zemin kazandırmıştır. Faks veya diğer iletişim aracıyla gönderilen belgeyi alan tarafın, 
öncelikle bu belgeye bakarak, gönderen kişinin kimliğini tespit etmesi gerekir. Bu tespit, 
faks metnindeki imzadan, isimden, gelen telefon numarasından veya e-posta 
adresinden yapılabilir. Alan taraf, bu tespitten sonra gelen kanal dışında kendi 
kayıtlarında olan iletişim kanalından gönderene ulaşarak metni aldığını ve gönderilen 
havale talimatını kendisine tam olarak okumasını ister. Banka çalışanı bu teyit işlemini 
karşı tarafa bilgi vermeden, ondan aldığı bilgiler ile gelen havale talimatındaki bilgileri 
kıyaslamak suretiyle yapması gerekir. Zira karşı tarafa bilgi vermesi dolandırıcılık 
riskine maruz kalınması (TCK m. 158)ile birlikte müşteri sırrının korunması (BanK m. 
73-159) hükmünün ihlal edilmesine de sebep olabilir. Bunun için karşı tarafın kimliğini 
tespit ettikten sonra gelen havale talimatının içeriğini bütünlük ilkesi çerçevesinde hiçbir 
şüpheye yer vermeyecek şekilde doğrulatılması gerekir. Daha sonra, karşı taraftan 
belgeyi gönderdiği iddia edilen kişi ile başka bir kanaldan konuştuğu kişinin adını, 
görevini tarihi ve saat ve dakikayı yazarak imzalamasıyla teyit işlemi tamamlanmış olur.  
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Teyit edilmiş saklanabilen metnin yazılı şekil yerine geçmesinin iki sonucu olduğu 
söylenebilir. Bunlardan ilki, maddi hukukta yazılı şekilde yapılması şart edilen bazı 
sözleşmelerin yazılı şekil yerine geçen usulde yapılması halinde geçerli olmasıdır. 
Diğeri ise usul hukukuna ilişkindir. Buna göre, teyit işleminden sonra yazılı şekil yerine 
geçen bu havale talimatı senet hükmünde olduğunun kabul edilmesi gerekir (HMK m. 
205, f. 2). Bu itibarla, senet hükmünde olan teyit edilmiş faks veya benzer iletişim 
araçlarıyla gönderilen havale talimatının senet ile aynı ispat gücüne kavuştuğu 
söylenebilir. Öte yandan, faks veya benzer iletişim araçlarıyla gönderilen metin vakıayı 
ispata elverişli ise teyit edilmeden önce delil başlangıcı olarak kabul edilebilir (HMK m. 
202). 

  
Elektronik iletişim aracıyla bankaya iletilen havale talimatının gerçeklik ve 

bütünlük konusunda bir tereddüt ortaya çıkması durumunda, talimatın gerçeklik ve 
bütünlük içinde bankaya ulaştığına dair karine üç şartın birlikte gerçekleşmesi halinde 
kabul edilebilir. Bunlardan ilki, banka tarafından bu nevi işlemlerin yapılması için teyit 
doktrini çerçevesinde teyidin nasıl yapılacağına dair iş akışına ilişkin iç düzenleme 
bulunmalıdır. İkincisi, ihtilaflı havale talimatı teyidi bu iç düzenlemeye uygun bir şekilde 
gerçekleştirilmelidir (TBK m. 14, f. 2). Nihayet sonuncusu, havale talimatına veya 
benzeri işlemlere ait kayıtlarında düzenli bir şekilde tutulması, tasnif edilmesi ve 10 yıl 
süreyle saklanması gerekir (TTK m. 64; 82). Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge Kayıt Düzeni Hakkında 
Tebliğ’in (III-45.1) 27. maddesinde ses kayıtları için saklama süresini 3 yıl olarak 
belirlemiştir (RG.01.08.2015, S. 29432). 

 
VIII. Sonuç 
 
Ticari hayatta hukuki işlemlerin sürat ve hukuki güvenlik içinde yapılması ihtiyacı, 

yeni teknolojilerin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu itibarla, faks ve benzeri iletişim 
araçlarıyla gönderilip saklanabilen metinlerin (belge) teyit edilmiş olmalarıyla adi yazılı 
şekil yerine geçmesi şeklindeki düzenlemenin olumlu bir hüküm olarak 
değerlendirilmesi gerekir. Bu itibarla, TBK m. 14, f. 2 hükmünü hukuki işlem güvenliğini 
de dikkate alarak ticari hayatta hızlı ve süratli işlem yapma ihtiyacını karşılayacak 
şekilde yorumlanmak gerekir. Zira, teyidin güvenli bir şekilde yapılmasıyla, yeni iletişim 
araçları kullanılarak ticaretin daha hızlı yapılması sağlanacaktır. 

 
Faks veya diğer iletişim araçlarıyla gönderilen havale talimatları alıcı tarafından 

kağıt üzerine alınsa dahi asıl değil surettir. Havale talimatındaki iradenin kimden sadır 
olduğunu ispat etmek için mutlak surette ıslak veya e-imza yahut imza fonksiyonunu 
yerine getiren diğer bir araçla işaretlenmiş olması mecburi değildir. Bu itibarla, TBK m. 
14, f. 2’de düzenlendiği şekilde faks veya benzeri iletişim araçlarıyla gönderilen havale 
talimatının banka çalışanı tarafından işlem yapmaya yetkili kişiyle iletişim kurularak 
gerçeklik ve bütünlük ilkesi çerçevesinde usulüne uygun biçimde teyit alınması imza 
fonksiyonunu karşıladığından adi yazılı şekil şartı da yerine gelmiş olur. Faks veya 
benzer iletişim araçlarıyla gönderilen havale talimatının teyit alınmasıyla birlikte yazılı 
şekil yerine geçip, takdiri delil olan saklanabilen metin teyit işleminden sonra senet 
hükmünde kesin delile dönüşmektedir. Bu dönüşümün diğer önemli sonucu ise adi 
yazılı şekil yerine geçtikten sonra, bu belgenin aksi de ancak senet veya senet 
hükmünde olan belge ile ispat edileceği konusundaki mecburiyettir.  

 
Kanaatimizce, faks veya benzeri iletişim araçlarıyla gönderilen havale talimatının 

yazılı şekil yerine geçmesi için üç unsuru taşıması gerekir. Bunlardan ilki, gönderilen 
havale talimatı bir değişikliğe uğramadan banka tarafından saklanabilecek şekilde 
bütünlük içinde teslim alınmış olmalıdır. İkincisi, havale talimatında imzası olan kişi ile 
gönderilen faks veya telefon numarası yahut e-posta adresi hesaptan işlem yapmaya 
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yetkili kişiye ait olmalıdır. Üçüncüsü ise, havale talimatının işlem yapmaya yetkili kişi 
tarafından gönderildiği ve talimatta yazılı irade beyanının hesaptan işlem yapmaya 
yetkili kişiye ait olduğu teyit edilmelidir. Bu teyit işlemi alıcı bankanın çalışanı 
tarafından, hesaptan işlem yapmaya yetkili kişinin daha önce verdiği havale talimatının 
geldiği iletişim kanalı dışındaki bir mecradan aranmak suretiyle, talimat içeriğinden 
hiçbir bilgi vermeden doğrulatılmasını istemek suretiyle yapılmalıdır. Aksi uygulama, 
talimatın içeriği bilen gönderenin bankayı arayıp ben şu içerikte talimat gönderdim 
şeklinde yapılan bir teyit sahtecilik yapılmasına imkan sağlayacaktır.  

 
Faks veya GSM telefon üzerindeki whatsapp üzerinden gönderilen havale 

talimatının teyidi gönderen kişinin e-postasına aktarılmadan bilgi vermeden yeniden 
sadece talimatı göndermesini istemek suretiyle yazılı teyit alınabilir. Bununla birlikte, e-
posta ile gönderilen havale talimatının gerçekliği ve bütünlüğü telefonla da teyit 
edilebilir. Bu şekilde, cari hesap sözleşmesi nedeniyle önceden var olan diğer iletişim 
kanallarından birisinin kullanılması suretiyle yapılan teyit işleminden sonra faks veya 
diğer iletişim araçlarıyla gelen havale talimatının yazılı şekil yerine geçmesi gerektiği 
kanaatindeyiz. Bununla birlikte, teyit işlemi hukuki vakıa olduğundan müşterinin 
uyarılarak telefondaki sesli teyidinin kaydedilmesi bankaya ispat kolaylığı sağlayacaktır. 

 
Öte yandan, nelerin adi senet olarak kabul edileceği HMK m. 205’te sayıldığından 

bahisle ve gerçek ıslak imza taşımayan faks veya benzeri iletişim araçlarıyla gönderilip 
saklanabilen metinlerin ancak delil başlangıcı olarak kabul edileceği ileri sürülebilir. Bu 
nedenle, kanun koyucu usulüne göre elektronik imza ile oluşturulan elektronik verilerin 
senet değil, senet hükmünde olduğuna işaret etmiştir. Bu kapsamda, adi yazılı şeklin 
unsurlarının düzenlendiği TBK m. 14, f. 2 ile adi senetlerin ispat gücünün düzenlendiği 
HMK m. 205’in birlikte değerlendirilmesi gerekir. Bu noktada, TBK m. 14, f. 2’de 
“Kanunda aksi öngörülmedikçe teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks veya benzeri iletişim 
araçları ya da güvenli elektronik imza ile saklanabilen metinler” ifadesinden sadece 
HMK m. 205, f. 2’ye “güvenli elektronik imza” kısmı hükme alınmıştır. Bu fıkraya, teyit 
edilmiş olmaları kaydıyla faks veya benzeri iletişim araçları” kısmı alınmamıştır. Bu 
çerçevede, alınmayan bu kısımdaki elektronik belgelerde HMK m. 205, f. 2 anlamında 
senet değil senet hükmünde olan kesin delildir. Fıkraya alınmayan bu kısmın, kanun 
koyucunun bilinçli tercihinden öte bir unutmadan kaynaklandığı kanaatindeyiz. Bu 
itibarla, HMK m. 205, f.2’nin başına “Kanunda aksi öngörülmedikçe teyit edilmiş 
olmaları kaydıyla faks veya benzeri iletişim araçları ile gönderilen ve” ibaresinin 
eklenmesi bu eksiliği giderecektir.   
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Bankaların Takipteki Krediler Oranını Belirleyen 
Faktörler: Türkiye İçin Bir Model Önerisi 

 
 
 

Yrd. Doç. Dr. Serhat Yüksel 
 

Öz 
 
Söz konusu çalışmanın amacı Türkiye’deki bankaların takipteki krediler oranını belirleyen 

faktörlerin tespit edilmesidir. Bu bağlamda, çalışmada 5 adedi makroekonomik ve 8 adedi bankalara 
özgü olmak üzere toplamda 13 adet değişkene ait 1988 ve 2014 dönem aralığındaki yıllık veriler 
kullanılmıştır. Öte yandan, belirtilen amaca ulaşabilmek için MARS yöntemi kullanılarak bir model 
oluşturulmuştur. Elde edilen modelin sonuçlarına göre, USD kurundaki artışın bankaların takipteki 
krediler oranını arttırdığı, bankaların faiz gelirlerinde ve ülkenin büyüme oranındaki artışın ise söz 
konusu oranı azalttığı belirlenmiştir. Netice itibarıyla, Türkiye’deki bankaların takipteki krediler oranının 
azalması için ülkedeki firmaların döviz kuru riskine karşı gerekli tedbirleri alması ve faiz geliri düşük 
olan bankaların da kredi verecekleri müşterilerde daha seçici davranmaları gerekmektedir. Belirtilen 
hususlara ek olarak, ülkenin büyüme oranının artarak finansal anlamda istikrarın sağlanması da 
bankaların takipteki krediler oranının azalmasında oldukça önemlidir.  

 
Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Takipteki Krediler, MARS. 
JEL Sınıflaması: E44, G21, G33. 

 
The Influencing Factors of Non-Performing Loans in Banking Sector:  

A Model Suggestion For Turkey 
 
Abstract 
 
The aim of this study is to define the determinants of non-performing loans of Turkish banks. 

Within this scope, annual data for the period between 1988 and 2014 for 13 explanatory variables (5 
macroeconomic and 8 internal) was used in this study. Furthermore, a model was created by using 
MARS method in order to achieve this objective. As a result of the analysis, it was determined that 
increase in USD exchange rate leads to rise non-performing loans ratio whereas higher interest 
incomes of the banks and GDP growth rate causes this ratio to decrease. Owing to these results, it 
was identified that firms in the country should take necessary precautions for currency risk and banks, 
which have lower interest income, should also be careful for the credibility of the customers so as to 
decrease non-performing loans ratio. In addition to this issue, providing financial stability by achieving 
higher GDP growth rate is also very important in order to reduce this ratio.  

 

Keywords: Banking, Non-Performing Loans, MARS. 
JEL Classification: E44, G21, G33. 

 
1. Giriş 
 
1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bankalarca 

Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5. maddesine göre bir kredinin geri ödemesi 
kısmen veya tamamen 90 günü aşıyorsa eğer o kredi takipteki kredi kapsamına girmektedir. 
Tanımdan da anlaşılabileceği üzere, bankacılık sektörünün kalitesini gösteren en önemli 
kalemlerden biri olmasından dolayı takipteki krediler oranının artması hem bankacılık 
sektörünü hem de reel sektörü olumsuz yönde etkilemektedir. Örnek olarak, yapılan bazı 
araştırmalar sonucunda takipteki krediler rakamının yüksek olması olası bir bankacılık krizi 
için erken uyarı sinyali olarak kabul edilmektedir (Oktar ve Yüksel, 2015, s.52), (Demirgüç-
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Kunt ve Detragiache, 2005, s.80). Dolayısıyla, bankaların karlı olması bankacılık sektöründe 
istikrarın sağlanabilmesi adına oldukça önemlidir. 

 
 

Takipteki kredilerin bankalar üzerindeki en olumsuz etkilerinden biri bankanın karlılığını 
düşürmesidir. Takip hesaplarına aktarılan krediler için banka tarafından gider yazılacak ve bu 
durum da kar rakamını aşağıya çekecektir. Belirtilen hususa ek olarak, takipteki kredilerin 
artması sonucunda bankanın aktif kalitesi bozulmaktadır. Söz konusu durum da bankanın 
kredibilitesini düşürmektedir. Takipteki kredilerin diğer bir olumsuz etkisi ise bankanın likidite 
riskini arttırmasıdır. Ödeme yapılması beklenen tarihte müşteri tarafından ödeme 
yapılamaması durumunda bankanın nakit akışı olumsuz yönde etkilenecektir. 

 
 
Bahsedilen konuların yanı sıra, takipteki kredilerin yüksek olmasının reel sektör 

üzerinde de olumsuz etkileri bulunmaktadır. Takipteki kredileri artan bankaların aktif kaliteleri 
düşecek ve bunun sonucunda bankalar kredi verme konusunda daha isteksiz olmaya 
başlayacaklardır. Bu durum da ülkedeki reel sektörün kaynak bulmasını zorlaştıracaktır. Öte 
yandan, takipteki kredilerin yüksek olması sonucunda karlılığı düşen bankalar faiz oranlarını 
arttırmayı tercih edeceklerdir. Bunun sonucunda da reel sektörün kaynak maliyeti artacaktır. 

 
 
Bundan dolayı, takipteki kredilere yönelik yapılan çalışmalar oldukça önem arz 

etmektedir. Takipteki krediler ile ilgili olarak yurt dışında yapılmış olan çok sayıda çalışma 
bulunmasına karşın ülkemizde yapılmış çalışmaların sayısı ise oldukça azdır. Belirtilen 
hususlar dikkate alındığında, söz konusu çalışmada Türkiye’deki bankaların takipteki krediler 
oranını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, MARS yöntemi 
kullanılarak bir model geliştirilmeye çalışılmıştır. MARS yöntemi finans alanında çok fazla 
kullanılmamış olmasına karşın yapılan çalışmalarda oldukça başarılı sonuçlar vermiştir. Söz 
konusu durum adı geçen yöntemi kullanmamızda etkili olmuştur. Bahsi geçen model 
sayesinde takipteki kredilerin nedenleri belirlenerek gerekli önlemlerin alınabilmesi mümkün 
olacaktır. 

 
 
Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümün ardından ikinci bölümde 

Türkiye’deki takipteki kredilerin yıllar itibarıyla gelişimi hakkında bilgi verilecektir. Üçüncü 
bölümde takipteki kredilere yönelik literatürde yer alan bazı çalışmalar incelenecektir. 
Dördüncü bölümde oluşturulan modelin detayları analiz edilecektir. Çalışmanın son 
bölümünde ise elde edilen sonuçlar ve öneriler ele alınacaktır. 

 
 
2. Türk Bankacılık Sektöründe Takipteki Kredilerin Gelişimi  
 
 
Dünyadaki küreselleşme akımına paralel olarak Türkiye de 1980’li yıllardan itibaren 

serbest piyasa ekonomine geçiş yapmıştır. Bu bağlamda, faiz oranları serbestçe belirlenmiş 
ve sermaye hareketleri serbest bırakılmıştır (Akçay, 2008, s.15). Öte yandan, 2000 yılında 
yaşanan bankacılık krizi de Türk bankacılık sektörü için dönüm noktası olarak kabul 
edilmiştir. Bu tarihten itibaren, bankacılık sektöründe birtakım düzenlemeler meydana gelmiş 
ve bankacılıkta denetim ve risk yönetimi gibi konular önem kazanmıştır (Oktar ve Yüksel, 
2015, 41).  

 
 
Grafik 1’de Türkiye’deki bankaların 1988 ve 2014 yılları arasındaki brüt takipteki 

krediler rakamının toplam krediler rakamına oranının yıllar itibarıyla gelişimi gösterilmektedir. 
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Grafik1: Türkiye’deki Kredilerin Takibe Dönüşüm Oranının Gelişimi (1988-2014) 

 
Kaynak: TBB 

 
Grafik 1’de X ekseni yılları, Y ekseni ise kredilerin takibe dönüşüm oranını ifade 

etmektedir. İlgili grafikten de görülebileceği üzere, 1988 yılından 2000 yılında yaşanan kriz 
öncesi döneme kadar kredilerin takibe dönüşüm oranının azaldığı görülmektedir. Örnek 
olarak, 1988 yılında yüzde 7.2 olan söz konusu oran 1997 yılında yüzde 2.1 seviyelerine 
gerilemiştir. Buna karşın söz konusu oran daha sonraki yıllarda özellikle yaşanan bankacılık 
krizinin de etkisiyle önemli oranda artmış ve 2001 yılında yüzde 37.4 gibi çok yüksek bir 
seviyeye ulaşmıştır.  

 
Öte yandan, takipteki krediler/toplam krediler oranının 2001 yılından itibaren azalış 

trendine girdiği görülmektedir. 2001 yılında yüzde 37.4 seviyesine ulaşmış olan söz konusu 
oran ciddi anlamda azalarak 2014 yılında yüzde 2.7’ye gerilemiş ve takip eden yıllarda bu 
düşük seviyesini korumuştur. Söz konusu azalış dikkate alındığında, yaşanan bankacılık krizi 
sonrasında Türk bankacılık sektöründe yapılan düzenlemelerin oldukça faydalı olduğu 
düşünülmektedir. 

 
3. Literatür Taraması 
 
Literatürde takipteki kredilerin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar makalemizde 

yurt dışında ve yurt içinde yapılanlar şeklinde iki alt başlık olarak incelenecektir. 
 
3.1. Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar 
 
Bankaların takipteki kredilerine yönelik literatürde yer alan yurt dışında yapılmış 

çalışmaların bazılarına Tablo 1’de yer verilmiştir. 
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Tablo 1: Takipteki Krediler Konusunun İncelendiği Yurt Dışında Yapılmış Bazı Çalışmalar 

Yazar Yöntem Kapsam Dönem Sonuç 

Berger ve 
DeYoung (1997) 

Granger 
Nedensellik 
Analizi 

ABD 1985-1994 

Bankaların sermaye oranı 
ile takipteki krediler 
arasında ters yönlü bir ilişki 
bulunduğu belirlenmiştir. 

Das ve Ghosh 
(2007) 

Panel Veri 
Analizi 

Hindistan 1994-2005 

Ülkedeki büyüme oranı ve 
bankaların kredi 
rakamlarının takipteki 
krediler üzerinde etkisi 
olduğu sonucuna 
varılmıştır. 

Espinoza ve 
Prasad (2010) 

VAR 

6 Körfez ve 
Arap Ülkeleri 
İşbirliği 
Konseyine Üye 
Ülke 

1995–2008 

Büyüme oranı ile takipteki 
krediler arasında ters yönlü 
bir ilişki bulunduğu 
belirlenmiştir. 

Boudriga vd. 
(2010) 

Regresyon 
Analizi 

12 Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika 
Ülkesi 

2002-2006 

Bankaların kredilerinin 
büyümesi ile takipteki 
krediler arasında doğru 
orantı bulunduğu 
belirlenmiştir. 

Vogiazas ve 
Nikolaidou (2011) 

Regresyon 
Analizi 

Romanya 2001:12-2010:10 

Yüksek enflasyon ve 
işsizlik oranının takipteki 
kredileri arttırdığı sonucuna 
varılmıştır. 

Louzis vd. (2012) 
Regresyon 
Analizi 

Yunanistan 2003:1-2008:3 

Büyüme oranı, faiz ve 
işsizlik oranı ile takipteki 
krediler arasında bir ilişki 
bulunmuştur. 

Siddiqui, vd. 
(2012) 

GARCH Pakistan 1996:4-2011:3 

Faiz oranlarında meydana 
gelen volatilitenin takipteki 
kredilerin önemli bir nedeni 
olduğu belirlenmiştir. 

Saba vd. (2012) 
Regresyon 
Analizi 

ABD 1985-2010 

Büyüme oranı, toplam 
krediler ve enflasyon 
oranının takipteki krediler 
rakamına etki ettiği 
sonucuna varılmıştır. 

Mileris (2012) 
Lojistik 
Regresyon 

22 Avrupa 
Birliği Ülkesi 

2008-2010 

İşsizlik oranı, enflasyon 
oranı ve büyüme oranı gibi 
makroekonomik 
değişkenlerin takipteki 
kredileri etkilediği 
belirlenmiştir. 

Farhan vd. (2012) 
Regresyon 
Analizi 

Pakistan 2006-2011 

Takipteki krediler ile 
işsizlik, enflasyon ve döviz 
kurlarındaki artış arasında 
pozitif, büyüme oranı ile 
arasında ise negatif bir 
ilişki bulunduğu 
belirlenmiştir. 

Castro (2013) 
Regresyon 
Analizi 

Yunanistan, 
İrlanda, 
Portekiz, 
İspanya ve 
İtalya 
 

1997:1-2011:3 

Takipteki krediler ile 
büyüme oranı, enflasyon 
oranı, faiz oranı ve kredi 
büyüme oranı arasında 
ilişki bulunduğu tespit 
edilmiştir. 
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Tablo 1 (Devamı): Takipteki Krediler Konusunun İncelendiği Yurt Dışında Yapılmış Bazı 
Çalışmalar 

Curak vd. (2013) GMM 10 AB Ülkesi 2003-2010 

Ekonomik büyüme, 
enflasyon, faiz oranı ve 
bankaların karlılığı ile 
takipteki krediler arasında 
ilişki bulunduğu sonucuna 
varılmıştır. 

Messai ve Jouini 
(2013) 

Regresyon 
Analizi 

İtalya, 
Yunanistan, 
İspanya 

2004-2008 

Büyüme oranı ve 
bankaların karlılığı ile 
takipteki krediler arasında 
ters yönlü ilişki 
bulunmuştur. 

Klein (2013) VAR 16 AB Ülkesi 1998-2011 

Büyüme oranı, enflasyon 
ve işsizlik oranının takipteki 
kredileri etkilediği 
görülmüştür. 

Skarica (2014) 
Panel Veri 
Analizi 

7 AB Ülkesi 2007:3-2012:3 

Ülkenin büyüme oranı, 
işsizlik oranı ve 
enflasyonun takipteki 
krediler rakamını etkilediği 
sonucuna varılmıştır. 

Makri vd. (2014) GMM 14 AB Ülkesi 2000-2008 

İşsizlik oranı, büyüme 
oranı ve bankaların 
sermaye miktarının 
takipteki krediler üzerinde 
etkili olduğu belirlenmiştir. 

Gezu (2014) 
Panel Veri 
Analizi 

Etiyopya 2002-2013 

Bankaların karlığı ve 
sermaye yeterliliği ile 
takipteki krediler arasında 
ters yönlü bir ilişki 
bulunduğu belirlenmiştir. 

Chaibi ve Ftiti 
(2015) 

GMM 
Almanya ve 
Fransa 

2005-2011 

Büyüme oranı, faiz oranı, 
işsizlik oranı ve döviz 
kurlarının takipteki kredileri 
etkilediği belirlenmiştir. 

Konstantakis vd. 
(2016) 

VEC Yunanistan 2001-2015 

Kredi büyümesi, yüksek 
işsizlik oranı ve kamu 
borçları ile takipteki krediler 
arasında doğru orantılı bir 
ilişki bulunduğu sonucuna 
varılmıştır. 

Bhattarai (2016) Anket Nepal - 

Yüksek işsizlik oranı, döviz 
kuru ve düşük büyüme 
oranının takipteki kredileri 
arttırdığı tespit edilmiştir. 

 
Chaibi ve Ftiti Almanya ve Fransa’daki bankaların takipteki krediler oranını belirleyen 

faktörleri analiz etmişlerdir. Söz konusu çalışmada 2005 ve 2011 dönem aralığındaki yıllık 
veriler GMM yöntemi ile test edilmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre, büyüme oranının 
takipteki kredileri etkilediği belirlenmiştir (Chaibi ve Ftiti, 2015, s.15). Bhattarai (2016), Klein 
(2013), Curak ve diğerleri (2013), Skarica (2014), Messai ve Jouini (2013), Saba ve diğerleri 
(2012), Castro (2013) ve Espinoza ve Prasad (2010) da farklı bir yöntem kullanarak aynı 
sonuca varmışlardır. Öte yandan, Makri ve diğerleri (2014) de çalışmalarında aynı yöntemi 
kullanmış ve büyüme oranının yanı sıra bankaların sermaye oranlarının da takipteki kredileri 
etkilediği sonucuna varmışlardır.  
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Konstantakis ve diğerleri çalışmalarında Yunanistan bankalarının takipteki krediler 
oranına etki eden faktörleri analiz etmişlerdir. İlgili çalışmada 2001 ve 2015 yılları arasındaki 
veriler vektör hata düzeltme modeliyle test edilmiştir. Netice itibarıyla, işsizlik oranının 
takipteki kredileri etkilediği sonucuna varılmıştır (Konstantakis vd., 2016, s.149). Mileris 
(2012) de lojistik regresyon yöntemi kullanarak yaptığı çalışmada benzer sonuca ulaşmıştır. 
Bunların yanı sıra, Farhan ve diğerleri (2012) ve Vogiazas ve Nikolaidou (2011) tarafından 
yapılan çalışmada enflasyon oranının takipteki kredileri etkilediği belirlenmiştir. 

 
Louzis ve diğerleri de Yunan bankalarının takipteki kredi oranını etkileyen faktörleri 

regresyon yöntemi ile analiz etmişlerdir. Sonuç olarak, faiz oranının takipteki krediler 
üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir (Louzis vd., 2012, s.1012).  Boudriga ve diğerleri 
(2010) de aynı yöntemi kullanarak bankaların kredi rakamlarındaki büyümenin takipteki 
krediler üzerinde etkili olduğunu belirlemişlerdir. Siddiqui ve diğerleri (2012) ise GARCH 
yöntemini kullanarak aynı sonuca ulaşmışlardır.  

 
3.2. Yurt İçinde Yapılan Çalışmalar 
 
Takipteki krediler ile ilgili olarak yurt içinde yapılmış olan çalışmaların sayısı oldukça 

azdır. Söz konusu çalışmaların bazılarına Tablo 2’de yer verilmiştir. 
 

Tablo 2: Takipteki Kredilerin Analiz Edildiği Yurt İçinde Yapılmış Bazı Çalışmalar 

Yazar Yöntem Dönem Sonuç 

Şahbaz ve İnkaya 
(2010) 

Granger 
Nedensellik 
Analizi 

1998:2-2012:3 
Sorunlu krediler ile tüketim harcamaları ve kredi artışı 
arasında doğru orantı bulunduğu belirlenmiştir. 

Tanınmış 
Yücememiş ve 
Sözer (2011) 

Regresyon 
Analizi 

2003:2-2010:12 
Döviz kurunun takipteki krediler üzerinde etkisi 
bulunduğu sonucuna varılmıştır. 

Macit ve Keçeli 
(2012) 

Regresyon 
Analizi 

2005:1-2012:4 
Büyüme oranı ve bankaların aktif büyüklüğü ile takipteki 
krediler arasında bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. 

Yağcılar ve Demir 
(2015) 

Panel Veri 
Analizi 

2002:4-2013:1 
Takipteki krediler ile kredi/mevduat oranı, aktif karlılığı ve 
likidite arasında ters yönlü, büyüme ve faiz oranı arasında 
ise doğru orantılı bir ilişki bulunduğu belirlenmiştir. 

 
Yağmacılar ve Demir çalışmasında takipteki kredilerin nedenlerini analiz edebilmek için 

2002 ve 2013 yılları arasındaki aylık verileri panel veri analizi yöntemiyle test etmiştir. Elde 
edilen sonuçlara göre, kredi/mevduat oranı, aktif karlılığı, büyüme oranı ve faiz oranının 
takipteki kredileri etkilediği belirlenmiştir (Yağcılar ve Demir, 2015, s.221). Macit ve Keçeli 
(2012) de regresyon analizi kullanarak benzer sonuçlara ulaşmışlardır. Tanınmış Yücememiş 
ve Sözer (2011) de regresyon analizini kullanarak döviz kurunun takipteki kredileri etkilediğini 
tespit etmişlerdir. Şahbaz ve İnkaya (2010) ise tüketim harcamaları ve kredi büyüklüğü ile 
sorunlu krediler arasında nedensellik ilişkisi bulunduğunu belirlemişlerdir. 

 
4.    Analiz Sonuçları ve Bulgular 
4.1. Veri Seti ve Yapısı 
 
Söz konusu çalışmada, 1988 ve 2014 dönem aralığındaki yıllık veriler kullanılmıştır. 

İlgili veriler Dünya Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar 
Birliği’ne ait internet sitelerinden temin edilmiştir. Türk bankalarının 1988 yılı öncesine ait 
verilerinin temin edilememesinden dolayı, çalışmaya 1988 yılından itibaren başlanmak 
zorunda kalınmıştır. Öte yandan, makalenin yazıldığı tarihte bankalara ait 2015 yılsonu 
verilerinin açıklanmamasından ötürü ilgili yıla ait veriler de inceleme kapsamına 
alınamamıştır. Ayrıca, çalışmada Salford şirketine ait MARS 2.0 programı kullanılmıştır. 
Daha iyi sonuçlar elde edilebilmesi amacıyla, çalışmada en yüksek temel fonksiyon sayısı 15 
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ve değişkenler arasındaki en yüksek etkileşim sayısı 3 olarak seçilmiştir. Böylece, 
oluşturulacak modelin çok karmaşık bir hale gelmemesi amaçlanmıştır. 

 
Bankaların takipteki krediler rakamına etki eden faktörlerin belirlenebilmesi amacıyla 

çalışmada 13 bağımsız değişken kullanılmıştır. Söz konusu değişkenlerin 5 adedi 
makroekonomik, 8 adedi ise bankalara özgüdür. Bahsi geçen değişkenlerin detaylarına 
Tablo 3’te yer verilmiştir. 

 
Tablo 3: Modelde Kullanılan Değişkenlerin Tanımları 

Değişken 
Tipi 

Değişken İsmi 

Takipteki 
Kredilere 
Beklenen 

Etkisi 

Referans 

Makro 
Ekonomik 

Büyüme Oranı - 

Berger ve DeYoung (1997), Bhattarai (2016), Boudriga vd. 
(2010), Castro (2013), Chaibi ve Ftiti (2015), Curak vd. 
(2013), Das ve Ghosh (2007), Espinoza ve Prasad (2010), 
Farhan vd. (2012), Gezu (2014), Klein (2013), Macit ve 
Keçeli (2012), Makri vd. (2014), Messai ve Jouini (2013), 
Mileris (2012), Saba vd. (2012), Skarica (2014), Şahbaz ve 
İnkaya (2010), Yağcılar ve Demir (2015) 

USD Kuru + 

Bhattarai (2016), Chaibi ve Ftiti (2015), Espinoza ve Prasad 
(2010), Farhan vd. (2012), Macit ve Keçeli (2012), Mileris 
(2012), Skarica (2014), Tanınmış Yücememiş ve Sözer 
(2011) 

Faiz Oranı + 

Bhattarai (2016), Castro (2013), Chaibi ve Ftiti (2015), 
Curak vd. (2013), Espinoza ve Prasad (2010), Gezu (2014), 
Messai ve Jouini (2013), Saba vd. (2012), Siddiqui, vd. 
(2012), Skarica (2014), Yağcılar ve Demir (2015) 

İşsizlik Oranı + 

Bhattarai (2016), Boudriga vd. (2010), Castro (2013), 
Chaibi ve Ftiti (2015), Farhan vd. (2012), Gezu (2014), 
Klein (2013), Konstantakis vd. (2016), Makri vd. (2014), 
Messai ve Jouini (2013), Mileris (2012), Skarica (2014), 
Vogiazas ve Nikolaidou (2011) 

Enflasyon + 

Bhattarai (2016), Castro (2013), Chaibi ve Ftiti (2015), 
Curak vd. (2013), Farhan vd. (2012), Klein (2013), Macit ve 
Keçeli (2012), Makri vd. (2014), Mileris (2012), Skarica 
(2014), Vogiazas ve Nikolaidou (2011), Yağcılar ve Demir 
(2015) 

Bankalara 
Özgü 

Toplam Kredi 
Rakamı 

+ 

Das ve Ghosh (2007), Espinoza ve Prasad (2010), 
Konstantakis vd. (2016), Macit ve Keçeli (2012), Makri vd. 
(2014), Messai ve Jouini (2013), Saba vd. (2012), Şahbaz 
ve İnkaya (2010), Yağcılar ve Demir (2015) 

Sermaye 
Yeterlilik 
Rasyosu 

+ 

Berger ve DeYoung (1997), Das ve Ghosh (2007), 
Espinoza ve Prasad (2010), Louzis vd. (2012), Macit ve 
Keçeli (2012), Makri vd. (2014), Yağcılar ve Demir (2015) 

Aktif Karlılığı - 
Boudriga vd. (2010), Curak vd. (2013), Makri vd. (2014), 
Yağcılar ve Demir (2015) 

Aktif Büyüklüğü + 
Boudriga vd. (2010), Chaibi ve Ftiti (2015), Das ve Ghosh 
(2007), Gezu (2014), Louzis vd. (2012) 

Faiz Gelirleri - Das ve Ghosh (2007) 

Faiz Dışı 
Gelirler 

- 
Chaibi ve Ftiti (2015), Louzis vd. (2012) 

Faiz Giderleri + Espinoza ve Prasad (2010),  

Sermaye 
Karlılığı 

- 
Chaibi ve Ftiti (2015), Espinoza ve Prasad (2010), Gezu 
(2014), Louzis vd. (2012), Makri vd. (2014) 

 
Ülkenin büyüme oranı yüksek olduğu durumda ülke ekonomisinin istikrarda olduğu 

kabul edilmektedir. Böyle bir ortamda, kişiler kullandıkları kredileri bankalara zamanında 
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ödeyebilmektedirler. Belirtilen husus dikkate alındığında, ülkenin büyüme oranı ile takipteki 
krediler oranı arasında ters yönlü bir ilişki bulunması beklenmektedir (Bhattarai, 2016, s.137). 
USD kurundaki artış ise döviz borcu yüksek olan firmaları olumsuz yönde etkileyecektir. Söz 
konusu artış kur riski alan bu firmaların finansal durumlarının bozulmasına neden olacaktır. 
İlgili durum da bahsi geçen firmaların bankalara olan kredi borçlarını ödeyememesi ile 
sonuçlanacaktır (Chaibi ve Ftiti, 2015, s.6). 

 
Ayrıca, ülkedeki faiz oranlarının artması sonucunda yatırımcılar ihtiyaç duydukları 

kaynağa ulaşmada zorluk çekeceklerdir. Bu durum yatırımların azalmasına sebebiyet 
verecek ve bunun sonucunda da firmalar zarar edecek ve işsizlik problemi ortaya çıkacaktır. 
Belirtilen hususlar dikkate alındığında, faiz oranı ile takipteki krediler arasında aynı yönlü bir 
ilişki bulunması beklenmektedir (Castro, 2013, s.375). İlgili konuya paralel olarak, ülke 
ekonomisini olumsuz yönde etkileyen işsizlik oranı ve yüksek enflasyonun da takipteki 
kredileri arttırması beklenmektedir. 

 
Öte yandan, bankaların toplam kredi rakamının artması sonucunda takipteki kredilerin 

artacağı düşünülmektedir. Söz konusu durumun arkasındaki en temel neden kar rakamını 
arttırmak amacıyla kredilerini hızlı bir şekilde arttırmaya çalışan bankalar belirli bir noktadan 
sonra kredi verdikleri müşteriler konusunda seçici davranmamaya başlamaktadırlar. Bu 
durum da sorunlu kredilerin artmasına sebebiyet vermektedir (Espinoza ve Prasad, 2010, 
s.7). Belirtilen hususa paralel olarak, bankaların büyüklüğünü ifade eden toplam aktif rakamı 
da arttığı vakit bankalar daha fazla risk alabilmektedir. Bahsedilen bu durumdan dolayı, iki 
değişken arasında aynı yönlü bir ilişki bulunması beklenmektedir (Chaibi ve Ftiti, 2015, s.6). 

 
Bunların yanı sıra, sermaye oranı yüksek olan bankalar bu duruma güvenerek kredi 

verirken daha fazla risk alabilmektedirler. Başka bir ifadeyle, sermaye oranı, bankanın olası 
bir zarar etme durumuna karşın güvence görevi gördüğünden dolayı, söz konusu oranın 
yüksek olduğu bankalar daha riskli müşterilere kredi verebilmektedirler. Belirtilen konular 
dikkate alındığında, sorunlu krediler ile sermaye oranı arasında da pozitif yönlü bir ilişki 
bulunması beklenmektedir (Yağcılar ve Demir, 2015, s.223). 

 
Karlılık da takipteki krediler ile ilişkisi olduğu düşünülen bir kavramdır. Karlılığı yüksek 

olan bankaların, daha fazla kar elde edebilmek için riskli krediler vermesine gerek 
bulunmamaktadır. Bundan dolayı, hem aktif karlılığı hem de sermaye karlılığı ile takipteki 
krediler arasında ters yönlü bir ilişki bulunması beklenmektedir. Öte yandan, faiz gelirlerinin 
de yüksek olması müşterilerin kredi borçlarını ödeyebildiği anlamına geldiğinden dolayı, faiz 
gelirleri ile takipteki krediler arasında da negatif bir ilişki bulunmaktadır. Belirtilen konuya 
paralel olarak, faiz dışı gelirleri artan bankaların karlılığı da artacağından dolayı, faiz dışı 
gelirler ve takipteki krediler arasında ters orantı bulunması beklenmektedir (Louzis vd., 2012, 
s.1017). 

 
4.2.    MARS Yöntemi 
4.2.1. MARS Yöntemi ile İlgili Genel Bilgiler 
 
Jerome Friedman tarafından 1991 yılında geliştirilmiş olan MARS yöntemi dilimize "Çok 

Değişkenli Uyumlu Regresyon Uzanımları” şeklinde çevrilmektedir. Adından da 
anlaşılabileceği gibi, MARS yönteminde regresyon analizi yapılmaktadır. Buna karşın, adı 
geçen yöntemin diğer yönetmelerden en önemli farkı elde edilen eşitliğin düz bir regresyon 
doğrusu olmamasıdır. Düzleştirme uzanımları (smoothing splines) kullanılarak elde edilen 
eşitlik bükülmüş bir yapıya sahiptir (Friedman, 1991, s.7). 

 
MARS modeli aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir. 

𝑌 = 𝐵0 + ∑ 𝑎𝑛𝐵𝑛(𝑋𝑡) +  𝜀𝐾
𝑛=1     (1) 
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İlgili eşitlikte, Y bağımlı değişkeni, 𝐵0 modelin sabit terimini ve X ise bağımsız değişkeni 
ifade etmektedir. Öte yandan, 𝑎𝑛 n. temel fonksiyonun katsayı değerini belirtmektedir. 
Bundan dolayı, modelde K adet temel fonksiyon bulunmaktadır. (Friedman, 1991, s.12). 

 
Diğer yöntemlere kıyasla, MARS yönteminin birçok avantajından söz edebilmek 

mümkündür. İlk olarak, söz konusu yöntemde “çoklu doğrusal bağlantı” (multicolinearity) 
probleminin bulunmaması sayesinde çok fazla bağımsız değişken kullanılabilmektedir. 
Ayrıca, bahsi geçen bağımsız değişkenler modelde tek bir değer yerine farklı koşullar için 
farklı katsayılar alabilmektedir. Bahsedilen bu hususlar sayesinde MARS yöntemi kullanarak 
daha gerçekçi sonuçlara ulaşabilmek mümkün olmaktadır (Friedman, 1991, s.14). 

 
MARS yöntemi kullanılarak oluşturulan model 2 farklı aşamada elde edilmektedir. İlk 

olarak, modelde kullanılan bağımsız değişkenlerin değişik kombinasyonları ile olası tüm 
fonksiyonlar oluşturulmaktadır. Söz konusu fonksiyonlar “temel fonksiyon” olarak 
adlandırılmaktadır. Model oluşturulurken sisteme girilen kriterler dahilinde en fazla temel 
fonksiyonu içeren modele “en karmaşık model” ismi verilmektedir. En karmaşık model 
içerisindeki bazı fonksiyonlar model dışarısında kaldığında modelin anlamlılık değeri daha 
yüksek olmaktadır. Modelin oluşturulmasının ikinci aşamasında ise bu fonksiyonlar sistem 
tarafından tespit edilerek modelden çıkartılmaktadır. Böylece, en ideal model elde 
edilmektedir. 

 
MARS modeli oluşturulurken sistemde yer alan bazı kriterlerin tanımlanması 

gerekmektedir. İlk olarak, 1 ve 5 arasında değer alan ve doğruluk düzeyini ifade eden hız 
faktörünün tanımlanması gerekmektedir. Söz konusu değerin düşük olması modelin doğruluk 
düzeyinin daha yüksek olduğu anlamına gelmektedir (Tunay, 2001, s.182). Ayrıca, sistemde 
yer alan “değişkenler arasındaki en yüksek etkileşim” bölümü de bağımsız değişkenler 
arasından en fazla kaç adedinin aynı anda birbirleriyle etkileşimde olacağını göstermektedir 
(Friedman, 1991, s.60). 

 
4.2.2. MARS Yöntemi Kullanılarak Yapılan Çalışmalar 
 

Yeni bir uygulama olmasından dolayı MARS yöntemi ile yapılan çalışmaların sayısı çok 
fazla değildir. Az olan bu çalışmaların da büyük bir çoğunluğu tıp, biyoteknoloji gibi konularda 
yapılmıştır. Dolayısıyla, finans ve ekonomi gibi konularda yapılmış olan çalışmaların sayısı 
ise oldukça azdır. 

 
Tablo 4’te finans ve ekonomi alanında MARS yöntemi kullanılarak yapılmış olan 

çalışmaların bazılarına yer verilmiştir. Söz konusu çalışmaların detaylarından da 
anlaşılabileceği üzere, MARS yönteminin oldukça başarılı sonuçlar verdiği görülmektedir. 

 
Tablo 4: MARS Yöntemi Kullanılarak Yapılmış Bazı Çalışmalar 

Yazar Kapsam Sonuç 

Tunay (2001) Türkiye 
MARS modelinin Türkiye için parasal gelir dolaşım hızını tahmin etmede anlamlı 
sonuçlar verdiği belirlenmiştir. 

Sephton (2001) ABD 
MARS modelinin Probit modeline kıyasla durgunluğu tahmin etmede daha 
başarılı olduğu sonucuna varılmıştır. 

Bolder ve Rubin 
(2007) 

ABD 

ABD için en uygun borçlanma stratejisini belirleme konusunda MARS 
yönteminin, en küçük kareler yöntemi, Kernel regresyon analizi ve iz düşüm 
takip regresyonu yöntemlerine kıyasla daha başarılı olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Tunay (2011) Türkiye 
MARS yönteminin Türkiye’deki durgunlukları oldukça başarılı bir şekilde tahmin 
edebildiği görülmüştür. 

Muzır (2011) Türkiye 
Bankacılıkta kredi riskinin ölçümüne yönelik MARS yönteminin ikili lojistik 
regresyon tekniği ve yapay sinir ağları teorisine kıyasla daha başarılı sonuçlar 
verdiği görülmüştür. 
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Tablo 4: Devamı 

Oktar ve Yüksel 
(2015) 

Türkiye 

Çalışmada elde edilen temel sonuçlara göre spekülatif amaçlı türev ürünler, 
enflasyon oranı, bankaların net kar rakamlarının toplam aktiflere oranı ve kısa 
vadeli dış borçların Türkiye’deki bankacılık krizleri için önemli erken uyarı 
sinyalleri olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, MARS yönteminin bankacılık krizlerini 
öngörebilmede başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür 

Yüksel (2016) Türkiye 
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. 

 
4.3. Tahmin Sonuçları ve Bulgular 
 
Çalışmada ilk olarak analizde kullanılacak olan 13 bağımsız değişken Augmented 

Dickey Fuller (ADF) ve Phillips Perron birim kök testlerine tabi tutulmuşlardır. Söz konusu 
analizlerin sonuçlarına Tablo 5’te yer verilmiştir.  

 
Tablo 5: Değişkenlerin Durağanlık Testi Sonuçları 

Değişken  

Augmented Dickey Fuller (ADF) Testi Phillps Perron Testi 

Düzey Değer 
(Olasılık) 

Birinci Sıra Fark Değeri 
(Olasılık) 

Düzey Değer 
(Olasılık) 

Birinci Sıra Fark 
Değeri (Olasılık) 

Büyüme Oranı 0.0005 - 0.0005 - 

Döviz Kuru* 0.3446 0.0009 0.3379 0.0009 

Faiz Oranı* 0.3451 0.0496 0.6634 0.0486 

İşsizlik Oranı* 0.6436 0.0152 0.6436 0.0178 

Enflasyon* 0.1905 0.0000 0.2087 0.0000 

Toplam Kredi 
Rakamı** 

0.9908 0.0771 0.9802 0.0766 

Sermaye Yeterlilik 
Rasyosu* 

0.3384 0.0284 0.5663 0.0276 

Aktif Karlılığı* 0.3250 0.0038 0.3250 0.0038 

Aktif Büyüklüğü** 0.1812 0.2869 0.9862 0.1783 

Faiz Gelirleri* 0.7287 0.0002 0.7983 0.0001 

Faiz Dışı Gelirler 0.0079 - 0.0079 - 

Faiz Giderleri* 0.1893 0.0006 0.1974 0.0004 

Sermaye Karlılığı* 0.1101 0.0239 0.5066 0.0008 

*   İlgili değişkenlerin birinci sıra farkları kullanılmıştır. 
** İlgili değişkenlerin ikinci sıra farkları kullanılmıştır. 

 
Tablo 5’te de görülebileceği üzere 13 adet değişkenin 2 adedinin düzeyde durağan 

olduğu belirlenmiştir. Buna ek olarak, 9 adet değişken ise düzeyde durağan olmadığından 
dolayı ilgili değişkenlerin birinci sıra farklarına yer verilmiştir. Öte yandan, toplam kredi ve 
aktif büyüklüğü değişkenlerine ilişkin birinci sıra farkları da durağan olmadığından dolayı 
bahsi geçen değişkenlerin ikinci sıra farkları kullanılmıştır.  

 
Yapılan analizde sistem tarafından 7 farklı model oluşturulmuştur. Söz konusu 

modellere ilişkin detay bilgilere Tablo 6’da yer verilmiştir. 
 

Tablo 6: MARS Modeli Tarafından Oluşturulan Tüm Modeller 
Temel Fonksiyon 
Sayısı 

Toplam Değişken 
Sayısı 

Doğrudan Kullanılan 
Değişken Sayısı 

GCV GCV R
2
 

7 4 4 45.300 0.168 

6 4 4 29.800 0.453 

5 4 4 20.827 0.617 

4 4 4 14.779 0.729 

**3 3 3 14.288 0.738 

2 2 2 15.575 0.714 

1 1 1 19.853 0.635 
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Tablo 6’da en altta yer alan model sistem tarafından ilk oluşturulan başlangıç modelidir. 
Bunun akabinde, bağımsız değişkenlere ait olası tüm anlamlı kombinasyonlar başlangıç 
modeline eklenerek en karmaşık model elde edilmektedir. Tablonun en üstünde yer alan ve 7 
adet temel fonksiyona sahip olan model en karmaşık modeldir. Daha sonra, en karmaşık 
modelden sistem tarafından anlamsız olduğu düşünülen modeller çıkartılarak en iyi modele 
ulaşılmaktadır. Çalışmada “**” işareti bulunan, 3 adet temel fonksiyondan oluşan, en yüksek 
R2 ve en düşük GCV değerlerine sahip olan model en iyi modeldir. Oluşturulan modele ait 
istatistiki sonuçlara Tablo 7’de yer verilmiştir. 

 
Tablo 7: Modele Ait İstatistiki Bilgiler 

Değişken Katsayı Standart Hata t Testi p Değeri 

Sabit Terim 4.195 0.599 7.001 0.00 

Temel Fonksiyon 1 107.448    9.172 11.714 0.00 

Temel Fonksiyon 4 0.001 0.000 5.376 0.00 

Temel Fonksiyon 5 -0.0003 0.000 -3.170 0.00 

 
    

F Testi                 53.282 [0.000]                        p Değeri                          0.000 
 
R

2
                         0.874                                      Düz R

2
                            0.858                   

 

 
Tablo 7’den de görülebileceği gibi, 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. Ayrıca, F değerinin 53.282 
ve anlamlılığının 0.00 olması da modelin bir bütün olarak anlamlı olduğu bilgisini vermektedir. 
Öte yandan, modelin düzeltilmiş R2 değeri 0.858 olarak belirlenmiştir. Söz konusu rakam, 
modelin açıklama gücünün oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Tablo 8’de ise hangi 
bağımsız değişkenlerin modelde anlamlı olduğu bilgisi verilmektedir. 

 
Tablo 8: Modeldeki Temel Fonksiyonların Açıklaması 

Temel Fonksiyon (BF) Açıklama Katsayı 

Temel Fonksiyon 1 max (0, USD Kuru – 0.347) +107.448 

Temel Fonksiyon 4 max(0, 1,199.1 – Faiz Gelirleri) +0.001 

Temel Fonksiyon 5 max (0, Büyüme Oranı - 5.265) * Temel Fonksiyon 4 -0.0003 

 

Tablo 8’den de anlaşılabileceği gibi, modelde 3 adet temel fonksiyon bulunmaktadır. 
Belirtilen hususa ek olarak, 3 adet bağımsız değişkenin bankaların takipteki kredileri üzerinde 
etkili olduğu anlaşılmaktadır. USD kuru değişkeninin modelde bankaların takipteki krediler 
rakamını açıklayan en önemli değişken olduğu belirlenmiştir. Bahsi geçen değişken modelde 
“temel fonksiyon 1” içerisinde yer almaktadır. İlgili değişkenin katsayısı ise “107.448” olarak 
belirlenmiştir. Söz konusu durum USD kurundaki değişim ile takipteki krediler arasında pozitif 
yönlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Belirtilen durum literatürdeki birçok çalışma ile 
paralellik arz etmektedir (Chaibi ve Ftiti, 2015, s.1), (Espinoza ve Prasad, 2010, s.23), 
(Farhan vd., 2012, s.87), (Mileris, 2012, s.496), (Skarica, 2014, s.37), (Tanınmış Yücememiş 
ve Sözer, 2011, s.43). Döviz borcu, döviz alacağından fazla olan firmalar, USD kurunun 
artmasından olumsuz yönde etkileneceklerdir. Söz konusu durum ilgili firmaların finansal 
durumlarının bozulmasına sebebiyet verecektir. Bunun sonucunda da bahsi geçen firmalar 
bankalara olan kredi borçlarını ödeyemeyeceklerdir. 
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Öte yandan, faiz gelirleri değişkeninin de Türk bankalarının takipteki kredilerini 
belirleyen faktörlerde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Söz konusu değişkenin temel 
fonksiyon 4 içerisinde negatif katsayı ile bulunduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra, temel 
fonksiyonun katsayısı ise pozitif (0.001) olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, faiz gelirleri ile 
takipteki krediler rakamı arasında negatif bir ilişki bulunduğu anlaşılmaktadır. Faiz gelirleri 
düşen bankalar, azalan bu gelirlerini arttırabilmek amacıyla daha fazla kredi vermeyi 
amaçlamaktadır. Bu durumda da kredi verecekleri müşterilerin seçimi konusundaki 
hassasiyetlerini azaltmaya başlamaktadırlar. Bunun sonucunda da kredibilitesi daha düşük 
olan müşterilere verilen kredilerin önemli bir kısmı söz konusu müşteriler tarafından 
ödenememektedir (Dewatripont, M. Ve Tirole, 1994, s.52). 

 
Son olarak, çalışmada büyüme oranı değişkeninin de bankaların takipteki krediler 

rakamı üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Bahsi geçen değişken, modelde temel fonksiyon 
5 içerisinde yer almaktadır. İlgili fonksiyonun katsayısının negatif (-0.0003) olması da 
büyüme oranı ve takipteki krediler arasında ters yönlü bir ilişki bulunduğunu ifade etmektedir. 
Belirtilen bu sonuç, Bhattarai (2016), Chaibi ve Ftiti (2015), Yağcılar ve Demir (2015), Klein 
(2013), Curak vd. (2013), Skarica (2014), Makri vd. (2014), Messai ve Jouini (2013), Saba 
vd. (2012), Mileris (2012), Farhan vd. (2012), Castro (2013), Espinoza ve Prasad (2010), 
Louzis vd. (2012) ve Das ve Ghosh (2007) tarafından yapılan çalışmaların sonuçları ile 
paralellik göstermektedir. Büyüme oranının yüksek olduğu ülkelerin ekonomileri daha 
istikrarlı olduklarından dolayı ülkedeki kişilerin bankalardan aldıkları kredileri geri 
ödemelerinde önemli bir problem yaşanmamaktadır. Söz konusu durum da takipteki krediler 
oranını düşürmektedir. Öte yandan, ülkenin ekonomik performansının düşük olduğu 
durumda, hem ülkedeki firmalar hem de bu firmada çalışanlar bu durumdan zarar görecektir. 
İşyerlerinin kapanması ve işsizliğin artması sonucunda, kişiler bankalara olan borçlarını 
zamanında ödeyememeye başlayacaktır. 

 
Tablo 9: En İyi Modeldeki Değişkenlerin Önem Derecesi 

Değişken 
Modelin 

Dışarısında 
Kalma Maliyeti 

Önem 
Derecesi 
(yüzde) 

USD Kuru 75.502 100 

Faiz Gelirleri 19.853 30.153 

Büyüme Oranı 15.575 14.500 

 
Tablo 9’dan da anlaşılabileceği üzere, USD kuru değişkeninin model için önem 

derecesi yüzde 100 ve modelin dışarısında kalma maliyeti ise 75.502 olarak belirlenmiştir. 
Belirtilen değişkenin yanı sıra, faiz gelirleri de model için önemli olan diğer bir değişkendir. 
Adı geçen değişkenin önem derecesi yüzde 30.153 olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak, 
yüzde 14.5 önem derecesi ile büyüme oranı değişkeni modelin en önemli üçüncü 
değişkenidir. Öte yandan, çalışmada kullanılan ama modelde yer almayan diğer 10 
değişkenin ise önem derecesi ve model dışında kalma maliyeti “0” olarak hesaplanmıştır. 

 
Elde edilen analiz sonucunda bankaların takipteki kredilerini belirleyen faktörlerin ifade 

edildiği modelin detaylarına aşağıda yer verilmiştir. 
 
Y = +4.195 + 107.448 * BF1 + 0.001 * BF4 - 0.0003 * BF5     (3) 
 
Söz konusu analizlerin akabinde elde edilen modelin bankaların takipteki krediler 

rakamını geçmişe yönelik başarı ile tahmin edip edemediği sorgulanmıştır. Bu bağlamda, 
model tarafından üretilen değerler ile gerçek rakamlar karşılaştırılmıştır. Elde edilen 
sonuçlara Grafik 2’de yer verilmiştir. 
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Grafik 2: Model Sonuçları ile Gerçek Takipteki Krediler Rakamlarının Karşılaştırılması 

 
  
Grafik 2’de MARS modelinin tahmin sonuçları ve gerçek rakamlar gösterilmektedir. Söz 

konusu grafikten de görülebileceği üzere, MARS yöntemi kullanılarak elde edilen model 
takipteki kredileri oldukça başarılı bir şekilde tahmin edebilmektedir. 

 
5. Sonuç 
 
Bu çalışmada Türkiye’deki bankaların takipteki krediler oranını belirleyen faktörler 

incelenmiştir. Bu bağlamda, 1988 ve 2014 dönem aralığındaki yıllık verilerin kullanıldığı söz 
konusu çalışmada 5 adedi makroekonomik ve 8 adedi bankalara özgü olmak üzere toplamda 
13 adet değişkenin bankaların takipteki krediler oranına etkisi analiz edilmiştir. Öte yandan, 
belirtilen amaca ulaşabilmek için MARS yöntemi kullanılarak bir model oluşturulmuştur. Elde 
edilen modelin sonuçlarına göre 3 adet bağımsız değişkenin Türk bankalarının takipteki 
krediler oranını etkilediği belirlenmiştir. 

 
USD kuru değişkeni, modelde bankaların takipteki krediler rakamını açıklayan en 

önemli değişkendir. Modelde “temel fonksiyon 1” içerisinde yer alan söz konusu değişkenin 
katsayısı ise “107.448” olarak belirlenmiştir. Söz konusu durum, USD kurundaki artışın 
bankaların takipteki krediler oranının da yükselmesine sebebiyet verdiğini göstermektedir. 
Başka bir ifadeyle, döviz borcu, döviz alacağından fazla olan firmalar USD kurunun 
artmasıyla finansal sıkıntı içerisine girecek ve bankalara olan borçlarını ödeyememeye 
başlayacaklardır. 

 
Belirtilen hususa ek olarak, bankaların faiz gelirinin, takipteki krediler oranını belirleyen 

diğer bir değişken olduğu sonucuna varılmıştır. İlgili değişken modelde “temel fonksiyon 4” 
içerisinde yer almaktadır. Belirtilen bu fonksiyonun katsayısı ise pozitif (0.001) olarak 
belirlenmiştir. Buna karşın, fonksiyon içerisinde faiz gelirleri değeri negatif (1,199.1 – Faiz 
Gelirleri) olarak yer almaktadır. Bundan dolayı, faiz gelirleri ile takipteki krediler rakamı 
arasında negatif bir ilişki bulunduğu görülmektedir. Söz konusu durum, faiz gelirleri düşen 
bankaların bu gelirlerini arttırabilmek için daha fazla kredi verdiğini ve bu süreçte de 
müşterilerin seçimi konusundaki hassasiyetlerinin azaldığını göstermektedir.  

 
Modelde, bankaların takipteki krediler oranın etkileyen son değişken ise büyüme 

oranıdır. “Temel fonksiyon 5” içerisinde yer alan bu değişkenin katsayısı negatif olarak 
belirlenmiştir. Bundan dolayı, büyüme oranı ve takipteki krediler arasında ters yönlü bir ilişki 
bulunmaktadır. Sonuç olarak, büyüme oranının yüksek olduğu ülkelerin ekonomileri daha 

0.0000

5.0000

10.0000

15.0000

20.0000

25.0000

30.0000

35.0000

40.0000

1
9
8

8
1

9
8

9
1

9
9

0
1

9
9

1
1

9
9

2
1

9
9

3
1

9
9

4
1

9
9

5
1

9
9

6
1

9
9

7
1

9
9

8
1

9
9

9
2

0
0

0
2

0
0

1
2

0
0

2
2

0
0

3
2

0
0

4
2

0
0

5
2

0
0

6
2

0
0

7
2

0
0

8
2

0
0

9
2

0
1

0
2

0
1

1
2

0
1

2
2

0
1

3
2

0
1

4

NPL TAHMİN

GERÇEK NPL



Yrd. Doç. Dr. Serhat Yüksel 

54 

istikrarlı olduklarından dolayı bu ülkede bankalardan alınan kredilerin geri ödemelerinde 
önemli bir problem yaşanmamaktadır. 

 
Elde edilen bulgulara göre, Türkiye’deki bankaların takipteki krediler oranının azalması 

için ilk olarak ülkedeki firmaların döviz kuru riskine karşı gerekli tedbirleri almaları 
gerekmektedir. Bu sayede, USD kurunda ani bir artış olması durumunda karşılaşılacak zarar 
minimum seviyeye düşürülebilecektir. Buna ek olarak, faiz geliri düşük olan bankaların da 
kredi verecekleri müşterilerde daha seçici davranmaları gerekmektedir. Son olarak, 
bankaların takipteki krediler oranının azalması için ülkenin büyüme oranının artarak finansal 
anlamda istikrarın sağlanması da oldukça önemlidir.  
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Ek A. En İyi Modele İlişkin Grafikler 
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BIST Banka Endeksi’nin (XBANK) VIX ve MOVE 
Endeksleri ile İlişkisinin Analizi 
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Öz 
 
Bu çalışmanın amacı, uluslararası mali piyasalarda dikkatli bir şekilde takip edilen VIX (Chicago 

Board Options Exchange Volatility Index) ve MOVE (Merrill Lynch Treasury Option Volatility 
Expectations Index) endeksleri ile Borsa İstanbul Banka Endeksi (XBANK) arasındaki ilişkinin,1998 – 
2015 dönemi için, günlük veriler kullanılarak analiz edilmesidir. Bu amaçla, ilk olarak serilerin farklı 
düzeyde durağanlıklarına rağmen uzun dönem ilişkinin sınanmasına olanak tanıyan ARDL/Sınır testi 
uygulanmıştır. Sonrasında, Toda ve Yamamoto (1995) Granger nedensellik testi kullanılarak 
değişkenler arası nedensellik ilişkisi sınanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, XBANK ile VIX ve MOVE 
endeksleri arasında bir uzun dönem ilişkisi bulunamamıştır. CUSUM ve CUSUMSQ testi grafiklerinin 
sonuçları da değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olmadığını teyit etmektedir. Granger 
nedensellik testi sonuçlarına göre ise VIX endeksinden XBANK endeksine doğru bir nedenselliğe 
rastlanırken, MOVE endeksinden XBANK endeksine doğru bir nedensellik ilişkine rastlanılmamıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: VIX, MOVE, BIST Banka Endeksi, ARDL/Sınır Testi, Toda-Yamamoto. 
Nedensellik Testi. 
JEL Sınıflaması: G19, B26, F65. 

  
The Analysis of the Relationship Between the BIST Banking Index (XBANK) and the Indices  

of VIX and MOVE 
 
Abstract  
 
The aim of this study is to analyze the relationship between BIST Banking Index (XBANK) and  

indices of the VIX (Chicago Board Options Exchange Volatility Index) and MOVE (Merrill Lynch's 
Treasury Option Volatility Expectations Index) followed carefully in international financial markets. 
Daily data was used within the period of 1998 – 2015. For this purpose firstly, ARDL / Bounds Test is 
performed which is allowing the series with different levels of stationarity in order to detect the long run 
relationship. Then, Toda and Yamamoto (1995) approach is used to test for Granger causality 
relationship between variables. The findings suggest that there is no long run relationship between the 
XBANK index and indices of VIX and MOVE. The graphs of CUSUM and CUSUMSQ tests also 
confirm that there is no long-term relationship among the variables. The results of Granger causality 
test indicate that there is causality from the VIX index to  the XBANK index while there is no causality 
from the MOVE index to the XBANK index.   
 
Keywords: VIX, MOVE, BIST Banking Index, ARDL/Bounds Test, Toda-Yamamoto Causality Test. 
JEL Classification: G19, B26, F65. 

 
1. Giriş  
 
Finansal entegrasyonun artması ile birlikte yatırımcıların yatırım kararları artık kendi 

ülkeleri ile sınırlı kalmayıp, gelişen ve gelişmekte olan tüm ülkeleri kapsayacak şekilde 
genişlemiştir. Yatırımların küreselleşmesi aynı zamanda birçok faktörden etkilenme düzeyini 
de arttırmaktadır. Piyasaların gerek makroekonomik verilere gerekse siyasi olaylara karşı 

Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Öğretim Görevlisi.
Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü, Arş. Görevlisi.
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vermiş olduğu tepkiler günlük olarak değişmektedir. Volatilite olarak karşımıza çıkan bu 
etkilenme düzeyleri, hem hisse senedi hem de tahvil/bono piyasalarında yakından takip 
edilen konuların başında gelmektedir.  

 
Finans literatüründe de yer aldığı üzere; bir ülkede yaşanan olumsuz bir olayın ortaya 

çıkardığı volatilite sadece o ülkeye değil aynı zamanda entegrasyon sağlanan diğer ülkelere 
de yayılmaktadır. Hisse senedi piyasalarında yaşanan bu etkileşimin sonucu olarak volatalite 
yayılımı etkisi karşımıza çıkmaktadır (Korkmaz ve Çelik, 2009, s.88; Wang, 2007, s.798). Bu 
duruma örnek olarak verilebilecek olan 1997 Asya krizi, sadece Asya ülkelerini etkilemek ile 
kalmayıp aynı zamanda birçok ülkenin finansal piyasalarını da etkilemiştir. Bu krizleri ise 
sırasıyla 1998 Rusya krizi ve 2007 küresel finans krizi takip etmiştir. Bütün bu krizlerin tek 
ortak paydası ise piyasalarda artan volatilite ve azalan yatırımcı güvenidir. 

 
Çalışmada ele alınan MOVE ve VIX endeksleri de küresel çapta borsaların getirileri 

üzerinde önemli bir gösterge olmaya ve borsaların geleceği ile ilgili gerek yabancı gerekse 
yerli yatırımcılara yol gösterici öneriler sunmaya başlamıştır. Bunun içindir ki; hem VIX hem 
de MOVE endeksine ait veriler artık IMF’nin Küresel Finansal İstikrar Raporu’nda yer almaya 
başlamıştır. Şubat 2016 verilerine göre, yatırımcı portföyünün yüzde 68’i yabancılardan 
oluşan Borsa İstanbul da küresel ölçekli olaylardan ve değişkenlerden etkilenmektedir. 
Dünyanın herhangi bir bölgesinde meydana gelen bir olay, yüksek yabancı yatırımcı oranı 
yüzünden Borsa İstanbul’u da olumlu veya olumsuz olarak etkilemektedir. Umutlu, Akdeniz 
ve Salih’in (2013, s.1210) de belirttiği üzere; yabancı yatırımcılar menkul kıymet yatırımı 
yaparken getiri ile beraber aynı zamanda piyasanın volatilitesine de bakmaktadırlar.  
Volatilite endeksleri olan VIX ve MOVE endekslerindeki artış, yatırımcıların risk algılarını 
artıracak ve French, Schwert ve Stambaugh’un (1987,s.4) da ifade ettiği gibi hisse 
senetlerinin risk primlerini arttırmaktadır. Buna ek olarak Christine (1982, s.430) ise artan risk 
primi sonucunda hisse senetlerinin değerinin düşeceğini, nihai sonuç olarak da şirketlerin 
piyasa değerinin düşeceğini ve hisse senetlerinin riskli hale geleceğini belirtmiştir. Hisse 
senetleri fiyatlarına etki eden volatilite kavramı, Zhou (2014, s.216) ile Esqueda, Luo ve 
Jackson’a (2013, s.15) göre ise ayrıca varlık fiyatlandırması, portföy yönetimi ve korunma 
(hedging) faaliyetlerinin etkinliği için de önemlidir. Dolayısıyla volatilitenin artması Stulz’un 
(1986, s.331) da ifade ettiği gibi hisse senetlerinin sadece değerini değil aynı zamanda 
yatırımcıların güvenini de erozyona uğratan bir süreçtir.  

 
VIX Endeksi (Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 1993 yılında CBOE 

(Chicago Board Of Trade) tarafından hesaplanmaya başlamıştır. Black ve Scholes’un 1973 
yılındaki Nobel ödüllü çalışmaları ile Merton’un 1973 yılındaki çalışmasındaki hesaplama 
tekniğinin gelişmiş versiyonu olan bu endeks, aynı zamanda “Korku Endeksi” (Fear Index) 
olarak da isimlendirilmektedir. Ülkemizde ise bazı çalışmalarda (Korkmaz ve Çelik, 2009, 
s.88; Kaya, 2015, s.2) zımni volatilite olarak isimlendirilmiştir. Whaley’e (2009, s.98) göre; 
Standard and Poor’s (S&P 500 ve S&P 100) endekslerinin hisse senedi opsiyonlarının 
volatilitesini ölçen bu endeks, piyasanın volatilitesini ölçüp geleceğe yönelik tahminler 
yaparak, ileriki vadede borsanın yükselip düşmesi ile ilgili öngörüler yapmaya çalışmaktadır. 
VIX endeksinin artması, piyasada volatilitenin arttığını yani piyasanın oynaklığının arttığını 
göstermekte iken; VIX endeksinin düşmesi ise piyasada oynaklığın azaldığını ve piyasanın 
daha stabil hale gelmeye başladığını ifade etmektedir. Fountain, Herman ve Rustvold ise 
(2008, s.469) çalışmalarında VIX endeksinin hesaplanmasını daha basit şekilde anlatarak; 
hisse senedi opsiyonlarının call ve put opsiyon fiyatları arasındaki fark ile hesaplandığını, 
eğer call ve put opsiyonlar arasındaki fiyat farkı düşük ise VIX endeksinin değerinin düşük 
olduğunu; call ve put opsiyon fiyatları arasındaki fiyat farkı yüksek ise VIX endeks değerinin 
yüksek olduğunu belirtmişlerdir.  

 
Yüzdelik olarak ifade edilen bu endeks, en yüksek değerine Şekil 1’de de görüleceği 

üzere küresel finans krizinin yaşandığı 2008 yılında ulaşmıştır. 15 Eylül 2008’de Lehman 
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Brothers’ın iflas açıklamasıyla artmaya başlayan endeks değeri, 20 Kasım 2008 tarihinde 
ulaştığı yüzde 80,86 değeri ile tarihi rekorunu kırmıştır. Bu oran, yatırımcıların hisse senedi 
piyasalarına olan güvenin de dip yaptığı tarih olarak finans tarihindeki yerini almıştır.  

 
Şekil 1: VIX endeksine ait 1998-2015 yıllarına ait günlük veriler. 
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Kaynak: Bloomberg Terminal (2016) veri tabanından temin edilerek derlenmiştir.  

İkinci önemli volatilite endeksi ise Merrill Lynch tarafından hesaplanan MOVE (Merrill 
Lynch Treasury Option Volatility Expectations Index) endeksidir. 1998 yılında hesaplanmaya 
başlanan bu endeks, VIX endeksinin aksine hisse senedi volatilitesini değil tahvil fiyatlarının 
volatilitesini ölçen bir endekstir. ABD Hazinesi tahvillerinin 30 günlük süre içerisindeki 
volatilitesine ilişkin tahminleri ölçen bu endeks, VIX endeksi ile aynı doğrultuda çalışmaktadır. 
Yükselen MOVE endeksi, yatırımcıların tahvillere olan güveninin azaldığını yani volatilitenin 
arttığını göstermekte iken; düşen MOVE endeksi değeri ise yatırımcıların piyasada risk 
görmediğini ve volatilitenin azaldığını göstermektedir. 

 
Şekil 2: MOVE endeksine ait 1998-2015 yıllarına ait günlük veriler. 
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Kaynak: Bloomberg Terminal (2016) veri tabanından temin edilerek derlenmiştir.  

Şekil 2’de görüleceği gibi; bu endeksin de en yüksek değere ulaştığı yıl olarak 
karşımıza 2008 yılı çıkmaktadır. Küresel finans krizinin en yüksek düzeye ulaşmaya 
başladığı bu tarihte, VIX endeksinde olduğu gibi, Lehman Brothers’ın iflas başvurusu ile 
artmaya başlayan bu endeks, 10 Ekim 2008 tarihinde en yüksek değere ulaşarak, günü 
264,6 puanla kapatmıştır.  

 
Merkez Bankası’nın (TCMB, 2015) faiz artırım kararlarında baz alacağı iki endeks 

olarak açıkladığı MOVE ve VIX endeksleri, Gödek’in de (2015) ifade ettiği üzere sermaye 
piyasaları tarafından dikkatle takip edilen endeksler olmaya başlamıştır. Bu iki endeks ile 
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Banka Endeksi (XBANK) arasındaki uzun ve kısa vadeli ilişkinin ortaya çıkarılması ve 
aralarındaki nedensellik ilişkisinin tespiti çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır. Çalışmada 
XBANK endeksinin tercih edilme sebebi ise; Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören banka 
hisse senetlerinin yarattığı işlem hacmi ve BİST-30 ile BİST-100 endeksleri içindeki 
ağırlığının yüksek olmasıdır. İşlem hacminin yüksek olması, bu endekste yabancı yatırımcı 
sayısının ve portföy tutarının da yüksek olduğunun göstergesidir. Tüm bu faktörler göz önüne 
alındığında, XBANK endeksinin tercih edilmesi uygun görülmektedir. Literatürde hem VIX 
hem de MOVE endeksinin beraber kullanıldığı ve Borsa İstanbul Banka Endeksi’nin, bu 
endeksler ile ilişkilerini araştıran bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu açıdan, mevcut çalışma 
literatürde oluşan bu açığı kapatmak üzere yapılmıştır.  

 
Çalışmanın ikinci bölümünde MOVE endeksi, VIX endeksi ve XBANK ile ilgili literatür 

taramasına yer verilmiş daha sonra ise üçüncü bölümünde veri seti ve uygulanacak 
yöntemler anlatılmıştır. Dördüncü bölümde ise analizler yapılmış olup, çalışma sonuç ve 
değerlendirme bölümü ile tamamlanmıştır. 

 
2. Literatür Taraması 
 
1993 yılında hesaplanmaya başlayan VIX endeksi çeşitli çalışmalara konu olmak ile 

beraber hisse senedi piyasaları üzerine olan etkisinin araştırıldığı sınırlı sayıda araştırma 
mevcuttur. Benzer şekilde 1998 yılında hesaplanmaya başlanan MOVE endeksi ise finans 
literatüründe yalnızca birkaç çalışmada ele alınan bir değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. 
VIX ile ilgili yapılan çalışmaların önemli bir bölümü ise Standard & Poor’s endeksleri (S&P 
100; S&P 500) üzerine yapılmakta iken, özellikle son 2 yıldır Hindistan Borsası üzerindeki 
etkisi Hintli araştırmacılar tarafından yaygınca kullanılmaktadır.  

 
Finansal piyasaların birbiri ile olan etkileşimine paralel olarak gelişen ve yayılma etkisi 

gösteren volatilite kavramı, bu amaçla çalışmada VIX ve MOVE endekslerinin bağımsız, 
Borsa İstanbul Banka Endeksi’nin ise bağımlı değişken olması yoluyla analizlere tabi 
olmuştur. Literatür taraması sonucunda Türkiye’de her üç endeksi birlikte ele alan bir 
çalışmaya rastlanmamak ile beraber VIX endeksi ile Borsa İstanbul 100 endeksini ele alan 
sadece üç çalışmaya (Korkmaz ve Çelik, 2009; Kaya, 2015; Balcılar ve Demirer 2015) 
rastlanmıştır. Alan yazın taramasında VIX endeksine göre nispeten daha sınırlı sayıda 
araştırmaya konu olan MOVE endeksine ait çalışmalara yurtdışında özellikle 2014 yılından 
itibaren ağırlık verilmiş ve ilgili literatür oluşmaya başlamıştır. Türkiye’de ise mevcut durumda 
MOVE endeksini değişken olarak ele alan herhangi bir akademik çalışmaya rastlanmamıştır. 
Bu açıdan mevcut çalışma özellikle Türkiye’de MOVE endeksini ele alan ilk çalışma olma 
özelliğini taşımaktadır.  

 
Korkmaz ve Çelik (2009) tarafından yayımlanan çalışmada, gelişmekte olan 15 ülkenin 

hisse senedi piyasaları ile VIX endeksi arasındaki ilişki incelenmiş, VIX endeksinin bu 
ülkelerin hisse senedi piyasalarına olan etkisi GRJ-GARCH modeli ile tahmin edilmiştir. 
2004-2009 yılları arasındaki günlük veri setinin kullanıldığı araştırma sonucunda elde edilen 
bulgulara göre; bu ülkelerde piyasaya gelen kötü bilgilerin volatiliteyi daha da arttırdığı tespit 
edilmiştir. Ayrıca VIX endeksinin Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 15 ülkenin 11’inde 
hisse senedi piyasaları üzerinde etkisi olduğu tespit edilmiştir. VIX Endeksi’nin arttığı 
dönemlerde bu ülkelerde volatilite arttığı, azaldığı zaman ise volatilitenin düştüğü tespit 
edilmiştir. Ülkemizde VIX endeksini değişken olarak ele alıp Borsa İstanbul 100 Endeksi 
üzerindeki etkisini ele alan bir başka çalışma ise Kaya (2015) tarafından yapılmıştır. 2009-
2013 yılları arasındaki BİST-100 endeksi ile VIX endeksinin günlük verilerinin kullanıldığı 
çalışmada bu iki endeks arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Eş bütünleşme ve vektör 
hata düzeltme modellerinin de kullanıldığı çalışma sonucunda, BİST-100 endeksinin VIX 
endeksinden etkilendiği tespit edilmiştir. Balcılar ve Demirer (2015) ise yaptıkları çalışmada 
BİST-100 endeksi ile uluslararası endeksler arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Uluslararası 



Bankacılar Dergisi 

61 

endekslerden biri olarak kullanılan VIX endeksi ile BİST-100 endeksi arasındaki ilişki Markov-
Switching modeli ile analiz edilmiştir. Türkiye’de yapılmış olan bu her üç çalışmaya da 
bakıldığında; veri setinin sınırlı olduğu görülmektedir. VIX endeksinin hesaplanmasına 1993 
yılında başlanmıştır. BİST 100 bileşik endeksinin hesaplanmasına ise 1997 yılında 
başlanmıştır. Dolayısıyla her iki çalışmada da kullanılan sınırlı dönem veri seti bu çalışmada 
tüm verileri kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu açıdan çalışmanın literatüre XBANK 
endeksi ile VIX endeksi arasındaki ilişkiyi ölçen ilk çalışma olmasının yanında tüm veri setini 
kullanması açısından da katkı yapması beklenmektedir.  

 
Türkiye’de VIX endeksinin sınırlı sayıda çalışmada kullanılmasına karşın yurtdışında 

VIX endeksi ile hisse senedi piyasaları volatilitelerini ölçmeye çalışan birçok çalışma göze 
çarpmaktadır. Bu çalışmaların bazılarında hisse senedi getirileri ile VIX endeksi arasında 
negatif korelasyon tespit edilmiş iken (Fleming, Ostdiek ve Whaley, 1995; Whaley, 2000; 
Dash ve Moran, 2005; Ting, 2007; Nosmann ve Wilhelmsson, 2009; Whaley, 2009; Sarwar, 
2012; Kumar, 2012; Esqueda, Luo ve Jackson, 2013; Kliger ve Kudryavtsev, 2013; Shaikh 
ve Padhi, 2014), bazı çalışmalarda (Giot, 2005; Guo ve Whitelaw, 2006; Bagchi, 2012) ise 
VIX endeksi ile hisse senedi getirileri arasında pozitif korelasyon tespit edilmiştir. Buna karşın 
bazı çalışmalarda ise (Hong ve Stein,1999; Dowling ve Muthuswamy, 2005; Siriopulos ve 
Fassas, 2012) VIX endeksi ile hisse senedi getirileri arasında herhangi anlamlı bir ilişki tespit 
edememişlerdir. 

 
Literatürde VIX endeksi ile ilgili olarak tartışılan konulardan biri de bu endeksin 

ARCH/GARCH ailesi modellerine göre volatilite tahmininde daha başarılı olup olmadığıdır. 
Blair, Poon ve Taylor (2001) tarafından yapılan araştırma sonucunda elde edilen bulgulara 
göre; VIX endeksinin tahmin performansı özellikle GARCH tipi modellerin tahmin 
performansından daha üstün sonuçlar vermiştir. Bu sonuç, daha sonra yapılan birçok 
çalışmada (Bali ve Weinbaum, 2007; Korkmaz ve Çelik, 2009; Kaya, 2015) teyit edilmiştir. 
Nosmann ve Wilhelmsson ise (2009) yaptığı çalışmada, VIX endeksinin hisse senedi 
getirilerindeki tahminlemesinin ARCH/GARCH ailesine göre yüzde 61- yüzde 62 oranında 
daha başarılı olduğunu belirtmiştir. VIX endeksinin volatiliteyi ölçmedeki gücünün özellikle 
uzun vadede daha iyi olduğunu belirten Wang (2007) kısa dönemde ARCH/GARCH ailesi ile 
VIX arasında çok fazla bir fark olmadığını tespit etmiştir. Chandra ve Thenmozhi (2015) ise 
Hindistan Borsası’nın volatilitesini geleneksel yöntemler olan ARCH/GARCH modelleri ve 
VIX endeksi ile öngörmeye çalışmışlardır. Geleneksel yöntemlerin, VIX endeksi karşısındaki 
durumunu analiz eden yazarlar, VIX endeksinin Hindistan Borsası’nın volatilitesini 
hesaplamada geleneksel yöntemlere oranla daha iyi şekilde tahmin ettiğini tespit etmişlerdir. 
Buna karşın Becker, Clements ve White (2006) ise yaptıkları çalışmada, VIX endeksinin 
volatiliteyi açıklamada diğer modellere göre daha zayıf kaldığını belirlemiştir. 

 
VIX endeksinin değişken olarak ele alındığı ilk çalışma Whaley (1993) tarafından 

yapılmıştır. Fisher Black’in 1976 yılında vadeli işlemler piyasasında opsiyon alım fiyatını 
hesaplamak için kullandığı formülü kullanan yazar, hisse senedi getirilerinin volatilitesini 
ölçmeye çalışmıştır. Baba ve Sakurai (2011) tarafından yapılan çalışmada ise, Amerika 
Birleşik Devleti’ne ait makroekonomik değişkenler ile VIX endeksi arasındaki ilişki 
incelenerek, ekonominin stabil ve hareketli olduğu dönemler tahmin edilmeye çalışılmıştır. 
1990 yılından 2010 yılına kadar olan dönemi kapsayan veri setini kullanan yazarlar, VIX 
endeksinin yüksek olduğu dönemlerde piyasanın aşırı oynak, VIX endeksinin düşük olduğu 
dönemlerde ise piyasanın stabil olduğunu tespit etmişlerdir. Whaley (2009) ise yaptığı 
çalışmada, volatilite endeksindeki artışın, hisse senetleri düştüğü zaman çok keskin şekilde 
görüldüğünü buna karşın hisse senedi getirilerinde artışın olmaya başladığı dönemde ise 
volatilite endeksinin aynı şekilde çok keskin bir düşüş göstermediğini tespit etmiştir. 
Whaley’in (2009) elde ettiği bu sonuç, Shaikh ve Padhi (2014) tarafından yapılan çalışmayla 
da teyit edilmiştir. Hindistan Merkez Bankası’nın para politikası kararları ile makroekonomik 
değişkenler arasındaki ilişkiyi inceleyen yazarlar, merkez bankası açıklamaları öncesinde 
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beklentiler ve belirsizlik karşısında VIX endeksinin arttığı, açıklamanın yapıldığı gün ise 
piyasanın normal seyrine dönerek VIX endeksinin gerilediğini tespit etmişlerdir. 2002-2011 
döneminde VIX endeksi ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkileri inceleyen Kliger ve 
Kudryavtsev (2013) de benzer sonucu elde ederek, piyasanın durağan olduğu dönemlerde 
piyasanın artış trendinde olduğu dönemlere göre VIX endeksinin daha fazla oynaklığa neden 
olduğunu tespit etmiştir.  

 
Atina Borsası 20 endeksi üzerine çalışma yapan Siriopoulos ve Fassas ise, ATHEX-20 

ile VIX endeksi arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. VAR ve Granger nedensellik testlerinin 
uygulandığı analizlerde, ATHEX-20 ile VIX endeksi arasında istatistiksel olarak negatif yönlü 
bir ilişki tespit etmişlerdir. Sarwar (2012) ise yaptığı çalışmada 1993-2007 yılları arasındaki 
günlük verileri kullanarak; VIX endeksinin, Amerika ve BRIC ülkeleri hisse senedi getirileri 
üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Yazarın 1993 -2007 yılları arasındaki yapısal değişiklikleri 
de dikkate alarak yaptığı analizde; Amerika, Brezilya ve Çin’in hisse senedi getirileri ile VIX 
arasında anlamlı negatif ilişki tespit edilmiştir. Bu sonuca göre; VIX endeksi yüksek iken bu 
ülkelerin hisse senedi piyasalarında getiri düşük; tersi durumda ise hisse senedi getirileri 
yüksek olarak tespit edilmiştir. Füss, Mage, Wohlenberg ve Zhao (2011) tarafından yapılan 
çalışmada ise VIX endeksinin Alman Borsası volatilite endeksi olan XDAX üzerindeki etkisi 
araştırılmıştır. Analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre; piyasaya gelen olumlu bir 
bilginin her iki volatilite endeksini de istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşürmektedir. Fakat 
piyasaya gelen bu bilgi VIX endeksinde daha fazla volatilite oluştururken, XDAX endeksinin 
VIX endeksine göre daha az volatil durumda olduğu tespit edilmiştir.  

 
Yazın taraması sonucunda hem VIX hem de MOVE endeksinin değişken olarak aynı 

anda kullanıldığı sadece bir çalışmaya rastlanmıştır. Zhou (2014) tarafından yapılan 
çalışmada, hisse senedi ve tahvil oynaklığının bileşik değişiminin araştırıldığı çalışmada VIX 
ve MOVE endekslerini kullanmıştır. Çalışmada kullanılan veriler aylık ve haftalık olmak üzere 
Ocak 1990 – Aralık 2010 yıllarını kapsamaktadır. “Yüksek-riskli” ve “düşük-riskli” piyasaların 
birbirini izlemesi iki değişkenli rejim değişikliği (regime switching) modelleri yardımıyla 
çalışılmaktadır. Yazara göre rejim değişikliğinin göz ardı edilmesi simetrik olmayan volatilite 
hakkında süreklilik arzetmeyen ve yetersiz çıkarımlara neden olmaktadır. 

   
3. Ekonometrik Yöntem ve Veri Seti  
 
Çalışmanın uygulama kısmında literatürde zaman serileri analizlerinde sıkça 

başvurulan iki yöntem kullanılmıştır. İlk olarak, değişkenler arasında olası uzun dönemli 
ilişkiyi (eşbütünleşme) araştırmak için geliştirilen ARDL/Sınır Test yöntemi ele alınmıştır. 
Daha sonra değişkenler arasındaki sebep-sonuç ilişkisini araştıran Toda- Yamamoto 
nedensellik testi uygulanmıştır. 

3.1. ARDL/Sınır Testi 
 
ARDL/Sınır testi metodolojisi, Pesaran ve Shin (1999, s.371-413) ve Pesaran, Shin ve 

Smith (2001, s.289-326) tarafından değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisini tesbit 
etmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu yöntem, öncesinde geliştirilen diğer geleneksel 
eşbütünleşme testleriyle, Engle ve Granger (1987, s.251-276), Johansen (1988, s.231-254) 
ve Johansen ve Juselius (1990, s.169-210), karşılaştırıldığında bir takım avantajlara sahiptir. 
Birincisi, değişkenlerin )2(I olmamak koşuluyla )0(I ve )1(I düzey derecelerinin 
karışımlarından oluştuğu durumlarda uygulanabilmesidir. İkincisi, geleneksel yöntemlerdeki 
sistem denklemleri yerine uygulama ve yorumlama kolaylığı veren tek-denklem şeklinde 
kurgulanmasıdır. Üçüncüsü, bu tekli denklemde değişik değişkenler için farklı optimal 
gecikme uzunlukları tayin edilmesine olanak vermesidir.  
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ARDL/Sınır Testi yaklaşımının uygulanması aşamasında ilk olarak kısıtlanmamış hata 
düzeltme (unrestricted error correction) modeli kurulmaktadır. Bu model çalışmamızda 
kullanılan değişkenler için aşağıdaki gibidir: 
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        tttt LMOVELVIXLXBANK εβββ ++++ −−− 161514 ,                                  (1)  
 
:Δ  fark operatörünü, :m optimum gecikme uzunluğunu ve  :tε hata terimini ve diğer 

değişkenler çalışmada kullanılan değişkenlerin kısaltmalarını ifade etmektedir.  
 
Değişkenler arasında eşbütünleşim ilişkisinin varlığını test etmek için (1) numaralı 

denklemde gecikme uzunluğu m  belirlendikten sonra F test istatistiğine dayanan sınır testi 

uygulanır. Burada, sıfır hipotezi )0:( 6540 === βββH değişkenler arasında eşbütünleşme 
olmadığını ifade etmektedir. Hesaplanan F test istatistik değeri, Pesaran, Shin ve Smith 
(2001, s.289-326)’deki tablo alt ve üst kritik değerleri ile karşılaştırılmaktadır. Hesaplanan F
test istatistik değeri, alt kritik değerden küçük ise eşbütünleşme olmadığını söyleyen sıfır 
hipotezi kabul edilmektedir. F test istatistiği, üst kritik değerden büyük ise sıfır hipotezi kabul 
edilemez ki buda eşbütünleşme olduğu anlamına gelmektedir. Son olarak F test istatistik 
değeri, alt ve üst kritik değerleri arasına düşerse, test yetersiz (inconclusive) anlamına 
gelmektedir. Eşbütünleşmenin varlığının tespit edilmesiyle birlikte gecikmesi dağıtılmış 
otoregressif modeller kurularak değişkenler arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkileri 
araştırılmaktadır.  

 
3.2. Toda- Yamamoto Granger Nedensellik Testi 

 
Toda ve Yamamoto (1995, s.225-250) tarafından geliştirilen bu nedensellik testi, 

modifiye edilmiş Wald testine (MWALD) dayanmaktadır. Bu yöntemde değişkenler arasındaki 
dinamik ilişkilerin araştırılmasına olanak veren ve değişkenlerin düzey değerleri ile 
oluşturulan vektör otoregresif modeller (VAR) kullanılmaktadır.  

 
Bu yöntemde öncelikle VAR modeli için uygun k  optimal gecikme uzunluğu çeşitli bilgi 

kriterleri dikkate alınarak tespit edilmektedir. Buna ilave olarak, modelde bulunan 

değişkenlere ait maksimum bütünleşme derecesi ( maxd ) belirlenmektedir. Bu iki büyüklüğün 

bulunmasının ardından, toplam )( maxdk + gecikme uzunluğuna sahip VAR modeli tahmin 
edilmektedir. Yani VAR modeli, k gecikme sayısına ilave olarak modelde yer alan 

değişkenlerin en yüksek bütünleşme derecesi maxd  kadar arttırılarak, geliştirilmiş olarak 
tekrar tahmin edilmektedir. Sonrasında, Granger nedenselliğine ilişkin çıkarımların 
yapılabilmesine olanak sağlayan k  gecikme sayısına sahip VAR modeline ilişkin katsayı 
matrisine Wald testlerininin uygulanmasını kapsamaktadır. 

 
Toda ve Yamamoto (1995, s.225-250) Granger nedensellik analizinde kullanılan ve 

logaritması alınmış değişkenlerin düzey değerleri ile kurulan VAR modellerinin çalışmaya 
uyarlanmış hali aşağıda verilmiştir: 
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4. Analiz ve Ampirik Sonuçlar 
4.1. Veri Seti 
 
Çalışmada kullanılan üç endeksin verileri gün eşleştirmesi yapılarak analizlere dâhil 

edilmiş olup, VIX endeksinin hesaplanmadığı gün, XBANK ve MOVE endeksleri; XBANK’in 
hesaplanmadığı gün VIX ve MOVE endeksleri; MOVE endeksinin hesaplanmadığı gün ise 
XBANK ve VIX endekslerinin değerleri analize dâhil edilmemiştir. Ayrıca hafta sonlarına denk 
gelen günlerde de oluşan veriler analiz dışına çıkarılmıştır. Fama (1965) ve French’in (1980) 
de ifade ettiği üzere borsalardaki volatilite en fazla işlem saatleri içerisinde oluşmaktadır. 
Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalar hariç, borsanın çalışmadığı günlerdeki volatilite, 
borsanın çalıştığı günlere oranla daha düşük düzeyde kalmaktadır. Bu durumun nedenini ise 
French ve Roll (1986), işlem saatleri içerisinde piyasaya gelen olumlu ve olumsuz haberler 
olarak açıklamıştır. Çalışmada analiz edilen her üç endeksin de hesaplanmaya başladığı 
tarih birbirinden farklıdır. XBANK’in hesaplanmaya başladığı yıl 1997 iken; VIX endeksi 1993 
yılında hesaplanmaya başlamıştır. Buna karşın MOVE endeksi ise 1998 yılında 
hesaplanmaya başlamıştır. Tüm endekslerin eşit sayıda veriye sahip olması ve aynı güne ait 
değerlerin analizi için, tüm veriler MOVE endeksinin hesaplanmaya başladığı yıl olan 1998 
yılından itibaren analize dâhil edilmiştir. Dolayısıyla çalışma, 10.12.1998-31.12.2015 
arasındaki dönemi kapsayan günlük veriler kullanılarak yapılmıştır. XBANK verileri Borsa 
İstanbul’dan; VIX ve MOVE endekslerinin verileri ise Bloomberg Terminal’den temin 
edilmiştir. XBANK; Borsa İstanbul’da işlem gören bankaların fiyat ve getirilerini hesaplandığı 
endekstir. Hesaplanmasına 1997 yılında başlanan bu endeksin 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle 
kapanış değeri 168.595’tir. Çalışmada XBANK’in tercih edilme sebebi, endekste yer alan 
şirketlerin ve dolayısıyla endeksin yüksek betaya sahip olması ve işlem hacminin fazla 
olmasıdır. Çalışmada ele alınan diğer değişkenler ise uluslararası volatilite endeksleridir. VIX 
endeksinin 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle kapanış değeri 18,21 iken; MOVE endeksinin 
kapanış değeri ise 67,85’tir. Günlük verilerin tercih edilmesinin nedeni kısa dönemli olarak 
değerlendirilebilecek etkilerin modellenmesine olanak sağlamasıdır.  
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Şekil 3: XBANK, VIX ve MOVE Endekslerinin 1998-2015 Yılları Arasında 
Logaritması Alınmış Günlük Değerleri 

  

Kaynak: Borsa İstanbul ve Bloomberg Terminal’den temin edilerek derlenmiştir.  

 
Şekil 3, belirlenen aralıkta üç değişkenin logaritması alınmış zaman serisi grafiklerini 

göstermektedir. XBANK endeksinin VIX ve MOVE endeksleri ile uzun dönem ve nedensellik 
ilişkilerini analiz etmeden önce, logaritması alınmış bu değişkenler arasındaki korelasyon 
ilişkisine bakmak yararlı olacaktır. Bu amaçla oluşturulmuş korelasyon matrisi, Tablo 1’de 
verilmiştir: 

 
                          Tablo 1. Endeksler Arası Korelasyon Matrisi  

Endeksler LXBANK LVIX LMOVE 

LXBANK 1.00   
LVIX -0.32 1.00  

LMOVE -0.43 0.75 1.00 
 
Tablo 1’deki sonuçlar, XBANK ile VIX ve MOVE endeksleri arasında negatif yönlü zayıf 

bir ilişkinin varlığını göstermektedir. İncelenen endeksler arasında korelasyonun negatif 
olması iktisadi beklentiye uygundur. Bu sonuçlar Linter (1965, s.13), Sharpe (1964, s.426) ve 
Merton’un (1973, s.142) çalışmalarında da belirttikleri üzere piyasada volatilitenin artması, 
hisse senedi getirilerinin azalmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla çalışmada kullanılan iki 
volatilite endeksi olan MOVE ve VIX endekslerinin artması sonucu, XBANK endeksinin 
azalması beklenmektedir. 

 
4.2.  Birim Kök Testleri 

 

Ekonometrik analizlerde zaman serileri ile çalışılması durumunda serilerin durağan 
olması gerekmektedir. Serilerin durağan olmaması durumunda Granger ve Newbold (1974, 
s.111-120) sahte regresyon (spurious regression) problemi ile karşılaşılabileceğini 
belirtmişlerdir. Bu durum söz konusu olduğunda elde edilen analiz sonuçları gerçek olmayan 
bir ilişkiyi ifade etmektedir. Dolayısıyla, değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi 
sınanmadan önce bu değişkenlerin birim köke sahip olup olmadıkları sınanacaktır. 

 
Çalışmada kullanılan değişkenlerin durağanlık sınamaları için Dickey ve Fuller (1979, 

s.427-431; 1981, s.1057-1072) tarafından önerilen Genelleştirilmiş Dickey Fuller (ADF) ve 
Phillips ve Perron (1988, s.335-346) tarafından geliştirilen Phillips-Perron (PP) testleri 
kullanılmıştır. 
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  Tablo 2. ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler 
ADF PP 

Düzey Birinci Fark Karar Düzey Birinci Fark Karar 

LXBANK -2.94 
(0.14) 

-62.03 
(0.00) )1(I  -2.98 

(0.13) 
-62.03 
(0.00) )1(I  

LVIX -4.43 
(0.00) 

-33.91 
(0.00) )0(I  -4.89 

(0.00) 
-79.09 
(0.00) )0(I  

LMOVE -3.88 
(0.00) 

-36.31 
(0.00) )0(I  -3.95 

(0.00) 
-65.62 
(0.00) )0(I  

Açıklama: Parantez içindeki değerler olasılık değerlerini göstermektedir. ADF testi için Schwarz Bilgi 
Kriteri (SIC) kullanılarak, maksimum gecikme uzunluğu 12 olarak belirlenmiştir. PP testi için Newey-
West bant genişliği kullanılmıştır. 

 
Tablo 2’de, değişkenlere ait birim kök testlerinin düzey ve fark değerleri yer almaktadır. 

ADF ve PP testi sonuçlara göre ele alınan zaman aralıklarında LXBANK değişkeni birinci 
farklarda durağanken, LVIX ve LMOVE değişkenleri düzeyde durağandır. Yani LXBANK 

değişkeni )1(I iken LVIX ve LMOVE değişkenleri )0(I ’dir.  
 
 
4.3. Eşbütünleşme İlişkisi 
 
VIX ve MOVE endekslerinin XBANK endeksi üzerindeki etkisini araştırmak için 

ARDL/Sınır testi yaklaşımı kullanılmıştır. Eşbütünleşme ilişkisinin varlığını test etmek için bu 
yöntemin seçilmesinin nedeni, analizde kullanılan değişkenlerin aynı düzeyde durağan 
olmamasının yanında hiç bir değişkenin de ikinci dereceden durağan )2(I  olmamasıdır.  

 
Endeksler arasında olası uzun dönemli ilişkinin varlığının sınanmasında kullanılacak 

olan Sınır Testinin uygulanması için öncelikle kısıtlanmamış hata düzeltme modeli 
(unrestricted error correction model) kurulmaktadır. Bu amaçla model seçme kriteri, Akaike 
Bilgi Kriteri (AIC) seçilerek elde edilen otoregresif gecikmesi dağıtılmış model aşağıdaki 
Tablo 3’te verilmiştir.   

 
  Tablo 3. ARDL(1,2,2) Modelinin Tahmin Sonuçları 

Değişken Katsayı Std. Hata −t istatistiği Olasılık 
C 0.03 0.01 3.11 0.00 

LXBANK(-1) 0.99 0.00 2063.09 0.00 
LVIX -0.08 0.00 -12.07 0.00 

LVIX(-1) 0.02 0.00 2.89 0.00 
LVIX(-2) 0.05 0.00 8.03 0.00 
LMOVE -0.02 0.01 -2.52 0.01 

LMOVE(-1) 0.00 0.01 0.13 0.88 
LMOVE(-2) 0.02 0.01 2.07 0.03 

 
Tablo 3’deki sonuçlara göre LXBANK endeksinin bağımlı değişken olarak tahmin 

edildiği otoregresif gecikmesi dağıtılmış model ARDL(1,2,2)’dir. Bu model, LXBANK 
değişkenin bir dönem geçmiş değerleri ile LVIX ve LMOVE değişkenlerinin mevcut 
değerlerine ilave olarak bu değişkenlerin iki dönem geçmiş değerleri ile açıklanmakta 
olduğunu ifade etmektedir. Diğer olası modeller içinde en küçük AIC değerine sahip olduğu 
için ARDL(1,2,2) modeli tercih edilmiştir. Tüm muhtemel modeller içinde en düşük AIC 
değerleri olan 20 model Şekil 4’te verilmiştir. 
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                 Şekil 4: En Düşük Akaike Bilgi Kriterine Sahip 20 Model. 

 
Elde edilen ARDL(1,2,2) modelinin hata terimlerinin otokorelasyon probleminin 

olmaması önemlidir. Aksi takdirde, bağımlı değişken LXBANK ’in gecikmiş değerleri 
açıklayıcı değişken olarak modelde yer aldığından modelden elde edilen parametre 
tahmincileri tutarlı (consistent) olmayacaktır. Modele ait hata terimlerinin otokorelasyon 
problemi olup olmadığı Breusch-Godfrey LM testi yardımıyla araştırılmıştır. Test sonucuna 
göre otokorelasyon probleminin bulunmadığı tespit edilmiştir.  

 
Modelinin hata terimlerinin otokorelasyon problemi olmadığının belirlenmesinin 

ardından Sınır Testi uygulamasına geçilir. ARDL (1,2,2) modeli temel alınarak elde edilen 
Sınır Testi sonuçları aşağıda Tablo 4’te verilmiştir. 

 
Tablo 4. Sınır Testi Sonuçları 

         k  F - istatistiği 

%1 Anlamlılık 
Düzeyinde Kritik Değerler 

%5 Anlamlılık 
Düzeyinde Kritik Değerler 

Alt Sınır Üst Sınır Alt Sınır Üst Sınır 
            2 4.16           4.13             5           3.1          3.87 

Açıklama: k  (1) nolu modelde yer alan bağımsız değişkenlerin sayısını göstermektedir. 
 
Tablo 4, ARDL (1,2,2) modelinin tahmin edilmesinin ardından hesaplanan F istatistiği 

ile Pesaran vd. (2001, s.289-326)’den alınan yüzde1 ve yüzde 5 anlamlılık düzeylerinde kritik 
değerleri göstermektedir. Sınır Testi için hesaplanan F - istatistiğinin 4.16 olduğu 
görülmektedir. Bu değer, yüzde 1 anlamlılık düzeyinde kritik alt ve üst sınır değerleri arasına 
düşmektedir. Buna göre çalışmada kullanılan testin yetersiz (inconclusive) olduğunu 
söylemek mümkündür. Tahmin edilen modelin standartlaştırılmış tekrarlanan (recursive) 
kalıntılarına uygulanan CUSUM ve CUSUMSQ testlerine ait grafikler Şekil 5a-5b’de 
verilmektedir. 
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        Şekil 5a-5b. CUSUM ve CUSUMSQ Testleri 
        5a.                                                          5b.  
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Şekil 5a-5b’de görüldüğü gibi CUSUM ve CUSUMSQ istatistikleri yüzde5 anlamlılık 
düzeyi kritik değerleri dışına çıkmaktadır. LXBANK endeksinin açıklanması için tahmin edilen 
model katsayılarının istikrarlı (stable) olmadığını gösteren CUSUM ve CUSUMSQ sonuçları, 
Sınır Testi sonuçları ile birlikte değerlendirildiğinde çalışmada ele alınan değişkenler 
arasında uzun dönem ilişkisinin olup olmadığını sınamak için kullanılan ARDL / Sınır Testinin 
yetersiz olduğu sonucuna varmak mümkündür.  

 
4.4. Nedensellik İlişkisi 
 
Değişkenlerin durağanlık düzeylerinin belirlenmesinin ardından LXBANK, LVIX ve 

LMOVE değişkenleri arasında Granger nedensellik ilişkisinin varlığı Toda ve Yamamoto 
(1995, s.225-250) tarafından önerilen nedensellik analizi yardımıyla araştırılmıştır. 
Çalışmada bu yöntemin tercih edilmesinin nedeni, nedensellik ilişkisi incelenen değişkenlerin 
aynı düzeyden durağan olmaları ve aralarında eşbütünleşme olması önsel bilgilerine ihtiyaç 
duyulmamasıdır.   

 
 Tablo 5. Toda-Yamamoto Granger Nedensellik Test Sonuçları 

Sıfır Hipotezi ( 0H ) 
2χ  test 

istatistiği 
 

Karar Sonuç 

LVIX  LXBANK ’ın  
Granger nedeni değildir. 

      55.42 
     (0.00) Red LVIX LXBANK ’ın Granger 

nedenidir. 
LMOVE LXBANK ’ın  
Granger nedeni değildir. 

      9.42 
     (0.15) Kabul LMOVE LXBANK ’ın Granger 

nedeni değildir. 
Açıklama: Parantez içindeki değerler p değerlerini göstermektedir. VAR modeli için gecikme uzunluğu 
Akaike bilgi kriteri (AIC) ve son tahmin hata kriteri (FPE)’ne göre 6=k  olarak tespit edilmiştir. 

1max =d  alınmıştır.  
 
Tablo 5’te, Toda-Yamamoto Granger nedensellik analizi test sonuçları yer almaktadır. 

Bu sonuçlar incelendiğinde “ LVIX  LXBANK ’ın Granger nedeni değildir.” sıfır hipotezi yüzde 
5 anlamlılık düzeyinde reddedilmektedir. Yani, VIX  endeksinden XBANK bankacılık 
endeksine doğru bir nedensellik ilişkisi mevcuttur LXBANKLVIX →( ). 

“ LMOVE  LXBANK ’ın Granger nedeni değildir.” sıfır hipotezi, 2χ olasılık değeri 
dikkate alındığında yüzde5 anlamlılık düzeyinde reddedilemez. Yani MOVE  endeksinden
XBANK bankacılık endeksine doğru bir nedensellik ilişkisi mevcut değildir 

)( LXBANKLMOVE→ . 
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5. Sonuç ve Değerlendirme 
 
Finansal entegrasyonun artması, makroekonomik değişkenleri etkilediği kadar sermaye 

piyasalarını da etkilemektedir. Özellikle 1987 Asya Krizi ile başlayan ve 2000’li yıllarda şirket 
yönetimi skandalları ile devam eden süreçte birbiri ile finansal anlamda etkileşimde olan 
ülkeler de krizleri yoğun bir şekilde hissetmişlerdir. 2007 yılında ortaya çıkan küresel finans 
krizi, finansal piyasaların birbirine ne kadar bağımlı ve entegre olduğunu gözler önüne 
sermiştir. Hiçbir krizin yerel kalamayacağını göstermesi açısından önemli olan bu kriz, aynı 
zamanda ülkelerin ve özellikle finansal piyasaların yakından takip etmesi gereken birtakım 
göstergeleri de ortaya çıkarmıştır. Bu göstergelerden olan MOVE ve VIX endeksleri, küresel 
anlamda sermaye piyasalarında oluşan volatiliteyi ölçmeyi amaçlamaktadır. Gün geçtikçe 
hem piyasa hem de araştırmacılar tarafından daha da önemsenen bu endeksler artık merkez 
bankalarının para politikası kararlarının da belirleyicileri olmaya başlamıştır.  

 
TCMB’nın Aralık 2015 tarihinde yaptığı açıklamaya göre; artık faiz artırımında göz 

önünde bulunduracağı iki endeks olan MOVE ve VIX endeksleri, özellikle son yıllarda 
yurtdışında birçok araştırmacı tarafından ele alınan göstergelerdir. Türkiye’de ise MOVE 
endeksini ele alan bir çalışmaya rastlamamak ile birlikte VIX endeksi ile Borsa İstanbul pay 
endeksleri arasındaki ilişkiyi ele alan üç çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmaların ikisinde VIX 
endeksi ile BIST-100 endeksi arasındaki ilişki incelenmiş iken (Kaya, 2015; Balcılar ve 
Demirer, 2015), Korkmaz ve Çelik tarafından 2009 yılında yapılan çalışmada ise Borsa 
İstanbul ile ilgili herhangi bir endeks belirtilmemiştir. Her üç çalışmada da ortaya çıkan 
sonuçlara göre VIX endeksi Borsa İstanbul pay endekslerini etkilemektedir.  

 
Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da işlem gören bankaların oluşturduğu XBANK 

bankacılık endeksi ile VIX ve MOVE endekslerinin ilişkisi incelenmiştir. Çalışmada ilk olarak 
yapılan analiz endeksler arasındaki korelasyonun incelenmesidir. Literatür taramasında da 
yer aldığı üzere, şimdiye kadar yapılan çalışmaların önemli bir bölümünde VIX endeksi ile 
incelenen endeksler arasında negatif korelasyon tespit edilmiştir. Analiz sonucunda XBANK 
ile VIX ve MOVE endeksleri arasında ortaya çıkan negatif korelasyon literatür ile paralellik 
arz etmektedir. Dolayısıyla VIX ve MOVE endekslerinin yükselişe geçmeye başladığı 
dönemde XBANK endeksi düşüş trendine girdiği saptanmıştır. Çalışmanın analiz bölümünde 
ilk olarak serilerin doğal logaritması alınarak durağanlık analizleri yapılmıştır. Genelleştirilmiş 
Dickey Fuller (ADF) ve Phillips ve Perron (PP) birim kök testleri sonucunda LVIX ve LMOVE 
endeksleri düzeyde durağan iken LXBANK endeksi birinci farkta durağan hale gelmiştir. 
Ortaya çıkan bu durumdan dolayı ARDL modeli kullanılmış olup, XBANK ile VIX ve MOVE 
endeksleri arasında anlamlı bir uzun dönem ilişkisinin (eşbütünleşim) varlığına veya 
yokluğuna dair tespit yapılamayarak çalışmada kullanılan Sınır Testi yetersiz bulunmuştur. 
Granger nedensellik ilişkisi ise Toda ve Yamamoto (1995) nedensellik testi ile araştırılmıştır. 
Çalışma sonunda VIX endeksi XBANK’in Granger nedeni iken MOVE endeksinden XBANK’a 
doğru bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Ortaya çıkan bu sonuç, Kaya’nın 2015 
yılında yaptığı çalışmasının sonuçları ile hem paralellik hem de farklılık arz etmektedir. BIST-
100 endeksi ile VIX endeksi arasında uzun dönemli ilişki tespit eden Kaya’nın sonucuna göre 
çalışmada XBANK ile VIX arasında uzun dönemli ilişki tespit edilmemiştir. Buna karşılık, her 
iki çalışmada da VIX endeksi Borsa İstanbul pay endekslerinin (BIST-100, XBANK) nedeni 
olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç ayrıca Korkmaz ve Çelik (2009) ile Balcılar ve Demirer’in 
(2015) çalışmaları ile de aynı doğrultudadır. Elde edilen bulgular VIX ve MOVE endekslerinin 
yer aldığı ve farklı metedolojilerin kullanıldığı çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu 
göstermektedir. Bu endeksler, politika karar vericilerine ve yatırımcılara özellikle finansal ve 
mali piyasaların muhtemel dönüm noktalarının değerlendirilmesinde değerli bilgiler 
sunmaktadır. İleride bu konu ile ilgili çalışma yapacak araştırmacılara ise VIX ve MOVE 
endekslerinin özellikle Türkiye’deki Bono ve Tahvil Piyasası üzerindeki muhtemel etkilerini 
ileri ekonometrik yöntemler kullanarak ölçmeleri önerilmektedir.  
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Terör Örgütlerinin Finansal Sistemi Kullanımı ve 
Terörle Mücadelede Finans Uzmanlığının Önemi 
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Öz 
 
Terörle mücadelede, terörizmin finansmanı ile mücadelenin önemi giderek daha fazla 

anlaşılmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, finansal araçların terörizmin finansmanında nasıl kullanıldığı 
ele alınarak, buna karşı mücadelede finans uzmanlığının önemi araştırılmıştır. Bu amaçla, konu 
hakkında bilgi ve tecrübe sahibi uzman ve akademisyenlere uygulanan yarı biçimsel mülakat 
yöntemiyle elde edilen veriler, betimsel sistematik analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Çalışma 
sonucunda, terörle mücadelede, terörizmin finansmanı ile mücadelenin hayati bir öneme sahip olduğu 
net bir biçimde ortaya konmaktadır. Yanısıra, bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin, terör örgütlerine 
fon transferinde yeni alternatifler sunarken buna karşı sarfedilen çabaları zorlaştırdığı anlaşılmaktadır. 
Dolayısıyla, mücadelenin multidisipliner bir yapı içinde yürütülmesi gerektiği, bu kapsamda finans 
uzmanlığının büyük öneme sahip olduğu görülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Terör, Terörizm, Terörizmin Finansmanı, Finansal Uzmanlık. 
JEL Sınıflaması: F52, F55, H56. 

 
The Terrorist Use of Financial System and the Importance of Financial Expertise In Combatting 

Terrorism 
 
Abstract 
 
It has been well awared that fighting terrorist financing is important in combatting terrorism. In 

this context, this study highlights the terrorist use of financial system and investigates the importance 
of financial expertise in fight against terrorist financing. For this purpose, a semi-structured interview 
method is conducted to 15 experts and academicians. The findings are evaluated by the application of 
descriptive and systematic analysis approach. The results suggest that advances in information 
technologies provide terrorists with alternative financing methods, which hinders the fight against 
terrorism. Consequently, the findings reveal the importance of multidisciplinary system and the 
necessity of financial expertise.  

 
Keywords: Terror, Terrorism, Financing of Terrorism, Financial Expertise. 
JEL Classification: F52, F55, H56. 

 
1. Giriş 
 
Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, toplumsal hayatın birçok alanında olduğu gibi 

finansal piyasalarda da birtakım yenilikler meydana getirmiştir. Söz konusu yenilikler, ticari 
hayata ve finans sektörüne hız, kolaylık ve düşük maliyet gibi avantajlar sunmakla birlikte; 
aynı zamanda gerek çeşitli suç örgütleri, gerekse terör örgütleri açısından cazip araç ve 
yöntemler ortaya çıkarmıştır. Terör örgütleri açısından, finansal kaynaklar hayati önem 
taşımaktadır. Yasal ve yasal olmayan yöntemlerle finansman sağlayan terör örgütleri, elde 
ettiği fonları çeşitli yöntemlerle transfer edebilmekte; böylece eylemlerini ve örgütsel 
varlıklarını devam ettirebilmektedir. Özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra önem kazanan 
terörizmin finansmanı ile mücadele konusu, terörle mücadele sürecine yeni bir anlayış 
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sunmuş; mücadelenin yönünü, teröristlerin elimine edilmesinden, terör örgütlerinin finansal 
kaynaklarının yok edilmesine çevirmiştir. Terör örgütlerinin eylemlerini icra etmek ve 
varlıklarını sürdürmek için ihtiyaç duydukları finansmanı elde etme yöntemleri ve bunları 
istenen yere istenen zamanda ulaştırmak için yürüttükleri fon transfer faaliyetlerinin takibi 
neticesinde, terörizmin yok edilmesine veya etkilerinin minimize edilmesine katkı sağlayacak 
sonuçlara ulaşılabilecektir. 

 
Geçmişten bu yana terörle mücadelede, bir takım strateji ve politikalar geliştirilmesine 

rağmen, terörizmin finansmanı ile mücadele konusu bilhassa 11 Eylül saldırılarından sonra 
daha farklı bir boyut kazanmıştır. Son dönemde ülkeler, bir yandan ulusal düzenlemelerini ve 
uygulamalarını gözden geçirirken; diğer yandan da çabalarını uluslararası alanda işbirliği ve 
koordinasyonun geliştirilmesine yöneltmiştir. Bu kapsamda OECD bünyesinde faaliyet 
gösteren Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) terörizmin finansmanı 
ve suç gelirlerinin aklanması ile mücadelelerinde katkı sağlamak amacıyla, ülkelere bir dizi 
tavsiyeler sunmuştur. Bu anlamda, Mali Eylem Görev Gücü terör örgütlerinin, yasal veya 
yasadışı yöntemlerle finansman temin etme yöntemleri ve elde ettikleri fonları hangi araçlarla 
transfer ettikleri gibi konularda tipolojiler sunmakta; terörizmin finansmanı ile mücadele 
edenlerin proaktif bir şekilde önlemler almalarına katkı sağlamaktadır. 

 
Terörizmin finansmanı ile mücadelede önemli bir yer tutan finansal istihbarat konusu, 

muhasebe ve finans alanlarının yansıra; belli ölçüde, ticari hayatın işleyişi, hukuk, güvenlik 
ve istihbarat gibi alanlardaki bilgileri de gerekli kılmaktadır. Ayrıca, konuyla ilişkili uzmanlıklar 
konusunda ise, analitik düşünce ve proaktif yaklaşım gibi yeteneklere ihtiyaç duyulmaktadır. 
Finansal istihbarat birimlerinin multi-disipliner bir yapıda, ulusal ve uluslararası işbirliği ve 
koordinasyon içinde faaliyetlerini yürütmesi, terörizmin finansmanı ile mücadelede başarılı 
sonuçlara ulaşılmasına önemli derecede katkı sağlayabilecektir. Diğer taraftan, ihtiyaç 
duyulan çok yönlü yeteneklere sahip yetişmiş uzmanların ilgili birimlerdeki istihdamının 
hâlihazırda bir hayli yetersiz olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, bu açığı gidermeye dönük 
çabaların artırılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

 
Bu çalışma, terörizmin, faaliyetlerini finanse etmek için hangi finansal araçları ne 

şekilde kullandığını ortaya koyup; bunlara karşı mücadele etmek için ihtiyaç duyulan finans 
uzmanlığının önemini tespit etmeye yönelik olarak yürütülmüştür. Bu amaçla, terörle 
mücadelede bilgi ve tecrübe sahibi uzman ve akademisyen şahıslara uygulanan yarı biçimsel 
mülakat yöntemiyle elde edilen veriler, betimsel sistematik analiz yöntemiyle incelenmektedir. 
Çalışmanın özellikle akademik anlamdaki araştırmaların bir hayli kısıtlı ve henüz oluşmakta 
olduğu bu alandaki literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. İzleyen bölümlerde terörizmin 
finansmanına değinildikten sonra, terörizmin finansmanında finansal sistem ve araçların 
kullanımına yer verilmektedir. Araştırma yönteminin yer aldığı bölümün ardından, araştırma 
bulguları sunulmakta olup; elde edilen bulgular doğrultusunda ulaşılan sonuç ve 
değerlendirmelerle çalışma sonlanmaktadır. 

 
2. Terörizmin Finansmanı 
 
21. Yüzyıl’da terör örgütleri, âdetâ bir işletme gibi faaliyet gösteren, finansal varlıklara 

ihtiyaç duyan, bunun için çeşitli kaynaklar oluşturan ve elindeki fonu modern teknoloji 
imkânlarını kullanarak gerektiğinde uluslararası alanda aktarabilen yapılar haline gelmiştir 
(De Dardel, 2003: 8). Bu yönüyle, ulusal ve uluslararası barış ve güvenliğin önde gelen 
tehditleri arasına yerleşen terörizme karşı, etkin bir şekilde mücadele edebilmek için, klasik 
önlemler ve uygulamalar yanında, terörizmin finansmanı ile mücadele konularına da ağırlık 
verilmesi önem arz etmektedir (Aykın ve Gümüşay, 2008, 341). 

 
İnternet teknolojilerinin gelişmesiyle ortaya çıkan yenilikler, suç gelirlerinin aklanması, 

terörizmin finansmanı dâhil çeşitli suçların işlenmesinde araç olarak kullanılır hale gelmiştir 
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(Irwin vd., 2014: 50). Teröristlerin izole bir ortamda varlıklarını sürdürdüklerini iddia etmek 
yanlış olacaktır. Bunlar, ekonomik sisteme entegre olan ve fon sağlama yöntemlerini aktif bir 
şekilde kullanan yapılardır (Ridley ve Alexander, 2012, 52). Sözkonusu kullanımların 
önlenmesine yönelik olarak yasal alanda yapılacak düzenlemelerde; terörizmin 
finansmanındaki süreçlerin, dinamiklerin ve ilişkilerin üzerine odaklanılması ve bu doğrultuda 
adımların atılması daha faydalı olacaktır. Finansal sistemin kendisi suçları caydırıcı bir yapı 
hedeflemelidir. Merkez Bankaları ve Finansal İstihbarat Birimlerinin bu konuda öncü kurumlar 
olarak işlev üstlenmesi beklenmektedir. Örneğin, elektronik fon transferleri yasal işlemlerin 
performansını teşvik ederken, yasal olmayan faaliyetlerin hedeflere ulaşmasını engelleyecek 
yollar bulmaya gayret gösterebilecektir (Merlonghi, 2010, s. 210-211). 

 
Her organizasyon gibi, terör örgütleri de idame edebilmek için maddi kaynaklara ihtiyaç 

duymaktadır. Örgütsel giderler yanında, terör eylemlerinin gerçekleştirilmesi için de finansal 
kaynak bulmaları bir zorunluluk olarak kendini göstermektedir. Bu kaynakların elde edilmesi 
kadar, kullanımı, değerlendirilmesi, mobilizasyonu gibi yönetimini içeren konular, örgütün 
varlığı ve sürekliliği ile yakından ilgilidir. Bu yüzden, terör örgütlerinin finans sorumluları da, 
örgütün önde gelen şahısları arasında yer almaktadır. Zaman içinde terör örgütlerinin 
finansal kaynaklarının yönetilmesi ile ilgili ihtiyaç, örgütler içinde özel yapıların oluşmasına 
yol açmıştır (Jonnson ve Cornell, 2007, s.71). 

 
Terör örgütleri, olduklarından daha güçlü görünüm sağlamak, sesini geniş halk 

kitlelerine duyurabilmek için çeşitli eylemler yapma, bu eylemlerin propagandasını yapma 
veya örgüte sürekli olarak yeni eleman kazandırma gibi faaliyetleri yürütmeye çalışırken 
bunlar için gerekli olan finansal destekleri ve kaynaklarını gizlemeye çalışmaktadır (Newman 
ve Clarke, 2009: 25). Genel olarak terör örgütlerinin amaçlarının finansal kazanç sağlamak 
olmadığı, ancak terörist eylemi gerçekleştirmek için finansmana ihtiyaç duydukları dikkate 
alındığında terörizmin finansmanının önlenmesinin de önemi ortaya çıkacaktır. Terör 
örgütlerinin diğer suç örgütlerinden temel farkı, güttükleri amaçta kendini göstermektedir; zira 
geleneksel suç örgütleri gelir elde etmeyi esas amaç olarak güderken, terör örgütlerinin 
ideolojilerini gerçekleştirmek ve faaliyetlerinin devamını sağlamak için gelir elde etmeyi bir 
araç olarak kullanmakta oldukları görülmektedir. Bu doğrultuda, terör örgütleri, yasadışı 
kaynaklardan elde edilen fonların yanı sıra yasal yollardan elde edilen kaynaklarla da finanse 
edilebilmektedir (http://www.masak.gov.tr/tr/content/terorun-finansmani-niteligi/70, 2013).  

 
Terör örgütlerinin ihtiyaç duyduğu finansman, çeşitli kaynaklardan gelmektedir. Bu 

fonlar, terör eylemleri yanında başka masraflar için de gereklidir. Terör örgütleri, planladıkları 
ve gerçekleştirdikleri eylemler ve örgütün genel giderlerini karşılamak için çeşitli yasal ve 
yasadışı yollardan elde ettikleri gelirleri, farklı yöntemlerle şehirler veya ülkeler arasında, 
kişiler veya hesaplar arasında dolaşıma tabi tutabilmektedir (Altunok ve Yenal, 2009, 139). 
Terör örgütü üyelerinin veya destekçilerinin, resmi olmayan finans sistemlerini 
kullanmalarından dolayı, bu kaynakların hareketlerinin izlenmesinde güçlük çekilmektedir 
(Clunan, 2006: 570). Aşağıdaki tabloda terör örgütlerinin başlıca finans temin kaynakları, 
bunu çeşitli araçlarla transfer etme yöntemleri ve bu fonların kullanıldığı alanlar 
özetlenmektedir: 

Tablo 1. Terör Örgütlerinin Finans Kaynakları, İhtiyaçları ve Transfer Yöntemleri 

Finansman İhtiyacı Kaynaklar Transfer Yöntemi 

 Örgütsel giderler 

 Saldırılar  

 Siyasi destek sağlama  

 Kendini zenginleştirme 

 Devletlerin aktif destekleri 

 Suç faaliyetleri  

 Diaspora ve sempatizanlar 

 Dernek ve Vakıfların suistimali 

 Yardım fonlarının suistimali  

 Yasal İşletmeler 

 Klasik bankacılık 

 Alternatif transfer 
yöntemleri  

 İnternet bankacılığı 

 Fiziki transfer 

Kaynak: Trouw (2010: 26) 

http://www.masak.gov.tr/
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3. Terörizmin Finansmanı Kapsamında Finansal Sistem Ve Araçların Kullanılması 
 
Terörizmin finansmanı açısından fon elde etmek kadar, bu fonların terör örgütü 

üyelerine ulaştırılması da son derece öneme sahip bir husustur (Aydın ve Sözmen, 2009: 
49). Terör örgütlerine finansal destek sağlayanlar, fonların kaynağını veya fonun terör 
amacıyla kullanılmasını gizlemek için yaptıkları işlemleri, kayıt dışında tutarak veya yasal bir 
görünüm kazandırarak, olduğundan farklı bir şekilde göstermektedir (Demirtaş, 2011,s.2). 

 
Terör örgütleri, elde ettikleri finansal varlıkları, finansal sistem içinde koruyabilmek ve 

kullanabilmek amacıyla bazı yöntemlere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu yöntemler, finansal 
sistem içinde gerçekleşen sermaye hareketleri kapsamında olabildiği gibi, terör örgütlerinin 
kimliklerini gizleyebilecek türde kendilerine özgü farklı şekillerde de olabilmektedir. Bu 
itibarla, terör örgütlerinin kullandıkları fon transfer yöntemleri ve ellerindeki kaynakları 
finansal sisteme kazandırmak için sıklıkla başvurdukları suç gelirlerini aklamaya ilişkin genel 
bilgiler, bu kısmın temel konusunu teşkil etmektedir. Daha düşük maliyetli olması, yüklü 
miktarda nakdin hızlı bir şekilde transferi gibi saiklerle finansal sistem üzerinden fon aktarımı, 
terörizmin finansmanı için elverişli bir yöntem oluşturmaktadır. Ancak bu yöntemin, terör 
örgütleri açısından bazı sakıncaları bulunmaktadır. Bu sakıncaların en başında, bu transfer 
işleminin kayıt altında olması yer almaktadır. Böylece, fon transferinin terör örgütü ile 
ilişkilendirilmesi durumunda gönderici ve alıcı hesaplarına ait her türlü bilginin takibine yol 
açabilmektedir. 

 
Teknolojik gelişmeye paralel olarak iletişim ve ulaşım imkânlarının artması sonucunda 

küresel ticarette, ülkeler arasındaki fon transferinin aksatılmadan yapılabilmesi ihtiyacı ortaya 
çıkmıştır. Bunu sağlamaya yönelik olarak, başta bankalar olmak üzere finansal sistemin 
bileşenleri de faaliyetlerinin alanını bir hayli genişletmektedir. Finansal kurumlar, yüksek 
hacimli işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesine ayak uydurmak için çeşitli 
uygulamalara başvurmaktadır. Finansal sistemdeki hızlı gelişmeler sayesinde dünyanın her 
yerine kolaylıkla fon transfer edilebilmesi, diğer suç örgütlerinin yanısıra terör örgütlerinin de 
bu alandan yararlanması sonucunu doğurmaktadır (Aydın ve Sözmen, 2009, s.52). 

 
Uluslararası alanda faaliyet gösteren bankalar, terör örgütlerinin faaliyetlerini 

yürütmekte kullanabildikleri bir sistemi oluşturmaktadır. Bir bankanın farklı ülkelerde faaliyet 
gösterebilmesinin başlıca 3 yöntemi bulunmaktadır. Bunlar, şube açma, muhabir bankacılık 
ve katılım bankacılığı sistemleridir. Bankaların faaliyet gösterecekleri ülkede şube açmaları 
sıklıkla başvurulan yöntemdir. Bu sistem, günümüzün internet teknolojisiyle de birleşince, bir 
müşterinin herhangi bir ülkedeki hesabını bütün dünyadan yönetebilmesine imkân 
tanımaktadır. Muhabir Bankacılık, bir ülkede faaliyet gösteren bir bankanın, şubesinin 
bulunmadığı başka bir ülkede faaliyet yürütebilmek için o ülkedeki bir bankayı kullanabilmesi 
sistemidir. İslam Bankacılığı olarak da adlandırılan Katılım Bankacılığı’nda, normal bankacılık 
sistemi gibi çalışılmakta; ancak, yapılan işlemlerde faiz uygulanmamaktadır. Terör örgütleri 
bu bankalarda açtıkları hesaplarla bağış toplayabilmekte, kurdukları dernekler ve vakıflar 
aracılığıyla bu fonları değerlendirebilmektedir. Ayrıca, bankaların internet siteleri aracılığıyla 
sayısız hesap açılması, döviz alınıp satılması ve fon transferlerinin gerçekleştirilmesi, terör 
örgütlerinin bankacılık sistemini kullandığı önemli alanlardandır (Altunok ve Yenal, 2009, 
s.162-164). 

 
Bankacılık sektöründe günlük yaşamı kolaylaştıran internet bankacılığı, ön ödemeli 

kartlar, seyahat çekleri, ATM ve kredi kartları gibi imkânlar, terörizmin finansmanında 
kullanılan başlıca araçlar arasına girmiştir (Aydın ve Sözmen, 2009, s.54). Bankacılık 
yanında, fon transferine imkân tanıyan kurumlar arasında WebMoney, Paypal, Western 
Union, MoneyGram gibi nispeten daha az bilgilerin kayıt altında bulunduğu sistemler de 
bulunmaktadır. Bu tür sistemlerde, müşterinin kimlik bilgilerinin kayıt altına alınmasını ifade 
eden ‘‘müşterinin tanınması ilkesi’’ istenen seviyede işlememektedir. Ayrıca, aracı kuruluşlar, 
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kredi birlikleri, tasarruf ve kredi kurumları da elektronik transfer hizmeti sunan diğer mali 
kuruluşlar arasındadır (Yıldırım, 2013, s.47). Sanal paranın kötüye kullanımı iki nedenden 
dolayı finansal suç aracı olarak kullanılabilmektedir (Yazıcı, 1999, s.104): 

 
a) İşlemler izlenememektedir: Yüz yüze işlem gerçekleşmesinin nispeten az olması, 

anonimite sağlaması, bankalar açısından müşterinin tanınmasını zorlaştırması, kişiler arası 
doğrudan transferler yapılması gibi imkânı sunması özellikleri ile sanal para, terör örgütleri 
açısından da cazip bir finansal araç haline gelebilmektedir. 

 
b) İşlemler son derece mobil bir biçimde gerçekleşmektedir: Sanal para, dünyanın 

herhangi bir yerinden başka bir yerine anında fon akışının gerçekleşmesini 
sağlayabilmektedir. 

 
Bahsi geçen sistemlerin ortaya çıkmasındaki temel amaç gerek ulusal gerek 

uluslararası fon transferine yardımcı olmaktr. Ticari hayatın daha hızlı ve etkin işlemesi 
açısından fayda sağlayacak bu tür araçlar, kötü niyetli kimseler tarafından da yasadışı 
faaliyetlerde kullanılabilmektedir. Terör örgütleri, ellerindeki fonların uluslararası hareketliliğini 
sağlamak için, kontrol ve takip mekanizmalarının daha zayıf olduğu off-shore finans 
kurumlarını da kullanabilmektedir. Ayrıca, bankacılık sistemi yanında, Gayri Resmi Değer 
Transferi olarak nitelendirilebilecek Informal Value Transfer (IVTs) yöntemi de teröristler 
tarafından yaygın olarak kullanılabilmektedir. Bu yöntemde teröristler, vekil hesap sahipleri 
yoluyla varlık transferi gerçekleştirebilmektedir (Atik, 2009, s.310). 

 
Terör örgütleri gerek fon sağlamak gerekse fon transfer etmek üzere, bilişim 

sistemlerinin sunduğu bütün imkânlardan küresel ölçekte yararlanmaya çalışmaktadır. 
Elektronik fon transferi ve bankalararası takas ödeme sisteminin yanısıra; e-cash, smart card 
(akıllı kart) uygulamaları, internet bankacılığı, cep telefonu ile ödeme sistemleri, ticari web 
sayfaları üzerinden ve internet aracılığıyla ödeme sistemlerinin kullanılması gibi çeşitli 
yöntemler de bilişim sistemleri içinde değerlendirilebilmektedir (Yıldırım, 2013, s. 49). 

 
Cep telefonu ve internet ortamında yapılan ödeme sistemleri detaylı kimlik bilgisi 

gerektirmediği için, suç örgütlerinin para aklama ve transfer etmede başvurdukları önde 
gelen araçlar arasındadır. Ticari web sayfaları, bireylere yasal platformda elektronik ticaret 
yapma olanağı sağlayabilmektedir. Diğer taraftan bu ortam terör örgütleri için de özellikle 
müşteriden müşteriye aracılık yapan siteleri kullanarak, kayıt altına girmeden, hızlı ve 
dünyanın her yerinden yürütülebilen finansal işlem gerçekleştirme imkânı sunmaktadır. 
(Aydın ve Sözmen, 2009, s.66-69). 

 
4. Araştırmanın Yöntemi 
 
Araştırmanın uygulamasında, nitel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan veri toplama 

yöntemleri arasında önemli yer tutan, görüşme yöntemi kullanılmaktadır. Nitel 
araştırmalarda, nicel araştırmalardan farklı olarak, sınırları açıkça belirlenmiş bir 
başlangıçtan hareketle izlenen ve araştırma süresince değişmeyen belirli aşamalar 
bulunmamaktadır. Nitel araştırma yöntemleri, çalışma sürecindeki çeşitli aşamalar arasındaki 
karşılıklı etkileşimi, esnekliği ve ilişkiyi ön plana çıkarmaktadır. Bu yönüyle, başta ortaya 
çıkan desenin, araştırma süreci içinde karşılaşılan yeni durumlara ve bulgulara göre yeniden 
biçimlendirilmesine imkân tanımaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 1999, s.50-55). 

 
Kullanılan yarı yapılandırılmış mülakat uygulaması, araştırılan konu hakkında 

derinlemesine tahkikat yapılmasını sağlarken, konuya farklı bakış açısı getiren yeni boyutlar 
ve izler sunmaktadır. Açık uçlu araştırma soruları ile geliştirilen mülakat yöntemi, özellikle 
literatürün yetersiz olduğu durumlarda önemli avantajlar getirmekte ve araştırılan konunun 
daha ayrıntılı hale gelmesi konusunda önemli esneklik sağlamaktadır. Ayrıca bu yöntemin, 
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araştırmacıya keşfetme ve toplanan verilerden kurama ulaşma olanağı sunması tümevarımcı 
bir avantaj sağlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 1999, s.59-60). Zira açık uçlu sorular, 
katılımcıdan ek bilgiler alınmasına ve konu etrafındaki farklı konularda da bütünlük içeren 
bilgiler elde edilmesine imkân tanımaktadır (Alrahoomi, 2011, s.138). Araştırmada kullanılan 
sorular için Karasar’ın (2011, s.151) içerik geçerliliği ilkeleri kapsamında ve alan yazın 
incelemesi doğrultusunda, ihtiyaç duyulan alanlar tespit edilmiş ve gerek araştırma konusu 
etrafında gerekse de araştırma metodolojisinde uzman ve akademisyenlerin görüşlerinden 
yararlanılmıştır. 

 
Araştırmada, terörizm ve finansmanı ile mücadelede bilgi ve tecrübe sahibi olan 15 

hedef katılımcı örneklem olarak seçilmiş; randevu alınmak suretiyle konu etrafında belirli 
çerçevede hazırlanan açık uçlu soruların, yüz yüze yöneltilmesiyle uygulanan yarı biçimsel 
mülakat yöntemi kullanılmıştır. Böylelikle, araştırılan konu hakkında katılımcının bilgi, görüş 
ve değerlendirmelerinin geniş çerçevede elde edilmesi imkânı bulunmuştur. Mülakatın 
uygulandığı katılımcılar, terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda kamu kurum ve 
kuruluşlarında yetkili ve uzmanlar yanında, bu konuda akademik kariyere sahip kimseler 
arasından seçilmiştir. Katılımcıların aktif olarak görevli olmasından dolayı, kurum ve 
kimliklerinin açıklanmasından kaçınılmıştır. 

 
5. Araştırma Bulguları 
 
Çalışma bulguları üç başlık altında sunulmakta olup; bunlar, terörle mücadelede 

terörizmin finansmanı ile mücadelenin yeri, terör örgütlerinin fon temini ve finansal sistemi 
kullanımı ve finans uzmanlığının finansal istihbarata katkısı şeklindedir. 

 
5.1. Terörle Mücadelede Terörizmin Finansmanı ile Mücadelenin Yeri 
 
Terörle mücadelede terörizmin finansmanı ile mücadelenin, özellikle ABD’ye yönelik 11 

Eylül saldırıları sonrasında önem kazandığı görülmektedir. Ancak, geleneksel yöntemlerin 
yeterli olup olmadığı, finansal konularda yapılacak mücadele yönteminin önemli olup 
olmadığı konusunda farklı alanlardan uzmanların görüşlerinin ne yönde olduğunu tespit 
etmek önem arz etmektedir. Farklı disiplinlerde olup terörizmle mücadelede tecrübe sahibi 
katılımcıların verdikleri cevaplar doğrultusunda, terörizmin finansmanı ile mücadelenin önemli 
olduğu 13 kişi tarafından teyit edilmiştir. Bunlar arasında 10 katılımcı ise terörle mücadelenin 
en önemli konusu olarak terörizmin finansmanı ile mücadeleyi ele almıştır. 

 
Terörizmin finansmanı ile mücadeleyi önemli olarak görmeyen 2 kişi, terörün finansal 

kaynak olmadan da pekâlâ yapılabileceğini, ancak terörizmin finansmanının boyutunun ne 
kadar fazla olursa, terörün işlenmesinin de o derece kolay ve büyük çaplı olacağını ifade 
etmişlerdir. Bu sebeple kısa vadede olmasa da, uzun dönemde terör örgütlerinin idamesinin 
önlenmesi için terörizmin finansmanı ile mücadelenin önemli olabileceğini ifade etmişlerdir. 

 
Aşağıda sunulduğu üzere bazı katılımcıların, cevaplarını detaylandırması sonucunda 

fikirlerini desteklemek için şu argümanları kullandıkları görülmüştür: 
 

 Terör örgütlerinin finansmanı ile ilgili etkin bilgiye sahip olmak, örgütün 
yapılanmasını çözmemize yardımcı olduğu gibi, bu kanalların tıkanması, örgütün 
yaşamsal faaliyetlerinin de durmasına yol açabilecektir. Diğer taraftan, terör 
örgütlerinin gelir kaynaklarından birçoğu, marjinal getirisi yüksek, uyuşturucu 
ticareti, akaryakıt kaçakçılığı, insan kaçakçılığı gibi yasadışı faaliyetlerdir. Bu 
bakımdan, terörizmin finansmanı ile mücadele aynı zamanda yasadışı faaliyetlerin 
önüne geçilmesi açısından önem arz etmektedir (Katılımcı 3). 
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 Neredeyse her türlü terör eylemi için finansal kaynaklara ve bu kaynakların 
transferine ihtiyaç duyulmaktadır. Teröristlerin ve terör örgütlerinin söz konusu 
fonlara erişimi ve bu fonların aktarımına engel olunduğu ölçüde terörle 
mücadeledeki başarı düzeyinin de artacağı değerlendirilmektedir (Katılımcı 5). 

 

 Finansman, terör eylemleri yanında örgütün idamesini sağlamak açısından önem 
arz etmektedir. Böylece, bu kaynağın örgüte veya teröriste gitmesinin 
engellenmesi terörle mücadelenin en can alıcı yönü sayılabilecektir (Katılımcı 6). 

 

 Maddi kaynaklar terör örgütleri için ne kadar önemliyse, terörün finansmanı ile 
mücadele de, terör ile mücadele kapsamında o kadar önemlidir. Özellikle kitle tipi 
örgütlenmeye sahip terör grupları üyelerinin iaşe, ibate, eğitim, maaş, vs. önemli 
finansal kaynaklara ihtiyacı vardır. Diğer taraftan, terörün finansmanı ile mücadele, 
hücre tipi örgütler için göreli olarak daha az önemlidir. Terör örgütleri tek tip 
olmadığı için hepsini kapsayacak genel bir yöntem yoktur; her birini kendi özelinde 
değerlendirmek; her birine özel çalışmak gereklidir (Katılımcı 9). 

 

 Terör örgütlerinin, ekonomik varlıkları dolayısıyla güçlenmesi, ulusal ve 
uluslararası düzeyde eylem yapabilme ve etki edebilme derecesini artırmaktadır. 
Bu durum, terörle mücadelede terörizmin finansmanı ile mücadelenin önemini 
ortaya koymaktadır. Terörle etkin bir şekilde mücadele için klasik tedbir ve 
uygulamaların yanında terör örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması gerektiği 
fikri de uluslararası alanda büyük ölçüde kabul görmeye başlamıştır. Bu 
doğrultuda, terör örgütlerine ait finansal kaynakların ve bunların akışının tespiti, 
izlenmesi ve dondurulması konusu, terör örgütlerinin yapısı ve faaliyetlerinin tespiti 
ve izlenmesi bakımından son derece önemlidir ve bu katkı her geçen gün daha da 
artmaktadır (Katılımcı 12). 
 

 Terörizmin finansmanı ile mücadele aslında terörle mücadelenin en önemli ayağını 
oluşturmaktadır. Bugün dünyada ses getiren eylemler gerçekleştiren terör 
örgütlerinin hepsinin arkasında büyük finans kaynakları olduğu görülmektedir. 
Örnek olarak IŞİD’in geniş bir coğrafyaya yayılıp büyük çapta eylemler veya 
çatışmalar gerçekleştirmesinin arkasında büyük petrol yataklarını ele geçirmiş 
olması gösterilmektedir. Aynı şekilde El-Kaide’nin öldürülen lideri Üsame bin Ladin’ 
in de çok zengin bir Suud ailesinden geldiği bilinmektedir. PKK’nın da tüm 
Avrupa’da faaliyet gösterebilmesinin en büyük kaynağının örgütün Türkiye-Irak-
İran-Suriye bölgesinde gerçekleştirebildiği gelir getiren yasadışı faaliyetler olduğu 
bilinmektedir. Muhakkak ki örgütlerin bu kaynaklarının kesilmesi örgütlere tahmin 
edildiğinden çok daha büyük kayıplar verdirecektir (Katılımcı 13). 

 

Katılımcıların verdikleri cevaplar doğrultusunda terörizmin finansmanı ile mücadele, 
terör ile mücadelenin vazgeçilmez unsurunu oluşturmaktadır. Terör örgütü üyeleri veya 
destekçileri tarafından gerçekleştirilmesi planlanan finansal hareketler, bu tür örgütlerin 
eylem ve faaliyetleri hakkında güvenlik birimlerine önemli bilgiler vermektedir. Böylelikle, 
yapılması planlanan eylemlerin, henüz hazırlık aşamasındayken öğrenilmesi mümkün 
olabilmektedir. Terör örgütleri, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere maddi kaynaklara ihtiyaç 
duymaktadırlar. Örgütün veya planlanan eylemlerin büyüklüğü, bu parasal ihtiyaçları 
artıracaktır. Paranın, kaynağından kullanıcısına ulaşana kadar geçecek süreç içinde 
teröristlerin faaliyetlerine odaklanılması halinde, terör eylemi veya örgütü hakkında önemli 
bilgiler elde edilmiş olabilecektir. Ayrıca, teröristlerin ve destekçilerinin fon transfer 
yöntemlerinin tespiti ve bu tür faaliyetlerinin engellenmesi sonucunda örgütün imkân ve 
kabiliyetleri daraltılmış olacaktır. Zîrâ terör örgütlerinin finansman hareketlerinin izlenmesi, 
terör örgütünün planladığı saldırıların öngörülmesine veya saldırının gerçekleşmesi halinde 
faillerin yakalanmasına yardımcı olacaktır. 
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Terörizmin finansmanı ile mücadelenin gerekliliğine dair başlıca üç sebep ortaya 
konabilecektir. İlk olarak, teröristlerin fonlara ulaşımının kesilmesi, bunların ileride yapmayı 
planladıkları terör eylemlerinin önüne geçilmesine katkı sağlayacak ve böylece birçok can ve 
mal kurtarılmış olacaktır. İkincisi, terörizmin finansmanı ile mücadele, terör örgütlerinin 
varlıklarını devam ettirebilmek için ihtiyaç duydukları fonların kesilmesine yol açacaktır. 
Böylece terör örgütleri, örneğin yeni üye kazanamayacak, üyelerini eğitemeyecek veya 
bunlar için silah temin edemeyecektir. Üçüncü olarak, mali nitelikteki işlemlerin takip edilmesi 
yoluyla, terör örgütünün veya destekçileri arasındaki ağın ortaya çıkmasına yönelik istihbarat 
sağlanmış olacaktır. Bu istihbarat, bazen diğer istihbari faaliyetlerle elde edilmesi mümkün 
olmayan bilgilere ulaştıracaktır (Samy, 2006, s.3). 

 
5.2. Terör Örgütlerinin Fon Temini ve Finansal Sistemi Kullanımı 
 
Terör örgütlerinin yasal ve yasal olmayan yöntemlerle finans temin ettikleri ve bunu 

çeşitli finansal araçlarla uluslararası alanda hareket ettirdikleri bilinen hususlardandır (De 
Dardel, 2003: 8; http://www.fsc.gov.im/aml/, 2013). Sofistike teknolojik araçlardan faydalanan 
finansal sistemin gelişme göstermesiyle birlikte bu alan, terörizmin finansmanında özellikle 
de uluslararasında fon hareketlerinde kullanılır hale gelmiştir. Katılımcıların bu konu 
kapsamında dile getirdikleri açıklayıcı hususlar şu şekilde sıralanabilecektir: 

 

 Terör örgütlerinin niteliklerine, bunların gerçekleştirecekleri eylemlerin kapsamına ve 
eylemin coğrafi konumuna göre farklı fon transfer sistemlerinden yararlanıldığı 
görülmektedir; 

 

 Terör örgütlerinin, başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere çeşitli yasadışı faaliyetlerden 
elde ettikleri fonları, suç gelirlerini aklama faaliyetleri ile finansal sisteme entegre etme 
konusunda zaman içinde uzmanlaştıkları saptanmaktadır; 

 

 Terör örgütleri, ticari işletmeler ve dernekler gibi çeşitli yasal şirketler aracılığıyla da gelir 
elde etmektedir; bu araçlar gelir elde etmek yanında bu fonların uluslararası alanda 
aktarımında da kullanılabilmektedir; 

 

 Ulusal çapta, nakit para taşınması yöntemleri sıklıkla görülmekle birlikte, uluslararası 
alanda, düşük miktardaki transferler bankacılık sistemi üzerinden, daha büyük çaptakiler 
ise Havala gibi alternatif fon transfer yöntemleri kullanılarak aktarılmaktadır; 

 

 Sınırlar, hem lojistik, hem kaçakçılık faaliyetleri hem de fon transferi için özellikle seçilen 
alanlardandır; 

 

 Terörizmin, finansal açıdan suç gelirlerinin aklanması ile ilgili olması, özellikle çek gibi 
ödeme araçları yoluyla gerçekleştirilen fon transferlerinde nama değil hamiline 
düzenlenen bir sistemin bulunması, ayrıca bu transferlerde şeffaflığın ve kimlik tespitinin 
bulunmaması, bu konuda mücadele edenleri zor durumda bırakmaktadır. 

 
Fon temini ve transferinde kullanılan yöntemlere ilişkin elde edilen bilgiler doğrultusunda 

terör örgütü üyeleri veya destekçilerinin kullanabildikleri yöntemler şu şekilde 
sıralanabilecektir: 
 

 Terör örgütlerinin fon temininde kamu kurumlarının, özellikle belediyelerin suistimal 
edildiği, kamu gelirlerinin, terör örgütüne kanalize edilebildiği görülebilmektedir 
(Katılımcı 1, 3, 11), 

 

 Bankada işlem gerçekleştirecek terör örgütü üyeleri veya destekçilerin, banka 
görevlilerinin şüphesine mahal vermemek amacıyla, şivesi ve görünümü düzgün 
şahıslardan seçilebilmektedir (Katılımcı 5), 

 

http://www.fsc.gov.im/aml/
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 Uluslararası alanda terörizmin finansmanında çeşitli fon transfer yöntemleri 
kullanılabilmekle birlikte, Türkiye’de daha çok suç gelirlerini aklama faaliyetleri 
yaygındır (Katılımcı 4). 

 

 ABD’li yetkililerin bile rahatsız olduğu ve rant lobisi denilen bir grubun, elindeki 
paranın finansal sisteme sorgusuz veya kimliksiz girişini sağlayıcı enstrümanların 
oluşmasını desteklediği ifade edilmektedir (Katılımcı 11). 

 

 Bankalar yanında, PTT gibi banka benzeri hizmet veren kurumlar, döviz büroları, 
kuyumcular, Western Union, MoneyGram gibi kurumların kullanılması, internet 
sistemi kullanılarak para transferleri (örneğin, WebMoney, e-gold, UPT, Yandex 
Money, Google Money, eBay, PayPal gibi siteler, kumar, bahis veya oyun siteleri), 
sanal para, elektronik para sistemi olan BitCoins, ön ödemeli kartlar gibi araçlar 
suistimale açık olup bunların son zamanlarda yaygın olarak kullanıldığı da 
görülmektedir (Katılımcı 7). 

 
Yazıcı (1999) tarafından, yıllar önce belirtilen, sanal paranın terörizmin finansmanında 

trend olabileceği öngörüsü, günümüz itibariyle gerçekleştiğine şahit olunan bir duruma işaret 
etmektedir. Suç gelirlerini aklama faaliyeti içinde değer yüklemeli kartların kullanımını 
araştıran Marocco (2009) çalışmasında, finansal sistem tarafından ekonomik hayatı 
kolaylaştırmak üzere geliştirilen finansal bir aracın, illegal amaçlar için nasıl suistimal edildiği 
hakkında öenmli bilgiler sunmaktadır. Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı gibi 
suçlarla etkin ve verimli mücadele açısından finansal istihbaratın proaktif bir yapıda faaliyet 
yürütmesi gerekliliği düşüncesinden hareketle, terörle mücadele eden finans uzmanlarının, 
terör örgütlerinin veya destekleyenlerinin hangi tür enstrümanlarla fon transfer etmeye 
çalıştıkları yönünde ön değerlendirmelerde bulunmasına ihtiyaç bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Günümüzün gelişen finansal araçlarının, terörizmin fon tedariğinde kullanılmasının 
önlenmesi amacıyla bu araçların takibi ve işleyişi üzerinde bazı düzenlemelerin 
yapılabileceğinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu bakımdan, terörizmin finansmanı ile 
mücadelede proaktif davranılarak, yapılan tespitlere uygun tedbirler ve düzenlemeler 
geliştirilmesi önem arz etmektedir. 

 
5.3. Finans Uzmanlığının Finansal İstihbarata Katkısı 
 
Günümüzde suç kaynaklı gelirlerin aklanması ile mücadelede önde gelen meslek 

grupları arasında yer alan muhasebe uzmanlığı, adli muhasebecilik dalı ile aklama suçu 
alanında önemli mücadele görevi üstlenebilmektedir, zira aklama suçu ile doğrudan veya 
dolaylı yoldan ilişkisi olan tüm faaliyetler, finansal bilgilerin doğru bir şekilde ilgili taraflara 
sunulmasını engellemektedir (Toraman vd., 2009, s.19-20). Terörle mücadelede terörizmin 
finansmanı ile mücadelenin, terörizmin finansmanı ile mücadelede finansal istihbaratın, 
finansal istihbarat sürecinde finansal uzmanlığın önemli ve gerekli olduğu konusunda 
katılımcıların görüşlerine başvurulmuştur. Katılımcılara göre finansal uzmanlığın, süreçlerin 
işleyişine kolaylık ve hız sağladığı görüşü hâkim olmuştur: 

 

 Finans sektörünün çok değişken ve uzmanlık gerektiren bir alan olması nedeniyle 
mali istihbarat birimlerinin finans uzmanlarından yararlanması faydalı olacaktır 
(Katılımcı 15). 

 

 Kolluk ve adli güçlerin finansal anlamda veriye ulaşmasında zorluk bulunmaktadır. 
Veri istendiğinde soruşturma açığa çıkabilecek, diğer taraftan veriye ulaşılsa dahi 
mali soruşturma yapacak yetkin ve yeterli kolluk personeli bulunmasında zorluk 
çekilecektir. Bu yüzden konu ile ilgili verileri analiz edebilecek ve bundan bir 
değerlendirme ortaya koyabilecek finans uzmanlarına ihtiyaç bulunmaktadır. 
Bunların ise yetkinliğinin genişletilmesi gerekmektedir (Katılımcı 11). 
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 Finans ve muhasebe konularını bilmek çok büyük katkı sağlayacaktır (Katılımcı 5). 
 

 Finans uzmanlığı, terörizmin finansmanı ile mücadelede etkin ve verimli faaliyet 
yürütülmesinde faydalı olmaktadır. Örneğin, finansal tabloların okunabilmesi ile 
finansal faaliyetler hakkında önemli ipuçları elde edilebilecektir (Katılımcı 6). 

 

 Finans uzmanları yaptıkları çalışmalarla terörle mücadeleye önemli ölçüde katkıda 
bulunmaktadır. Finans alanında uzman bu kişilere, terörizm ve terörle mücadele 
konusunda gerekli eğitimlerin verilmesi de önem arz etmektedir (Katılımcı 14). 

 

 Finans uzmanlığı analitik zekâ, eğitim ve tecrübe ile bir arada olan bir yetenektir. 
Ticari hayat içinde finansal konulara hâkim olan şahıslar, bankacılık faaliyetinde 
çeşitli kademelerde görev alanlar, hatta piyasa kompedanı gibi gerektiğinde ticari 
hayatın meşru sınırları içinde mevzuat veya işleyişteki eksiklerden yararlanan 
insanların, terörizmin finansmanı ile mücadelede istihdam edilebilmesi esnekliğinin 
bulunması önem arz etmektedir. Okulda verilen eğitim finansal ve ticari 
piyasalardaki tecrübeyle daha iyi pekişecek; böylece terörle mücadele konusunda 
daha başarılı sonuçlara ulaşılabilecektir. Kurumların oryantasyon dönemlerinde 
verdikleri eğitimin de yeterli donanımı etkili bir şekilde sağlayamadığı görülmektedir. 
Maliye meslek yüksek okulu tarzı bir akademik yapıya ihtiyaç bulunmaktadır. Polis 
akademisi ve bankacılık okulları gibi yapıların artırılması gerekir. Muhasebe 
bilmeden finansal uzman adı kullanılmamalıdır (Katılımcı 11). 

 
Bu görüşler doğrultusunda, finansal uzmanlığın, terörizmin finansmanı ile mücadelede 

gerekli ve önemli olduğu görülmekte, ayrıca bu konuda analitik zekâ, tecrübe gibi başka 
birikimlerle desteklenmesinin faydayı artırması beklenmektedir. Muhasebe ve finans konulu 
eğitimlerin suç gelirleri ile mücadele konularını da içerecek bir müfredata göre 
hazırlanmasının, terörizmin finansmanı ile mücadelede ihtiyaç duyulan bilgi birikimine büyük 
katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

 
Terörizmin finansmanı ile mücadelede geliştirilecek sistemin aksiyona dönük istihbarat 

yapısının oluşturulması gerekmektedir (Simser, 2011, s.334). Finansal İstihbaratın gerekleri 
sıralanacak olduğunda, öncelikle bu konunun uzmanlarının nasıl niteliklere sahip olması 
gerektiği üzerinde durulmalıdır. Finansal istihbarat, çeşitli bilimlerin ve tecrübelerin yanı sıra 
kuvvetli öngörü ortaya koyabilecek nitelikte analitik ve stratejik zekâ sahibi şahıslara ihtiyaç 
duymaktadır. Finansal istihbaratın temelini oluşturan önde gelen bilimler arasında finans 
konuları ve örgüt yapılarını bir arada içeren işletme bilim dalı sayılabilecektir. Meslekî olarak 
finansal istihbarat birimlerinde çalışanların birçoğu da işletme ana bilim dalı mezunları veya 
bu alanda yüksek lisans eğitimi alanlar arasından seçilmektedir. Bu bilim dalındaki uzmanlığa 
ek olarak mali hukuk, güvenlik, sosyoloji, uluslararası ilişkiler gibi bilim dalları da 
sıralanabilecektir. Ses getirici terör eylemlerinin büyük bir hazırlık aşamasından geçmesi 
gerekmektedir. Bu süreçte, finansal faaliyetlerdeki hareketliliğin analizine önem verilmelidir. 
Özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra dünya genelinde önem kazanan terörizmin 
finansmanı suçu ile mücadele kapsamında küresel çalışmalardan da anlaşılacağı üzere, 
muhasebe meslek elemanlarının, suç gelirlerinin aklanmasınının engellenmesine yönelik 
büyük sorumlulukları bulunmaktadır. Zira finansal anlamda komplike suçların önlenmesinde 
ve tespit edilmesinde, muhasebe meslek elemanları ile meslek kurumlarından yararlanılması, 
daha başarılı sonuçlara ulaştıracaktır (Abdioğlu, 2009, s.34-35).  

 
Finansal istihbarat, mali tabloların analiz edilebilmesini, fon transferlerinin hangi 

yöntemlerle yapılabileceğinin öngörülmesini, sermaye hareketliliğinin nasıl ve ne yönde 
olduğunun değerlendirilmesini, kaçakçılığın hangi boyutlara ulaşabileceğinden paranın hangi 
yöntemlerle rahatça dolaştırılabileceğine kadar çeşitli değerlendirme bilgi ve deneyimleri 
barındırmaktadır. İstihbaratın, analizi de içeren bir süreç olmasından dolayı, bu işi yürütecek 
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şahısların, özellikle geniş veri setleri üzerinde çalışabilecek, kompleks problemleri 
çözebilecek ve gelecekteki olaylarla ilgili tahmin ve yerinde değerlendirme yapabilecek 
nitelikte olmaları gerekmektedir (Köseli, 2011, s.96). Suç gelirlerinin takibinin yapılması için 
gerekli olan muhasebe uzmanlığı; denetim, hukuk, sayısal yöntemler, finans, bilgisayar 
teknolojileri gibi alanlarda bilgi ve beceri sahibi olmayı gerektiren ve bunlarla birlikte hukuki 
nitelikte kanıt olarak kabul edilebilecek bilgi ve belgeleri toplayıp, bunları analiz etme ve 
değerlendirmeyi kapsayan bir disiplindir (Toraman vd., 2009, s.31). 

 
Finansal istihbaratı yürütmekle görevli birimlerin temel fonksiyonları arasında, çeşitli 

veri kaynaklarından elde edilen bilgilerin toplanma merkezi olma, elde edilen verilerin 
analizini yürütme ve sonuçta, işlenmiş hale gelen bilginin dağıtımını sağlamak yer almaktadır 
(Maraşlı, 2009, s.31).  

 
FATF 2006 raporunda, terörizmin finansmanında kullanılan çeşitli yöntemler üzerinde 

bazı hile göstergeleri belirtilmektedir. Örneğin, ticari işletmeler aracılığıyla yapılan 
faaliyetlerde şu durumlarda red-flag denebilecek işaretler olduğundan bahsedilebilir: 

 

 Taşıma senedi ile fatura üzerinde belirtilen malların açıklamaları arasında bariz farkın 
bulunması, 

 

 Taşıma senedi veya faturada belirtilen malların açıklamaları ile gerçekte taşınan mallar 
arasında bariz farkın bulunması, 

 

 Ticarete konu malın faturadaki değeri ile makul piyasa değeri arasında bariz farkın 
bulunması, 

 

 Ticareti yapılan malın türü veya miktarının, ithalatçı veya ihracatçının düzenli olarak 
gerçekleştirdikleri faaliyetlerden farklı olması, 

 

 Ticarete konu malların, elektronik eşyalar gibi yükte hafif pahada ağır türde yoğun kâr 
getiren; ancak bugünkü değer hesaplamasında zorluk barındıran ve bu yönüyle suç 
gelirlerinin aklanmasında yüksek risk grubunda değerlendirilen ürünlerden oluşması, 

 

 Göreli olarak düşük değerde malların taşınması için ihtiyaçtan fazla nakliye aracının 
kullanılması gibi ekonomik olarak anlamsız faaliyetlerin beyan edilmesi, 

 

 Suç gelirlerini aklama ve terörizmin finansmanı faaliyetlerinde riskli değerlendirilen 
ülkeler ile ithalat/ihracat gerçekleştirilmesi, 

 

 Herhangi ekonomik bir sebep olmaksızın, sevkiyatın farklı merkezler üzerinden 
gerçekleştirilmesi, 

 

 Ticari faaliyetin özelliği ile uyumlu olmayan bir ödeme sisteminin kullanılması, örneğin 
yüksek risk içeren bir ülkeden ilk defa mal alımı sırasında yüklü miktarda peşin para 
ödenmesi gibi, 

 

 Ticari faaliyete ilişkin ödemelerin veya nakit teslimlerinin, işlem ile görünürde hiçbir 
bağlantısı olmayan üçüncü taraflar aracılığıyla yapılması, 

 

 Ticari faaliyette, tekrar tekrar değiştirilen veya genişletilen kredi mektuplarının 
bulunması, 

 

 Ticari işlem sürecinde paravan veya tabela tabir edilebilecek şirketlerin yer alması. 
 
FATF’in 28.02.2014 tarihinde yayımladığı raporda da belirtildiği üzere, teröristlerin 

finansal sistemden faydalandıklarına ilişkin ulaşılan yeterince bilgi bulunmaktadır. Bununla 
birlikte, terörün finansmanı ile mücadelede desteklerine ihtiyaç duyulan finansal kurumların 
katkılarını sağlamaya yönelik çabaların yetersiz kaldığı görülmektedir (http://www.fatf-
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gafi.org, 2008, s.5) (http://www.fatf-gafi.org, 2008, s.5). Bu bakımdan, bu konuda atılacak 
adımların ticari, siyasi, sosyal ve ekonomik gerçeklerle uyumlu olması önem arz etmektedir. 
Çeşitli şirketlerin yolsuzluk skandalları örneğinden hatırlanacağı üzere, muhasebe 
uzmanlarının görevlerini yaparken potansiyel hile ve diğer yasadışı faaliyetlerden haberdar 
olmamalarından dolayı meydana gelmektedir (Toraman vd., 2009, s. 32). Finansal tablolarda 
hile ile hatayı birbirinden ayıran en önemli fark, bunların kasten yapılıp yapılmadığı ile ilgili 
olup bunu tespit ederken muhasebe uzmanları ve denetçilerin proaktif adımlarla, hile 
göstergeleri geliştirerek kullanmaları önemlidir (Ata vd., 2006, s. 9). Aklama suçu ve terörün 
finansmanı ile mücadelede, profesyonel meslek mensuplarının desteğine yoğun bir şekilde 
ihtiyaç duyulmakta olup bu konuda “adli muhasebecilik” gibi yeni bir muhasebe alanını ortaya 
çıkarmıştır (Toraman, 2009, s.46). Benzer şekilde örneğin, bu mesleği yürütecek olanların, 
ABD Mali İstihbarat Birimi olan FinCen’in de uyguladığı, öğrencilikte staj veya finans alanında 
1 yıllık iş tecrübesi gibi şartları yerine getirmesi önem arz etmektedir. 

 
Suç gelirleriyle mücadelede öne çıkan yöntemlerden biri olarak suç gelirlerine el 

koymanın uygulamasında, bu gelirlerin finansal sisteme giriş aşamasında tespit edilmesi ve 
ele geçirilmesi en kolay yoldur. Madsen (2008), paranın takibi ve örgütlü suçların istihbarata 
dayalı denetimle yapılması gerekliliği üzerinde durmaktadır. Bu aşamada, muhasebe 
uzmanlığı önemli rol üstlenmektedir. Özellikle, kişiler ve kurumlar arasındaki ekonomik ve 
ticari anlaşmazlıklar, işletme çalışanlarının ve yöneticilerinin hileli davranışları, vb. durumlar 
sonucunda, finansal piyasalarda faaliyet gösteren diğer unsurlara verilen zararların önemli 
boyutlara gelmesi sonrasında adli muhasebecilik ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Adli muhasebecilik, 
finansal durumlara ilişkin hukuki sürecin çözümünde, muhasebe, denetim ve hukuk ile ilgili 
çeşitli kavram, ilke, teori, standart ve tekniklerin araştırmacı bir yaklaşımla uygulanmasını 
ifade etmektedir. Bu kapsamda, finansal veriler üzerinde, red-flag/kırmızı bayrak olarak 
nitelenen hile göstergelerini kullanarak, suça ilişkin sonuçlar elde etmekte denetim 
mekanizmasına yardımcı olmaktadır. Böylece, standart kayıtların ön yüzündeki sayısal 
verilere odaklanmanın ötesinde, bunların arkasındaki dünyanın sorgulanması 
amaçlanmaktadır (Abdioğlu, 2009, s.53-54). 

 
6. Sonuç ve Değerlendirme 
 
Geçmişten bu yana terörizmle mücadelede, bir takım strateji ve politikalar 

geliştirilmesine rağmen, terörizmin finansmanı ile mücadele konusu bilhassa 11 Eylül 
saldırılarından sonra daha farklı bir boyut kazanmıştır. Terörist örgütlere karşı mücadele, 
güvenlikle ilgili kurumların özellikle kolluk güçleri kullanarak, genellikle de eylemin 
gerçekleştirilme aşamasında teröristlerin bertaraf edilmesi yoluyla yürütülebildiği gibi, 
terörizmi kökünden ortadan kaldıracak tedbirler alınması için siyasi, ekonomik ve sosyal 
birtakım adımların atılması yönünde politikalar geliştirilmesi ile ortaya çıkabilecektir. Her iki 
durumda da terörü veya terörizmi besleyen etmenlerin ortadan kaldırılması yolunda, bunların 
can damarını oluşturan desteklerin, beslendikleri kaynakların, kullandıkları yöntemlerin 
ortadan kaldırılmasına yönelmek önem arz etmektedir. Zira günümüzün terör örgütleri, tüm 
dünyadan para ve silah sağlayabilen, örgüte eleman temin edebilen, eğitim verebilen, 
bölgesel veya küresel çapta tehdit edebilen yapılar haline gelmiştir. Finans temini ve bunu 
kullanmaktaki süreç, terör örgütlerinin vazgeçilmez faaliyetlerini oluşturmaktadır. Bu 
doğrultuda, terörizmin finansmanı ile mücadele, terörizmle mücadelenin en etkili 
yöntemlerindendir (Çakmak ve Altunok, 2009, s.2). Bununla birlikte, internet teknolojilerinin 
gelişmesiyle ortaya çıkan yenilikler, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı dâhil 
çeşitli suçların işlenmesinde araç olarak kullanılır hale gelmiştir. 

 
Terörizmin finansal araçları kullanımı ve bununla mücadele noktasında finans 

uzmanlığının önemini ortaya koymaya yönelik yürütülen bu çalışmada, terörizmle 
mücadelede bilgi ve tecrübe sahibi uzman ve akademisyenlere yarı biçimsel mülakat yöntemi 
uygulanarak elde edilen veriler, betimsel sistematik analiz yöntemiyle incelenmektedir. 
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Araştırmaya katılan, uzman ve akademisyenlerden elde edilen verilere göre, terörizmin 
finansmanı ile yürütülen mücadelenin, ulusal ve uluslararası alanda vazgeçilmez nitelikte bir 
faaliyet olduğunun kabul gördüğü tespit edilmiştir. Gerek bölgesel gerek uluslararası gerekse 
de küresel nitelikte faaliyet gösteren terör örgütleri ile mücadelede, örgüt üyelerinin elimine 
edilmesinden ziyade, bu örgütlerin fon kaynaklarının ve finansal faaliyetlerinin sona 
erdirilmesine yönelik çabalar, daha etkili sonuçlara ulaşmak için büyük önem arz etmektedir. 
Terörizmle mücadele özellikle, 11 Eylül 2001 saldırılarına kadar teröristlerle mücadele olarak 
ele alınmıştır, ancak bu terör eylemlerinden sonra ise bu mücadelede önemli ve daha faydalı 
olanın terör örgütlerinin finansal kaynakları ile mücadele olduğu anlaşılmıştır. Maddi 
kaynaklara ve bunların istenilen yer ve zamanda bulunmasına ihtiyaç duyan terör 
örgütlerinin, fon yönetimi konusunda uzmanlaşmaya çalıştıkları ifade edilebilecektir. Bu 
durum, finansal istihbarat birimlerinin, güvenlik güçlerine ve adli kurumlara sunacakları 
katkıların da değerini ortaya çıkarmaktadır. Terör örgütlerine destek sağlayanların önüne 
geçilmesinin yanısıra terörist örgütlerin finansal karar ve faaliyet mekanizmalarının 
zayıflatılması, bu yapıların sona erdirilmesi için önemli fayda sağlayacaktır. Köksoy’un (2010, 
s.62) belirttiği gibi finansal sistem içinde, bütün alternatif sistemleri de kapsayan önleyici 
düzenlemeler oluşturmak, diğer bastırıcı önlemlerin uygulanmasından ve etkin hale 
getirilmesinden daha kolay ve uygun olacaktır. Bu doğrultuda, terörle mücadelede stratejisi 
içinde terörizmin finansmanı ile mücadelede finansal istihbaratın rolü, ön plana çıkan strateji 
içinde yer almaktadır. Ancak, halen terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda eksiklikler 
bulunmakla birlikte sürecin gelişme eğiliminde olduğu görülmektedir. 

 
Ülkelerin, terörizm ile mücadele konusunda eşgüdüm, koordinasyon ve işbirliği içinde 

faaliyet yürütmesi gerekmektedir. Ancak, ülkelerin ve uluslararası kuruluşların, terörizmin 
tanımı konusunda mutabık kalamamaları nedeniyle, etkin mücadelenin sekteye uğradığı 
değerlendirilmektedir. Terörizmin tanımında ortak anlayış olmamasının altında yatan 
sebepler arasında, çeşitli saiklerle, bir ülkenin terörist olarak kabul ettiğini, diğer ülkenin 
özgürlük savaşçısı olarak kabul etmesi gerçeği yer almaktadır. Evrensel hukuk ilkeleri ve 
genel geçer toplumsal kurallar ışığında, ayrıca terörizmin unsurları ve özellikleri dikkate 
alınarak, uluslararası bir tanım geliştirilmesi bir gereklilikten öte, esasında bir zorunluluk 
haline gelmiştir. Zira terörizme karşı etkin ve başarılı mücadele edilmesi, her ülke açısından 
uzun dönemde mutlak fayda doğurucu niteliktedir. Bu yüzden kısa dönemli siyasi, ekonomik, 
vb. çıkarlar, ülkelerin gerekli adımları atmalarına engel teşkil etmemelidir. 

 
Çoğu mali suçla mücadelenin yanısıra, özellikle terörizmin finansmanı ile mücadelede 

de finansal istihbaratın hayati öneme sahip olduğu anlaşılmaktadır. Finansal istihbarat 
faaliyetini yürütecek çalışanların muhasebe, finansal tablolar, fon akış sistemleri gibi malî 
konular yanında, ilgili hukuk, güvenlik ve istihbarat konuları, ayrıca çalışmaya katkı 
sağlayabilecek nitelikteki bilgisayar programları hakkında tam bilgiye sahip olacak şekilde 
yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bahse konu bireylerin yetiştirilmesine okul 
döneminde başlanması daha faydalı sonuçlar doğuracaktır. Uluslararası alanda çeşitli 
üniversitelerde “Forensic Accounting” veya “Diploma in Anti Money Laundering” gibi 
programlar yer almaktadır. Bu süreçte, analitik zekâ sahibi çalışanlar ve gerekli hallerde özel 
sektörde faaliyet gösteren tecrübeli şahıslardan da faydalanılmasının daha etkili sonuçlar 
meydana getireceği düşünülmektedir. Finans uzmanlarının istihbarat nosyonuna, istihbarat 
uzmanlarının da finansal konulara yüzeysel de olsa vakıf olmalarının, terörizmle mücadelede 
başarıyı artıracağı; aksi takdirde birbirinden kopuk yapıların, mücadele etkinliğinin düşmesine 
sebep olacağı ifade edilebilir. 

 
Türkiye’de finansal istihbaratın içinin tam olarak doldurulamadığı; kamunun, özellikle de 

bu konu etrafında teşekkül etmiş güvenlik birimlerinin, finansal piyasalardaki gelişmelere 
adapte olmakta, organize suç örgütleri ve terör örgütlerinin gerisinde kaldıkları yönünde 
tespitler bulunmaktadır. MASAK başta olmak üzere terörizmin finansmanı ile mücadele eden 
kurumların, mevcut potansiyeli ile iyi çalışmakta oldukları, terörizmin finansmanı ile 
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mücadelenin önemi konusunda genel anlayışın olumlu yönde olduğu, ancak uygulamada 
daha somut adımların atılmasının faydalı olacağı görüşleri bulunmaktadır. Bu doğrultuda, 
finansal istihbarat alanında çalışanların niceliğinin ve niteliğinin artırılması ile daha başarılı 
sonuçlar elde edilebilecektir. Terörizmin finansmanı ile mücadele dâhil mali suçlara karşı 
nitelikli insanların yetiştirilmesi, multi-disipliner bir yapı içinde gerekli hallerde esnek istihdam 
politikası yürütülmesi ile daha başarılı sonuçların elde edileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca, 
mücadele edenlerin, terör örgütlerinin eylemlerini bir adım geriden takip eden değil, bunların 
en az bir adım sonrasını öngörme ve buna göre önlem alma kabiliyeti içinde hareket etmesi 
ihtiyacı bulunmaktadır. 

 
Türkiye’nin terörizmle mücadelesi eski zamanlara dayanmakla birlikte birçok terör 

örgütünün uluslararası alanda faaliyetlerini yürütürken Türkiye’yi bir güzergâh olarak 
kullanmaya çalıştıkları da bilinmektedir. Türkiye’nin, terörle mücadele konusunda, elindeki 
tecrübe ve birikimleriyle, diğer ülkelerin düzenlemelerine ve uygulamalarında, örnek 
alabilecekleri bir başarı örneği olması imkân dâhilindedir. Türkiye, çağdaş toplum kültürüne 
sahip, evrensel değerlere saygılı ve demokratik yapısıyla dünyanın önde gelen ülkeleri 
arasında yer almaktadır. Türkiye, doğu ile batı, kuzey ile güney arasında coğrafi bir köprü 
olmanın yanında, çeşitli kültürler ve toplumlar arasında bir bağ işlevini de üstlenmektedir. Bu 
yönüyle, başka alanlarda olduğu gibi terörizmin finansmanına karşı mücadelede de rol model 
ülke olmaya adaydır. Bu bağlamda, terörizmin finansmanı ve diğer mali suçlarla mücadele 
kapsamında, finansal istihbarat konusunda muhasebe ve finans uzmanlığının daha fazla 
geliştirilmesine yönelik mesleki ve akademik eğitimlerin ve uygulamaların artırılmasının 
faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 
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Şüpheli İşlemlerin Tespitinde Teknolojinin Etkin 
Kullanılması ve Kural Bazlı Yaklaşımdan Risk Bazlı 

Yaklaşıma Geçilmesi 
 
 
 

Alpaslan Çakır* 
 

Öz 
 
Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen 

müşteri filtreleme ve işlem izleme çalışmalarının, işgücü ağırlıklı bir yapıdan sistem ağırlıklı bir yapıya 
geçişi ile yasal otoritelere yapılan şüpheli işlem bildirimlerinde dünyada ve ülkemizde önemli ölçüde 
artışlar meydana gelmiştir. Buna karşılık; müşteri ve işlemlerinin filtrelenmesi, müşteri davranışlarının 
izlenmesi konusunda detaylı ve etkin bir ön risk değerlendirmesi ile desteklenmeyen kural bazlı 
filtreleme ve izleme senaryoları çok sayıda tekrarlayan isabet düzeyi düşük uyarı üretmiş ve banka 
uyum birimleri ile mali istihbarat birimlerinin aşırı bir iş yükü ile karşı karşıya kalmalarına neden 
olmuştur. Çözüm olarak kural bazlı yaklaşımdan risk bazlı yaklaşıma geçilmesi, isabetli olmayan ve 
tekrarlayan çok sayıda uyarıların (false positive) azaltılmasını ve şüpheli işlem incelemelerinde 
etkinliğin artırılmasını sağlayabilir. Sonuç olarak; düşük risk alanlarında daha az, yüksek risk 
alanlarında daha fazla uyarı üretilerek bankaların ve mali istihbarat birimlerinin işlem inceleme süre ve 
maliyetleri azalacak, yüksek riskli alanlarda daha düşük, düşük riskli alanlarda ise daha yüksek eşik 
değerler belirlenerek riskli alanlara daha fazla odaklanılması sağlanacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Suç Gelirlerinin Aklanması Terörün Finansmanı Risk Bazlı Senaryolar. 
JEL Sınıflaması: F51, F52, F53, F55. 

 
The Effective Use of Detecting Technologies on Anti-Money Laundering & Combating 

Finance of Terror 
 

Abstract 
 

Thanks to change of trends of the monitoring and filtering activities against prevention of money 
laundering (ML) and combating finance of terror (CFT) from manual process to using sophisticated 
technologies in banking sector, the numbers of suspicious transactions (STRs) reported to financial 
intelligence units dramatically increased in all over the world and Turkey. Despite the huge increase on 
numbers of STRs, too many false positive and repetitive filtering and transaction monitoring alerts 
which are not resulted from effective risk based scenarios lead to overload both of financial intelligent 
units and transaction monitoring teams of the banks. Formula is to implement risk based approach 
instead of rule based that will help banks to decrease repetitive false positive alerts on low risk areas 
and increase alert efficiencies and to be used to focus on high risk areas more. 
 
Keywords: Money Laundering, Finance of Terror, Risk Based Scenarios. 
JEL Classification: F51,F52, F53,F55. 

  
1. Giriş 
 
Ekonomik suçlarda faillerin adli soruşturmaları sonuçsuz bırakmak için kullandıkları en 

önemli araç maskeleme yöntemi olup, yasadışı yollardan elde edilen kazançlar meşru 
kanallara akıtılmakta, meşru ekonomik piyasalarda ikinci bir ayak oluşturularak, hukuka 
aykırı fiillerin örtülmesi, gizlenmesi amacıyla yasal işlemlere benzer sözde ticari faaliyetlerle 
suç geliri aklama operasyonları gerçekleştirilmektedir.  

                                                                                                                                                                                          
*
   Denizbank A.Ş. Kara Para Uyum ve Kotrol Bölüm Müdürü, CAMS-İç Denetçi. 
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Özellikle uyuşturucu madde ve silah kaçakçılığı gibi talep elastikiyeti son derece düşük 
olan ve elde edilen getirilerin çok yüksek olduğu malların yasadışı ticaretini konu alan faaliyet 
alanlarında sahne alan “organize suç örgütleri”; yasadışı fiil-yasadışı gelir zincirinin 
oluşmasına ve bu zincirin halkalarının, birbirini besleyen bir sebep-sonuç ilişkisi içinde 
büyüyen farklı ve evrensel bir suç tipinin ortaya çıkmasına ve bir “suç ekonomisinin” 
doğmasına neden olmuştur. 

 
Bununla birlikte; özellikle “soğuk savaşın bitmesi” dini ve siyasi motifli terör örgütlerinin 

yeni finans kaynakları bulmaları ve günümüzün tek kutuplu dünyasında yeni düşman 
hedefler belirlenmesi gerçeğini ortaya çıkartmıştır. Bunun sonucunda dünya, uyuşturucu 
baronları ile terörist örgütlerin yeni ve ölümcül bir ittifakıyla tanışmıştır. Bu tarihlerden sonra 
başta uyuşturucu, silah, insan ve sigara kaçakçılığı olmak üzere her türlü kaçakçılık konusu 
malların üretim ve satış bölgeleri arasındaki yollar terörizmin ödemeler dengesini de 
besleyen atardamarlar olmuştur. 

 
Bu nedenle organize suç örgütleri ve terörle savaşın başarısı büyük oranda bu 

örgütlerin hayat damarı olan suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile 
mücadeleden geçmektedir. Başka deyişle onları ancak finans kaynaklarını kurutarak ve iflas 
ettirerek yenebiliriz. İşte bu nedenle, son 15 yıl içinde uluslararası alanda finans sektöründe 
suç gelirlerinin aklanması suçu ile mücadele kapsamında meydana gelen önemli yasal 
gelişmeleri uzmanlar; Finding-Bulma, Freezing-Dondurma, Forfeiture-El koyma şeklinde “Üç 
F” ile özetlemektedir. Konunun ahlaki ve insani boyutları nedeniyle bu konudaki mevzuatı 
mali piyasalara ve kurumlara yapılan bir etik yükümlülük olarak nitelendirilmektedir. 

 
Bununla birlikte günümüzde finansal sektörde artan müşteri ve işlem adetleri, yüz-yüze 

olmayan kanallardan yapılan işlemlerin toplam işlemler içerisinde giderek artan ağırlığı 
bankaların müşteri tanı ve izleme uygulamalarında teknoloji ve insan kaynaklarını etkin bir 
şekilde kullanılmasını gerektirmektedir. Son yıllarda uyum programı kapsamında önemli 
yatırımları olan bankaların şüpheli mahiyetteki veya uluslararası yaptırımlara aykırılık teşkil 
eden işlemleri tespit etmekteki yetersizlikleri nedeniyle maruz kaldıkları astronomik 
cezalardan alınan dersler de uyum programının önemli bir parçası olan şüpheli işlemlerin 
tespit edilmesi ve risk bazlı kontrol –inceleme işlevlerinin etkinliğinin önemine işaret 
etmektedir. 

 
Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik 

gerçekleştirilen müşteri filtreleme ve işlem izleme çalışmalarının, işgücü ağırlıklı bir yapıdan 
sistem ağırlıklı bir yapıya geçişi ile yasal otoritelere yapılan şüpheli işlem bildirimlerinde 
dünyada ve ülkemizde önemli ölçüde artışlar meydana gelmiştir. Buna karşılık; müşteri ve 
işlemlerinin filtrelenmesi, müşteri davranışlarının izlenmesi konusunda detaylı ve etkin bir ön 
risk değerlendirmesi ile desteklenmeyen kural bazlı filtreleme ve izleme senaryoları çok 
sayıda tekrarlayan isabet düzeyi düşük uyarı üretmiş ve banka uyum birimleri ile mali 
istihbarat birimlerinin aşırı bir iş yükü ile karşı karşıya kalmalarına neden olmuştur.  

 
Bu nedenle finansal kurumlardan gelen yüksek sayıda isabetli olmayan bildirimlerin 

önüne geçmek ve bildirim kalitesi ile etkinliğini artırmak isteyen Birleşik Devletler ve Avrupa 
ülkeleri mali istihbarat birimleri, son on yıl içerisinde kural bazlı yerine risk bazlı raporlama 
sistemine geçerek bu konudaki politikalarını önemli ölçüde değiştirmiştir. 

 
Bununla birlikte verimsiz senaryoların risk odaklı olarak gözden geçirilerek etkin 

uyarılar üretmesi yerine mevcut senaryolardaki işlem tutarı ve sıklığına ilişkin eşik değerlerin 
yükseltilmesi, işlemlerin incelenmesinin uzmanlık alanı dışındaki görevlilere ve tecrübesiz 
çalışanlara yönlendirilmesi daha fazla risk alınmasına neden olabilmektedir. 
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Bu konuda başarının anahtarı kural-bazlı standart uygulamalar yerine; Bankalar 
tarafından işlem hacmi ya da karşılaşabileceği risklerin yüksekliği gibi unsurlar göz önünde 
bulundurularak iyi kurgulanmış ve değişen trendlere uyum sağlayacak şekilde dinamik risk-
bazlı müşterini tanı ve izle yaklaşımlarının uygulanması ve büyük ölçüde filtrelenen işlemlerin 
konusunda uzmanlaşmış uyum görevlisine doğrudan bağlı personel tarafından 
incelenmesinden geçmektedir. Bu konu Uyum Programı Hakkında Yönetmeliğin 18 inci 
maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:  

 
“Yönetim Kurulu, uyum görevlisinin bu Yönetmelikle getirilen görev ve sorumluluklarını 

etkin bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla yükümlünün, işletme büyüklüğü, 
işlem hacmi, şube ve personel sayısı ya da karşılaşabileceği risklerin yüksekliği gibi unsurları 
göz önünde bulundurarak uyum görevlisine doğrudan bağlı olan ve uyum programının 
yürütülmesiyle görevli uyum biriminin oluşmasını ve uyum birimine yeterli personel ve kaynak 
tahsisi yapılmasını sağlar.” 

 
Finansal kurumlarda uyum programı kapsamında şüpheli mahiyetteki işlemlerin tespit 

edilmesi için etkin uyarı ve izleme sistemlerinin oluşturulması kritik önemde olup, suç 
gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadelede uluslararası alanda görevli Mali 
Eylem Görev Grubu (FATF - Financial Action Task Force) tarafından yayımlanan standart ve 
kılavuzlara göre bu yapı başlıca üç önemli blok üzerinde çalışmaktadır:  

 
i. Yeni ve mevcut müşterler ile işlemlerin ulusal ve uluslararası düzeyde güvenilir 

kurumlarca yayımlanan yasaklı listeler ile filtrelenmesine ilişkin fonksiyonların müşteri 
edinim ve iş akışlarına entegre edilmesi, 

 
ii. Müşteri, hizmet riski ve ülke riskini esas alan risk tanımlama, derecelendirme, 

sınıflandırma ve değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi, Hizmetlerin, işlemlerin ve 
müşterilerin risklere göre derecelendirilmesi ve sınıflandırılması, 

 
iii. Yüksek riskli olarak belirlenen müşteri, işlem, ürün ve hizmet kanallarına yönelik 

olarak risk bazlı izleme ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. 
 
Bu üç yapıdan herhangi birisindeki eksiklik bir bütün olarak uyum programının 

etkinliğini etkileyecek ve bir zincir halkası gibi diğer yapılardan da verim alınmasını 
engelleyecektir. Söz konusu uygulamalarının yetersizliği, bankaların ulusal ve uluslararası 
düzenleyici ve denetleyici bankacılık otoriteleri, müşterileri, sermayedarları, yurtdışı 
muhabirleri ve kamuoyunda güvenilirliğinin ve saygınlığının azalmasına, dolandırıcılık, yasal 
ve yoğunlaşma riski gibi ciddi müşteri, işlem ve kredi riskleri ile karşı karşıya kalmalarına 
neden olabilecektir. 

 
Diğer taraftan, son yıllarda finansal sistemde suç gelirinin aklanması veya terörizmin 

finansmanının engellenmesine yönelik olarak derinliği hızla artan yasal düzenlemeler ve 
rehberler ile sayısı giderek artan incelemeler de, gerek ülkemizde gerekse uluslararası 
arenada bankaların ve diğer finansal kurumların bu konuya özel önem vermesi için ayrı ve 
güçlü bir neden oluşturmaktadır. 

 
Şüpheli işlemlerin risk bazlı olarak izlenmesine ve bildirilmesine ilişkin uluslararası ve 

ulusal düzenlemelerin finansal sektöre imtiyazlı bir kamu görevi yüklemesi bakımından da 
söz konusu çalışmaların aynı zamanda etik ilkeler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini 
de ortaya koymaktadır. 
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2. Şüpheli İşlemlerin Tespitinde Risk Bazlı Yaklaşımın Kullanılması 
 
Risk bazlı yaklaşımının müşteri davranışını ve işlemlerinin izlenmesine ilişkin 

sistemlere ilave edilebilmesi için; yüksek risk kriterlerinin senaryolar içerisine uygun bir 
şekilde eklenmesi ve verimsiz uyarıları baskılayacak, uyarılar içerisinde riskli müşteri ve 
ürünleri öne çıkaracak şekilde yapılandırılması gerekir. Temel amaç; riskin düşük olduğu 
durumlarda isabetli olmayan uyarıların (false positive) sayısının azaltılması ve bunun 
sonucunda potansiyel olarak daha riskli olan uyarıların incelenmesine daha fazla zaman 
ayrılarak etkinliğin yüksetilmesidir. Risk bazlı yaklaşım aynı zamanda bankaların işlem 
inceleme süre ve maliyetlerini azaltarak riskli alanlara daha fazla odaklanılmasını 
sağlayacaktır. 

 
Bununla birlikte uluslararası alanda yayımlanan rehber mahiyetindeki kılavuzlara göre; 

risk bazlı yaklaşım, riskin düşük olduğu durumlardaki izleme ve kontrol faaliyetlerinin 
tamamen ihmal edilmesi anlamına da gelmemektedir. Bu yaklaşımda düşük riskli durumlar 
riskin yüksek olduğu durumlara göre daha düşük seviyede müşteri tanımlama, kabul ve 
izleme faaliyetlerine konu edilecektir. Bu anlamda risk bazlı yaklaşımın izleme ve kontrol 
sistemlerine ilave edilmesi iki konuda ön plana çıkmaktadır: 

 
a. Yüksek Riskli Durumların Senaryolara Uygun Şekilde Eklenmesi: 
 
Kural bazlı senaryolar çoğu durumda müşterinin aktivititesine odaklanmakta olup, risk 

bazlı yaklaşımda ise temel olarak ülke, müşteri, ürün ve hizmet-işlem kanalları anahtar rolü 
oynamaktadır. Risk Bazlı Müşteri Yaklaşımına ilişkin olarak üzerinde genel kabul görmüş bir 
yöntem bulunmamaktadır. Bununla birlikte, takip edilecek metodoloji açısında uluslararası ve 
ulusal alanda resmi ve özel kuruluşlarca yayımlanmış çok sayıda iyi uygulama kılavuzları, 
referans alınabilecek çalışma ve düzenlemeler bulunmaktadır.  

 
Bununla birlikte her bankanın suç gelirinin aklanması veya terörizmin finansmanına 

ilişkin risk haritası birbirinden farklıdır. Hizmet sunulan müşteri grupları, ilişkide bulunulan 
sektörler ve coğrafi alanlar ve ülkeler, sunulan ürünler, hizmet kanalları ve daha birçok farklı 
özellik, finansal kurumun içsel risk değerlendirmesine dahil edilecek değişkenleri ve dolayısı 
ile risk haritasını belirler.  

 
Ülke, müşteri, ürün ve hizmet risklerinin değerlendirmesi ve sınıflandırılmasında yüksek 

risk alanlarının kıyaslamalı olarak aşağıdaki gibi dikkate alınması uygun olacaktır: 
 

i. Ülke riskleri açısından dikkate alınması gereken ortak risk kriterleri aşağıdaki 
gibi sıralanabilir: 

 

- Yasadışı uyuşturucu üretim, transit-tüketim yolları üzerinde bulunan ülkeler 

- Terör örgütlerinin faaliyetlerinin yoğunlaştığı kontrolsüz alanlar 

- FATF tarafından yayımlanan yüksek riskli ve işbirliği yapmayan ülkeler 

- Serbest ticaret bölgeleri ve vergi barınakları 

- Ulusal ve uluslararası alanda ağır ambargo altında bulunan ülkeler 

- Başlıca kaçakçılık çıkış bölgeleri ve rotaları 

- Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından yayımlanan ülke yolsuzluk algı endeksleri 

 
Kural olarak bu ülkelerde yerleşik veya vatandaşlığı olan kişiler ile bu ülkelerle ticari 
ilişkisi bulunan diğer müşteriler kıyaslamalı olarak daha yüksek riskli olarak kabul edilir. 
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ii. Müşteri riski açısından dikkate alınması gereken ortak risk kriterleri aşağıdaki 
gibi sıralanabilir: 

 

 Hassas meslek ve işkolları 

 Vakıf ve Dernekler 

 Siyasi etki sahibi kişiler 

 Aracılar (Müşteri adına hareket edildiği durumlar) 

 
Meslek ve faaliyet alanlarının doğasından kaynaklanan nedenler ve deneyimlerden 

elde edilen bulgular kapsamında; silah, patlayıcı madde üretimi ve satışı alanında faaliyet 
gösteren kişi ve kuruluşlar, kumarhaneler, döviz büroları, elektronik para transfer kuruluşları, 
nakit yoğun işlerde faaliyet gösteren iş kollarına mensup müşteriler, değerli maden, antika ve 
emlak işi ile uğraşanlar, seyahat acenteleri ve dış ticaret şirketleri diğer müşterilere kıyasla 
daha riskli kabul edilmektedir. 

 
iii. Hizmet riskleri açısından; dikkate alınması gereken ortak risk kriterleri 

aşağıdaki gibi sıralanabilir: 
 

 Yüksek varlık sahibi kişiler (Özel Bankacılık) 

 Yüz yüze yapılmayan işlemler (internet-call center ATM gibi) 

 Muhabir bankacılık işlemleri 
 

iv. Ürün ve işlem riskleri açısından dikkate alınması gereken ortak risk kriterleri 
aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 

 Hızlı para ve değer transfer işlemleri 

 Ön ödemeli kart işlemleri 

 Yurtdışı çek tahsil işlemleri 

 İsme gelen-giden transfer işlemleri 

 Nakit işlemler 

 Riskli ülke ve bölgelerle bağlantılı işlemler 

 Kiralık kasa işlemleri 

 
Uyum Programı Hakkında Yönetmelik yukarıda ifade edilen risk kriterlerini dikkate alan 

bir risk tanımlama, derecelendirme, sınıflandırma ve değerlendirme sisteminin bankalar ve 
diğer yükümlü kuruluşlarda kurulmasını asgari düzeyde zorunlu kılmıştır. Temel risk 
gruplamasında müşteri ve ürün riskleri 1. Düşük, 2. Orta 3. Yüksek olarak üç grupta 
değerlendirilmesi gerekirken daha kapsamlı bir risk değerlendirmesinde bu gruplara 4. Çok 
Yüksek olarak bir risk grubu daha ilave edilmesi tercih edilebilir. 

 
Müşteri risk seviyesinin belirlenmesinde aşağıdaki adımlar izlenir: 
 

i. Risk değerlendirmesinde kullanılacak kriterler belirlenir. 

ii. Belirlenen kriterlerle uyumlu bir değişken ve ürün listesi çıkarılır. 

iii. Belirlenmiş olan kriterler yüzde ile ağırlıklandırılır. 

iv. Her bir kriter için belirlenen değişkenlerin ayrı ayrı risk puanlaması yapılır. 

 
Sonuç olarak; müşteri ediniminde elde edilen bilgiler kapsamında belirlenen değişken 

ve ürün kullanımına ilişkin risk ağırlıkları ile risk puanlaması çarpılarak genelde 1-100 
aralığında bir toplama ulaşılacak şekilde ayarlanır. Buna göre toplam risk skoruna göre 
müşteriler aşağıdaki gibi değerlendirilebilir; 
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 0-40 Puan aralığında düşük riskli 

 41-80 puan aralığında orta riskli 

 81-100 puan aralığında yüksek riskli 
 

Bununla birlikte bazı müşterilere diğer risk kategorilerinden farklı olarak yüksek risk 
kategorisi atanabilir: örneğin vakıf ve dernekler, siyasi etki sahibi kişiler, özel bankacılık 
müşterileri gibi. 

 
Müşteri tanımlama ve sonrasında gerçekleştirilecek tüm izleme faaliyetlerini dört ana 

başlıkta değerlendirebiliriz; 
 
i. İsim Filtreleme (Name Checker) 
ii. İşlem Filtreleme (Transaction Filtering) 
iii. Şüpheli İşlem Analizi (Transaction Monitoring) 
iv. Müşteri Bilgi ve Belgelerinin Risk Bazlı Güncellenmesi (Risk Based Customer 

Review) 
 
Örneğin isim filtreleme işlemlerinde müşteri risk sınıfı, ülke riski veya farklı risk kriterleri 

dikkate alınarak riskli kabul edilen müşterilerin ve işlemlerin daha düşük, düşük riskli 
müşterilerin daha yüksek eşleşme oranı ile filtrelenmesine ilişkin olanaklar teknik olarak 
sunulabilmekte, bu yönde özelliklere sahip filtreleme yazılımları daha etkin bir izleme 
yapılabilmesine ve sayısal olarak filtrelemeye takılan gerçek olmayan eşleşmelerin 
azaltılmasına olanak sağlamaktadır. 

 

Risk bazlı izleme faaliyetlerinde ise; söz konusu müşteri risk sınıflandırmaları şüpheli 
işlemlerin belirlenmesine ilişkin senaryolara ürün riskleri ile ilişkilendirilerek ana parametre 
olarak eklenir veya farklılaştırılmış eşik değerlerin belirlenmesinde kullanılır. Müşteri eğer 
birden fazla risk seviyesinde ürün veya işlem talebi varsa risk durumu en riskli olan ürüne 
göre değerlendirilir. 

 

Risk kriterlerine göre üçlü sınıflandırma yöntemi ile belirlenen müşteri risk seviyeleri ve 
ürün / işlem riskleri birlikte değerlendirilerek aşağıdaki tabloda görüleceği üzere üç farklı 
seviyede risk matrisi hazırlanır ve risk alanları (Y: Yüksek, O: Orta ve D: Düşük) aşağıdaki 
tablodaki gibi tespit edilir: 

 
Tablo 1. Yüksek Riskli Alanların Belirlenmesi 

 

 
Ürün / İşlem / Hizmet Riski 

M
ü

ş
te

ri
 R

is
k
i  

1. Düşük 2. Orta 3. Yüksek 

3. Yüksek O Y Y 

2. Orta D O Y 

1. Düşük D D O 

                                 Kaynak: Umberto Luchetti Junior. ACAMS, AML Rule Tuning S.8 
 

 
Söz konusu risklerin senaryolara uygun bir şekilde parametre olarak eklenmesi için 

yüksek riskli olan alanlarda; senaryolarda işlem tutarı ve sıklığına ilişkin eşik değerleri ve 
toleransları daha düşük olarak belirlenirken, orta ve düşük riskli alanlarda daha yüksek olarak 
belirlenir.  

 
Sonuç olarak risk bazlı olarak yapılandırılan sistem ve senaryolar, düşük riskli 

müşteriler ve ürünler için daha az uyarı üretirken, inceleme ekiplerine yüksek riskli alanlara 
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odaklanılması için daha fazla zaman yaratacaktır. Eşik değerler belirlenirken; her bir risk 
kategorisindeki müşteriler için müşteriden beklenen işlem hacmine göre küçük, orta ve büyük 
müşteriler veya müşteri segmentine göre ilave bir gruplama yapılması ve farklı eşik değerler 
belirlenmesi uygun olacaktır. 

 
b. İsabetli Olmayan ve Tekrar Eden Uyarıların Azaltılması: 
 
Yüksek riskli alanların senaryolara uygun şekilde parametre olarak eklenmesinin yanı 

sıra daha önceden incelenen ve şüpheli bulunmayan tekrar eden uyarıların raporlanmasının 
engellenmesi de aynı şekilde önem arz etmektedir. Kural olarak bu uygulama, bankaların risk 
profili ve toleransına göre sadece düşük ve orta riskli müşteri grupları için uygulanmalıdır. 

 
Bir uyarının raporlanmasının engellenmesi veya durdurulması için belirli bir müşteri ve 

senaryonun dikkate alınması uygun olacaktır. Örneğin aylık olarak yapılacak 
değerlendirmede ardışık olarak düşük ve orta riskli müşterilerde belirli sayıda incelenip 
şüpheli olmadığı kanaati ile sonuçlandırılan uyarıların tekrarlanmaması için sisteme otomatik 
akıl yüklenebilir. Sektörde belirli bir kurala dayalı uyarının müşteri bazında raporlanmasının 
otomatik olarak engellenmesi veya durdurulması için en az altı aylık kurum ve izleme-
değerlendirme geçmişi bulunan müşteriler güvenli olarak kabul edilmektedir. 

 
3. Senaryoların İçerik (Gap Analizi) ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi 
 
Senaryoların içeriklerinin belirlenmesi ve etkinliğinin değerlendirilmesi için bankaların 

müşteri ve işlemlerden kaynaklanan yüksek risk faktörleri yanında kendi içsel risk 
değerlendirmesini yapması gerekir. Riskin engellenemediği veya minimize edilmesinin 
mümkün olmadığı durumlarda müşteri, ülke, ürün ve hizmetlere ilişkin risk alanları (gap 
analizi) belirlenir. Belirlenen risk alanları ile paralel şekilde senaryoların içerikleri ve kapsam 
çalışmaları yapılır. Sonrasında senaryoların belli periyodlarda ürettikleri uyarıların sayısı ile 
inceleme sonuçlarının karşılaştırılması suretiyle etkinliğinin değerlendirilmesi ve gerekli 
güncellemelerin yapılması önem arz etmektedir. 

 
a. Boşluk (Gap) Analizi 
 
Boşluk analizi bilinen risk faktörleri bazında kurum içi uygulama ve politikaların, 

sunulan ürünlerin ve faaliyet gösterilen alanların gözden geçirilerek içsel risk değerlendirmesi 
yapılması, riskin kontrol edilemediği veya minimize edilmediği alanların belirlenmesi olarak 
tanımlanabilir. Boşluk yani zayıf veya açık bulunan alanlar için telafi edici tedbirlerin alınması 
beklenir. Risk değerlendirmesi yapılırken güncel suç gelirlerinin aklanması ve terörün 
finansmanına ilişkin trendlerin yanı sıra yasal düzenlemeler ve sektöre ilişkin uygulamalar da 
dikkate alınmalıdır. 

 
Bu kapsamda ikinci olarak yapılması gereken analiz; izlenme yapılması gereken veya 

izlenmesi gerekmeyen ürün ve işlemlerin belirlenmesidir. Söz konusu risk analizi yeni ürün 
ve hizmetlerin devreye alınması, değişen tipolojiler ve trendler kapsamında dinamik şekilde 
yapılmalı ve periyodik olarak senaryoların kapsadığı risk alanları ve içerikleri gözden 
geçirilmelidir. 

 
İlk etapta bankadaki ürün ve hizmetlerin bir listesi alınarak manuel veya otomatik olarak 

izlenip izlenmediğinin belirlenmesi, potansiyel risk taşımayan ürünlerin gerekçelerinin 
belirtilerek denetimlerde hazır bulundurulması için dokümante edilmesi uygun olacaktır. 
Sonrasında yapılması gereken senaryoların zayıf veya açık bulunan risk alanlarını 
kapsadığının kontrol edilmesi ve mutabakatının yapılmasıdır. Y Bankası tarafından yapılan 
içsel risk değerlendirmesinde sunulan ürün/ hizmetlerle ilgili riskleri gösteren çalışma 
aşağıdaki gibidir: 
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Tablo 2. Risk Değerlendirmesi (Gap Analizi) 

Ürün/Hizmet Riskler 
Uygulamalar 

Evet/Hayır 

Yurtdışı 
Transferler 

Nakit İşlem (Gişe) E 

Riskli Bölgelerle İlgili E 

Parçalama / Bölme E 

Yüksek Tutarlı İşlem E 

Hareketsiz Hesaplar E 

İsme Gelen-Giden Transfer H 

Hızlı Para Transfer Hizmeti H 

 
Buna göre; Y Bankası yurtdışı transferlerde kontrol bulunmayan veya riskin minimize 

edilemediği işlem ve ürünlerle (“E” ile işaretlenen alanlarda) senaryolar belirlemek suretiyle 
gerekli izlemeleri faaliyetlerini yapması gerektiği sonucuna varmıştır. Bununla birlikte örnekte 
yasal bir sınırlama olmamakla birlikte Y Bankası politikası gereği kural olarak müşterisi 
olmayan kişilere gişeden para transfer hizmeti veya hızlı para transfer hizmeti vermediğinden 
bu işlemler için senaryo belirlenmesine gerek bulunmamaktadır. 

 
b. İnceleme Sonuçlarının İstatistiklerin Değerlendirilmesi 
 
Şüpheli işlemlerin izlenmesine ilişkin senaryoların uyarlanmasına ilişkin ikinci bileşen, 

alınan uyarıların istatistiksel olarak sonuçları ile birlikte test edilmesi ve gözden geçirilmesidir. 
Bu yöntemle en iyi sonuç üreten eşik değerler ve parametreler belirlenerek diğerleri elimine 
edilir. Eşik değerlerin test edilmesinde eşik değerin altı (BTL-Below the Line) ve eşik değerin 
üstü (ATL-Above the Line) yöntemi uygulanır. BTL yöntemindeki amaç senaryodaki eşik 
değerler yüzde 10 veya yüzde 20 bandında düşürüldüğünde incelemeye değer bulunan veya 
şüpheli işlem bildirimine konu olan uyarıların artıp artmadığının anlaşılmasıdır. ATL 
yönteminde ise; eşik değerler yüzde 10 veya yüzde 15 bandında yükseltildiğinde incelemeye 
değer bulunan veya şüpheli işlem bildirimine konu olan uyarıların azalıp azalmadığı test 
edilir. Başka bir deyişle incelenen veya şüpheli olarak bildirilen uyarıların hangi alt ve üst eşik 
değer aralığında kaldığının veya yükseldiğinin ortaya konmasıdır.  

 
Aşağıdaki örnekte en uygun eşik değer en az uyarı ile en çok etkinlik (yüzde 11) 

sağlayan ATL yüzde 10 olarak tespit edilmektedir. Yani senaryo eşik değerinin yüzde 10 
yükseltilmesi uyarı sayısında düşüş sağlarken incelenen işlem sayısı aynı kalmakta, şüpheli 
olarak bildirilen uyarı adetleri ise yükselmektedir. Eşik değerin yüzde 15 yükseltilmesi uyarı 
sayısında kayda değer azalış sağlamasına rağmen incelenen işlem sayısı ve bildirim 
sayısında da düşüşe neden olmakta, yani kaliteli risk içeren uyarılar da kaybedilmektedir. 

 
Tablo 3. Senaryo Etkinlik Testleri 

Ölçme 
Mevcut Eşik 

Değer BTL %20 BTL %10 ATL %10 ATL %15 

Eşik Değer 1.000 800 900 1.100 1.150 

Uyarı Sayısı 100 130 110 90 80 

İncelenen İşlemler 10 11 10 10 7 

Senaryo Etkinliği 10% 8% 9% 11% 8% 

Kaynak: Umberto Luchetti Junior. ACAMS, AML Rule Tuning s.14 

 

Sonuç olarak; mevcut senaryonun eşik değerleri yüzde 10 yükseltilerek tekrar 
ayarlanır. 
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4. Sonuç 
 
Risk bazlı yaklaşım kapsamında yapılan analizler sonucunda belirlenen yüksek riskli 

alanların parametre olarak şüpheli işlem senaryolarına eklenmesi, senaryoların içerik ve 
etkinliğinin değerlendirilmesinin bankaların uyum programının en önemli parçalarından birisi 
olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü bu iki yaklaşım kullanılan senaryoların inceleme sürecindeki 
etkinliğini yükseltmekte, finansal kurumların ve mali istihbarat birimlerinin daha riskli 
müşteriler ve işlemlere odaklanmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca sistemdeki boşluk 
analizleri ile risk içeren ürün ve hizmetlerin belirlenmesi ise riskli alanların senaryo setlerine 
eklenmesini sağlamakta, etkin istatistik testleri ile en az uyarı sayısında en verimli sonuç 
veren eşik değerler belirlenmektedir. 

 
Söz konusu çalışmalar aklama ve terörün finansmanı kapsamında değişen trendler ve 

yeni tehditler dikkate alınarak proaktif şekilde tekrarlanmalı, bankanın risk profili ve 
toleransına bağlı olarak en az yıllık bazda gözden geçirilmelidir. 
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