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Beklenti ve Güven Anketlerinin Finansal Piyasalara
Etkisi: BIST 100 Üzerine Bir Uygulama
Prof. Dr. Ahmet K. Köse*
Yrd. Doç. Dr. Murat Akkaya**
Öz
Yatırımcıların sezgi veya duygularıyla hareket etmesi ve finansal kararlarında sistematik
yargısal hatalar yapmaları, bilişsel çelişki gibi çok sayıda psikolojik ve duygusal faktörler, finansal
piyasalarda irrasyonaliteye ve açıklanamayan fiyat hareketlerine neden olmaktadır. Yatırımcı
duyarlılığı ve psikolojisi, finansal piyasalarda geleneksel teori ve hipotezlerle açıklanamayan olguların
anlaşılmasını sağlamıştır. Yatırımcı duyarlılığını temsil eden birçok değişkenler yapılan çalışmalarda
kullanılmıştır. Bu değişkenlerden en önemlisi tüketici beklentileri ile güvenidir. Türkiye’de güven
endeksinin piyasalar üzerine etkisi üzerine çalışmaların yakın bir geçmişte başladığı görülmektedir. Bu
çalışmada yatırımcı duyarlılığını yansıtan tüketici güven endekslerinin ve alt endekslerinin “BIST100
Getiri Endeksi” üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Türkiye’de yatırımcı duyarlılığı göstergesi olan güven
endekslerinden “TC Merkez Bankası Reel Kesim Güven Endeksi’”nin ve alt endekslerinden genel
gidişat ve son 3 aylık sipariş, başka bir ifadeyle yatırımcı beklenti ve endişelerinin hisse senedi
getirileri üzerinde etkisinin bulunduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Davranışsal Finans, Yatırımcı Duyarlılığı, Tüketici Güveni.
JEL Sınıflandırması: G20, G02.
The Effects of Sentiment and Confidence Indices on Financial Markets:
An Application on BIST 100
Abstract
Investors intution and emotions, investor’s systematic errors in financial decisions, psychological
and emotional factors such as cognitive dissonance lead to irrationality and anomalies in prices.
Investor sentiment and psychology leads to understand the phenomenon in financial markets thats
couldn’t be explained by traditional theory. Many variables related to investor sentiment have been
studied. Consumer expectations and confidence is most important in these variables. The studies on
the effects of consumer confidence in Turkey have been started in near past. The effects of consumer
confidence idexes as an investor sentiment indicator on BIST100 return index have been studied by
us. As a result, TC Central Bank Real Sector Confidence Index and general conditions, last 3 month
order subindices as an investor sentiment indicator in Turkey have been influences on stock returns.
Keywords: Behavioral Finance, Investor Sentiment, Confidence Index.
JEL Classification: G20, G02.

1. Giriş
Finans biliminde en çok tartışılan konu hisse senedi fiyat ve getirilerinin tahmin
edilebilirliği ile risk üzerinedir. Bu alanda birçok teori geliştirilmiş, tartışılmış ve modeller
üretilmiştir. 1960’larda ortaya çıkan Etkin Piyasa Hipotezi (EPH) hem teorik hem de ampirik
alanda büyük başarılar kazanmıştır. Etkin Piyasa Hipotezi; yatırımcıların rasyonel
davrandıkları ve finansal karar alma süreçlerinde tüm bilgileri dikkate aldıkları, dolayısıyla
piyasa ortalamasının üzerinde kar elde etme imkânsızlığı esasına dayanmaktadır. E. Fama’nın
*
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da belirttiği gibi Etkin Piyasa Hipotezi tamamen rasyonel yatırımcıların bulunduğu rekabetçi
bir piyasada gerçekleşen dengenin sonucudur (Fama, 1970, s. 386). Etkin Piyasa Hipotezini
test etmek için çok sayıda çalışma yapılmıştır (Fama, E.F ve Kenneth R. French (1993),
Cutler, David M, James M. Poterba, Lawrence H. Summers (1998), Fama, E.F. (1995),
Shleifer, Andrei, Robert W Vishny (1997), Kothari, S.P ve Jay Shanken (1997)).
Bununla birlikte piyasalarda gözlemlenen piyasa anomalileri, ekonomi ve finans
alanında yer alan teorilerin sorgulanmasına neden olmuş ve söz konusu teorilerin 1980’li
yıllardan itibaren Etkin Piyasa Hipotezinden Davranışsal Finansa doğru evrim geçirmesini
sağlamıştır. Bu alanda yapılan araştırmalarda yatırımcıların bazen rasyonel hareket
etmedikleri, dolayısıyla finansal modellerin birçok durumda piyasaya uymadığı
gözlemlenmiştir. Finansal kararları etkileyen psikolojik ve sosyolojik olgular 1980 yılından
sonra finans alanında etkisini göstermiştir. Yapılan çalışmalarda yatırımcıların psikolojik
önyargılarla hareket ettikleri ve bu önyargıların finansal kararlara etkisinin olduğu
görülmektedir. Yatırımcıların aşırı güven, pişmanlıktan kaçınma, belirsizlikten ve kayıptan
kaçınma, dayanak noktası belirleme, yanlış ilişkilendirme, yatırımcı duyarlılığı, sürü davranışı
ve zihinsel muhasebe gibi psikolojik önyargılarla hareket ettikleri belirlenmiştir.
Kahneman ve Tversky (1979) tarafından geliştirilen ve Davranışsal Finansın temelini
oluşturan Beklenti Teorisinde bireylerin kazanç ile kayıplara farklı olasılık düzeylerinde farklı
ağırlık verdikleri ileri sürülmektedir. Beklenti Teorisi, Beklenen Fayda Teorisi’nin aksine
psikolojik faktörleri de dikkate almaktadır. Psikolojik faktörler, yatırımcıların sistematik bir
şekilde rasyonaliteden uzak olarak aynı yönde sapma göstermelerine sebep olmaktadır.
Kahneman ve Tversky’nin risk altında karar verme eyleminde betimleyici model olarak
kullanılan Beklenti Teorisi ve belirsizlik altında karar teoreminin hevrestikleri (heuristic),
geleneksel finans modellerinin zorlandığı birçok konuya psikolojik boyutta açıklık
kazandırmaktadır.
Davranışsal finansta, yatırımcıların rasyonel değil “normal” kabul edilmesi gerektiği
vurgulanmaktadır. Yatırım kararlarında risk ve getiri dışında başka değişkenlerin de etkili
olduğu ve ayrıca yatırımcıların, faydayı maksimize eden yerine en iyi ihtimalle kendisini
tatmin edecek kararları aldığı varsayılmaktadır. Psikolojik önyargılar genellikle bilginin
depolanması, düzeltilmesi ve işleme biçiminden kaynaklanan algı hataları veya karar
probleminin formülasyonu sürecindeki hatalar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bireyin bilişinin
sınırlı olması özellikle belirsizlik altında karar verme sürecinde psikolojik önyargılara sebep
olmaktadır. Psikolojik önyargılar, hevrestikler-bilişsel önyargılar ve duygusal faktörler
şeklinde iki gruptan oluşmaktadır (Döm, 2003, s. 43).
Yatırımcı duyarlılığı teorisinin temelini ilk kez Black (1986) tarafından kullanılan finansal
piyasalarda “söylenti” kavramı oluşturmaktadır. Black (1986) tarafından geliştirilen söylenti
ticareti kavramı, De Long, Shleifer, Summers ve Waldmann (1990) tarafından bir teori haline
dönüştürülmüştür. Yatırımcı duyarlılığı, özellikle 1980’li yıllardan itibaren hız kazanmıştır.
Finansal piyasalarda işlem yapan yatırımcılar rasyonel olmayıp, bazıları duygusal kararlar
alabilmektedir. Yatırımcılar mevcut bilgi yerine söylentilere göre işlem yapabilmektedirler.
Ayrıca finansal bilgilerine gerekenden düşük veya aşırı reaksiyon göstermektedirler. Bu tür
davranışlar sistematik hale geldiğinde finans piyasalarında bir risk oluşturabilmektedir.
Yatırımcı duyarlılığının fiyatlara etkisini ölçmede iki yaklaşım bulunmaktadır. Birincisi
bireysel yatırımcıların aşırı güven, temsiliyet, tutuculuk gibi önyargılarını kullanarak bireysel
yatırımcıların geçmiş getirilere veya temel göstergelere aşırı veya düşük reaksiyonlarını
açıklamaya çalışan “aşağıdan yukarı” yöntemi. “Yukarıdan aşağı” ve makroekonomik olan
yöntem ise duyarlılıkların indirgenmiş formda ölçümleri, toplam duyarlılık ve piyasa getirisi ve
bireysel hisseler üzerindeki etkisi üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu yöntem özellikle duyarlılık ve
arbitraj sınırı üzerine kuruludur (Baker ve Wurgler, 2007, s. 130).
4
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De Long, Shelifer, Summers, Waldmann (1990) modellerinde iki tip yatırımcı
bulunmaktadır; rasyonel yatırımcılar ve söylenti tacirleri. Modellerinde söylenti tacirlerinin
beklenen getirilere ilişkin beklentilerinin varlık fiyatlarında belirleyici rol oynadığı öne
sürmektedirler. Söylenti tacirlerinin beklentilerinin piyasa üzerinde etkili olması piyasadaki
riski artırmaktadır ve sonuçta beklenen getiri seviyesinin değişmesine neden olmaktadır.
Yatırımcı duyarlılığını temsil eden birçok değişken çalışmalarda kullanılmıştır ve bunlardan
bir tanesi de tüketici güvenidir. Tüketici güveni son yıllarda sosyal sermaye ile birlikte
üzerinde durulması gereken önemli ve ilgi çeken bir kavramdır. Finansal piyasaların sağlıklı
çalışabilmesi sadece reel değişkenlere bağlı değildir. Son yıllarda yaşanan finansal krizlerde
güven faktörüne ve güven bunalımına atıfta bulunulmaktadır. Güven tanımlanması zor ama
finansal piyasalara etkisi büyük olan bir olgudur.
Tüketici davranışları ekonomik karar birimlerinin kararlarında ve gelecekteki beklentiler
hakkında ekonomik tahmin yapanlara gerekli bilgi sağlamada önemli bir rol oynamaktadır.
Beklentiler ve tüketici güveni, son zamanlarda ekonomik ve finansal gelişmeler ile
ilişkilendirilmekte ve finansal piyasaların tahmininde kullanılmaktadır. Tüketici güveninin
makroekonomik değişkenlerle güçlü bir ilişkisi bulunmaktadır. Ekonomik karar birimlerinin
duygu, düşünce ve kararları psikolojik, sosyolojik ve politik kararlardan etkilendiği gibi birçok
makroekonomik değişkenlerden de etkilenmektedir. Ekonomik durum göstergesinden biri
olan güven endeksinin, ekonomik karar birimlerinin gelecek hakkımdaki beklentilerini ve
davranışları üzerinde etkisi bulunmaktadır (Garner, 1991, s. 65). Tüketicilerin beklenti ve
güvenini ölçmek üzere çeşitli endeksler geliştirilmiştir ve bu endeksler piyasalar tarafından
yakından izlenmektedir. Tüketici beklentileri ve tutumlarının sürekli izlenmesi finansal
piyasalar açısından önemli veriler sağlamaktadır. Literatür incelendiğinde, Türkiye’de güven
endeksinin finansal piyasalar üzerine etkisi araştıran çalışmaların çok yakın bir geçmişte
başladığı görülmektedir.
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de Ocak 2007- Mart 2016 döneminde tüketici güven
endeksleri ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin araştırılması, tüketici güven
endekslerinin yanı sıra hisse senedi getirileri ile alt endeksler arasındaki ilişkinin açıklanması
ve alt endekslerdeki beklentilerin hisse senedi getirileri üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir.
Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılan daha önceki çalışmalar tüketici güven endeksleri ile
hisse senedi getirileri arasındaki ana ilişkiye bakmaktadır. Bu çalışmada farklı olarak tüketici
güven endeksleri ve alt endeksler dikkate alınmıştır. Çalışmada ayrıca uzun dönemli çift
yönlü ilişkiye bakılmış ve ilişkinin yönü analiz edilmiştir; bunun yanında finans yazınında
bilinen ve önemli bulunan yurtdışı tüketici güven endeksleri ve yatırımcı duyarlılığının
Türkiye’deki hisse senedi getirilerine etkileri de araştırılmıştır. Bu amaçla Michigan
Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi, Almanya Tüketici Güven Endeksi (ZEW), Almanya İş
İklimi Endeksi (IFO) ve Chicago Borsası Oynaklık Endeksi’nin (VIX) BIST 100 hisse senedi
getirileri üzerine etkisi de araştırılmıştır.
2. Literatür Araştırması
Kahneman ve Tversky’nin (1979) Beklenti Teori’sini geliştirmesiyle birlikte yatırımcı
psikolojisinin ve duyarlılığının finansal piyasalar üzerindeki etkisi ve özel olarak da hisse
senedi getirileriyle arasındaki ilişki çok ilgi gören bir konu olmuştur. Bu çalışmalardaki en
büyük sorun, yatırımcı psikolojisi ve duyarlılığının sosyo-psikolojik olgu olması ve doğrudan
gözlenememesidir. Bu çalışmalarda yatırımcı duyarlılığını temsil ettiği düşünülen birçok farklı
değişken üretilmiş ve kullanılmıştır. Bu değişkenlerin bir kısmı yatırımcı duyarlılık endeksi ve
tüketici güven endeksi gibi anket ve eğilim sonuçlarına dayalı ölçütlerdir. Ayrıca yatırım
ortaklıkları ıskontosu, hisse senedi piyasası işlem hacmi, yatırım fonları nakit akışları gibi
yatırımcı duyarlılığını temsil ettiği varsayılan değişkenler de kullanılmıştır.
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Lee, Shleifer ve Thaler (1991), Neal ve Wheatley (1998), Barberis, Shleifer ve Vishny
(1998), Elton, Gruber ve Busse (1998), Fisher ve Statman (2000), Howrey (2001), Baker ve
Stein (2002), Chen (2002), Baker ve Wurgler (2004 ve 2006), Brown ve Cliff (2004), Brown
ve Cliff (2005), Kumar ve Lee (2006), Canbaş ve Kandır (2006), Baker ve Wurgler (2007),
Barber, Odean ve Zhu (2007), Verma, Baklacı ve Soydemir (2008), Lemmon ve Ni (2010),
Baker, Wurgler ve Yuan (2012), Uygur ve Taş (2013) ve Sohn (2013) yatırımcı duyarlılığın
finansal piyasalara etkisini araştırmışlar ve yatırımcı duyarlılığının piyasa getirileri üzerinde
önemli etkisini bulmuşlardır.
Tüketici güveni George Katona tarafından Michigan Üniversitesinde harcama ve
tasarruf davranış modelleri içinde tüketici beklentilerini ampirik olarak ölçmek amacıyla
1940’lı yıllarda formüle edilmiştir. Tüketicilerin finansal karar unsurlarını araştırmak için
duyarlılık ve güven endeksleri anket yapılmak suretiyle hesaplanmıştır. Tüketici güveninin
finansal piyasalara etkisi üç yaklaşım altında incelenmektedir. Tüketici güveni ile makroekonomik
göstergeler arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır ve güven endeksleri geleceği tahmin
etme gücüne sahiptir. İkinci yaklaşıma göre bu ilişki oldukça zayıftır. Diğer yaklaşıma göre
ise diğerlerinden farklı olarak, geleneksel olmayan yöntemler kullanılmakta ve anket
sonuçlarına dayalı niceliksel analizler yapılmaktadır. Her üç yaklaşımda da tüketici güveni
dışsal bir değişken olarak alınmakta ve açıklayıcılık gücü irdelenmektedir (Güneş ve Çelik,
2010, s. 170).
Tüketici güveninin makroekonomik değişkenlerle güçlü bir ilişkisi bulunmaktadır. Karar
birimlerinin duygu, düşünce ve kararları psikolojik, sosyolojik ve politik değişkenlerin yanı sıra
birçok makroekonomik değişkenlerden de etkilenmektedir (Garner, 1991, s. 65). Acemoğlu
ve Scott (1994), tüketici güveni ve rasyonel beklentiler arasındaki ilişkileri incelemişlerdir.
Analiz sonuçlarına göre tüketici güveni Rasyonel Beklentiler Sürekli Gelir Hipotezi ile uyumlu
olarak tüketimi tahmin etmektedir. Ayrıca güven göstergesi ile ekonominin mevcut durumu
arasında yüksek korelasyon bulunmaktadır. Güven gelecekte ekonominin güçlü olacağının
bir göstergesidir.
Otoo (1999) Michigan tüketici güven endeksi ile hisse senetleri arasındaki güçlü pozitif
bir ilişki bulunduğunu, hisse senedi fiyatlarının öncü faktör olduğunu ve hisse senetlerindeki
artışın tüketici güveninde artışa neden olduğunu tespit etmiştir. Jansen ve Nahuis (2003),
Fisher ve Statman (2003), Golinelli ve Parigi (2003), Charoenrook (2003), Ludvigson (2004)
tüketici güveni ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi incelemişler ve aynı yönlü ve
istatistiksel bakımdan anlamlı güçlü bir ilişki bulmuşlardır. Bremmer (2008), çalışmasında
Otoo ve Jansen-Nahius’un çalışmaları ile uyumlu sonuçlar bulmuştur. Hisse senedi fiyatları
tüketici güvenini etkilemektedir. Tüketici güveninde beklenen değişimlerin hisse senedi
fiyatları üzerinde etkisi bulunmamaktadır.
Kandır (2006), tüketici güven endeksinin BIST mali sektör hisse senetlerinin çoğunluğu
için önemli bir faktör olduğunu, Korkmaz ve Çevik (2009), reel kesim güven endeksinin
yükselmesinin BIST 100 endeksinin ortalama getirisini artırdığını ve oynaklığı azaltıcı yönde
etkilediğini, Görmüş ve Güneş (2010), tüketici güvenindeki artışın reel döviz kurlarını ve
hisse senedi fiyatlarını pozitif yönde etkilediğini, tüketici harcamalarını, firma kârlarını ve
nihayetinde hisse senedi fiyatlarını yükselttiğini saptamıştır.
Korkmaz ve Çevik (2007), güven endeksi ve yatırımcı sezgileri arasındaki ilişkiyi
araştırmışlardır. CNBC-e tüketici güven endeksi, TCMB tüketici güven endeksi ve TCMB reel
güven endeksleri ile İMKB 100 endeksi, Dolar, Euro kurları verilerine VAR analizi ve
eşbütünleşme analizi uygulanmıştır. CNBC-e tüketici ve TCMB reel kesim güven
endekslerinin artması kurlarda düşüşe neden olmaktadır. TCMB güven endeksinin kurlardan
etkilendiği ve kurların değer kazanmasının tüketici güven endeksini düşürdüğü görülmüştür.
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Analiz sonuçları teoriyle uyumlu olarak İMKB endeksindeki artışın tüketici güvenini artırdığını
göstermektedir.
Schmeling (2009), 18 sanayi ülkesinde yatırımcı duyarlılığı göstergesi olarak tüketici
güveninin hisse senedinin beklenen getirilerine etkisini incelemiş ve Granger nedensellik testi
kullanarak yatırımcı duyarlılığı ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi araştırmış ve
yatırımcı duyarlılığının hisse senedi getirileri üzerinde negatif tahmin gücü olduğu sonucuna
ulaşmıştır. Duyarlılık yüksek iken hisse senedi getirileri düşmektedir. Korkmaz ve Çevik
(2009), reel kesim güven endeksi ile İMKB-100 Endeksi arasındaki nedensellik ilişkisini iki
aşamalı yöntem ile araştırmışlardır. Varyansta nedensellik testinde iki endeks arasında eş
zamanlı etkileşim olduğu görülmüştür. EGARCH modeli sonucuna göre; her iki endeksin
birbiri üzerinde pozitif etkisi bulunmaktadır ve İMKB 100 endeks getirisi Reel Kesim Güven
Endeksini aynı ay içinde ve 2 ay sonra pozitif etkilemektedir.
Topuz (2011) da Türkiye’deki tüketici güven endeksi ile hisse senetleri fiyatları
arasında pozitif bir ilişki bulmuştur. Granger nedensellik testine göre, hisse senedi
fiyatlarındaki değişimin, tüketici güvenindeki değişimin nedeni olduğu ve hisse senedi
fiyatlarının tüketicilerin beklentilerini ve davranışlarını yönlendirdiği görülmüştür. Sonuçlar
Otoo (1999) ile uyumludur. Hisse senedi fiyat hareketleri servet etkisi yaratmaktadır ve
ekonominin gelecekteki seyri için öncü göstergedir.
3. Veriler ve Yöntem
Türkiye’de yatırımcı duyarlılığını yansıttığı düşünülen TUİK Tüketici Güven Endeksi,
Bloomberg Tüketici Güven Endeksi, TCMB Reel Kesim Güven Endeksi, Michigan
Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi, Almanya Tüketici Güven Endeksi, Almanya İş İklimi
Endeksi ve Chicago Opsiyon Borsası Oynaklık (Korku) Endeksi ve BIST100 Getiri Endeksi
çalışmada kullanılmıştır. Tüketici Güven Endeksi, tüketicilerin bireysel mali durumları, genel
ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki
harcama ve tasarruf eğilimlerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Tüketici güveni Türkiye’de Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından izlenmekte ve hesaplanmaktadır. Tüketici Güven
Endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle
gerçekleştirilen Tüketici Eğilim Anketi'ne göre belirlenmektedir.1
Bloomberg Güven Endeksi, yöntem olarak ABD’de Michigan Üniversitesi tarafından
yayınlanan Tüketici Güven Endeksini örnek almaktadır. Ancak endeks soruları gerek içerik
gerek beklenti dönemleri açısından Türkiye koşullarına uygun hale getirilmiştir.2 Türkiye’de
reel kesimin beklentileri TC Merkez Bankası tarafından izlenen ve hesaplanan Reel Kesim
Güven Endeksi ile takip edilmektedir. Reel Kesim Güven Endeksi, reel sektör temsilcileri
tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlardan derlenmektedir. TC Merkez Bankası
İktisadi Yönelim Anketi (İYA) ekonomide ağırlığı olan özel sektör kuruluşlarının üst düzey
yöneticilerinin yakın geçmiş ve geleceğe yönelik düşüncelerini öğrenmek amacıyla
hazırlanmıştır. İktisadi Yönelim Anketi üretim, talep, yatırım, satış, istihdam, kapasite
kullanımı ve enflasyon beklentilerine ilişkin sorular içermektedir Endeks anketi yanıtlayanların
toplam sipariş, mamul mal stoku, ihracat, üretim, istihdam, sabit sermaye yatırım harcaması
ve genel gidişata yönelik beklentilerini yansıtmaktadır. İktisadi Yönelim Anketi’nin genel
olarak cevap seçenekleri “daha iyimser, aynı, daha kötümser” veya “yukarı, aynı, aşağı”
şeklindedir. Üst düzey yöneticilerin bugünkü ekonomik durumlarını nasıl değerlendirdiklerinin
ve geleceğe ilişkin beklentilerinin bir fonksiyonu olan toplulaştırılmış gösterge güven endeksi
olarak adlandırılmaktadır.
Bloomberg Tüketici Güven Endeksi (BLOOMBERG) 2002 yılının Ocak ayından
itibaren, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan Tüketici Güven endeksi (TUIKTGE)
2004 yılının Ocak ayından itibaren ve TC Merkez Bankası tarafından hazırlanan Reel Kesim
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Güven Endeksi (TCMBRKGE) 2007 yılından itibaren yayınlanmaktadır. Bu itibarla
araştırmanın başlangıç dönemi 2007 yılı Ocak ayı olarak belirlenmiştir.
Araştırmayı kapsayan dönem için TUİK (TUIKTGE) ve BLOOMBERG (BLOOMBERG)
tüketici güven endeksleri arasındaki korelasyon yüzde 75.16, TUİK (TUIKTGE) ve TCMB
Reel Kesim Güven Endeksi (TCMBRKGE) arasındaki korelasyon yüzde 48.10, BLOOMBERG
(BLOOMBERG) tüketici güven endeksi ve TCMB Reel Kesim Güven Endeksi (TCMBRKGE)
arasındaki korelasyon yüzde 53.01 olarak hesaplanmıştır.
Ayrıca, Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (MCI), Alman Tüketici Güven
Endeksi (ZEW), Almanya İş İklimi Endeksi (IFO) ve Chicago Opsiyon Borsası Oynaklık
Endeksi (VIX) çalışmada kullanılmıştır. Chicago Opsiyon Borsası tarafından (CBOE)
oluşturulan VIX piyasa oynaklık (volatilite) endeksini göstermektedir. VIX hisse senedine
dayalı opsiyonların fiyatlarından yararlanarak kısa vadeli oynaklık (volatilite) beklentisini
ölçmektedir. Hesaplamadaki opsiyonlar, yakın dönem ve sonraki döneme ait S&P500
endeksine dayalıdır ve 30 günlük bir vadeyi gösterecek şekilde varyans hesaplanmaktadır.
VIX’in değerinin 30 üzerinde olması riskin ve oynaklığın arttığını, 20’nin altına düşmesi risk
algısının azalması olarak algılanmaktadır.
BIST-100 Getiri Endeks verileri4 Borsa İstanbul’un internet sitesinden, Bloomberg
Tüketici Güven Endeksi, Tüketici Beklenti ve Tüketici Eğilim Endeksi verileri5 CNBC-e
şirketinin internet sitesinden, TUİK Tüketici Güven Endeksi ve alt endekslerin verileri 6 Türkiye
İstatistik Kurumunun resmi internet sitesinden, TCMB Reel Kesim Güven Endeksi ve alt
endeks verileri7 TC Merkez Bankasının resmi internet sitesinin Elektronik Veri Dağıtım
Sistemi’nden, Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi, Almanya Tüketici Güven
Endeksi, Almanya İş İklimi Endeksi ve Chicago Opsiyon Borsası Oynaklık (Korku) Endeksi
verileri Bloomberg firmasının internet sitesinden elde edilmiştir.
Araştırma Ocak 2007 – Mart 2016 dönemini kapsamaktadır ve toplam 111 adet aylık
gözlem bulunmaktadır. Araştırmada seçilen verilerin aylık oransal değişimleri kullanılmıştır.
Başka bir ifadeyle verilerin bir önceki aya göre değişim oranları kullanılmıştır. Beklenti ve
güven anketleri aylık açıklanmaktadır ve aylık değişimler anketle birlikte piyasaya
sunulmaktadır. Ayrıca finans verileri ve zaman verileri genellikle birim kök taşımaktadır.
Zaman serilerinin durağanlığının incelenmesi gerekmektedir. Ham veri ile çalışmak için aylık
değişimler kullanılmıştır.
Araştırma yöntem itibariyle iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada, Türkiye’de
Ocak 2007 – Mart 2016 döneminde tüketici güven endeksleri ile BIST100 Getiri Endeksi
arasındaki ilişki klasik çoklu regresyon analizi ile araştırılmıştır. İkinci aşamada ise Tüketici
Güven Endeksleri, alt endeksleri ve önemli bulunan güven endekslerinden Michigan
Üniversitesi Güven Endeksi (MSCI), Almanya Tüketici Güven Endeksi (ZEW), Almanya İş
İklimi Endeksi (IFO) ve Chicago Opsiyon Borsası Oynaklık Endeksi (VIX) ile BIST 100 Getiri
Endeksi arasındaki nedensellik ilişkisi Otoo (1999), Bremmer (2008), Güneş ve Çelik (2010)
ve Arısoy (2012) çalışmalarına paralel olarak VAR analizi ile incelenmiştir.
4. Uygulama ve Bulgular
Modeli oluşturulurken zaman serilerinin analize uygunluğunun incelenmesi
gerekmektedir. Finans araştırmalarında zaman serilerinin durağan olması gerekmektedir.
Veriler Dickey ve Fuller (1981) tarafından geliştirilen, Augmented Dickey-Fuller (ADF) birim
kök testi uygulanarak test edilmiş ve yüzde 1 anlamlılık düzeyinde bütün serilerin durağan
olduğu ve ardışık bağımlılığın olmadığı görülmüştür (Tablo 1).
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Tablo 1: Augmented Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi

Çalışma yöntem itibariyle iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada değişkenler
arasındaki ilişki klasik çoklu regresyon analizi ile araştırılmıştır. Bu bölümde amaç
değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. İkinci aşamada değişkenler arasındaki ilişki,
VAR analizi ile incelenmiştir. Bu aşamada değişkenler arasında göstergelerin gecikmeli
etkisini gözlemeyebilmek, nedensellik ilişkisi ve dinamik olarak göstergeler arasındaki
etkileşimin boyutunu tespit edebilmek amaçlanmıştır.
Birinci aşamada BIST 100 getiri endeksini etkileyen güven endekslerinin bulunması
hedeflenmiştir. Tablo 2’deki regresyon analizinin katsayıları incelendiğinde yüzde 5 anlamlılık
düzeyinde TCMB Reel Kesim Güven Endeksi ve VIX’in istatistiki olarak anlamlı olduğu,
Bloomberg Tüketici Güven Endeksi ve TUİK Tüketici Güven Endeksi’nin anlamlı olmadığı
görülmüştür. Söz konusu regresyon modelinin belirginlik katsayısı (Adjusted R-squared), yani
modelin açıklama gücü 0,2049 olarak belirlenmiştir. Regresyon yönteminin varsayımlarının
geçerliliği incelenmiştir ve hata terimlerinde ardışık bağımlılık (serial correlation), değişen
varyans (heteroscedasticity) ve çoklu doğrusal bağlantı bulunmamıştır.
İkinci aşamada Tüketici Güven Endeksleri, alt endeksleri ve önemli sayılan güven
endekslerinden Michigan Üniversitesi Güven Endeksi (MSCI), Almanya Tüketici Güven
Endeksi (ZEW), Almanya İş İklimi Endeksi (IFO) ve Chicago Opsiyon Borsası Oynaklık
Endeksi (VIX) ile BIST 100 Getiri Endeksi arasındaki ilişki VAR analizi ile incelenmiştir.
VAR modeli içsel ve dışsal değişken ayrımı yapılmasına gerek olmaksızın
değişkenlerin birbirleri ile bağlantılı olan birlikte nasıl hareket ettiklerini gösteren bir denklem
sistemidir. VAR analizinde tüm değişkenler aynı anda kendi gecikmeleri ve diğer
değişkenlerin gecikmeli değerleri ile açıklanmaktadır.
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BIST100 = 1.437 + 0,040843BLOOMBERG + 0.625647TCMBRKGE – 0,052881TUIKTGE 0.086507VIX
Tablo 2: BIST 100 ve Endeksler Arasındaki İlişkinin Analizi
Değişkenler

Coefficient

Std. Error

BLOOMBERG

0.040843

0.117247

t-Statistic Prob.
0.7283
0.348347

TCMBRKGE

0.625647

0.191342

3.269.789

0.0015

TUİKTGE

-0.052881

0.257299

-0.205523

0.8376

VIX

-0.086507

0.027855 -3.105.635

0.0024

C

1.437.582

0.687846

0.0390

2.089.976

R-squared

0.233834

Mean dependent var

1.191.622

Adjusted R-squared

0.204922

S.D. dependent var

8.043.156

S.E. of regression

7.171.852

Akaike info criterion

6.822.204

Sum squared resid

5.452.160

Schwarz criterion

6.944.255

Log likelihood
F-statistic

-3.736.323
8.087.800

Prob(F-statistic)

Hannan-Quinn criter. 6.871.716
2.401.139
Durbin-Watson stat

0.000010

VAR analizinde önce ideal gecikme uzunluğunun belirlenmesi gerekmektedir. Akaike
Bilgi Kriteri (AIC), Hannan-Quinn Bilgi Ktiteri (HQ) ve FPE doğrultusunda en küçük olan 8
(sekiz) olarak belirlenmiş ve modele dâhil edilmiştir (Tablo 3).
Tablo 3: VAR Gecikme Uzunluğu Kriteri
VAR Lag Order Selection Criteria
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

0

-3.147.968

NA

2.02e+14

61.31976

61.57556*

61.42337

1

-2.944.845

362.8589

2.75e+13

59.31739

62.13118

60.45707

2

-2.807.027

219.4383

1.39e+13

58.58306

63.95484

60.75881

3

-2.694.465

157.3683

1.24e+13

58.33913

66.26890

61.55096

4

-2.566.510

154.0440

9.51e+12

57.79630

68.28406

62.04420

5

-2.437.935

129.8224

8.90e+12

57.24146

70.28721

62.52544

6

-2.285.565

124.2631

7.33e+12

56.22457

71.82830

62.54461

7

-2.048.166

147.5101*

2.00e+12

53.55662

71.71835

60.91274

8

-1.771.279

118.2817

6.86e+11*

50.12193*

70.84164

58.51412*

SC

HQ

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

VAR Granger nedensellik/Blok Dışsallık Wald Testi sonuçları değişkenlerin dışsal
olmadığını göstermektedir. Tüketici Güven Endekslerinin ve önemli güven endekslerinden
Michigan Üniversitesi Güven Endeksi (MSCI), Almanya Tüketici Güven Endeksi (ZEW),
Almanya İş İklimi Endeksi (IFO) ve Chicago Opsiyon Borsası Oynaklık Endeksi (VIX) ve
BIST100 Getiri Endeksi arasında anlamlı ilişki bulunmamaktadır (Tablo 4).
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Tablo 4: BIST 100 ve Endeksler Arasındaki İlişkinin Analizi
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Dependent variable: BIST
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

BLOOMBERG

3.752932

8

0.8787

IFO

10.43187

8

0.2360

MCI

7.058279

8

0.5304

RKGE

12.11064

8

0.1463

TGE

6.626979

8

0.5774

VIX
ZEW

3.002618
10.65805

8
8

0.9342
0.2218

All

73.12736

56

0.0619

Daha sonra BIST100 Getiri Endeksi ile TCMB Reel Kesim Güven Endekslerinin alt
endeksleri arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Modele dâhil edilen TCMB Reel Kesim Güven
Endeksinin alt endeks değişkenlerinin durağan olduğu ve yüzde 5 anlamlılık düzeyinde alt
endekslerden Genel Gidişat ve Sipariş (son 3 ay)’in anlamlı olduğu diğer alt endekslerin
anlamlı olmadığı görülmüştür (Tablo 5).
Tablo 5: BIST 100 ve TCMBRKGE Alt Endeksleri Arasındaki İlişkinin Analizi
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Dependent variable: BIST
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

GENGIDISAT

16.16269

8

0.0401

IHRACAT

14.42918

8

0.0712

ISTIHDAM

5.746117

8

0.6756

KURBEKLENTI

7.187071

8

0.5166

MAMULMAL

8.848853

8

0.3552

SIPARIS

12.51185

8

0.1298

SIPARIS3AY

22.73653

8

0.0037

URETIM

11.50451

8

0.1747

YATIRIM

10.26204

8

0.2471

All

115.3348

72

0.0009

Bir sonraki aşamada göstergeler arasındaki kısa dönemli ilişkiyi görmek amacıyla
Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Regresyon analizi bağımsız değişkenler ile bağımlı
değişkenler arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Ancak ilişkinin nedenselliğini göstermemektedir.
Başka bir ifadeyle; değişkenler arasındaki ilişkinin varlığı, değişkenler arasında etkinin
yönünü veya nedenselliği göstermemektedir. Ancak zaman serileri regresyon analizinde
nedensellik durumu çok önemlidir (Gujarati, 1995, s. 620).
Değişkenler arasındaki Granger nedensellik testi sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur.
Tablo 6’daki sonuçlara göre BIST100 Getiri Endeksindeki değişimler ile genel gidişat,
istihdam, sipariş son 3 ay ve yatırım beklentileri arasında çift yönlü Granger nedensellik
saptanmıştır. Ayrıca BIST100 Getiri endeksinden kur beklenti alt endeksine doğru, mamul
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mal ve siparişlerden ise BIST100 getiri endeksine doğru işleyen tek yönlü Granger
nedensellik saptanmıştır.
Tablo 6: Granger Nedensellik İlişkisi
Pairwise Granger
Causality Test
GENGİDİSAT-BIST

Prob.
0.0015

BIST-GENGİDİSAT

0.0003

IHRACAT-BIST

0.2733

BIST-IHRACAT

0.1826

ISTIHDAM-BIST

0.0224

BIST-ISTIHDAM

0.0260

KURBEKLENTİ-BIST

0.2671

BIST-KURBEKLENTİ

0.0000

MALMAMUL-BIST

0.0082

BIST-MALMAMUL

0.2547

SİPARİS-BIST

0.7206

BIST-SİPARİS

0.0346

SİPARİS3AY-BIST

0.0660

BIST-SİPARİS3AY

0.0012

URETİM-BIST

0.4019

BIST-URETİM

0.3089

YATIRIM-BIST

0.0441

BIST-YATIRIM

0.0053

Son aşamada ise varyans ayrıştırması (Variance decomposition) yapılmıştır. Varyans
ayrıştırması her bir değişkenin tahmin hata varyansının modeldeki diğer değişkenlerin
şoklarına ve kendi şoklarına bağlı olarak ortaya çıktığını göstermektedir. Tablo 7’de
değişkenlerin 10 dönemlik varyans ayrıştırma sonuçları sunulmuştur. Tablo 7’deki sonuçlara
göre BIST 100 endeks getirisindeki değişimlerin hata varyansının önemli bir kısmı (yüzde
40,44) kendisi tarafından açıklanırken, kur beklenti yüzde 9,56’sını, üretim yüzde 9,05’ini,
genel gidişat yüzde 7.88’ini, sipariş son 3 ay yüzde 4,57’sini açıklamaktadır.
TCMB Reel Kesim Güven Endeksi ve TCMB Reel Kesim Güven Endeksinin alt
endekslerindeki aylık değişimler ile BIST100 Getiri Endeksindeki aylık değişimler arasında
istatistiki anlamlı ilişki bulunmuştur. Bu sonuç Olgaç ve Temizel (2008), Korkmaz ve Çevik
(2009) ve Topuz (2011) çalışmaları ile uyumludur. Olgaç ve Temizel (2008) çalışmasında
TUİK Tüketici Güven Endeksi ile anlamlı sonuç bulmasına rağmen bu çalışmada TUİK
Tüketici Güven Endeksiyle uyumlu sonuçlar bulunamamıştır. Kandır (2006), Korkmaz ve
Çevik (2007), Görmüş ve Güneş (2010), Çelik, Aslanoğlu ve Uzun (2010) CNBC-e
(Bloomberg) Tüketici Güven Endeksi ile BIST 100 Endeks değişimleri arasında anlamlı
sonuçlar bulmuştur. Ancak bu çalışmada Bloomberg Tüketici Güven Endeksi ile uyumlu
sonuçlar bulunamamıştır. Çelik ve Kaya (2009) verilere regresyon analizi uygulamış ve
herhangi bir kanıt bulunamamıştır. Çalışmamızın sonuçları Çelik ve Kaya’nın (2009)
sonuçlarını teyit etmektedir.
Sonuçlar BIST100 Getiri Endeksindeki değişimler ile beklenti değişkenleri ve
ekonominin genel seyri hakkında bilgi sunan TCMB Reel Kesim Güven Endeksi arasında
hem kısa hem de uzun dönemli bir ilişkinin olduğunu göstermektedir.
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Tablo. 7: Varyans Ayrıştırma Analizi Sonuçları.

Variance Decomposition of BIST:
Period
S.E.
BIST GENGIDISAT IHRACAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6.924200
7.924600
8.564919
9.761642
10.49818
11.59299
11.99835
12.11995
12.53849
12.77528

100.0000
76.52169
72.96952
59.89552
52.35182
43.86073
41.17855
40.43889
38.29352
37.00734

0.000000
0.730318
0.630562
2.556613
3.516399
7.141930
7.561300
7.887119
7.824928
8.448957

0.000000
6.910139
6.179465
4.834542
6.917880
6.774775
6.819402
6.696595
8.299608
9.467684

ISTIHDAM KURBEKL... MAMULMAL

SIPARIS

SIPARIS3AY

URETIM

YATIRIM

0.000000
1.001117
0.913702
3.896035
3.386804
3.967650
3.803817
3.736826
3.499188
3.393761

0.000000
0.100386
0.269258
2.701109
2.804574
2.324834
2.253203
2.209612
2.480127
2.427167

0.000000
3.953379
3.386781
3.017762
2.647776
4.990227
4.664796
4.572240
4.889114
5.185119

0.000000
7.286392
12.27683
10.87821
11.59762
9.700128
9.155818
9.046814
8.702975
8.877428

0.000000
1.446454
1.471387
1.214354
1.592785
1.606380
1.683615
2.161348
2.723578
2.644256

0.000000
0.863631
0.780345
1.215368
2.974794
5.675925
9.469108
9.564929
10.25759
9.997374

0.000000
1.186492
1.122148
9.790493
12.20955
13.95742
13.41040
13.68562
13.02937
12.55091

5. Sonuç ve Değerlendirme
Araştırma, Türkiye’de tüketici güven endeksi ile hisse senedi getirileri arasında ilişki
olduğunu göstermiştir. Hisse senedi getirileri üzerinde makroekonomik değişkenlerin yanında
yatırımcı duyarlılığını yansıtan değişkenlerin de etkisinin olması, yatırımcı psikolojisinin
finansal piyasalar üzerindeki etkisi ve rolünü göstermektedir. Yatırımcıların gelecekle ilgili
beklentileri ve güven tutumları finansal piyasaları doğrudan ilgilendirmektedir. Finansal
piyasalarda güven oluşmadan finansal piyasaların etkin çalışmasını beklemek rasyonel
değildir. Güven olgusu ile finansal piyasalarda etkileşimin yönünü ve zamanını
belirlemektedir. Bu itibarla hem yatırımcıların hem de piyasa katılımcılarının beklenti ve
güven anketlerini izlemesinde fayda olduğu düşünülmektedir. Sadece rasyonel beklentilerin
değil, yatırımcı duyarlılığının da izlenmesi ve söylenti unsurunun dikkate alınması
gerekmektedir. Bu unsurları dikkate alan yatırım stratejilerinin daha başarılı olabileceği
düşünülmektedir.
2008 yılında başlayan ve halen etkisi devam eden küresel krizle birlikte dünyada artan
likidite, finansal piyasaların yurtiçinden çok yurtdışı piyasalardan etkilenmesi ve yatırımcıların
özellikle Avrupa Merkez Bankası ile Amerikan Merkez Bankası’nın politikaları hakkındaki bilgi
ve beklentilere yönelmesi sonucunda Tüketici Güven Endekslerinin hisse senedi piyasası
üzerindeki etkisinin azaldığı görülmektedir. 2010 yılı ve öncesindeki çalışmalarda etkileşim
bulunurken 2010 yılından sonra sadece TCMB Reel Kesim Güven Endeksi’nin hisse senedi
piyasaları üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Bu gelişmenin reel kesim yöneticilerinin
piyasa ile iç içe olmalarından, üst düzey yöneticilerin bugünkü ekonomik durumları anında
değerlendirmelerinden ve geleceğe ilişkin beklentilerinin şirket getirileri üzerinde etkili
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Bu çalışmanın bazı eksik yönleri de bulunmaktadır. Yatırımcı duyarlılığını ve
psikolojisini doğrudan ölçebilen endeksler bulunmadığından, analizlerdeki bağımsız
değişkenlerin yatırımcı duyarlılığını temsil kabiliyetini belirlemek mümkün olamamıştır.
İkincisi ise TUİK tarafından hazırlanan tüketici güven endeksinde 2013 başında metodoloji
değişikliği yapılması sonucu TUİK Tüketici Güven endeksi alt endeksleri çalışma dışında
tutulmak zorunda kalınmıştır. Ayrıca BIST100 endeks getirisi üzerine çalışma yapılmıştır.
Sektör endekslerini kullanarak yatırımcı duyarlılığının sektörel bazda ortaya konması yararlı
olacaktır. Bu eksikliklere rağmen bu araştırmanın yapılacak diğer çalışmalara ışık tutacağı
düşünülmektedir.
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Öz
Bu çalışma 2010-2015 dönemi Türk bankacılık sektörünün finansal kırılganlığını etkileyeceği
düşünülen faktörleri analiz etmeyi amaçlamıştır. Türkiye ekonomisinin finansal olarak dışa bağımlı
gelişen piyasa ekonomisi olduğu varsayımına dayanan bu çalışmaya göre Türkiye sermaye
hareketlerine ve onun yol açtığı risklere açıktır. Çalışmada Türk Bankacılık Sektörünün kırılganlığını
temsil etmek üzere BSF4 (Genişletilmiş Bankacılık Sektörü Kırılganlık Endeksi) vekil (Proxy) bağımlı
değişken olarak alınmıştır. Literatüre bağlı olarak RER (Reel Döviz Kuru), CPI (Tüketici Fiyat Endeksi),
MP (Sanayi Üretim Endeksi)I, NPLs (Takipteki Krediler), TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası)
politika faiz oranı, VIX (Volatilite Endeksi, Korku Endeksi), USA2Y (ABD 2 yıllık hazine bonosu faizi)
bağımsız değişkenler olarak modele katılmıştır. Değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkilerin
analiz edildiği çalışmada Johansen Eş-bütünleşeme Yöntemi ve Hata Düzeltme Modeli kullanılmıştır.
Çalışma bulguları Türk Bankacılık Sektörünün dışa bağımlı olduğu varsayımının tutarlı olduğunu
kanıtlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sermaye Hareketleri, Küresel Kriz, Banka Kırılganlığı, Hata Düzeltme Modeli.
JEL Sınıflandırması: E44, G21, G32.
Determinants of Turkish Banking Sector Banking Fragility Index
Abstract
This study aims to analyze the factors supposed to affect Turkish banking sector financial
fragility in the period of 2010-2015. According to the study that assumes Turkey is a emerging market
economy that depends financially on the global economy and open to capital movements and its risks.
In the study, to represent the Turkish banking fragility BSF4 (Proxy) is taken as a dependent variable.
Depending on the literature, independent variables such as REP, CPI, MPI, NPIs, TCMB politic
interest rate, VIX, and 2-year-American sovereign yield are taken as a model. In the study, the
relationships between the variables in the long and short run are analyzed and Johansen’s cointegration and error correction models are used. The results of the study show that there is a
consistency between Turkish banking sector and its dependency on global economy.
Keywords: Capital Movements, Global Crisis, Bank Fragility, Error Correction Model.
JEL Classification: E44, G21, G32.

Giriş
ABD kaynaklı son küresel finansal krizi takiben büyük merkez bankalarının 1 uygulamış
oldukları genişleyici para politikaları küresel likidite bolluğuna yol açmıştır. Diğer yandan
GPE’lere (Gelişen Piyasa Ekonomileri) yönelik yabancı sermaye akımları gelişmiş ülkelere
göre daha oynak ve istikrarsızlığı yüksek olmuştur2. Nitekim Ahmed ve Zlate (2013)
*

**
***
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çalışmasına göre 2009-2014 döneminde gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye
akımlarında önemli ölçüde dalgalanmalar görülmüştür. Özellikle, 2010 yılından sonraki
dönem net akımlarda meydana gelen oynaklık gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde
gelişmiş ülkelerden daha fazladır (IMF, 2011)3. Açıkçası gelişmiş ülke merkez bankalarının
krize karşı uyguladıkları parasal genişleme ve kredi hacminin genişletilmesi politikaları
sonrası artan likidite bolluğu, GPE’lerde makro ekonomi politika zayıflıklarına bağlı
konjonktür yönündeki eğilime (procyclity) ve kredi hacminin genişletilmesine neden olmuştur.
Gerçekten de IMF (2013. a) göre, Türkiye gibi gelişen piyasa ekonomilerinde merkez
bankalarının finansal istikrarı sağlama konusunda karşılaştıkları en önemli sorun oynaklığı
yüksek sermaye akımlarıdır. Uluslararası faiz oranları farkına bağlı olarak sermaye
hareketleri bankacılık sistemi aracılığı ile kredi büyümesine ve kaldıraç oranlarının
yükselmesine neden olarak finansal istikrarı tehdit etmişlerdir.
Banka kredilerindeki artışın yanında bunun finanse ediliş biçimine de dikkat edilmesi
gerekir4. Banka kredileri kaynağının yurt içi tasarruflar olmasının riski azaltmasına çekirdek
fonlama; “core-funding” denir. Diğer yandan kredi hacmi genişletilmesinin zirve yaptığı
dönemlerde bankalar alternatif fonlama yöntemlerine yönelebilirler, bu fonlar çekirdek
olmayan yükümlülükler; “non-core liabilities” olarak ifade edilir. Uluslararası bankalar
tarafından sağlanan toptan fonlar çekirdek olmayan yükümlülüklerin en önemli kısmını
oluşturmaktadır. Bu süreçte yukarıda belirtildiği gibi kaldıraçlı işlemlerin artması ülkenin net
dış yükümlülüklerini arttırarak ani duruş problemine karşı ülkeyi kırılgan hale getirmektedir
(Bruno ve diğerleri, 2013)5. Nitekim Goldberg (2013)’e göre bankacılık sektöründe
küreselleşme yoğunlaştıkça para politikası uygulayıcılarının etkinliğini azaltmaktadır.
Goldberg küresel bankaların şokun etkisini aktaran bir mekanizma görevi gördüklerini öne
sürmüştür.
GPE’lerde görülen yurt içi kredi hacmi genişlemesi yerel bankaları kur riski başta olmak
üzere risklere açık hale getirerek bankacılık sisteminin kırılganlığının artmasına zemin
hazırlamıştır. Sağlıklı işleyen finansal sistemde bankaların kredi artışının arkasında hane
halkı mevduatları veya yurt içi tasarruf olması gerekirken küresel likidite bolluğu ve faizlerin
düşmesi bankaların finansman kaynaklarının yönünü değiştirmiştir. Düşük faizler ve likidite
bolluğu sayesinde oluşan küresel borçlanma kolaylığı bankaların daha riskli kredi vermesine
neden olmaktadır. Bu durum bilanço kanalı yoluyla finansal sistemin şoklara karşı daha
kırılgan olmasına yol açmıştır. Bankacılık sektöründe takipteki kredilerin (non-performing
loans) artışı bu durum için önemli bir gösterge olarak görülmektedir (Borio ve Lowe, 2004).
Finansal hızlandırıcı kuramına göre bankaların kredi riski, özel sektör banka bilanço
ilişkilerine yani bilanço etkisine dayanan asimetrik bilgi ile açıklanmaktadır. Artan sermaye
girişleri varlık fiyatlarının artmasına yol açmaktadır. Varlık fiyatlarındaki artış firma ve hane
halklarının ödeme güçlerini arttırarak bankaların kredi riskinin azalması yoluyla yurt içi kredi
hacmi genişlemesine neden olacaktır. Kredi hacminin genişlemesi aynı zamanda
teminatların değerinin de yükselmesine etki edecek ve sermaye çıkışının olduğu dönemlerde
mekanizma tersine işleyecektir. Kredi hacminin daralması ve ekonomik daralma teminatların
değerinin düşmesine ve takipteki kredilerin artmasına neden olacaktır6. Bu, banka
bilançolarının bozulmasına ve banka iflaslarına kadar devam edebilecek bir süreçtir.
Bankaların aktiflerinde bulunan varlıkların aşırı değer kaybı veya geri dönmeyen krediler iflas
riskini ortaya çıkartmaktadır (Aydın, 2014; De Bock ve Damyanets, 2012; Kiyotaki ve Moore,
1997; Bernanke ve Gertler, 1989).
IMF (2016.a) raporunun GPE’lere yönelik değerlendirmeleri bizim için de konuyu
toparlayıcı bilgiler içermektedir: Raporda, Banka ve şirket borçlarının 3.5 trilyon dolara
ulaştığı ifade edilmektedir. Rapora, göre kriz sonrası büyük merkez bankaları geleneksel
olmayan para politikası uygulamış ve likidite bolluğu GPE büyüme performanslarına pozitif
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katkı yapmıştır. Ancak 2013 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren FED’in para politikasında
normalleşme sürecini başlatmasıyla GPE’lere giren sermayenin çıktığı izlenmiş ve ülke
paralarının dolar karşısında ciddi değer kayıplarına neden olmuştur. Artan kur etkisiyle banka
ve özellikle banka dışı özel sektör bilançolarında kırılganlığın arttığı görülmüştür. 2016 yılına
ilişkin de benzer değerlendirmeler yapılmaktadır. Özellikle banka dışı özel sektörün yüksek
borç yapısı ani sermaye çıkışlarının (sudden-stop: ani duruş) etkisi ile döviz kurlarındaki artış
takipteki kredilerin (NPLs) büyümesine neden olarak bankacılık sektöründeki kırılganlığı da
arttıracaktır.
IMF’nin (2016.a) ve Türkiye için hazırladığı (2016.b) raporlarında bahsedilen özel
sektörün borç yapısının bankacılık sektörü kırılganlığı üzerindeki etkisi ve değerlendirdiğimiz
literatür çerçevesinde bankacılık sektörü kırılganlığını etkilediği içsel ve dışsal faktörlerin
varlığı ve bankacılık sektörü kırılganlığının ülke ekonomisi üzerinde yaratacağı riskler
açısından önemi bu çalışmanın temel motivasyonunu oluşturmaktadır. Bu çalışma, yukarıda
belirtilen kuramsal tartışmalar ışığında 2010-2015 dönemi Türk bankacılık sektörünün
finansal kırılganlığını etkileyeceği düşünülen faktörleri analiz etmeyi amaçlamıştır. Türkiye
ekonomisinin finansal olarak dışa bağımlı gelişen piyasa ekonomisi olduğu varsayan bu
çalışma için Türkiye sermaye hareketlerine ve onun yol açtığı risklere açıktır. Türkiye esnek
kur sistemi uygulamakta ve enflasyon hedeflemesi stratejisini takip etmektedir.
Bankacılık sektörünün kırılganlık yapısının belirlenmesinde Kibritçioğlu (2003)
çalışmasından yararlanılmıştır. Söz konusu çalışmada hesaplanan bankacılık sektörü
kırılganlık endeksi (BSF3; Banking Sector Fragality Index) geliştirilerek BSF4 (Genişletilmiş
BSF3) hesaplanmış, vekil (proxy) değişken olarak ele alınmış ve bağımlı değişken olarak
modele katılmıştır. BSF4 endeksi ilk defa Barışık ve Demirel (2014) makalesinde
geliştirilmiştir. BSF4 endeksini etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik analiz Karanfil
(2014) tez çalışmasında uygulanmış, Demirel ve Karanfil (2015) çalışmasında sunulmuştur.
Bu çalışma, Barışık ve diğerleri (2014) ve Demirel ve diğerleri (2015) çalışmalarının temel
kurgusuna dayanmaktadır.
Çalışmanın giriş bölümünü takip eden birinci bölüm teorik çerçeve ve literatür
incelemesine ayrılmıştır. İkinci bölümde 2010-2015 dönemi Türk bankacılık sektörü ele
alınmıştır. İkinci bölümü takip eden üçüncü bölümü model veri seti ve bulgular
oluşturmaktadır. Sonuç bölümünde ise ekonometrik analiz sonucu elde edilen bulguların
değerlendirilmesi yapılmıştır.
1. Teorik Çerçeve
Bankacılık sektörü kırılganlığı ve finansal krizler ilişkisi 90’lı yıllardan itibaren tartışılan
temel konular arasındadır. 2008 finansal krizi ve bankacılık sektörü ilişkisi politika yapıcıların
ilgisini yeniden bankacılık sektörüne çevirmiştir. Kriz sonrası artan parasal genişleme ve
kredi hacminin genişlemesi finansal istikrarın fiyat istikrarıyla beraber Merkez Bankalarının
politika amaçlarına dahil olmasına neden olmuştur. Sermaye hareketlerinin banka ve finansal
kırılganlığına yol açtığı süreçte, kaldıraçlı işlemlerin artması ve buna bağlı olarak varlık
balonlarının oluşması finansal istikrarı tehdit eden bir yapı arz etmektedir7. Son dönem
literatürde varlık fiyatları ve kaldıraç oranları arasındaki ilişki risk alma kanalı ile
açıklanmaktadır. Risk alma kanalı, düşük faiz oranlarında bankaların varlık ve teminat
yapısını bozan aşırı risk alıcı davranışları ve Merkez Bankasının aktarma kanalının etkinliğini
analiz etmektedir. Risk alıcı davranışların bankacılık sisteminin istikrarını bozması nedeniyle
politikacılar bankacılık sektörünün istikrarını tahmin etmek için sinyal etkilerine önem
vermektedirler. Finansal istikrar ve/veya bankacılık sektörü kırılganlık endeksleri böyle bir
sinyal etkisi sağlamaktadır.
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Eichengreen, Rose ve Wyplosz (1994) “Spekülatif Baskı Endeksi” (Speculative
Pressure Index, SPI), Kibritçioğlu (2003) “Bankacılık Sektörü Kırılganlık Endeksi” (Banking
Sector Fragality Index, BSF) ve Bayraktaroğlu, Ege ve Yazıcı (2013) “Aşırı Risk Endeksi”
(Excessive Risk Index, ERI) bu amaca yönelik geliştirilen endekslerdir.
Bankacılık Sektörü Kırılganlık Endeksi (BSF) bankacılık sektörünün krizlere karşı
dayanıklılığını ölçmek için geliştirilmiştir ve Kibritcioglu (2003), Joosten (2004), Shen ve Chen
(2008) çalışmalarına dayanmaktadır. Bu çalışmalar çerçevesinde endeks; kırılgan olmayan,
orta kırılgan ve yüksek kırılgan olarak sınıflandırmaktadır. Bankacılık sektörü kırılganlık
endeksini diğerlerinden ayıran temel özellik literatürde bankacılık sektörünün üç temel riski
kabul edilen kur, faiz ve likidite risklerine odaklanmış olmasıdır8. Bu çalışmada referans
alınan Kibritçioğlu (2003) çalışması bu üç temel riski göz önüne alarak BSF3 endeksini
geliştirmiştir.
Barışık ve diğerleri (2014) bu üç temel soruna ek olarak ülke riskini de kırılganlık
endeksi hesaplamasına katmış ve BSF4 endeksini elde etmiştir. Bu çalışma da bağlı
değişken olarak kullanılan BSF4 endeksi Barışık ve diğerleri (2014) çalışmasında kullanılan
endeksin güncellenmiş biçimidir. Çalışma endeks seçiminden sonra, kırılganlık endeksini
belirleyen faktörlerin belirlenmesine odaklanmıştır. Literatürde, bankaya özgü faktörler, mikro
ekonomik faktörler ve makroekonomik faktörlerin tamamı bankacılık sektörünün kırılganlığını
etkileyen faktörler olarak ele alınmıştır. Endeksi belirleyen faktörlere ilişkin kısa bir özet
verilecektir.
Demirgüç-Kunt ve Detragiache (1999) ve Lee, Ryu ve Tsomocos, (2012) çalışmalarına
göre, enflasyon oranı, GSYİH büyüme oranı, reel faiz oranı, para arzı ve kredi büyümesi
bankacılık sektörü kırılganlığını etkileyen temel makroekonomik değişkenler olarak
belirtilmişlerdir. Gonzales- Hermosillo, Pazarbaşıoğlu ve Billings (1997), Festic, Kavkler ve
Repina (2011), Günsel (2012), çalışmaları da makro ekonomik faktörlerin bankacılık
sektörünün kırılganlığını arttırdığını yönünde bulgulara ulaşmışlardır. Gonzales-Hermosillo ve
diğerleri (1997)’ye göre olumsuz makroekonomik şoklar banka kırılganlığının yaşam süresini
kısaltabilecek ve bulaşma etkilerinin iflas olasılığını ve zamanlamasını etkilemesinde önemli
bir rol oynayabilecektir. Gonzales- Hermosillo ve diğerleri (1997), Günsel (2012) çalışmaları
mikro ekonomik ve bankaya özgü faktörlerinde banka kırılganlığını etkilediğini belirtmişlerdir.
Noryati ve Mazlan (2015) bankacılık sektörü kırılganlık indeksini kullanarak Malezya’da
yerel ve yabancı kaynaklı ticari bankaların kırılganlık eğilimini ve bu bankaların kırılganlığını
belirleyen faktörleri tanımlamayı amaçlamıştır. POLS regresyon modelinin kullanıldığı
çalışma da kırılganlık endeksi olarak Kibritçioğlu (2003) tarafından sunulan BSF3 endeksi
oluşturulmuştur. Çalışmada 7 yerel ve 8 yabancı kaynaklı ticari bankaya ait 1996-2011
tarihleri aralığını kapsayan veriler kullanılmıştır. BSF Index değerinden elde edilen bulgulara
göre, daha yüksek sermaye yeterliliği ve varlık kalitesinin banka kırılganlığını azalttığı
sonucuna ulaşılmıştır. Belirli banka değişkenleri ve makroekonomik değişkenlerin her ikisinin
de yabancı sermayeli bankaların kırılganlığında hiçbir etkisi olmadığını vurgulamaktadır.
Yerel bankaların varlık kalitesi oranı, yönetim kalitesi ve banka varlık büyüklüğünün banka
kırılganlığı için önemli etken olduğunu belirtmiştir.
Yurt içi makroekonomik ve mikroekonomik faktörlerin dışında küresel finansal faktörler
de bankacılık sektörü kırılganlığını etkilemektedir. Bir sonraki bölümde ele alınan Türk
bankacılık sektörünün finansal açıdan dışa bağımlı olduğu görülecektir. Dolayısıyla dışa
bağımlı yapı bankacılık sektörünü küresel faktörlerden etkilenir hale getirmektedir. Örneğin,
Ahmet ve diğerleri (2013), Klein (2013) çalışmaları VIX9 endeksinin artışının GPE banka
kırılganlığını etkilediğini ifade etmiştir. BIS (2015)’de VIX artışının bu ülkelerdeki banka
kredilerinin azalmasına yol açtığını belirtmiştir. Bu noktada en çarpıcı bulgu Bruno ve
diğerleri (2013) ve Goldberg (2013) çalışmalarından gelmektedir. Bu çalışmalara göre
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küresel risk iştahının göstergesi olan VIX ile yurt içi ve küresel bankaların kaldıraçlarının
büyümesi arasında güçlü bir korelasyon vardır. Küresel sermaye bolluğu ve yurt içi varlıklara
olan talep artışı banka ve finansal olmayan özel sektör kaldıraç oranlarını arttırmıştır. Tekats
ve Vela (2014), Ahmet ve diğerleri (2013) çalışmaları ABD uzun dönem (USA10Y) ve kısaorta dönem (USA2Y) bono faiz oranlarının GPE’lere yönelik sermaye hareketlerinde temel
belirleyicilerden olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla bu değişkenlerin bankacılık sektörü
kırılganlığı üzerinde de etkili olacakları düşünülebilmektedir.
Bankacılık sektörünün kırılganlığını etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik olarak
yurt içinde yapılmış çalışmalara bakarsak çalışmamızın temel savlarıyla uyumlu bulgulara
sahip olduklarını söyleyebiliriz. Örneğin Afşar (2011), Türk Bankacılık sisteminin, eşik altı
(subprime mortgage) kredi türev ürünlerine yatırım yapılmaması, güçlü aktif kalitesi, likidite
yapısı, sermaye yeterliliği, risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerine sahip olması şeklinde güçlü
alt yapısı ile küresel krize karşı sağlam kaldığını ortaya koymaktadır. Söz konusu bulgu 2008
finansal krizine sağlam girdiği yönündeki görüşümüzü desteklemektedir. Çelik ve Akarım
(2012) çalışmasına göre bankaların toplam varlıklarının içerisinde riskli likit varlıklarının
oranını ve özsermaye karlılığını artırması, maruz kaldıkları likidite riskini düşürürken, dış
finansman yoluyla fon sağlanması ve varlık karlılığını artırması likidite riskini yükseltmektedir.
Binici, Köksal ve Orman (2013) çalışmalarında takipteki kredilerin tutarı, bankaların sürü
davranışı ve döviz kuru, ABD Hazine Bonosu, EMBI+, VIX ve MSCI gelişmekte olan piyasa
endeksi gibi makro değişkenlerde meydana gelebilecek oynaklıkların sistemik riske neden
olabileceğini belirtmişlerdir. Us (2016) küresel krizin sorunlu krediler üzerindeki etkisini
incelediği çalışmada sorunlu kredilerin kriz öncesinde daha çok bankaya özgü değişkenler,
kriz sonrasında ise makroekonomik ve politikaya ilişkin değişkenlere bağlı olduğunu, özellikle
GSYİH, politika faizi ve kamu borcunun kriz sonrası dönemde anlamı olması, sıkı para
politikası ve güçlü mali dengenin sorunlu kredileri kısıtlayarak finansal istikrarı sağladığını
belirtmektedir. Yüksel (2016) Türkiye’deki bankaların takipteki kredileri belirleyen faktörler
için yaptığı analizde ABD Doları kurundaki artışın bankaların takipteki krediler oranını
artırdığı, bankaların faiz gelirlerinde ve ülkenin büyüme oranındaki artışın ise söz konusu
oranı azalttığı sonucuna ulaşmıştır.
Literatürü özetlersek bankacılık sektörü kırılganlığının hem bankaya özgü hem de
makroekonomik faktörler tarafından etkilendiği sonucunu çıkartabiliriz. Ayrıca küresel
faktörler de banka kırılganlığını etkilemektedirler. Bu bağlamda öncelikle bankaya özgü
faktörlerin değerlendirmesini yapmak üzere Türk bankacılık sektörünün 2010-2015 dönemi
ele alınmıştır.
2. Türk Bankacılık Sisteminin Yapısı (2010-2015 Dönemi)
Türk bankacılık sektörünün 2010-2015 dönemi görünümünün değerlendirildiği bu
bölümde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve ilgili dönemin IMF
Türkiye raporlarındaki veriler esas alınmıştır. IMF (2013.c) Türkiye değerlendirme raporunda
FED’in kriz sonrası uyguladığı geleneksel olmayan para politikalarının yol açtığı küresel
likidite bolluğuna bağlı olarak diğer GPE’ler gibi Türkiye de büyük çaplı ve kısa vadeli
sermaye hareketlerinin etkisinde kalmıştır. Yabancı sermaye ve küresel faizlerin neredeyse
sıfıra yakın seyretmesi Türkiye’de faizlerin düşmesine ve kredi hacminin genişlemesine
neden olmuştur. Politika faiz oranının ve faizlerin düşmesi bankacılık sektörünün daha riskli
varlıklara yönelmesine veya riski yüksek kredi tercihlerine yönelmesine neden olmuştur.
Bankacılık sistemi için tehlike oluşturabilecek diğer bir konu 2010 yılından itibaren bilanço
dışı işlemlerin hızlı artış göstermesidir. Bankacılık sisteminin daha yüksek kaldıraçlarla
çalışmasına yol açan bu durum bankacılık sistemi üzerindeki risklerin artmasına neden
olabilecektir.
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Standart & Poors (2014) ve Moodys (2016) raporları Türk Bankacılık sektörünün son
dönem risk yapısını ortaya koymuşlardır. Raporlar Türk Bankacılık sisteminde takipteki
krediler kaynaklı risklerin arttığını belirtmişlerdir. Standart & Poors (2014), 6 Türk bankasının
reel sektör kaynaklı yüksek riskler taşıdığını belirterek bankaların görünümünü negatife
çevirdiğini açıklamıştır10. Standart&Poors, bankacılık sisteminin sorunlarının aşırı kredi
genişlemesi, kredi-varlık kalitesinin düşük olması olduğunu göstermiştir. Raporda Türk
bankacılık sisteminin bütün olarak fonlama riski taşıdığı üzerinde durulmuştur. Fonlama riski,
Türkiye’nin zayıf ekonomik görünümü (yurt içi tasarrufların düşük olması) ve küresel
ekonomik koşullardan kaynaklanmıştır. Rapora göre Türk bankacılık sistemi dış finansman
bağımlılığı nedeniyle 2010 yılında itibaren gittikçe daha dayanıksız bir yapı göstermektedir.
Moodys (2016) raporunda Türk bankacılık sektörünün görünümünün negatif olduğu
belirtilmiştir. Yavaş büyüyen ekonomi, bankacılık sisteminde artan dolarizasyon ve
Türkiye’nin de yer aldığı GPE’lere yönelik artan risk algısı negatif yönlü görünümün
kaynağını oluşturmaktadır. Türk bankacılık sektörünün fon kaynağı olarak uluslararası
finansal piyasalara bağımlı olması sektörün kırılganlığını arttırmaktadır. Bankacılık sistemi ile
ilgili sorunlardan biri de faiz marjındaki küçülmeye bağlı olarak karlılık oranlarının azalma
eğiliminde olmasıdır. Kar oranlarındaki azalmayı ayrıca artan karşılık (hedge) maliyeti ve
yüksek döviz cinsinden yükümlülükler de etkilemektedir. Türk bankacılık sisteminde FX
(yabancı para cinsinden) yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 51 iken
FX varlıkların toplam varlıklar içindeki payının yüzde 38 olması önemli bir kur uyuşmazlığı
sorununu ortaya çıkarmaktadır. Raporda son dönemde takipteki kredilerin artışının da Türk
bankacılık sektörünün kırılganlık nedenlerinden biri olduğu ifade edilmektedir. Takipteki
kredilerin artışı Türk bankacılık sektörü varlık kalitesini ve bu bağlamda riskliliğini olumsuz
etkileyen bir durum olarak gösterilmektedir.
Grafik 2.1 BSF4 (sol eksen) ve Takipteki Krediler (sağ eksen) İlişkisi
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Yukarıdaki Grafik 2.1 çalışma tarafından hesaplanan BSF4 kırılganlık endeksi ile
takipteki krediler arasındaki ilişkiyi göstermektedir. BSF4 endeksinin düşük değerler alması
bankacılık sektörünün kırılganlığının arttığı anlamına gelmektedir. Görüldüğü gibi her iki seri
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büyük ölçüde birlikte hareket etmektedir. Yani bankacılık sektörü kırılganlığının yükseldiği
dönemlerle takipteki kredilerin arttığı dönemler aynıdır. Bu durum takipteki kredilerdeki artışın
bankacılık sektöründe kırılganlığı arttırdığı yönündeki görüşü desteklemektedir.
IMF (2016.b)’nin Türkiye ekonomisine yönelik son değerlendirme raporunda bankacılık
sektörünün üstlendiği risklerden de bahsedilmiştir. Rapora göre, finansal olmayan özel sektör
hem yabancı para (FX) cinsinden hem de TL cinsinden yüksek kaldıraçlarla çalışmaktadır.
Bu durum finansal olmayan özel sektör Borç Stoku/GSYİH oranının GPE ortalamasının
üzerine çıkmasına neden olmuştur. Türkiye finansal olmayan özel sektör borç /GSYİH oranı
bakımından GPE’ler içerisinde Çin’den sonra en yüksek değere sahip ülke durumundadır. FX
kaldıraç oranındaki artış finansal olmayan özel sektörün FX açığını büyütmekte ve
genişletmektedir. FX borçları ile ilgili diğer bir önemli ayrıntı ise 2010 yılından sonra bu
borçların vadesinin kısalmasıdır.
Finansal olmayan özel sektörün FX cinsinden borçlarının büyük ölçüde Türk bankacılık
sistemi kaynaklı olması finansal olmayan özel sektör kur riskinin bankacılık sektöründe
takipteki kredilerin artışına neden olabilecek bir sorun oluşturmaktadır. Zira döviz kurundaki
büyük bir değişiklik finansal olmayan şirketlerin üstlendikleri kur riskinin bankalara
yayılmasına neden olabilir ve takipteki kredilerin artışı sektör üzerinde finansal stresin
birikmesine yol açabilir.
Tablo 2.1 Türk Bankacılık Sistemi Bilanço Oranları (2010-2015)
Yıllar

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Varlıklar/GSMH

91.6

93.8

96.8

110.7

114.1

118.1

Yükümlülükler /GSMH

79.4

82.7.1

83.9

98.2

100.9

105.0

Bilanço Dışı İşlemler /GSYİH

14.9

16.8

17.0

21.3

22.0

23.0

Krediler /Toplam Varlıklar

52.2

56.1

58.0

66.8

71.0

74.4

Kredi Büyümesi (Yıllık Artış)

33.9

29.9

16.4

31.8

18.5

19.7

Krediler/Mevduatlar

85.2

98.2

102.9

110.7

117.9

119.2

3.7

2.7

2.9

2.8

2.9

3.1

Likit Varlıklar /Toplam Varlıklar

28.2

26.2

26.0

24.3

23.3

21.6

FX Varlıklar/FX Yükümlülükler

92.9

92.2

94.0

91.0

90.4

91.2

Sermaye Yeterlilik Oranı

19.0

16.5

17.6

15.3

16.3

15.6

Net Aktif Karlılığı (ROA)

2.5

1.7

1.8

1.6

1.3

1.2

20,1

15,5

15,7

14.2

12.3

11.3

Takipteki Krediler (NPLs)
/Toplam Krediler

Net Özkaynak Karlılığı (ROE)

Kaynak: BDDK (2016), İstatistikler, http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/ , IMF (2016 b, 44).

Yukarıdaki Tablo 2.1 Türk bankacılık sisteminin 2010-2015 dönemine ait temel
oranlarını göstermektedir. Söz konusu oranlar bankacılık sisteminin kırılganlık durumu
hakkında değerlendirme yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Tabloda gösterilen oranların
Türk bankacılık sistemi açısından değerlendirmesi söz konusu oranların 2010 sonrasındaki
artışıyla Türk bankacılık sektöründe belirgin risk artışına işaret ettikleri şeklinde yapabiliriz.
Varlıklar/GSYİH ve yükümlülükler/GSYİH oranlarına bakıldığında, bankacılık sisteminin
son 5 yılda bilançosunu büyüttüğü görülmektedir. Hacim olarak büyüyen bankacılık
sektörünün karlılık oranları (ROA ve ROE) ise ilgili dönemde düşüş göstermiştir. Kredi
büyüme oranının ve kredilerin toplam varlıklar içindeki payının dönem içerisinde artış
22

Bankacılar Dergisi

göstermesi kredi hacmi genişlemesine işaret etmektedir. Diğer yandan söz konusu oranların
2014 ve 2015 yıllarındaki değerlerine bakıldığında 2014 yılında uygulamaya konulan makro
ihtiyati tedbirlerin kredi hacmi genişlemesinin hızını kestiği söylenebilir. Yine de
Kredi/Mevduat oranının dönem içerisinde artış göstermesi bankacılık sektörünün vade
riskinin artmış olabileceği biçiminde yorumlanabilir. FX varlıklar/FX yükümlülükler oranının
dönem içerisinde azalma eğilimi göstermesi kur riski artışı olarak değerlendirilebilir. Bu
bağlamda dönem içindeki takipteki kredilerin artışı bankacılık sektörü sağlamlığı açısından
olumsuz bir gelişmedir. Bilanço dışı işlemlerin artış göstermesi de bankacılık sektörünün risk
yükleminin arttığı biçimde yorumlanabilir.
3. Veri Seti ve Model
Kibritçioğlu (2003) çalışmalarında kullanılan yöntem Türk Bankacılık sisteminin 20102015 dönemi finansal-banka kırılganlık endeksinin hesaplanmasında referans alınmıştır.
Kibritçioğlu (2003) çalışması finansal kırılganlık endeksinin formel ifadesi (BSF 3) aşağıdaki
biçimdedir11:
BSF3 =

∕3

(1)

Burada BSF3, bankacılık sektörü finansal kırılganlık indeksini temsil etmektedir. BK,
banka kredilerini; ERP, bankaların döviz pozisyonlarını; BD, banka mevduatlarını
simgelemektedir. Bu çalışmada Kibritçioğlu (2003) çalışmasındaki yöntemi (denklem 1)
finansal stres ve banka kırılganlığı ile ilgili gelişen literatüre bağlı olarak geliştirilmiş ve
aşağıdaki biçimi almıştır:
BSF4=

(2)

Geliştirilmiş yeni endekste yer alan, CDS spreads, hazine bonusu CDS primlerini
simgelemektedir. BK, ERP ve BD verileri, TCMB’nın EVDS veri tabanından, CDS primleri
Thomson data stream den elde edilmiştir. İndekste yer alan η, değişkenlerin aritmetik
ortalamalarını, σ ise standart sapmalarını göstermektedir Değişkenlerin başında yer alan L
ise logaritmik formu simgelemektedir. BK, ERP, BD, CDS primleri aşağıdaki gibi
tanımlanmaktadır:

 LBK t  LBK t 12 
BK T  

LBK t 12



(3)

 LERPt  LERPt 12 
ERPT  

LERPt 12



(4)

 LBDt  LBDt 12 
BDT  

LBDt 12



(5)

 CDS spreadst  CDS spreadst 12 
CDS spreadsT  

CDS spreadst 12



(6)
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Hazine Bonusu CDS spreadsleri (denklem 6) kırılganlık hesaplamasında Kibritçioğlu
(2003), yöntemine ilave olarak kullanılmıştır. CDS spredleri risk faktörünü kırılganlığı
doğrudan belirleyen bir unsur olarak kabul etmemize bağlı olarak kırılganlık endeksine
eklenmiştir. Literatürde hazine bonosu risklilik düzeyini yansıtan bono CDS primlerindeki
(sovereign spreads) genişlemenin finansal kırılganlığı etkilediği üzerine görüşler ağırlıktadır.
Caceres, Guzzo ve Segaviano (2010), çalışmasında bono primlerindeki genişlemenin yurt içi
faizlerin yükselmesine neden olduğu belirtilmiştir. Mody (2009), çalışmasında CDS
primlerindeki genişlemenin yurt içi finansal kurumlar üzerindeki stresi arttığından
bahsedilmiştir. Benzer biçimde Manganelli ve Wolswijik (2009), çalışmasında da hazine
bonosu spreadleri ve özel sektör bonoları ile hazine bonosu arasındaki primler ile kısa vadeli
faiz oranları arasında güçlü bir korelasyon olduğu ve risk primlerindeki genişlemenin faiz
oranlarını arttırdığı yönünde bulgulara ulaşılmıştır.
Aşağıdaki Grafik 3.1a 2010-2015 dönem aralığında BSF3 ve BSF4 endekslerini
karşılaştırmaktadır. Grafik dönem içinde her iki endeksin hareketinin benzer olduğunu
göstermektedir. Grafik 3.1b ise Hesaplanan BSF4 endeksinin eşik değer (bkz. 11.dipnot) ile
ilişkisini yansıtmaktadır. Kırmızı hat eşik değeri göstermektedir. Eşik değerin altındaki
değerler bankacılık sektörü için yüksek kırılganlığın varlığı anlamına gelmektedir. Grafik 3.1b
küresel likiditenin hacminin artmaya başladığı (FED’in uyguladığı parasal genişleme ve kredi
hacminin genişletilmesi politikaları sonucuna bağlı olarak) 2010 yılından sonra BSF4
endeksinin değerlerinin eşik değerin üstüne çıkmaya başladığı (kırılganlığın azaldığı), FED’in
varlık alımlarını sonlandırdığı, küresel likiditenin daraldığı dönemlerde ise eşik değerin altına
düştüğü (kırılganlığın arttığı) görülmektedir. Diğer yandan Türkiye’de siyasi tansiyonunu
yükseldiği 2013 döneminde siyasi riske bağlı olarak banka kırılganlık endeksinin eşik değerin
altına düştüğü görülmektedir. Endeks değerinin finansal istikrar amacına bağlı olarak tüketici
kredi ve kredi kartlarına yönelik düzenlemeler sonrası yani 2015 yılıyla birlikte yeniden eşik
değerin üstüne çıktığı (kırılganlığın azaldığı) görülmektedir. Her iki grafiğin gösterdikleri
çerçevesinde BSF4 endeksinin bankacılık sektörünün kırılganlığının belirlenmesinde BSF3
kadar iyi bir sinyal görevi gördüğünü ve bankacılık sektörü kırılganlık endeksi olarak
kullanılabileceğini söyleyebiliriz.
Grafik 3.1a 2010-2015 Döneminde BSF4 ve BSF3 Endekslerinin Karşılaştırılması

Kaynak: Yazarlar tarafından hesaplanmıştır.
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Grafik 3.1.b BSF 4 Endeksinin 2010-2015 Dönemi Gelişimi

Kaynak: Yazarlar tarafından hesaplanmıştır.

Bu çalışma kırılganlık endeksine etki ettiği düşünülen yurt içi ve yurt dışı değişkenler ile
kırılganlık endeksi arasındaki ilişkileri ekonometrik olarak belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu
amaca uygun olarak Johansen eş bütünleşme yöntemi ve hata düzeltme modeli (ECM; Error
Correction Model) kullanılmıştır. BSF4’ü etkilediği varsayılan değişkenler yukarıda ele alınan
literatüre bağlı olarak belirlenmiştir.
Çalışmada kullanılan değişkenlerin zaman serileri BDDK, TCMB EVDS ve Reuters
Thomson Data Strem veri havuzlarından elde edilmiştir. Çalışma 2010-2015 dönemini
kapsamaktadır ve her bir değişkene ait 12 aylık veriler kullanılmıştır. Dolayısıyla çalışma her
bir değişken için oluşturulan 70 gözleme dayanmaktadır. BSF4 ve seçilmiş bağımsız
değişkenler arasındaki fonksiyonel ilişki şu biçimdedir:

(7)
Burada, Endeks; banka kırılganlık endeksi (BSF4), ; RER, reel döviz kurunu, CPI;
TÜFE (Tüketici fiyat endeksi), MPI, sanayi üretim endeksini, takipteki kredileri, TCMB, MB
politika faiz oranını, VIX, volatilite endeksini, USA2Y, FED politikasındaki değişmeleri
gösteren Proxy olarak ABD 2 yıllık hazine bonosunu simgelemektedir. αo- α7 parametre
değerlerini, εt, hata terimini göstermektedir.
Belirlenen değişkenlerin tanımlayıcı istatistikler Tablo 3.1’ de gösterilmiştir. Tabloya
göre serilerin tamamı normal dağılım göstermemektedir. Normal dağılım göstermeyen
serilere durağanlık sınaması yaparken Phillips Peron testi daha iyi sonuçlar vermektedir.
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Tablo 3.1. Tanımlayıcı İstatistikler
Endeksler
/Değişkenler

Ortalama

St.Sapma

Çarpıklık

Basıklık

Jargue-Bera

Olasılık

BSF4

0.001

0.730

-0.321

2.912

1.230

0.540

RER

107.9

7.697

0.306

2.643

1.467

0.480

INF

215.1

28.06

0.189

1.784

4.726

0.094

MPI

113.4

10.22

-0.462

3.012

2.495

0.287

NPLs

0.400

0.072

-0.344

2.011

4.230

0.120

OFFBSL

13.730

2.240

0.091

1.855

3.919

0.140

TCMB

8.218

1.817

-0.035

2.481

0.798

0.670

VIX

18.461

6.010

1.909

7.940

113.7

0.000*

USA2Y

0.460

0.211

0.905

3.241

9.732

0.007*

Not: Jargeu-Bera normal dağılım test sonuçlarını vermektedir. Null hipotez: seriler normal dağılım
gösterir biçimindedir. *İşareti serilerin normal dağılıma sahip olmadığını göstermektedir.

3.1. Birim Kök Testi
Ekonometrik yöntemler ve modeller, iktisat kuramı tarafından ortaya konan denge
ilişkilerine bağlı olarak oluşturulmuşlardır. Bu bağlamda analiz yapılırken ekonomik olarak
anlamlı modeller kurulması gerekmektedir. Kurulan modeller elde edebilmek içinde analizi
yapılan serilerin durağan olması gerekmektedir (Yurdakul, 2000). Zira durağan olmayan bir
zaman serisinin geçmiş ve gelecek yapısını matematiksel bir modelle ifade etmek mümkün
değildir (Karanfil, 2014). Zaman serilerinin durağan olup olmadığını belirlemek amacıyla
ekonometride birim kök analizi olarak bilinen yöntem kullanılmaktadır. Bu çalışma da birim
kök sınaması için ADF (Augmented-Genişletilmiş Dickey-Fuller) ve PP (Phillips-Peron)
testlerinden yararlanılmış ve Tablo 3.2 de raporlanmıştır.
Tablo 3.2 bulgularına göre BSF4, ADF testine göre düzeyde durağan değilken PP
testinde düzeyde durağan olduğu görülmektedir. BSF4 birinci sıra farkları her iki testte de
durağan olarak bulunmuştur. ADF testine göre BSF4 de dahil olmak üzere seçilmiş
değişkenlerin tamamı düzeyde durağan değilken birinci sıra farkları durağan olarak
bulunmuştur. PP testine göre ise BSF4 hariç diğer tüm değişkenler düzeyde durağan
olmadıkları, birinci sıra farkları durağan oldukları sonucu elde edilmiştir. Bu sonuçlar
değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı ya da yokluğunu sınamak üzere eş
bütünleşme analizi yapılmasına olanak sağlamaktadır.
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Tablo 3.2. Birim Kök Testleri
Dönemler
Yöntem
Değişkenler

2010-2015

2010-2015

Augmented Dickey-Fuller

Phillips-Perron

Düzey

1. Sıra Farklar

Düzey

1. Sıra Farklar

BSF4

-2.84

-3.83***

-3.32**

-9.84***

RER

-1.60

-6.56***

-1.22

-6.56***

INF

1.82

-6.20***

1.56

-6.69***

MPI

-1.92

-4.16***

-1.80

-20.05***

NPLs

-0.34

-5.92***

-0.79

-5.89***

OFFBSL

-1.97

-7.17***

-1.76

-18.65***

TCMB

-1.98

-8.32***

-1.92

-8.32***

VIX

-1.03

-9.44***

-0.78

-10.42***

USA2Y

-1.27

-9.90***

-1.88

-9.85***

Not: ADF ve PP testlerine göre serilerin durağanlığı sınanmıştır. ***, ** simgeleri sırasıyla % 1 ve %5
anlamlılık düzeyine göre null hipotezi reddedilerek serilerin durağan olduğunu öngören alternatif
hipotezin kabul edildiğini göstermektedir. ADF ve PP testleri için kullanılan gecikme sayısını Eviews 8
ekonometrik paket programının Schwarz kriterine göre otomatik olarak seçtiği kabul edilmiştir.

3.2. Eş Bütünleşme Analizi
Eş bütünleşme, durağan dışı değişkenler arasında uzun dönemli birlikte hareket
ettikleri bir denge ilişkisini ortaya koymaktadır (Karanfil, 2014). Değişkenler arasında bu uzun
dönemli ilişkinin incelenmesinde, Engle ve Granger (1987) tarafından tek denklemli
eşbütünleşme testi daha sonra Johansen-Juselius (1990) tarafından çoklu eşbütünleşme
testleri geliştirilmiştir. Bu çalışmada aynı seviyede durağan olan seriler arasında eş
bütünleşme ilişkisinin araştırılmasında Johansen Eş-bütünleşme testi kullanılmış elde edilen
bulgular Tablo 3.3’te gösterilmiştir.
Tablo 3.3’te gösterilen her iki testten (iz ve maksimum öz-değer) elde edilen bulgulara
göre, seçilmiş değişkenlerin tamamı arasında eş bütünleşme ilişkisine rastlanmıştır.
Aralarında eş bütünleşme ilişkisi olan değişkenler arasında Hata Düzeltme Modelini (ECM)
kullanmamıza gerek olduğu anlaşılmıştır.

27

Yrd. Doç. Dr. Baki Demirel – Prof. Dr. Salih Barışık – Nagehan Karanfil

Tablo 3.3. Johansen Eş Bütünleşme Sonuçları
Sıfır Hipotezi

İz Testi

Sıfır Hipotezi

Maksimum Öz-Değer
Testi

r

0

298.02***

r=0

101.50***

r

1

196.52***

r=1

50.99**

r

2

145.52***

r=2

48.19**

r

3

97.33***

r=3

28.69

r

4

68.64***

r=4

27.36**

r

5

41.27***

r=5

20.42*

r

6

20.85***

r=6

15.07**

r

7

5.78**

r=7

5.78**

Not: r, eş bütünleşme vektör sayısını göstermektedir.***, ** ve * sırasıyla % 1, %5 ve %10 anlamlılık
düzeylerinde null hipotezini (seriler arasında eş bütünleşme yoktur) reddedildiğini gösterir. Kullanılan
kritik değerler varsayımına göre (örneğin: doğrusal trend, sabit değer) farklılık göstermektedir.
Johansen öncesi VAR gecikme sayısı 4 alınmıştır.

3.3. Hata Düzeltme Modeli
Hata düzeltme modeli ekonomik değişkenler arasında uzun vadede bir denge ilişkisi
varsayımına dayanır. Modelin uygulaması sırasında durağan olmayan değişkenlerin farkları
alınmakta ve açıklayıcı değişken olarak değişkenlerin arasına uzun dönem dengeye uyumu
gösteren hata düzeltme parametresi dahil edilmektedir. Hata düzeltme parametresinin, uzun
dönemli ilişkiyi gösteren denklemin hata terimlerinin (ecm) bir dönem gecikmesi biçiminde
modele dahil edilmesi ve 0 ile 1 arasında olması gerekmektedir. Burada ecm’in negatif
işaretli olması şokların uzun dönemde dengeye geleceğini, anlamına gelmektedir. Bu
doğrultuda hata düzeltme modeli uygulanırken 7 nolu eşitlikten elde edilen hata terimlerinin
(1) gecikme değeri bir sonraki aşamada kullandığımız eşitlik (8)’da bağımsız değişken olarak
hesaba katılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 3.4’te özetlenmiştir. Ayrıca ilgili modelde
yapısal kırılma olup olmadığının sorgulanması için CUSUM testi yapılmış ve EK1 de
gösterilmiştir.

(8)
Burada Δ eşitlik (1) verilen değişkenlerdeki değişmeyi, β0… β8 sırasıyla kesişimi ve
bağımsız değişkenlere ait parametre değerlerini simgelemektedir. Burada, εt hata temrini
gösterirken, ecm, hata düzeltme terimini simgelemektedir.
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Tablo 3.4. Finansal Kırılganlık Endeksi Regresyon Analizi Sonuçları
Değişkenler

Katsayı

Std. Hata

Olasılık

C*

-0.08

0.052

0.095

ΔRER (-3)**

0.04

0.019

0.047

ΔINF*

0.04

0.023

0.095

ΔMPI (-1)***

-0.01

0.004

0.003

ΔNPLs (-9)**

4.95

2.501

0.053

ΔTCMB***

0.11

0.040

0.008

ΔVIX (-1)**

9.08

3.420

0.010

ΔUSA2Y (-6)***

1.51

0.464

0.002

ECM(-1)***

-0.68

0.169

0.000

R-squared

0.58

Prob(F-statistic)

0.000

Adjusted R-squared

0.50

Durbin-Watsonstat

1.995

Not: ***,**,* sırasıyla %1, %5, %10 anlamlılık düzeylerini göstermektedir.

Tablo 3.4 bulguları BSF4 ile seçilmiş değişkenler arası ilişkilerin yönünün beklendiği
gibi çıktığını göstermektedir. Buna göre RER, INF, NPLs, TCMB, VIX ve USA2Y ile BSF4
arasında pozitif ve istatistiki olarak anlamlı ilişki görülürken. MPI ve BSF4 arasında negatif ve
istatistiki olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır. Pozitif ve istatistiki olarak anlamlı etkiye
sahip bulunan değişkenlerdeki artış biçimindeki değişmenin bankacılık sektöründe kırılganlığı
arttıracağı, azalış biçiminde bir değişmenin ise banka kırılganlığını azaltacağını söyleyebiliriz.
Buna karşın negatif ve istatistiki olarak anlamlı etkiye sahip bulunan değişkenlerdeki artış
yönünde bir değişimin kırılganlığı azaltacağını, azalış yönündeki bir değişmenin ise
kırılganlığı arttıracağını söyleyebiliriz. Bu bulgular değişkenler arasındaki kısa dönem ilişkileri
yansıtmaktadır.
RER ve BSF4 arasındaki pozitif yönlü ilişki olası bir döviz kuru artışının bankacılık
sektöründe kur riskine bağlı olarak bilançoların bozulmasına neden olabileceği ve kırılganlığı
arttırabileceği biçiminde yorumlanabilir. Enflasyon da ülke ekonomisine yönelik risk artışı
yaratabileceğinden banka kırılganlıklarını arttırabilecektir. TCMB politika faiz oranındaki artış
enflasyon başta olmak üzere makroekonomik risklerin bir sonucu olarak görülebileceğinden
banka kırılganlıklarını arttıracağı düşünülebilir. Sanayi kesimi üretim endeksini temsil eden
MPI’ın ekonomik gelişmeyi temsil ettiği kabul edilirse, MPI artışının banka kırılganlıklarını
azaltacağı düşünülebilir. Parametre değerlerine bakıldığında bu dört değişkenin banka
kırılganlıklarını etkileme derecelerinin zayıf olduğu görülecektir. Bu bağlamda Türk bankacılık
sektörü için asıl sorunun takipteki krediler ile simgelenen takipteki krediler ve VIX, USA2Y ile
simgelenen küresel faktörler olduğu söylenebilir.
Takipteki krediler ve küresel faktörlerin parametre değerlerinde bakıldığında bankacılık
sektörü kırılganlığını etkileme güçlerinin yüksek olduğu görülecektir. Buna göre takipteki
kredilerdeki artışın, küresel risk iştahındaki bir azalmanın (VIX artışı) Türk bankacılık
sektöründe kırılganlık artışına neden olduğunu söyleyebiliriz. Benzer biçimde FED politika
faizinde değişiklik yapacağı beklentisinin artmasının Türkiye gibi GPE’lerde risk algısının
yükselmesine neden olacağı düşünülürse FED politika değişikliklerini temsil eden USA2Y
artışının bankacılık sektöründe kırılganlığı arttıracağı biçiminde yorumlanması yanlış
olmayacaktır. Bu bulguyu desteleyecek en güçlü kanıtlar, küresel risk iştahının azaldığı 2009
kriz döneminde ve FED’in 2013 yılının üçüncü çeyreğinde yaptığı 2014 yılında varlık
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alımlarını sonlandıracağına yönelik açıklamasının ardından Türkiye’nin ülke riskinde görülen
artışlardır12. Söz konusu risk artışları Grafik 2.1’ de görülebileceği gibi bankacılık sektöründe
kırılganlığın yükselmesine (BSF4 endeksinin eksi değerler alması biçiminde) neden olmuştur.
Hata düzeltme parametresinin (ecm) negatif ve istatistiki olarak anlamlı etkiye sahip olması,
değişkenler arasındaki ilişkide kısa dönemli sapmalar görülse de uzun dönemde dengeye
yönelme olduğu biçiminde açıklanabilmektedir.
Sonuç
Bu çalışmada Kibritçioğlu (2003) çalışmasında formüle edilen bankacılık sektörü
kırılganlık endeksinin (BSF3) genişletilmiş hali olan (Barışık ve Demirel, 2014; Demirel ve
Karanfil, 2015) BSF4 endeksini etkileyeceği düşünülen değişkenlerle olan ilişkisi analiz
edilmiştir. Çalışma bu anlamda Türk bankacılık sektörünün kırılganlığını etkileyen yurt içi ve
küresel faktörleri analiz etmeyi amaçlamıştır. Çalışma bu amacına ulaşmak için BSF4
endeksini Türk bankacılık sektörünün kırılganlığı gösteren vekil değişken olarak atamış ve
bağımlı değişken olduğunu kabul etmiştir. Bağımsız değişkenler ise ele alınan literatüre bağlı
olarak belirlenmiştir. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin varlığının veya
yokluğunun analizinde eş bütünleşme yöntemi ve hata düzeltme modelinden yararlanılmıştır
Bankacılık sektörü kaynaklı kırılganlıklar, finansal sistemin tamamına yayılmakta ve
reel sektör üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadırlar. Finansal istikrara yönelik
politikalarda bankacılık sektörüne yönelik düzenlemeler ve sektörün risk yapısının analizi
oldukça önemli yer tutmaktadır. 2010 yılından sonra artan küresel likidite gelişen piyasa
ekonomilerinde finansal istikrarı tehdit etmeye başlamış ve ülke Merkez Bankaları bu
bağlamda finansal istikrara yönelik ek önlemler almışlardır. TCMB’ de bu yönde adımlar
atmıştır. Bu gelişmeler ve ilgili literatür çalışmanın temel motivasyonunu oluşturmuştur.
Belirtilen nedenlere bağlı olarak çalışma 2010-2015 döneminde Türk bankacılık sektörünün
kırılganlığını etkileyen değişkenlerin belirlenmesi üzerinde odaklanmıştır. Yapılan analiz
sonucu elde edilen bulgulara göre takipteki kredilerdeki artışın ve küresel faktörlerdeki
olumsuz gelişmelerin Türk bankacılık sektöründe kırılganlığın artmasına yol açan temel
etmenler olduğu söylenebilir. Küresel faktörlerin Türk bankacılık sektörü kırılganlığı
üzerindeki güçlü etkisi Türk bankacılık sektörünün dış finansman bağımlısı olduğu biçiminde
yorumlanabilir.
Türk bankacılık sektörünün kırılganlık yapısını analiz eden diğer çalışmaların
bulgularıyla karşılaştırıldığında elde edilen bulguların diğer çalışmaların bulgularıyla paralellik
gösterdiği görülmektedir. Örneğin Afşar (2011) çalışmasında belirtilen Türk bankacılık
sektörünün 2008 krizine güçlü girdiği görüşüne katılıyoruz. Çalışma dönemini 2010 yılından
başlatmamızın nedeni de bu tarihten sonra Türkiye gibi gelişen piyasa ekonomilerine gelen
küresel sermayenin volatilitesinin yüksek ve kısa vadeli olduğu yönündeki literatüre
katılmamızdan dolayıdır. Çelik ve Akarım (2012) çalışmasında elde edilen dış finansman
kaynaklarının Türk bankacılık sektöründe kırılganlığı arttığı yönündeki bulguları küresel
faktörlerin Türk bankacılık sektöründe kırılganlığı arttığı yönündeki bulgusuyla uyumludur.
Benzer biçimde Binici vd (2013) çalışmasında elde edilen takipteki kredilerin tutarı,
bankaların sürü davranışı ve döviz kuru, ABD Hazine Bonosu, EMBI+, VIX ve MSCI
gelişmekte olan piyasa endeksi gibi makro değişkenlerde meydana gelebilecek oynaklıkların
sistemik riske neden olabileceği bulgusu ile bizim bulgularımız örtüşmektedir.
CDS’lerin bankacılık sektörü kırılganlık endeksi hesaplanmasında kullanılması ve
takipteki kredilerle ve FED (ABD Merkez Bankası) politikalarını yansıtan ABD 2 yıllık hazine
bonosuyla kırılganlık endeksi arasındaki ilişkileri analiz etmesi bu çalışmayı diğerlerinden
ayırmaktadır ve bu anlamda literatüre katkı yaptığı düşünülmektedir. Bu çalışma seçilmiş
(örneğin 2013 de dile getirilen kırılgan beşli olabilir) gelişen piyasa ekonomisini kapsayacak
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biçimde panel veri analizi ile geliştirilebilir. Ayrıca FED’in olası faiz artırımının kırılganlık
endeksi üzerindeki etkileri kalibrasyon yöntemi kullanılarak tahmin edilebilir.
Ek-I : CUSUM Kırılma Testi
Ek-Grafik I CUSUM Kırılma Test Bulguları ( % 5 Güven Aralığı)
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CUSUM testi katsayıların kararlılığını test eden bir testtir. Yapısal değişiklik olması
durumunda, yapısal değişikliğin başladığı devreye kadar kararlı olan regresyon modelinin
katsayıları yapısal değişiklikten sonra etkileneceklerdir. Bu etki katsayıların kararlığının
bozulmasına neden olur. Bu nedenle yapılacak test sonucu katsayıların kararlı olduğuna
karar verilirse yapısal değişiklik olmadığı; kararlı olmadıklarına karar verilirse yapısal
değişiklik olduğu ortaya konacaktır. Bu test ardışık hatalara dayanmaktadır. Test sonucuna
göre ardışık hatalar (wt) güven aralığı içinde olduğundan yapısal kırılma olmadığı biçiminde
ifade edilebilir.
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FED, Bank of England, ECB, BOJ; ABD, İngiltere, Avrupa ve Japon Merkez Bankaları.
Son finansal kriz sonrasında GPE’lere yönelik sıcak para akımları ve yurt dışı borçlanma artış
göstermiştir. GPE gelen net sermaye akımlarının yüzde 90’ı Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya,
Meksika, Peru, Polonya ve Türkiye’den oluşan 8 ülke arasında paylaşılmıştır. Yabancı sermaye
artışı GPE’lerinin belli bir süre yüksek büyüme ivmesi yakalamasına ve olanak sağlamıştır (Aydın,
2014; Sahay, Arvanitis, Fraquee ve N’Diaye, 2014).
Elekdağ ve Wu (2011) çalışmasına göre mevduat dışı yükümlülükler /toplam yükümlülükler ve dış
yükümlülükler/toplam yükümlülükler oranlarının yüksek olması bu volatilitenin temel kaynağını
oluşturmaktadır. Küresel faizlerin düşmesi gelişen piyasa ekonomilerinde de faizlerin düşmesi
nedeniyle risk üstlenici pozisyonları arttırmıştır. Kaldıraçlı işlemlerin yükselmesiyle kendini gösteren
bu durum dış finansmana bağımlıdır
Bruno ve Shin (2013) çalışması üç aşamalı küresel bankacılık fonlama işleminden bahsetmektedir:
İlk aşamada küresel bankalar toptancı piyasadan fon toplamaktadır. İkinci aşama,da ellerindeki bu
fonlarla yerel bankalara kredi vermektedirler. Üçüncü aşamadaysa yerel bankalar elerlindeki fonları
yurt içi kredilere dönüştürmektedirler. Yurt içi bankaların yükümlülükleri olan bu fonlar küresel
bankaların aktiflerini oluşturmaktadır.
Türkiye gibi gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin etkilendiği kanallardan biri de uluslararası
finansal piyasalarda kaldıraçlı pozisyonların tersine çevrilmesi (de-leveraging) sonucu sermaye
akımlarının aniden durmasıdır (sudden stop: ani duruş etkisi) (Ghosh, Chamon Crowe, Kim ve
Ostry, 2009). Bu durum kriz dönemlerinde banka kredilerinin gelişmiş ülkelerde yaşanan finansal
stresin gelişmekte olan ülkelere yayılmasına neden olan temel mekanizma olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Zira durgunluk döneminde makro değişkenler tıpkı genişleme dönemlerinde olduğu gibi trend
değerinden sapma gösterirler ancak bu sapma aşağı yönlüdür. Varlık fiyatlarının azalması kredi
dönüşlerini azaltarak takipteki kredilerin (NPLs) hacmini arttırmaktadır. GPE’lerinde kredilerdeki
yabancı para biriminin payının yüksek olmasına bağlı olarak ani sermaye çıkışının ülke para birimi
üzerinde yaratacağı değer kaybı borçluların maliyetini yükselterek ve kredi ödemelerinin
aksamasına neden olabilecektir. Dolayısıyla kur riskine bağlı olarak NPLs hacmi artacaktır
(Cleassens, Dell’Ariccia, Igan ve Laeven, 2010).
IMF (2013 b) ve Sahay ve diğerleri (2014) göre, finansal kriz sonrası gelişmiş ülke merkez
bankalarının uyguladıkları genişletici para politikası (miktarsal gevşeme ve/veya kredi gevşemesi)
sermaye hareketlerinin artmasına neden olmuştur. Bankacılık sektörü kredi genişlemesine yol açan
aktarma mekanizmasının temelini oluşturmaktadır. Sermaye hareketlerinin finansal kırılganlığa
neden olduğu süreçte, kaldıraçlı işlemlerin artması ve buna bağlı olarak varlık balonlarının
oluşması etken faktörler olmuşlardır. Finansal kurumların aşırı kaldıraçlı işlemler yapmaları
türünden risk üstlenici davranışları, kırılgan yükümlülük yapısının ve kısa dönemde döngüsel olarak
balonların oluşmasına neden olarak finansal kırılganlığa neden olabilmektedir. Keller, Kunzel ve
Souto, (2007) göre artan kaldıraçlı işlemler ve kur riski bankacılık sektörünün kırılganlığını
arttırmakta ve finansal istikrarsızlığa zemin hazırlamaktadır. Francis White Loloh (2015) göre 2008
finansal krizi sonrası büyük merkez bankalarının politikası sonucu düşük faizler ve artan sermaye
hareketleri GPE bankacılık sistemini kur riski, kredi riski ve likidite riski ile karşı karşıya bırakmıştır.
Kriz sonrası düşük faiz oranları, bankaları risk üstlenici davranışlara itmiş ve sektör riski artış
göstermiştir. Söz konusu riskler bankacılık sektörü kırılganlığını artırarak banka krizlerinin
kaynağını oluşturmaktadırlar. Igan ve Tan (2015) göre dolaylı yabancı sermaye-sıcak para akımları
hem hane halkı hem de firmalara yönelik aşırı kredi genişlemesine neden olmuştur. Bu durum her
iki kesimin yüksek kaldıraçlı işlemler yapması sonucunu doğurmuştur.
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Kaminsky and Reinhart, (1996), Demirguc-Kunt ve diğerleri (1999), Kibritcioglu (2003), De Grauwe
(2008), aşırı kredi genişlemesinin ve güvencesiz (unhedged) kur riskinin bankacılık sektöründe
kırılganlığı arttırdığını belirtmişlerdir. Kirbitçioğlu (2003)’e göre yurt içi bankalar güvencesiz
(unhedged) FX riski altına girerlerse ani bir devalüasyon veya ülke parasının değer kaybı
karşısında bilançoları eriyerek kırılganlıkları artacaktır. Bu durum aynı zamanda finansal olmayan
özel sektörü borç deflasyonuna sürükleyecek kredi daralmasına da neden olabilecektir. IMF(2016
a), Domanski, Fender ve McGuire (2011), Cleassens ve diğerleri, 2010) çalışmaları likidite-faiz
riskinin banka kırılganlığını arttırdığı üzerinde dururken, Caruana (2014), Kalemli-Ozcan, Sorensen
ve Yeşiltaş (2012) vade-piyasa riskinin kırılganlığı arttığını belirtmişlerdir.
VIX = Chicago Borsası Opsiyon Borsası Volatilite Endeksi, küresel korku endeksi olarak da ifade
edilmektedir.
S&P (2014) göre Garanti Bankası, HSBC, İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası yüksek
endüstri riski ile karşı karşıyadır. BICRA metodu kullanılarak yapılan hesaplamada bankacılık
sektörünün endüstri riski 5’den 6’ya yükselmiştir. Böylece Türkiye’deki ticari bankaların görünümü
bbb-‘den bb+ ya düşürülmüştür. Ayrıca katılım bankası olan Albaraka Türk görünümü de negatife
çevrilmiştir.
Singh, (2010), Kibritçioğlu, (2003) ve Barışık ve diğerleri (2014) göre endeks değerlerinin
yorumlanması için referans olacak kırılganlık göstergeleri aşağıdaki biçimde ifade edilebilir:
BSF > 0 ise düşük kırılganlık
- ω < BSF < 0 ise orta şiddette kırılganlık
BSF < - ω ise yüksek kırılganlık
Bu çalışma için eşik değer (- ω) –0,73 olarak hesaplanmıştır. BSF4 değerinin eşik değerin altında
olması durumunda yüksek kırılganlık olarak tanımlanacaktır.
Wells Fargo’nun Ocak 2013 tarihinde yayınladığı raporda Türkiye, Kolombiya, Arjantin ve
Endonezya, GPE’ler içerisinde krize karşı en fazla dayanıksız ülkeler olarak gösterilmişlerdir.
Brayson ve Miller (2013) tarafından hazırlanan bu rapor, Frankel ve Saravelos (2010) çalışmasında
formüle edilen ve finansal kriz olasılığına işaret eden döviz rezervleri, reel döviz kuru, kredi büyüme
oranı, ekonomik büyüme, cari açıktan oluşan öncü göstergelere bağlı olarak hesaplanan kırılganlık
derecesine dayanmaktadır. Buna göre düşük döviz rezervi, ülke parasının aşırı değer kaybı,
yüksek cari açık, aşırı kredi büyümesi ve GDP büyümesinin beklentilerin üzerinde olması bu
ülkelerin finansal krizle karşılaşma oranlarının yüksek olabileceğine işaret etmektedir.

Bankacılar Dergisi, Sayı 99, 2016

Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadelede
İşlemlerin Ertelenmesi
Sermet Aydın*
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Öz
Ülkemizde, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun
uygulanmasına yönelik olarak; suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi ve
bu suçlarla etkin mücadele edilmesi kapsamında, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla
yapılmaya teşebbüs edilen ya da hâlihazırda devam eden işlemlerin, işleme konu malvarlığının
aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüphe bulunması üzerine askıya
alınması veya bu işlemlerin gerçekleşmesine izin verilmemesi (işlemlerin ertelenmesi) düzenlemesi
daha çok yeni bir düzenleme olarak yürürlüğe girmiştir.
Aklama ve terörizmin finansmanı suçlarıyla mücadelede birçok ülkede uygulanan işlemlerin
askıya alınması/ertelenmesi müessesesi, özellikle yasadışı kaynaklı malvarlığı ve fonların elkoyma ve
müsadereden kaçırılmasının engellenmesine yönelik geçici bir tedbirdir. Her geçen gün aklama ve
terörizmin finansmanı suçlarıyla mücadelede önemi daha çok anlaşılan “önleyici tedbirlerin” tam ve
eksiksiz olarak uygulanması, etkin ve amacına yönelik bir suçla mücadele sistematiğinin oluşmasına
katkı sağlayacaktır.
Bu yazıdaki görüşler yazarların şahsi görüşleri olup, çalıştığı kurumu bağlamaz. Çalıştığı kurum
veya yaptığı görevle ilişki kurulmak suretiyle herhangi bir şekilde kullanılamaz.
Anahtar Kelimeler: Aklama ve Terörizmin Finansmanı Suçları, İşlemlerin Askıya Alınması, İşlemlerin
Ertelenmesi, Önleyici Tedbirler.
JEL Sınıflandırması: K11, K40, K42.
The Suspension of Transactions in Combating Laundering and
Financing of Terrorism
Abstract
For the implementation of the Law No. 5549 on Prevention of Laundering Proceeds of Crime in
Turkey; the regulation on the suspension of transactions or not to allow the performance of those
transactions that are attempted to be conducted or currently going on within or through obliged parties
in cases where the assets which are the subject of these transactions are suspected to be linked to
the offence of laundering or financing of terrorism and the transactions has recently entered into force
within the scope of prevention of laundering proceeds of crime and financing of terrorism and
combating effectively these crimes. In combating laundering and financing of terrorism offences, the
suspension/postponement of transactions procedure implemented in many countries is a provisional
measure for the prevention of seizure and confiscation of assets and funds especially illegally
sourced. Day by day, the full and complete implementation of “provisional measures”, the importance
of which is understood better in combating laundering and financing of terrorism, shall contribute to the
creation of systematic efforts to deal with the offence effectively.
Keywords: Laundering and Terrorism Financing
Postponement of Transactions, Provisional Measures.
JEL Classification: K11, K40, K42.
*
**
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Giriş
Aklama ve terörizmin finansmanı suçlarıyla mücadelede, temel nitelikli mevzuat
altyapısının düzenlenip, uygulamaların gerçekleştirilmesinin yanı sıra, uluslararası ve ulusal
gelişmelerin sürekli takip edilerek bunlara tam ve zamanında uyum sağlanması bu kapsamda
yasal mevzuatın güncellenip buna ilişkin uygulamaların da hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Anılan suçlarla mücadeleye dair düzenlemeler genellikle ülkelerin ceza hukuku sistematikleri
içerisinde geleneksel suçlarla birlikte düzenlenmesine rağmen, geleneksel suçlardan farklı
olarak içerik ve uygulama anlamında oldukça kısa sayılabilecek sürelerde güncellemeler
gerektirmektedir. Yine anılan suçların, çoğunlukla ulusal ve/veya uluslararası organize suç
örgütleri tarafından işlendiği ve bu anlamda fiziki sınırları aşan nitelikleri de dikkate
alındığında, geleneksel suçlarla mücadelede kullanılan klasik koruma tedbirlerinin başarılı
olması çoğunlukla mümkün olmamaktadır.
Ülkemizde aklama suçuyla mücadeleye dair 1996 yılında yürürlüğe giren 4208 sayılı
Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanunla başlayan süreç, günümüzde
terörizmin finansmanı suçuyla mücadele görevini de içine almış ve halen 18 Ekim 2006
tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi
Hakkında Kanun (bundan sonra kısaca Kanun olarak adlandırılacaktır) ve buna dayanılarak
düzenlenen ikincil mevzuat kapsamında devam etmektedir.
Aklama ve terörizmin finansmanı suçlarıyla mücadelede iki farklı yaklaşım
bulunmaktadır. Bunlardan ilki bastırıcı ya da caydırıcı tedbirler denilen ve bir şekilde işlendiği
anlaşılan suçun, faillerinin, suç eyleminin ve buna ilişkin suç gelirlerinin araştırılıp, incelenip
ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalardır. İkinci ve daha önemli olan yaklaşım ise, daha en
başından aklama ve terörün finansmanı suçlarının işlenmesinin engellenmesine yönelik
“önleyici tedbirler” olarak adlandırılan faaliyetler bütünüdür.
Bu önem; “ Aklama ve terörün finansmanı suçları ile mücadelede önleyici tedbirler, en
az bastırıcı tedbirler kadar, belki bunlardan bile daha çok önem arz etmektedir. Önleyici
tedbirlerden maksat, adından da anlaşılabileceği gibi, aklama suçunun oluşumunu önlemek,
engellemek amacıyla yapılması gereken çalışmalardır. Önleyici tedbirler kapsamında suçun
oluşmasından önce eksiksiz olarak yapılması gereken işlemlerin veya alınması gereken
tedbirlerin diğer bir önemi de, bir şekilde anılan suçların işlenmesi halinde, bastırıcı tedbirler
kapsamında yapılacak araştırma ve incelemeye dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin daha
kolaylıkla sağlanabilmesidir. Bu anlamda önleyici tedbirlerin tam ve eksiksiz olarak
uygulanması, hem suçun oluşmasını engelleyebilmekte hem de oluşan bir aklama veya
terörün finansmanı suçunun tespitini sağlamaktadır.” şeklinde açıklanmaktadır (Aydın,
Haziran 2008, s.66).
İşte bu çalışmamızda; “suçun önlenmesi” amacına doğrudan hizmet ettiği
değerlendirilen, işlemlerin askıya alınması, gerçekleşmesinin bekletilmesi olarak ifade edilen,
6704 sayılı Kanunun 20’nci maddesinde düzenlenerek, 14.04.2016 tarihinde Kanuna 19/A
maddesiyle1 eklenerek yürürlüğe giren “İşlemlerin Ertelenmesi” başlıklı yeni düzenlemeye
dair açıklamalarımıza ve değerlendirmelerimize yer vermeye çalışacağız. Çalışmamızda,
içeriğinde hem “işlemlerin askıya alınması” hem de “işlemlerin ertelenmesi” ifadelerinin
kullanılmasının, söz konusu ifadelerin bazı uluslararası metinlerde ve ilgili Kanun maddesinin
içeriğinde kullanılmasından kaynaklandığını, ancak terminolojide her ikisinin de benzer
anlamda kullanıldığını açıklamakta yarar bulunmaktadır.
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1. Kanuna Göre “İşlem” İfadesi Ne Anlama Gelmektedir?
Türk Dil Kurumu’na göre işlemin kelime anlamı; “Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş
veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat.” veya “Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve
yöntem, prosedür” olarak, ekonomi alanında ise “Para veya menkul değerleri kullanarak alım
satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi” olarak tanımlanmaktadır. Kanunda ve ilgili
mevzuatta ayrıca bir işlem tanımı yapılmamıştır ancak biz işlemin ekonomik tanımını biraz
genişleterek ve Kanunun amacına uygun olarak şu şekilde tanımlayabiliriz; işlem;
yükümlülerin müşterileri adına gerçekleştirdikleri veya aracılık ettikleri nakit veya menkul
değerler kullanılarak yapılan her türlü alım-satım, takas, borçlanma benzeri piyasa
hareketleridir. Söz konusu tanımımızı yükümlülerin faaliyetleri uyarınca; her türlü bankacılık
işlemi, sermaye piyasası işlemleri, taşınır ve taşınmaz alım-satımı veya bunlara aracılık
faaliyetleri gibi örneklendirebiliriz.
Ancak özellikle finansal olmayan yükümlülerin gerçekleştirdiği veya aracılık ettiği
faaliyetlerde yukarıdaki işlem tanımının eksik kaldığı düşünülmektedir. Örneğin bir Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirin müşterisi ile olan ilişkisi piyasa hareketi tanımıyla tam
örtüşmemektedir, keza yükümlü olarak sayılan Bağımsız Denetim Kuruluşları, Noterler gibi
yükümlülerin faaliyetlerinde de durum böyledir.
Bu kapsamda “işlem” ifadesini basit fakat Kanunun amacı açısından da en geniş
şekilde; “Müşterinin yükümlüyle arasında tesis edilen iş ilişkisi sınırları içerisinde yer alan
taleplerine ilişkin yükümlü tarafından gerçekleştirilen hareketler, faaliyetler” şeklinde
tanımlamak uygun olmaktadır.
2. Şüpheli İşlem Bildirimi
Şüpheli işlem bildirimi, aklama ve terörün finansmanı suçlarıyla mücadelenin en önemli
unsurlarındandır. Şüpheli işlem bildirimleriyle öncelikle, çoğu finansal sektör aktörlerinden
olan yükümlüler ile kamu sektörünün işbirliğiyle, aklama ve terörün finansmanı faaliyetlerinin
tespit edilebilmesi amaçlanmaktadır. Çünkü aklama suçu işlemenin amacı; suç gelirlerine
yasal görüntü kazandırmak, terörün finansmanı suçunda ise amaç teröristlerin ve terör
örgütlerinin finansal kaynaklarını sağlamak olduğundan, bu doğrultuda birçok ürün ve işlem
çeşitliliği bulunan finansal kuruluşlar aracı olarak kullanılmaktadır.
Anılan suçlarla mücadelede yetkili otorite-yükümlü işbirliğinin temelini şüpheli işlem
bildirimleri oluşturmaktadır. Mevzuatımızda şüpheli işlem, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve
Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğinin (bundan böyle
Tedbirler Yönetmeliği olarak adlandırılacaktır) aşağıda yer alan 27’nci maddesinde;
yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme
konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla
kullanıldığına, bu kapsamda terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü
finanse edenler tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair
herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması hali, olarak
tanımlanmaktadır.
Tanımda da anlaşılacağı üzere bir şüpheli işlem bildiriminde başlıca aşağıdaki hususlar
bulunmaktadır;
-

Malvarlığı,
Gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmeye teşebbüs edilen bir işlem,
İşleme konu malvarlığının yasadışı yollardan elde edildiği veya terörün finansmanı
amacıyla kullanıldığı yönünde şüphe veya bilgi.
Bu işlemi talep eden müşterinin yasadışı faaliyetlerle ilgisi olabileceği yönünde şüphe
veya bilgi.
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Şüpheli işlem bildirimi usul ve esasları tamamen farklı bir çalışma konusu yapılacak
kadar ayrıntılı olduğundan ve çalışmamızın “işlemlerin ertelenmesi” düzenlemesi
çerçevesinde ilerlemesi gerektiğinden, şüpheli işlem bildirimine dair daha fazla ayrıntıya
girilmeyecek olup, çalışmamızın devamında gerekli görülen yerlerde şüpheli işlem bildirimiyle
ilgili farklı açıklamalara yer verilecektir.
3. İşlemlerin Ertelenmesi
Günümüzde, elektronik ve sanal dünyanın gelişmesiyle birlikte finansal sistemde
saniyeler içerisinde birçok işlem gerçekleştirilebilmektedir. Dolayısıyla müşteriler tarafından
yapılan işlemler içerisinde şüpheli görülenlerin yükümlüler tarafından tespit edilerek
bildirilmesinde gecikmeler ve eksiklikler yaşanabilmektedir. Diğer taraftan, normal koşullarda
şüpheli işlem bildiriminde bulunulması talep edilen işlemlerin gerçekleştirilmesini
durdurmadığından, işleme konu malvarlıklarının izinin sürülmesi zorlaşmaktadır. Bu
kapsamda Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli şartları sağlayan şüpheli işlemlerin,
erteleme talebiyle gönderilmesi, mali istihbarat birimlerine ve diğer yetkili otoritelere
görevlerini yapabilmesi için yeterli bir süre sağlayacak, sonuçları da daha etkili olacaktır.
Mevzuatımızda yerini alan “İşlemlerin ertelenmesi” düzenlemesinin daha iyi anlaşılabilmesi
için öncelikle uluslararası sözleşme, direktif vb. belgelerde nasıl düzenlendiğini özetle
açıklamak uygun olacaktır.
29.01.2016 tarihli 6665 sayılı Kanunla TBMM tarafından onaylanan ve ülkemizin taraf
olduğu 198 sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin 14’üncü maddesinde şüpheli mali
işlemlerin ertelenmesi; “Taraflar, bir işlemin kara para aklama ile ilgili olduğu konusunda
şüphe mevcutsa, işlemi analiz etmek ve şüpheyi teyit etmek amacıyla, devam eden bir işlemi
askıya almak veya gerçekleşmesine izin vermemek için mali istihbarat birimi veya uygun
olduğu hallerde, diğer yetkili makamlar veya organlar tarafından ivedilikle harekete
geçilmesine imkân sağlayacak yasal ve gerekli görülebilecek diğer önlemleri alacaklardır.”
şeklinde ifade edilmekte olup ayrıca; askıya alma önleminin şüpheli işlem bildirimi gerektiren
durumlarla sınırlı tutulabileceği, askıya alma veya sonuçlanma süresinin ülkelerin ilgili ulusal
düzenlemelerine göre belirlenebileceğinden bahsedilmektedir.
Anılan Sözleşme, şüpheli işlemlerin ertelenmesini ve gerekli olduğunda işlemin yabancı
mali istihbarat birimlerinin talebi üzerine de yerine getirilmesini açık olarak düzenleyen ilk
uluslararası metin özelliğindedir. Mali İstihbarat Birimi2 (MİB), aklama ve terörün finansmanı
suçlarıyla mücadele kapsamında, veri toplayan, şüpheli işlem bildirimlerini alan ve yapılan
analiz çalışmalarıyla ulaşılan sonuçları ilgili birimlerle paylaşan otorite olarak
tanımlanmaktadır. Bu açıdan, Ülkemizin Mali İstihbarat Birimi Mali Suçları Araştırma Kurulu
Başkanlığı’dır (MASAK).
Sözleşmenin 47’nci maddesinde, şüpheli işlemlerin yabancı mali istihbarat birimlerinin
talebi üzerine ertelenmesine dair açıklamalar bulunmaktadır. Ülkelerin mali istihbarat
birimlerinin yabancı bir mali istihbarat biriminin talebi üzerine acil olarak harekete geçmesinin
sağlanması ve iç hukuklarında işlemlerin askıya alınması veya gerçekleşmesini engellemeye
yönelik yasal ve gerekli olan diğer önlemlerin alınmasını sağlamalıdır. Yabancı ülke mali
istihbarat birimlerinden gelen her talep muhakkak ki dikkate alınacaktır. Yalnız işlemlerin
askıya alınmasını talep eden yabancı mali istihbarat biriminin talebini mutlaka gerekçeli
olarak göndermesi, talebi alan tarafın ise işlemin aklama ve terörün finansmanı suçuyla
ilişkisi olduğuna ve söz konusu olayın yerel bir inceleme olsaydı askıya alma kararı alınıp
alınmayacağına ilişkin kanıya vardığı hallerde talep hayata geçirilecektir.
Askıya alma düzenlemesi, Şubat 2012 tarihinde revize edilen Mali Eylem Görev Gücü
(FATF) tavsiyelerine ve diğer ilgili uluslararası standartlara uyum amacıyla hazırlanan ve
2005/60/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifinin yerini alan finansal sistemin aklama ve terörün
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finansmanı amacıyla suiistimal edilmesinin önlenmesi konulu 2015/849 sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konseyi Direktifinin 32(7) sayılı maddesi ile AB uygulamasında da yerini
almıştır. Anılan maddeye göre; üye devletler, bir işlemin aklama ve terörün finansmanı ile
ilişkili olduğuna dair şüphenin bulunması halinde, doğrudan veya dolaylı olarak mali istihbarat
biriminin işlemi analiz etmek, şüpheyi doğrulamak ve analiz sonuçlarını yetkili birimlere
iletmek amacıyla devam eden işlemi askıya almak veya işleme rıza göstermemek şeklinde
acil olarak harekete geçmesini sağlamalı, mali istihbarat birimleri, doğrudan veya dolaylı
olarak, diğer bir üye devletten alınacak talepler üzerine, talep edilen ülkenin ulusal
kanunlarında belirtilen koşul ve sürelerde bu tedbiri almak için yetkilendirilmelidir.
Uluslararası düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere, aklama ve terörün finansmanı ile
mücadelede şüpheli işlemlerin askıya alınması yetkisi mali istihbarat birimlerine
tanınmaktadır. Her ne kadar suçla mücadele eden kurumlar olsa da çoğunlukla idari şekilde
yapılanan mali istihbarat birimlerine tanınan bu yetkinin idari yetki sınırları içerisinde idari bir
işlem niteliğinde olduğu açıkça anlaşılabilmektedir. İdari işlem; “İdarenin, bir kişi veya
nesnenin hukuksal statüsünü üzerinde karşı tarafın iradesine ihtiyaç duymaksızın sonuç
doğuran veya hukuk düzenine yasalardan aldığı yetki ile yasalar çerçevesinde ve yasalara
aykırı olmamak koşuluyla genel, soyut, sürekli kurallar koyan tek yanlı irade açıklaması”
(Karahanoğlu, s.8) şeklinde tanımlanmaktadır. İdare hukukuna göre, idarenin işlemleri aksi
yargı kararıyla ispat edilinceye kadar yahut da hukuka aykırılık dolayısıyla idarece geri
alınıncaya kadar hukuka uygun kabul edilir ve sonuçlarını doğurur. Bu husus, uygulama ve
olası sonuçları bakımından yükümlülerden çok yetkili kamu otoritelerini ilgilendirmektedir.
Diğer taraftan söz konusu yetki; ülkelerin, suç gelirinin izini takip etmek ve gelirlerin
suçluların eline geçmesini, kullanılabilmesini engellemek adına mevzuatlarında yer vererek
uyguladıkları geçici bir tedbir olarak düzenlenmektedir. Anılan tedbir, mevzuatta yer verilen
süre içerisinde mali istihbarat birimi veya kolluk tarafından yapılacak faaliyetler neticesinde
düzenlenecek raporlarına istinaden başlatılacak hızlı tahkikat aşamasında savcılık ve/veya
mahkeme kararı ile işleme konu maddi değere ya da hesaba el konulmasını
kolaylaştırılmasına yönelik alınmaktadır.
İşlemlerin ertelenmesi/askıya alınması düzenlemesi uluslararası metinlerde genel
hatlarıyla belirtilmiş olmasına rağmen, uygulama ülkelerin iç hukuk sistemlerine uygunluğu
açısından kendilerine bırakılmıştır. Bu açıdan askıya alma konusundaki ülke uygulamaları
çeşitlilik arz etmektedir. Örneğin; Birleşik Krallık’ta mali istihbarat biriminin 7 günlük askıda
bekletme yetkisi söz konusudur. Savcılık incelemesi için ise toplam 31 gün süren ve dilimize
“moratoryum” olarak çevrilebilen bir dönem başlamaktadır. Bu süre içerisinde işlemler askıda
kalmaktadır. Ülkelerin konuya ilişkin mevzuatlarından elde edebildiğimiz bilgiler ışığında
Fransa’da işlemin askıda bekleme süresinin 2 gün, Belçika ve İsviçre’de ise 5 gün olarak
düzenlendiği, bu sürenin sonunda Birleşik Krallık’da olduğu gibi ayrı bir moratoryum süresinin
öngörülmediği anlaşılmaktadır. Almanya ve Avusturya’da işlemin askıda bekletme süresi 2
gündür ve konunun Savcılığa intikali halinde bu süre Almanya’da bir yıla, Avusturya’da 6 aya
kadar uzatılabilmektedir.
Yukarıdaki örneklerden anlaşılacağı üzere; ülkelerden bazılarında askıya alma
süresine ilave süre, bazılarında gerekli incelemenin yapılması için süre tahdidi
bulunmaktadır.
İşlemlerin ertelenmesindeki amaçlar aşağıdaki şekilde sayılabilir:
-

Şüpheli işlem bildirimi ile işlemlerin gerçekleşmesi arasındaki gecikmenin ortadan
kaldırılması.
Şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunup bulunmadığını anlamak,
değerlendirmek ve neticelendirmek için zaman kazanılması.
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-

-

-

-

Yine suç geliri olma ihtimali kuvvetli olan bu fon ve malvarlıklarının el değiştirmesinin,
transfer edilmesinin, dönüştürülmesinin, dağıtılmasının ve ortadan kaldırılmasının
önlenmesi.
İşlemlere dair kuvveti şüphe veya bilgiye ulaşılması halinde işleme konu fon ve
malvarlıkları hakkında elkoyma ve/veya dondurma gibi önlemlerin alınmasının
kolaylaştırılması.
Aynı zamanda olası şekilde yürütülecek adli süreç sonunda müsadereye konu
olabilecek fon ve malvarlıklarının, yani suç gelirinin ortadan kaybolmasının
engellenmesi.
Özellikle terör örgütlerine dair finansmanın durdurulması, dağıtımının engellenmesi.
Bürokratik ve yasal süreçlerin kısalarak karar verme sürecinin hızlandırılması.

Ülkemizde de, işlemlerin ertelenmesine dair usul ve esaslar 5549 sayılı Kanunun 19/A
maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla
yapılmaya teşebbüs edilen ya da hâlihazırda devam eden işlemlerin, işleme konu
malvarlığının aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüphe
bulunması üzerine askıya alınması veya bu işlemlerin gerçekleşmesine izin verilmemesine
(işlemlerin ertelenmesi) Maliye Bakanı yetkilidir.
Anılan Kanun maddesine göre;
-

Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya
da halihazırda devam eden işleme konu malvarlığının aklama veya terörizmin
finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüpheyi destekleyen belge veya ciddi emare
bulunması durumunda, yükümlüler şüpheli işlem bildirimini MASAK Başkanlığına
gerekçeleri ile birlikte işlemin ertelenmesi talebi ile göndermelidir.

-

Ancak, erteleme talepli şüpheli işlem bildirimlerine konu işlemin olağandışı nitelikli
olması, çeşitli veri tabanlarından ya da diğer kaynaklardan yapılan kontroller sonucunda
işlemi yapan kişi ya da kişilerin suçla ilgili olduğunun veya olabileceğinin anlaşılması,
işlemin tamamlanmasının terörizmin finansmanı ile ilgili olduğu düşünülen fonlara ya da
suçtan elde edilen gelirlere el koymayı engelleyeceğine veya zorlaştıracağına ilişkin
tehlikeli bir halin bulunması gibi göstergelere haiz olması gerekmektedir.

-

Şüpheli işlem bildirimlerini işlemin ertelenmesi talebi ile MASAK Başkanlığına gönderen
yükümlüler, işlem hakkında Maliye Bakanı tarafından verilecek karar MASAK
Başkanlığınca kendilerine tebliğ edilinceye kadar, işlemi gerçekleştirmekten imtina
ederler. İşlemlerin ertelenmesi, yükümlü tarafından şüpheli işlem bildiriminde bulunulan
tarihten itibaren yedi iş gününü geçemez.

-

Ayrıca MASAK Başkanlığınca yükümlü nezdinde bulunduğu tespit edilen malvarlığıyla
ilgili olarak, aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüpheyi
destekleyen belge veya ciddi emare bulunması durumunda; Maliye Bakanının ilgili
malvarlığına ilişkin işlemlerin ertelenmesine yönelik kararı MASAK Başkanlığınca ilgili
yükümlülere tebliğ edilir. Yükümlüler, tebliğ tarihinden itibaren yedi iş günü süresince
kararda belirtilen işlemleri gerçekleştiremezler.
İşlemlerin ertelenmesine;
1. Yükümlülerin göndereceği erteleme talepli şüpheli işlem bildirimlerine (Şema-1),
2. MASAK Başkanlığınca tespit edilen malvarlıklarına ilişkin işlemlere (Şema-2),
3. Yurtdışı muadil kurumlardan (MASAK Başkanlığının muadili birimler) alınan taleplere
(Şema-3),

istinaden karar verilebilmektedir.
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Şema 1 - Erteleme Yönetmeliği 4’üncü Madde
«Şüpheli işlem bildirimlerine istinaden işlemin ertelenmesi süreci»

2

Bakan
Kararı

MASAK

1
Erteleme

Erteleme Kararı
Alınması

3

4

Tebliğ Edilmesi

Talepli
ŞİB
Gönderilmesi

Yükümlü

Şema 2 - Erteleme Yönetmeliği 5’inci Madde
«Başkanlıkça tespit edilen malvarlıklarına ilişkin işlemlerin ertelenmesi süreci»

1
Bakan
Kararı

MASAK

Erteleme Kararı
Alınması

2
3

Tebliğ Edilmesi

Yükümlü
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Şema 3 - Erteleme Yönetmeliği 6’ncı Madde
«Yurtdışı muadil kurumlardan alınan taleplere ilişkin işlemlerin
ertelenmesi süreç»

2
Talebin
Alınması

Yurtdışı
Muadil
Kuruluş

1

Bakan
Kararı

MASAK

4

Erteleme Kararı
Alınması

3

Tebliğ Edilmesi

Yükümlü

Çalışmamızda, yükümlülerce gönderilen erteleme talepli şüpheli işlem bildirimleri
hakkında açıklamalar yapılmakla birlikte, yukarıda yer verilen süreçlerden anlaşılacağı üzere
işlemleri ertelemek/askıya almak için mutlaka şüpheli işlem bildirimi yapılmış olması
gerekmemektedir. MASAK Başkanlığı tarafından resen veya yurtdışı muadil kurumdan alınan
talep doğrultusunda, işlemler hakkında şüphe olup olmadığına karar verilebilecek, söz
konusu karar alındıktan sonra yükümlüye gereği için gönderilecektir (Şema 2 ve 3). Diğer bir
deyişle, MASAK Başkanlığının talebi Maliye Bakanı’nın onayıyla, aklama ve terörün
finansmanı suçuyla ilişkili olduğuna dair şüphe bulunması halinde, işlemlerin askıya
alınmasına karar verebilecek, işlemlerin askıya alınması talebi ilgili yükümlüye tebliğ
edilebilecektir. Bu aşamadan sonra yükümlü tarafından yapılması gereken kendisine
gönderilen talep içeriğine göre işlemleri ertelemek/ askıya almaktır.
Askıya alma uygulamasındaki sürelerin minimum seviyede tutulmuş olmasının en
önemli sebebi, işlemin şüpheli hale geldiğine veya şüpheli işlemde bulunulduğuna dair
müşteriye yasalara aykırı olarak açıklama yapılması (tipping off) veya müşterinin bundan
haberdar olması risklerinden mümkün olduğunca kaçınmaktır. 5549 sayılı Kanun’un 4’üncü
maddesinin ikinci fıkrasına göre, yükümlüler, şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğunu,
yükümlülük denetimi ile görevlendirilen denetim elemanları ile yargılama sırasında
mahkemeler dışında, isleme taraf olanlar dâhil hiç kimseye açıklayamazlar. Söz konusu
düzenleme Tedbirler Yönetmeliğinin 29’uncu maddesinde; “Yükümlüler, Başkanlığa şüpheli
işlem bildiriminde bulunulduğuna veya bulunulacağına dair, yükümlülük denetimi ile
görevlendirilen denetim elemanlarına ve yargılama sırasında mahkemelere verilen bilgiler
dışında, işleme taraf olanlar dâhil olmak üzere hiç kimseye bilgi veremezler.” şeklinde
“bulunulacağına dair” ifadesini de içine alarak açıklanmıştır. Anılan yükümlülük, şüpheli
işlemi Başkanlığa bildiren kişi, kurum ve kuruluşlar veya bu kimselerin işlemi fiilen yapan ve
yöneten mensupları veya bunların kanuni temsilcileri ve vekillerinin yanı sıra şüpheli işlem
bildiriminde bulunulduğuna herhangi bir şekilde vakıf olan diğer personeli de kapsamaktadır.
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Öyle ki Uyum Görevlisi tayin edilen yükümlülerde, uyum görevlisine yapılan dâhili
bildirimler dahi bu gizlilik kapsamındadır. Bu aşamada “işlemlerin askıya alınması/ertelenmesi
gerektiği hallerde, söz konusu gizlilik ortadan kalkacak mıdır?” sorusu akla gelmektedir.
Aslında cevap talep edilen işlemin niteliği ve niceliği, aciliyeti, müşterinin işlem talep sıklığı
gibi birçok unsura bağlıdır. Örneğin yüklü miktarda bir yurtdışı ve/veya yurtiçi para transferi,
nakit para çekilmesi gibi işlemlerde müşterinin durumdan haberdar olması veya en azından
farklı bir durumun varlığından şüphelenmesi kuvvetli ihtimal dâhilindedir. Kanunun 19/A
maddesine eklenen düzenleme ile işlemlerin 7 iş günü süreyle askıya alınması ve
gerçekleştirilmesine izin verilmemesi halinde bu durumun müşterinin bilgisi dâhiline girme
olasılığının yükseldiği aşikârdır. Ancak her ne olursa olsun, erteleme talebi içeren şüpheli
işlemin bildirilmesi ve bundan sonraki süreç tam bir gizlilik içinde yürütülmelidir.
Aslında yükümlüler açısından, işlemlerin ertelenmesindekine benzer bir sorumluluk
daha önceden de mevzuatta mevcut bulunmaktadır. Şüpheli işlem bildiriminin usul ve
esaslarını düzenleyen 13 sıra nolu MASAK Genel Tebliğ’inin 4’üncü maddesinin 8 numaralı
bendinde; “İşleme konu malvarlığının suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla ilgili
olduğuna dair belge veya ciddi emare bulunması halinde, Başkanlık Şüpheli İşlem Bildirimi
Formu (ŞİBF) doldurularak (“çok ivedi” kaydı içerecek şekilde) bilgilendirilinceye kadar, talep
edilen işlemin gerçekleştirilmesinden imtina edilir. Şüphelenilen işlemi gerçekleştirmekten
kaçınmanın imkânsız olduğu ya da işlemi gerçekleştirmekten imtina etmenin işlemin
faydalanıcılarını tespit etme çabalarını engelleyebileceği durumlarda bilgilendirme, işlemden
hemen sonra da yapılabilir.” şeklinde bir düzenleme bulunmaktadır. Burada talep edilen
işlemin MASAK Başkanlığını bilgilendirdikten sonra gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği
hususunun netlik kazandığı söylenebilmektedir. Ancak bu düzenlemeden farklı olarak
işlemlerin ertelenmesi maddesiyle birlikte belirtilen süre içerisinde işlemin hiçbir şekilde
gerçekleştirilmemesi gerekmektedir.
Sırrın ifşaı kapsamında giren, “Başkanlığa şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğuna
veya bulunulacağına” ilişkin düzenleme açıkça şüpheli işlem bildirimine dair açıklama
yapılamayacağını ifade etmektedir. Böylelikle, yükümlü tarafından şüpheli işleme konu
edilmemiş fakat MASAK Başkanlığı tarafından doğrudan talep edilecek işlemlerin
ertelenmesi istenilmiş bir müşteriye anılan Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca işlem tesis
edildiğinin açıklanmasının, ortada bir şüpheli işlem bildirimi bulunmadığından dolayı sırrın
ifşaı olarak nitelendirilemeyeceği kanaatindeyiz. Ancak bu durum yine de yükümlünün açıkça
müşteriye konuyu anlatması gerektiği anlamına gelmemelidir. Aklama ve terörizmin
suçlarıyla mücadele kapsamında getirilen yükümlülüklerin bu suçların oluşumunu
engellemeye yönelik olduğu, hassasiyetin korunması gerektiği yükümlüler tarafından her
zaman göz önünde tutulmalıdır. Şüpheli işleme konu edilmemiş ancak doğrudan MASAK
Başkanlığının talebi doğrultusunda işlemlerin askıya alınmış olduğu durumlarda dahi
yükümlü tarafından işlemlerin ertelenme sebebiyle ilgili müşteriye açıklama yapılmasından
kaçınılması gerekmektedir.
Diğer taraftan, şüpheli işlem bildirimlerini işlemin ertelenmesi talebiyle MASAK
Başkanlığına gönderen yükümlüler, işlem hakkında Maliye Bakanı tarafından verilecek karar
Başkanlıkça kendilerine tebliğ edilinceye kadar, işlemi gerçekleştirmekten imtina etmek,
geçen süre zarfında sırrın ifşaına aykırı düşmemek için azami dikkat etmek zorundadır.
Kanunun 10’uncu maddesi belki de birçok ülke uygulamasında olmadığı üzere yükümlüleri,
müşterileri ile aralarında olası adli ve maddi anlaşmazlıklardan korumaktadır. Anılan madde,
Kanun gereğince yükümlülüklerini yerine getiren gerçek ve tüzel kişilerin hiçbir şekilde hukukî
ve cezaî bakımdan sorumlu tutulamayacağını, özel kanunlarda hüküm bulunsa dahi şüpheli
işlem bildiriminde bulunanlara dair, mahkeme dışında, üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi
verilemeyeceğini, ayrıca görevini yerine getiren yükümlü çalışanlarının kimliklerinin saklı
tutulması ve güvenliklerinin sağlanması için mahkemece gerekli önlemler alınması
zorunluğunu hüküm altına almaktadır. Şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğünün, özel bazı
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durumlara ilişkin düzenlenen “İşlem ertelemeli şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğü” de bu
hüküm kapsamındadır. İşlemlerin ertelenmesi, yükümlü tarafından şüpheli işlem bildiriminde
bulunulan tarihten itibaren yedi iş gününü geçemeyecek ve işlem hakkında uygulanacak
karar, MASAK Başkanlığınca kendilerine elektronik tebligat hesabı açılan ilgili yükümlülere
elektronik, elektronik tebligat hesabı olmayan ilgili yükümlülere de faks, elektronik posta veya
web servis gibi teknik iletişim araçlarının kullanılması suretiyle derhal tebliğ edilecektir.
İşlem Erteleme Talepleri Kanun ve Kanuna istinaden çıkarılan ikincil mevzuat bütün
olarak değerlendirildiğinde, erteleme talepli bir işlemin ilk etapta asgari şu koşulları taşıması
gerekir. Bunlar;
1.

Söz konusu işlemin yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmak istenilmesi,
(yüz yüze, şube nezdinde ya da yüz yüze olmadan)

2.

Söz konusu işlemin teşebbüs edilen ya da hâlihazırda devam eden bir işlem olmasıdır.

Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla sürekli iş ilişkisine konu bir hesapla ilgili
olarak; üzerinde herhangi bir girişim ya da hareket bulunmayan hesaplar yukarda ikinci
koşulda belirtilen şartlara haiz olmadığından işlemlerin ertelenmesi müessesine konu
edilemeyecektir. Ancak bu tarzdaki hesaplarda, müşteriyle alakalı malvarlığının aklama veya
terörün finansmanı suçuyla ilişkili olduğuna dair şüphe duyulması hali, Kanunun 4’üncü
maddesinin birinci fıkrası uyarınca Başkanlığa şüpheli işlem bildirimi yapılması
yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Nitekim bu husus, MASAK Başkanlığı tarafından
yayımlanan Sektörel ŞİB Rehberleri’nde “stok malvarlığı” şeklinde ifade edilmektedir
(MASAK, 2016, s. 6).
Tekrar etmek gerekirse; işlem erteleme talepli şüpheli işlem bildirimlerinin, yükümlüler
nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da hâlihazırda devam eden
işlemlere ilişkin olarak gönderilmesi gerekmektedir. İşlem ertelemeli şüpheli işlem bildirimi,
bildirimde açıkça belirtilen işlemleri kapsayacağından, devamında gerçekleşecek başkaca
işlemlerin varlığı halinde, yükümlüler yeniden işlem erteme talepli şüpheli işlem bildirimi
gönderilebilecektir.
Erteleme Talepli İşlemin Taşıması Gereken Asgari Şüphe Kanunda ifade edilen salt
şüphenin derecesi 29.07.2016 tarih ve 29785 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi
Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik (bundan böyle Erteleme Yönetmeliği
olarak adlandırılacaktır) ile açığa kavuşturulmuştur. Buna göre yükümlüler nezdlerinde veya
aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da hâlihazırda devam eden işleme konu
malvarlığının aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüpheye ilişkin
belge veya ciddi emare bulunup bulunmadığını kontrol etmelidirler. Kanaatimizce konu
suçlarla ilgili koruma tedbirlerine maruz kalan bir şahsın vekâletiyle işlem yapılmak istenmesi
ya da riskli ülkelere veya şahıslara para transfer edilmesi şüpheyi destekleyen unsurlar
olarak değerlendirilebilir.
Yükümlüler tarafından MASAK Başkanlığına gönderilecek şüpheli işlem bildirimlerinin
haiz olacağı asgari göstergeler de Erteleme Yönetmeliğinin 4’üncü maddesinin ikinci
fıkrasında belirtilmiştir. Söz konusu göstergelerin sonunda kullanılan “gibi” ifadesi de nitekim
asgari koşulları işaret ederek hem MASAK Başkanlığının hem de yükümlülerin
karşılaşabilecekleri farklı durumları değerlendirebilmelerini sağlamaktadır.
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5.1. İşlemin Olağandışı Nitelikli Olması
İşlemlerin ertelenmesi taleplerinde dikkat edilmesi gereken ilk husus, yapılan işlemin
olağandışı nitelikli olup olmadığının değerlendirilmesidir. Yükümlüler nezdinde veya
aracılığıyla teşebbüs edilen veya hâlihazırda devam eden işlemlerin hayatın olağan akışında
normal karşılanabilecek, fatura, kredi kartı, kira, aidat ödeme talimatları, SGK, vergi, ceza
ödemeleri veya hesaplardan nakit çıkışı gerektirmeyen sigorta poliçesi düzenleme, yenileme,
teminat genişletme vb. gibi işlemlerden olmaları durumunda, işlemin ertelenmesi
müessesesine müracaat edilmemesi gerektiği değerlendirilmektedir.
5.2. İşlemin ve Tarafların Kontrol Edilmiş Olması
İşlemlerin ertelenmesi taleplerinde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus yükümlüler
nezdinde veya aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen veya hâlihazırda devam eden
işlemlerin çeşitli veri tabanlarından ya da diğer kaynaklardan yapılan kontroller sonucunda
işlemi yapan kişi ya da kişilerin bahse konu suçlarla ilgili olduğunun veya olabileceğinin
anlaşılması halidir. Böyle bir durumla karşılaşan yükümlünün işlemi yapmaktan imtina
göstermesi ve söz konusu işlemi “İşlem Erteleme Talepli” olarak Başkanlığa bildirmesi
gerekmektedir. Söz konusu kişi ya da kişilerin şahsi hesaplarına yönelik olmamakla beraber
ilişkili oldukları (ortak, yönetici, vekil, üye vb.) tüzel kişilikler nam veya hesabına
gerçekleştirdikleri işlemlerin de kanaatimizce bu kapsamda değerlendirilmesi faydalı
olacaktır. Özellikle, tüzel kişilerin sanki olağan nitelikte bir ticari iş gibi gösterdiği ancak
yükümlü tarafından, olağan nitelikten uzak ve şüpheli olduğu değerlendirilen işlemlere dair
işlem erteleme talepli ŞİB Formu düzenlenmeden önce, işleme konu kişiler veya işlemin
amacı ile ilgili ek bilgiler toplanmasının, mahiyet açısından önemli olduğu
değerlendirilmektedir.
5.3. El Koymayı Engelleyecek veya Zorlaştıracak Bir Halin Olması
Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen veya hâlihazırda
devam eden işlemlerin tamamlanmasının terörizmin finansmanı ile ilgili olduğu düşünülen
fonlara ya da suçtan elde edilen gelirlere el koymayı engelleyeceğine veya zorlaştıracağına
ilişkin tehlikeli bir halin bulunması durumunda da yükümlünün söz konusu işlemi “İşlem
Ertelemeli Talepli” olarak Başkanlığa bildirmesi gerekmektedir. Hesaptaki tüm paranın nakit
olarak çekilmek istenmesi ya da hesaptaki paranın tamamının veya belli miktarının bir başka
ülkeye transfer edilmek istenmesi söz konusu fon veya gelire el koymayı engelleyecek; fon
veya gelirin bir başkasının hesabına transfer edilmek istenmesi ise, her ne kadar paranın
“Bankacılık Sistemi” içinde kalması anlamına geliyor olsa da söz konusu malvarlığına el
koymayı zorlaştıracak durum olarak değerlendirilmektedir.
6.
İşlemlerin Ertelenmesi Taleplerindeki Sürelere İlişkin Durum
6.1. İşlemin Taraflara Tebliği
İşlemlerin taraflara tebliğine ilişkin olarak 5549 sayılı Kanunun 9/A maddesine
müracaat etmek gerekmektedir. İlgili madde uyarınca; Kanunun ve 6415 sayılı Kanunun
uygulanması kapsamında yapılacak tebligatlar, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat
Kanununun 7/A maddesinde düzenlenen elektronik tebligata ilişkin usullere bağlı olmaksızın,
elektronik ortamda tebliğ edilebilmekte ve tebligata elektronik ortamda cevap verilmesi
istenebilmektedir. Bu şekilde yapılan tebligatlar karşı tarafa ulaştığında tebliğ edilmiş
sayılmaktadır. Buna göre şüpheli işlem bildirimlerinin veya sair tebliği gereken işlemlerin süre
hesabında esas alınacak tarihin yükümlünün söz konusu işlemi MASAK Başkanlığına
gönderdiği tarih değil, söz konusu işlemin MASAK Başkanlığına ulaştığı tarih olacağı
anlaşılmaktadır.
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6.2. Sürelerin Hesaplanması
Kanunda 7 iş günü olarak belirlenen süre, Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin üçüncü
fıkrasında; “…İşlemlerin ertelenmesi yükümlü tarafından şüpheli işlem bildiriminde bulunulan
tarihten itibaren yedi iş gününü geçemez” şeklinde spesifik olarak düzenlenmiştir. Yalnızca
ilgili düzenlemenin lafzına bakıldığında, söz konusu 7 iş günü olan sürenin başlangıcının
yükümlü tarafından MASAK Başkanlığına bildirimin yapıldığı günden başlayacağı şeklinde bir
sonuca varılabilir. Bu nedenle sürelerin hesaplanmasında; 6100 sayılı HMK’nin 92’nci
maddesi, 5271 sayılı CMK’nin 39’uncu maddesi ve olağan iş yaşamı göz önünde
bulundurularak 7 iş günlük sürenin söz konusu bildirimin MASAK Başkanlığına ulaştığı tarihi
izleyen iş gününden itibaren başlayacağı ifade etmek yerinde olacaktır. Nitekim bu hususun
MASAK Başkanlığının resmi internet sitesinde yer alan “Sıkça Sorulan Sorular” bölümündeki
147’nci soruda benzer şekilde açıklandığı görülmektedir.
Erteleme Yönetmeliğinin 5 inci maddesi kapsamında Başkanlıkça tespit edilen
malvarlıklarına ilişkin işlemlerin ertelenmesinde, yükümlülerin tebliğ edilen kararda belirtilen
işlemleri tebliğ tarihinden itibaren yedi iş günü süresince gerçekleştiremeyecekleri, 6 ncı
maddesi kapsamında yurtdışı muadil kurumlardan alınan talepler kapsamındaki
malvarlıklarına ilişkin işlemlerin ertelenmesinde de yükümlülerin tebliğ edilen kararda
belirtilen işlemlerin yine tebliğ tarihinden itibaren yedi iş günü süresince
gerçekleştirilemeyeceği düzenlenmiştir.
Kanaatimizce en az bildirim tarihi kadar önem arz eden diğer bir husus, sürelerin
biteceği an ile alakalı olup, mevzuatta süreler iş günü olarak belirtildiğinden işlemin devam
edebilmesi için iş gününün bitmesinin beklenmesi, mesai saatinin bitmesinin iş gününün
bittiği anlamına gelmemesi gerekmektedir. Bilindiği üzere, gelişen teknolojik imkânlarla
bankacılık hizmetlerinin mesai saatlerine bağlı olmadan ve şubelere ihtiyaç duymadan
gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır. Bundan dolayıdır ki yüz yüze olmayan işlemler ile yüz
yüze işlemlere ilişkin erteleme sürelerinin bitişi, işlemlerin doğası gereği farklı anlara denk
gelebilecektir. Nitekim HMK Uygulama Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin dokuzuncu3 ve
onuncu4 fıkraları elektronik işlemler ile fiziki işlemlerin biteceği ana ilişkin farklı düzenlemeler
getirmiştir.
Söz konusu hüküm kıyasen uygulandığında şube nezdinde yetkili veya görevli banka
personeli vasıtasıyla gerçekleştirilecek fiziki işlemlerde söz konusu erteleme süresinin mesai
saati sonunda; internet, ATM, BTM, cep telefonu vb. kanallarla gerçekleştirilebilecek
elektronik işlemlerde ise erteleme süresinin iş gününün bittiği anda, yani gece yarısı 00:00’
da sona ereceği değerlendirilmektedir.
6.3. Süresi İçinde Tebliğ Edilmeyen Kararlar
MASAK Başkanlığınca süresi içinde tebliğ edilmeyen kararlara ilişkin işlemlerde, diğer
bir deyişle mevzuatta belirtilen işlemi yapmaktan imtina eden yükümlüye, işlemin ertelenmesi
veya ertelenmemesi yolunda bir karar Başkanlıkça tebliğ edilmediği durumda; MASAK Genel
Tebliğinin 4’üncü maddesinin sekizinci fıkrasında belirtildiği üzere ve yükümlüler için
hazırlanan ve Başkanlığın resmi internet sitesinden yayınlanan Şüpheli İşlem Rehberlerinde
yer alan açıklamalara göre yükümlüler imtina gösterdikleri erteleme talebine konu işlemi
gerçekleştirebileceklerdir
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6.4. Süresi Biten Kararlar
Maliye Bakanı tarafından ilgili mevzuata dayanılarak ertelenen işlemlerden süresi
bitenler üzerinde kısıtlama, süreli idari işlemlerin özelliği gereği doğal olarak sona erecektir.
Böyle bir durumun sonunda, yükümlüler nezdinde veya aracılıklarında yapılmaya teşebbüs
edilen yeni bir işlem olduğu durumlarda; yükümlülerin işlemi yine mevzuat kapsamında risk
bazlı değerlendirmeye tabi tutarak hareket etmeleri kanaatimizce yerinde olacaktır.
7.

Olağanüstü Hal (OHAL) Boyunca Uygulanacak Süre

Mevzuatta belirtilen sürelere ilişkin olarak, Kanunun 7 iş günü olarak belirlediği süre, 15
Temmuz 2016 tarihinde Ülkemizde yaşanan elim hadiselerin ardından ilan edilen Olağanüstü
Hal (OHAL) süresince değişikliğe uğramıştır. Ülke genelinde ilan edilen OHAL kapsamında
alınması gereken tedbirler hakkında çıkarılan 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin
(KHK) Mali Suçlara İlişkin Tedbirler başlıklı 7’nci maddesi gereğince OHAL süresince terör
örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut
bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kişi, kurum ve kuruluşlar ile ilgili olarak 5549 sayılı
Kanunun 19/A maddesinin birinci fıkrasında yedi iş günü olarak belirlenen süre 30 iş günü
olarak uygulanacaktır. Ancak hukukun genel prensiplerinden sayılan kanunların geriye
yürümezliği ilkesi gereği söz konusu sürenin uzaması, KHK’nin çıktığı tarihte yükümlülere
Başkanlıkça tebliğ edilmiş kararlardaki süreyi etkilemeyecektir.
Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da 30 iş günü olan sürenin kimlere yönelik
uygulanacağı yönündedir. 670 sayılı KHK’de açıkça ifade edilen durumda olmadığı
değerlendirilen kimselerin işlemlerine yönelik uygulanacak erteleme(imtina) süresinin 30 iş
günü değil 7 iş günü şeklinde uygulanacağı aşikârdır. Keza OHAL dönemleri geçici süreli
olduğundan, ilerleyen günlerde OHAL’in sona ermesiyle beraber, 30 iş gününe çıkarılan
uygulamanın da kendiliğinden sona ereceğini ve genel süre olan 7 iş günlük süre üzerinden
uygulamanın devam edeceğini ifade etmek gerekmektedir.
Sonuç
Çalışmamızın ana konusunu özetle; ülkemizde aklama ve terörün finansmanıyla
mücadele sistematiğinde yeni bir düzenleme olarak karşımıza çıkan işlemlerin
ertelenmesi/askıya alınması tedbirinin usul ve esasları ile bundan anlaşılması ve yapılması
gerekenlere dair açıklama ve önerilerimiz oluşturmaktadır. Aklama ve terörün finansmanı
suçlarıyla mücadelede, bu suçların özellikle ulusal ve uluslararası organize suç örgütleri
tarafından işlendiği göz önüne alındığında, mücadele sistematiğinizin dinamik bir yapı
üzerine kurulması gerekmektedir. Diğer bir deyişle suçla mücadeleye konu mevzuatınızın ve
uygulamanızın güncel ve yeniliklere derhal uyum sağlaması önem arz etmektedir. İşlemlerin
ertelenmesi/askıya alınması olarak adlandırılan uygulama, özellikle birkaç tuşa basıldığında
ülkeler arasında finansal trafiğe çıkabilen hatta izini yok ettirip ortadan kaybolabilen şüpheli
malvarlıkları hakkında gerekli incelemenin yapılabilmesi için yetkili otoritelere zaman
kazandıran bir tedbir uygulamasıdır. Bu açıdan söz konusu düzenlemeye sahip ülkelerde
olduğu gibi, Ülkemizin de aklama ve terörün finansmanı suçlarıyla mücadelede etkinliğini
artıracağı önemli adımlarından biridir.
Ayrıca, işlemlerin ertelenmesi/askıya alınması düzenlemesinin Ülkemizde hayata
geçmesi, gerek mevzuat gerekse uygulama alanında uluslararası tavsiye, direktif vb.
düzenlemelerde getirilen yeniliklere zamanında ve eksiksiz uyum sağlanmış olması
açısından da önemlidir. Önleyici tedbirler kapsamında, “suçun önlenmesi” amacına doğrudan
hizmet eden işlemlerin ertelenmesi/askıya alınması tedbirinin, amacına uygun ve eksiksiz
olarak yerine getirilmesinde en büyük sorumluluk şüphesiz yükümlülere düşmektedir.
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Özellikle bankalar gibi Uyum Görevlisi atanan ve Uyum Birimi bulunan yükümlülerin, aklama
ve terörün finansmanı suçlarıyla mücadelede oluşturdukları kurum politika ve prosedürlerini
yeniden gözden geçirmelerinin, gerekli ise yüksek risk taşıyan ve sürekli izleme ve kontrol
faaliyetine tabi tutmaları gereken müşteri profillerini güncellemeleri, banka sisteminin
erteleme talepli işlemlere uygun hale getirilmesini sağlamaları önem arz etmektedir. Diğer
taraftan, nihai sorumlu olan Yönetim Kurulu başta olmak üzere, Denetim Komitesi ile İç
Kontrol ve İç Denetim gibi birimlerin Uyum Birimlerine yeterli katkı ve desteği sağlamasının
önem arz ettiği değerlendirilmektedir. Ayrıca, yükümlü personelinin bu önemli uygulama
hakkında bilgilendirilmesinin ve farkındalıklarının artırılmasının sağlanması gerekmektedir.
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Dipnotlar
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5549 Sayılı Kanun Maddesi
İşlemlerin ertelenmesi MADDE 19/A- (Ek: 14.4.2016 - 6704/20 md.)
(1) Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da hâlihazırda devam
eden işlemleri, işleme konu malvarlığının aklama veya terörün finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair
şüphe bulunması üzerine; Başkanlıkça şüpheyi teyit etmek, işlemi analiz etmek ya da gerekli
görüldüğünde analiz sonuçlarını yetkili makamlara intikal ettirmek amacıyla yedi iş günü süreyle askıya
almaya veya bu işlemlerin aynı süreyle gerçekleşmesine izin vermemeye Bakan yetkilidir.
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin
Ertelenmesine Dair Yönetmelik Maddesi
Şüpheli işlem bildirimlerine istinaden işlemin ertelenmesi
MADDE 4–(1) Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da
halihazırda devam eden işleme konu malvarlığının aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili
olduğuna dair şüpheyi destekleyen belge veya ciddi emare bulunması durumunda, yükümlüler şüpheli
işlem bildirimini Başkanlığa gerekçeleri ile birlikte işlemin ertelenmesi talebi ile gönderirler.
(2) Erteleme talepli şüpheli işlem bildirimlerine konu işlemin olağandışı nitelikli olması, çeşitli veri
tabanlarından ya da diğer kaynaklardan yapılan kontroller sonucunda işlemi yapan kişi ya da kişilerin
suçla ilgili olduğunun veya olabileceğinin anlaşılması, işlemin tamamlanmasının terörizmin finansmanı
ile ilgili olduğu düşünülen fonlara ya da suçtan elde edilen gelirlere el koymayı engelleyeceğine veya
zorlaştıracağına ilişkin tehlikeli bir halin bulunması gibi göstergelere haiz olması gerekmektedir.
(3) Şüpheli işlem bildirimlerini işlemin ertelenmesi talebi ile Başkanlığa gönderen yükümlüler, işlem
hakkında Bakan tarafından verilecek karar Başkanlıkça kendilerine tebliğ edilinceye kadar, işlemi
gerçekleştirmekten imtina ederler. İşlemlerin ertelenmesi, yükümlü tarafından şüpheli işlem bildiriminde
bulunulan tarihten itibaren yedi iş gününü geçemez.
(4) Erteleme talebi ile gönderilecek şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin usul ve esaslar şüpheli işlem
bildirim rehberlerinde belirlenir.
Başkanlıkça tespit edilen malvarlıklarına ilişkin işlemlerin ertelenmesi
MADDE 5 – (1) Başkanlıkça yükümlü nezdinde bulunduğu tespit edilen malvarlığıyla ilgili olarak, aklama
veya terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüpheyi destekleyen belge veya ciddi emare
bulunması durumunda; Bakanın ilgili malvarlığına ilişkin işlemlerin ertelenmesine yönelik kararı
Başkanlıkça ilgili yükümlülere tebliğ edilir. Yükümlüler, tebliğ tarihinden itibaren yedi iş günü süresince
kararda belirtilen işlemleri gerçekleştiremezler.
Yurtdışı muadil kurumlardan alınan talepler
MADDE 6 – (1) Yabancı bir muadil kuruluş tarafından aklama veya terörizmin finansmanı suçuna ilişkin
işlemin ertelenmesi yönündeki gerekçeli talebi Başkanlıkça değerlendirilir. Başkanlıkça aklama veya
terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüpheyi destekleyen belge veya ciddi emare
bulunması durumunda, bu talep Bakan tarafından karara bağlanır. Bu yetki kullanılırken mütekabiliyet
ilkesi gözetilir.
(2) Bakanın ilgili malvarlığına ilişkin işlemlerin ertelenmesine yönelik kararı Başkanlıkça ilgili yükümlülere
tebliğ edilir. Yükümlüler, tebliğ tarihinden itibaren yedi iş günü süresince kararda belirtilen işlemleri
gerçekleştiremezler.
(3) İşlemlerin ertelenmesine karar verilebilmesi için yabancı muadil kuruluşun gerekçeli talebinde asgari
olarak;
a) Erteleme işlemini gerçekleştirecek yükümlüye ve işleme ilişkin detaylı bilgilere,
b) İşlemin aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile bağlantısına yönelik şüpheyi destekleyici belge
veya ciddi emarelere ilişkin bilgilere,
c) Talebe konu kişilerin açık kimlik bilgilerine,
ç) İlgili ülkede konuya ilişkin yürütülen sürecin mahiyetine ilişkin bilgilere,
yer verilir.
(4) Talebe ilişkin karar, talebi yapan muadil kuruluşa Başkanlıkça bildirilir.
(2) Bu yetki, yabancı bir muadil kuruluşun işlemin askıya alınması veya gerçekleşmesine izin
verilmemesi yönündeki gerekçeli talebinde yer alan işlemler hakkında da Başkanlıkça aklama veya
terörün finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüphe görülmesi şartıyla mütekabiliyet ilkesi gözetilerek
kullanılabilir.
(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle
belirlenir.”
Financial Intelligence Unit – FIU.
Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter. Elektronik ortamda yapılacak işlemlerin,
ertesi güne sarkmaması açısından saat 00:00’a kadar yapılması zorunludur.
Fizikî ortamda yapılan işlemlerde süre mesai saati sonunda biter.
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Parasal Gevşemenin Peşinden Koşmak:
Borsa İstanbul Örneği
Yrd. Doç. Dr. Gönül Yüce Akıncı*
Yrd. Doç. Dr. Merter Akıncı**
Yrd. Doç. Dr. Fatma Küçükçaylı***
Öz
Bu çalışmada, Amerikan Merkez Bankası (FED) tarafından uygulanan parasal gevşeme
(quantitative-easing) politikalarının Borsa İstanbul üzerindeki etkileri 2005:12-2015:12 dönemi için
eşanlı denklem sistemleri kullanılarak incelenmiştir. Değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin
belirlenebilmesi amacıyla Johansen-Juselius ve Maki analizleri uygulanmış ve analiz bulguları, ilgili
değişkenler arasında uzun dönemli ilişkilerin geçerli olduğunu ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra,
değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri VECM temelli Granger nedensellik testi ile sınanmış ve
beklentilerle uyumlu olan nedensellik ilişkilerinin varlığı kanıtlanmıştır. Nedensellik bulgularını
destekleyen eşanlı denklem sistemi tahmin sonuçları, para arzındaki bir artışın enflasyon oranını
artırdığını, yükselen enflasyon düzeyinin faiz oranları üzerinde yukarı yönlü baskılar yarattığını, artan
faizlere bağlı olarak döviz kurunun değerlendiğini ve borsa endeksinin yükseldiğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Parasal Gevşeme, Amerikan Merkez Bankası, Menkul Kıymet Borsası, Eşanlı
Denklem Sistemi.
JEL Sınıflandırması: C36, E52, E58, G23.
Pursuing Quantitative Easing:
The Case of Borsa Istanbul
Abstract
In this study, the effects of the quantitative easing policies applied by Federal Reserve Bank
(FED) on Borsa İstanbul are examined using simultaneous equation system in the period 2005:122015:12. Johansen-Juselius and Maki cointegration analyses are applied to determine the
cointegration relationship among the variables and the findings of the analysis show the validity of
long-run relationships among the variables. Besides, the causality nexus among the variables is tested
using Granger causality analysis based on VECM and the causal linkages among the variables are
found that are compatible with the expectations. The results of the simultaneous equation system
supporting the causality findings point out that an increase in money supply raises inflation rate, rising
inflation rate creates upward pressures on interest rate, depending on increasing interest rate
exchange rate appreciates and index of stock market raises.
Keywords: Quantitative Easing, Federal Reserve Bank, Stock Market, Simultaneous Equation
System.
JEL Classification: C36, E52, E58, G23.

1. Giriş
Borsa oynaklığı, hem politika yapıcılar hem de piyasa katılımcıları için uzun zaman
boyunca büyük bir ilgi odağı olmuştur. Politika yapıcılar tarafından borsa oynaklığının reel
*
**
***
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aktivite üzerindeki yayılma etkisi dikkate alınırken, piyasa katılımcıları ise varlık fiyatları
üzerindeki etkisiyle ilgilenmekte ve ilgili karar birimleri iktisadi tercihlerini belirlerken merkez
bankaları tarafından uygulanan para politikalarını büyük bir titizlikle incelemektedirler (Çelik
vd., 2015, s.52). Para politikası kararları, enflasyon ve reel çıktı gibi makroekonomik
değişkenleri düzenlemek için alındığında, bu değişkenler dolaylı olarak ve belli bir gecikme
göstererek etkilenmektedir. Buna karşın, finansal piyasalar ise açıklanan yeni bilgilere daha
hızlı tepki göstermektedir. Söz konusu bu süreç bazı makroekonomik faktörler itibariyle
hedefin aşılması anlamına gelebilmektedir. Genişletici bir para politikası uygulaması bir
taraftan faiz oranlarının düşmesine yol açarak yabancı sermayenin ülkeden çıkışına ve döviz
kurunun yükselmesine sebep olmakta, diğer taraftan da yatırım maliyetini düşürerek gelir
düzeyini artırmakta ve ithalat eğilimini tetikleyerek tekrar döviz kurunun yükselmesine neden
olabilmektedir. Söz konusu böylesi bir süreçten de anlaşılabileceği gibi ilk durumda finansal
piyasalar doğrudan döviz kurlarını etkileyebilmekte, ikinci durumda ise reel piyasaların kurlar
üzerindeki intibak etkisi belirli bir gecikme yoluyla kendisini gösterebilmektedir. Dolayısıyla,
para politikası değişikliklerinin doğrudan yansımalarının belirlenmesinde ve aktarım
mekanizmasının anlaşılmasında finansal değişkenlerin önemi artmaktadır (Adanur-Aklan ve
Nargeleçekenler, 2012, s.105).
Temel amacı fiyat istikrarını sağlamak olan merkez bankaları, bu istikrarı sağlarken
daha çok geleneksel para politikalarını ve genellikle de kısa vadeli faiz oranlarını
kullanmaktadırlar. Merkez bankaları kısa vadeli faiz oranlarında değişiklikler yaparak aktarım
mekanizmalarının yoluyla ekonomideki finansman kanallarını etkileyebilmektedirler. Merkez
bankaları tarafından uygulanan parasal genişleme politikaları yardımıyla ekonomideki
istikrarsızlığın önüne geçilememesi durumunda, finansal/reel piyasaları rahatlatmak ve
ekonomiyi durgunluk kıskacından kurtarabilmek için geleneksel olmayan para politikaları da
sıklıkla uygulanan araçlar olarak ekonomik sistemdeki yerini almıştır (Vural, 2013, s.20-21).
2008 yılında yaşanan küresel finansal kriz ile hem gelişmiş hem de gelişmekte olan
ülke merkez bankaları, krizin ekonomik sistem üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve
ekonomiyi tekrar canlandırmak için uzun zamana yayılan bir parasal gevşeme politikasına
yönelmişlerdir. Bu süreç içerisinde ilk olarak geleneksel para politikaları uygulanarak yüksek
oranda faiz indirimlerine gidilmiştir. Parasal genişleme politikaları yardımıyla faiz oranlarının
düşürülmesi amaçlanmış ve bu amaç yardımıyla yatırım kapasitesi artırılarak işsizliğin
azaltılması, üretim sürecinin canlandırılması ve böylece ekonomik büyüme dinamizmine
yeniden ulaşılması tasarlanmıştır. Fakat yapılan bu faiz indirimleri gelişmiş ekonomiler için
yeterli olamamış ve bir anlamda likidite tuzakları kaçınılmaz bir hâl almıştır. İktisadi karar
birimlerinin sürece olan güvenlerinin azalması dolayısıyla sistemden beklenen pozitif döngü
başlatılamamış ve böylece faiz oranları düşebileceği maksimum bir seviyenin altına
indirilememiştir. Ayrıca, Euro Bölgesi ve çevre ülkelerinde yaşanan borç sürdürebilirliği
sorunları, sistemi kriz batağına sürükleyen ve içinden çıkılması imkânsız olan bir çevrime
yönlendirmiştir. Olumsuz konjonktürü kırabilmek adına dünya para politikalarına yön veren
başlıca merkez bankalarından Amerikan Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası
(ECB) geleneksel olmayan para politikası tedbiri olarak Nicel Genişleme Politikası/Parasal
Gevşeme (QE) uygulamışlar ve piyasalara yüklü miktarda para enjekte ederek, söz konusu
bu uygulamayı çeşitli finansal varlık alımları yardımıyla desteklemişlerdir (Barlas ve Kaya,
2013, s.2).
Genel olarak belirtmek gerekirse QE politikası, merkez bankalarının yüklü miktarda
para basarak ve piyasada bulunan finansal varlıklardan satın alarak dolaşımdaki emisyonu
artırıp ekonomiyi canlandırma politikası olarak ifade edilmektedir. Para arzındaki bu artışa
bağlı olarak özel tüketim harcamaları kanalıyla enflasyon oranlarının tetiklenmesi
hedeflenmekte ve bu süreç ile birlikte istihdamın artmasına paralel olarak üretim
kapasitesinin genişlemesi arzulanmaktadır. Bir anlamda enflasyonist büyüme politikası
olarak da adlandırılabilen QE politikaları yardımıyla depresyonist eğilimlerden çıkış umudu
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kendini gösterebilmekte ve durgun olan ekonomi tekrar canlandırılabilmektedir. Dolayısıyla,
düşük faiz oranları yardımıyla canlandırılamayan ekonomik sistem, yüksek enflasyon bazlı
bir şok vasıtasıyla hayata döndürülmeye çalışılmaktadır.
Aldığı iktisadi kararlar dolayısıyla dünya ekonomilerini doğrudan etkileyebilen FED’in
QE kanalıyla oluşturduğu amaç, 2008 yılında çöken finans sistemini tekrar ayağa
kaldırabilmek, piyasaya yüklü miktarlarda para sürerek tüketim ve üretim düzeyini yükseltip
istihdamı artırabilmek, yatırım hacmini genişletebilmek ve böylece ekonomiyi
canlandırabilmek ekseninde kendini göstermiştir. Bu amaçlarla, 2008 Aralık ayında başlayan
ve iki yıl süren QE1 paketi, toplam 1.3 trilyon dolarlık hazine bonosu ve ipoteğe dayalı
menkul kıymetin piyasadan satın alınması ve böylece finans sistemine fon aktarılması
hedefleri temelinde uygulanmış, ancak bu program beklenen etkiyi gösterememiştir. FED’in
uyguladığı QE1 politikasının hedeflendiği ölçüde başarılı olmamasının sebeplerinden biri Çin
tarafından uygulanan karşı hamlelerde aranmaktadır. İlgili dönemde Çin, finansal piyasalara
girerek ihracatı için büyük bir önem arz eden döviz kurlarını kontrolü altında tutabilmeyi
başarmış ve Amerika tarafından empoze edilen revalüasyon baskılarına yenilmemiştir. Diğer
taraftan, QE1 politikalarının etkinliğinde karşılaşılan ikinci zorluk ise faizlerin düşük seviyesi
şeklinde kendini göstermiş ve Uygulanan para politikaları etkinliğinin daha yüksek faizli
ortamlarda artabileceği savunulmuştur (Sibert 2010’dan aktaran Sönmezer, 2014, s.39).
FED, Kasım 2010’da başlayan ve 6 ay süren 600 milyar dolarlık tahvil alımını içeren
QE2 paketini uygulamaya koymuş ve ilkine göre daha başarılı sonuçlar elde etmiştir. Bunun
üzerine FED, Eylül 2012’de 1.6 trilyon dolarlık hazine tahvili ve konut kredilerine dayalı
menkul kıymetin satın alınmasını öngören QE3 paketini ekonomiye yönlendirilmiştir.
Politikanın başarısının sağlanabilmesi amacıyla QE3 paketinin istihdamın artması ve
ekonomik canlanma sağlanana kadar süreceğini duyurarak piyasalarda güven oluşturmaya
çalışmıştır. Aralık 2012’de ise QE4 paketini ilan ederek, aylık 85 milyar dolar tutarında uzun
vadeli hazine kâğıtlarını almayı sürdüreceğini açıklamıştır. Ayrıca, QE4 paketinin amacını
faiz oranlarının 0-0.25 bandında tutulması, işsizlik oranının yüzde 6.5’in altına düşmesi ve
enflasyon oranının ise yüzde 2’nin üzerine çıkması olarak açıklayan FED, bu amaçlardan
birinin gerçekleşmesine kadar QE4 politikasını sürdüreceğini de deklare etmiştir. İşsizlik
oranı yüzde 6.5’in altına düştüğünde, Mayıs 2013’de QE4’ü tedrici olarak kaldıracağını
açıklayan FED, yavaş yavaş tahvil alımını azaltarak Ekim 2014’de QE4 uygulamasına ve
tahvil alımlarına son vermiştir.
FED tarafından uygulanan parasal gevşeme programlarının istenilen hedeflere ulaştığı
söylenemese de bazı hedeflere kısmen erişilebildiği Tablo 1’de görülmektedir.
Tablo 1: ABD Ekonomik Göstergeleri
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015T

Büyüme

-0,3

-0,3

2,5

1,6

2,3

2,2

2,4

3,1

Enflasyon

0,7

1,9

1,7

3,1

1,8

1,3

0,9

0,5

İşsizlik

5,8

9,3

9,6

8,9

8,1

7,4

6,1

5,1

Kaynak: IMF, WEO Database, Akt. Eğilmez, M
(2015).http://www.mahfiegilmez.com/2015/09/parasal-genisleme-uygulamalar.html#uds-searchresults.

Tablo 1 incelendiğinde, ABD ekonomisinin QE politikaları yardımıyla resesyondan
çıkarak 2014 yılına kadar büyüme dinamizmi kazandığını ve bu yıldan itibaren durağan
duruma yöneldiğini, nispeten yüksek olarak değerlendirilebilse de 2014 ve 2015 yıllarında
hedeflenen işsizlik oranlarına ulaştığını, ancak bu başarı öyküsünün ise yüksek enflasyon
oranları dolayısıyla ortaya çıktığını göstermektedir. Kaldı ki, parasal gevşeme sürecinin temel
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amacı yüksek enflasyon dolayısıyla ekonomik dinamizmin sağlanması olduğundan, fiyatlar
genel düzeyindeki yükselmenin beklenmeyen bir olgu olmadığını söylemek olası olacaktır.
Bununla birlikte, parasal politikalar finansal kurumlara ve araçlara yeniden güven sağlanmış
olsa da QE’lerin yarattığı büyük likidite genişlemesi birçok alanda yeni spekülatif balonların
oluşmasına da yol açmış durumdadır (Eğilmez, 2015, s. 1).
Bu çalışmada; FED’in parasal gevşeme sürecinin Borsa İstanbul (BİST) üzerindeki
etkileri eşanlı denklem sistemlerinden yararlanılarak analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsam
dâhilinde çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Literatür özetlerinin sunulduğu ikinci bölümü
takiben, çalışmanın üçüncü bölümünde analizlere konu olan veri seti ve model tanıtılacaktır.
Uygulama bulgularının açıklandığı dördüncü bölümün ardından çalışma, genel bir
değerlendirmenin yapıldığı sonuç bölümüyle sona erdirilecektir.
2. Literatür Özeti
FED tarafından uygulanan para politikası kararları hem ulusal hem de küresel finans
piyasalarını etkilediğinden, ilgili ekonomi politikaları yatırımcılar tarafından yakından takip
edilmekte ve böylece yatırım kararları volatil bir yapı sergileyebilmektedir. ABD piyasaları için
yapılan çalışmaların çoğunda, FED para politikası kararlarının hisse senedi piyasaları
üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir (Craine ve Martin, 2003; Rigobon ve Sack, 2004;
Mann, Atra ve Dowen, 2004; Bernanke ve Kuttner, 2005; Kurov, 2012).
Bir kısım çalışmalar ise FED para politikası kararlarının, küresel piyasalara etkisini
ölçmeye yönelmiş ve elde edilen bulgular, FED para politikası kararlarının hisse senedi
piyasaları üzerinde önemli rol oynadığını göstermiştir (Mann vd., 2004, Wongswan, 2009;
Laevan ve Tong, 2012; Wang ve Zhu, 2013; Panait, 2014; Belke ve Beckmann, 2015).Kim
ve Nguyen (2009), Asya-Pasifik’te yer alan 12 ülkenin borsası üzerinde yaptığı çalışmada,
FED ve ECB hedef faiz oranlarının beklenmedik yükselişlerin, hisse senetleri piyasasını
negatif etkilediğini tespit etmişlerdir. Kazi, Wagan ve Akbar (2013) ise 14 OECD ülkesi için
yaptığı çalışmalarında FED para şoklarının varlık fiyatları üzerinde bir etkisi olmadığını tespit
etmişlerdir.
FED’in para politikası kararlarının Türkiye hisse senedi piyasalarına olan etkilerini ölçen
çok az çalışma bulunmaktadır. Çelik vd. (2015) tarafından elde edilen bulgular; TCMB, FED
ve ECB para politikası kararlarının hisse senedi piyasaları üzerinde etkili olduğu yönünde
sonuçlara ulaşmışlardır.
Tablo 2, Literatürde yer alan çalışmalara ilişkin özet bilgileri sunmaktadır.
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Çelik vd. (2015)

2009-2014

1983-2013

ABD, Avro Bölgesi, Japonya,
United Kingdom, Avustralya,
Güney Kore, Tayland ve
Brezilya
Türkiye

1989-2009

15 Ülke

Wang ve Zhu (2013)

Belke ve Beckmann (2015)

1981-2010

14 OECD Ülkesi

1994-2008

Kazi, Wagan ve Akbar
(2013)

ABD

1990-2008

44 Ülke

Laevan ve Tong (2012)

Kurov (2012)

1999-2006

1970-2001

1998-2004

2013

1994-2001

1988-2001

Dönem

Asya-Pasifik’te yer alan 12
ülkenin borsası

Romanya
Asya, Avrupa ve Latin
Amerika
ABD (Standard&Poor 500),
MSCI EuropeanStock Index,
MSCI Pacific Stock Index,
Üç MSCI ülke endeksi
(Almanya,
Japonya
ve
Birleşik Krallık)

ABD

Ülke
ABD

Kim ve Nguyen (2009)

Mann, Atra ve Dowen
(2004)

Wongswan (2009)

Panait (2014)

Rigobon ve Sack (2004)

Craine ve Martin (2003)

Yazar(lar)

Garch, Egarch, Tarch, GJR-Garch
ve Agarch

CointegratedVector-Autoregressive
(CVAR)

VAR Modeli

VAR Modeli

Regresyon Modeli

Panel Regresyon Modeli

EGARCH Modeli

Regresyon Modeli

Regresyon Modeli

Yöntem
Değişen Varyansa Dayalı Tahmin
Yöntemi (GMM)
Değişen Varyansa Dayalı Tahmin
Yöntemi (GMM)
GARCH Modeli

Tablo 2: FED’in Hisse Piyasalarına Olan Etkilerine Yönelik Literatür Özeti

BIST 100 seans oynaklığı üzerinde etkili
olduğu konusunda
güçlü bulgular tespit edilmiştir.

Uluslararası hisse senetleri üzerinde
güçlü bir etkiye sahip olduğu tespit
edilmiş.
Sadece sekiz ekonomiden üçünde uzun
dönemde etki görülmüştür.

Hedef faiz oranlarındaki beklenmedik
yükselişlerin, hisse senetleri piyasasını
negatif etkilemektedir.
Beklenmeyen parasal
gevşeme(sıkılaştırma) politikasında hisse
senedi fiyatlarının artma
(azalış)eğiliminde olduğu tespit edilmiştir
Ekonomik genişleme dönemlerinde,
hisse senetleri eğiliminin negatif yönde
olduğu, ekonominin durgunluk
dönemlerinde ise, pozitif yönde olduğu
belirtilmiştir.
Herhangi bir etki tespit edilememiştir.

Uluslararası hisse senedi getirilerinin
ABD para politikası göstergelerine duyarlı
olduğu tespit edilmiştir.

Politik faiz oranlarıyla hisse senetleri
fiyatı arasında Negatif ilişki tespit
edilmiştir.
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3. Veri Seti ve Metodoloji
Bu çalışmada, FED’in parasal gevşeme sürecinin BİST üzerindeki etkileri eşanlı
denklem sistemlerinden yararlanılarak analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsam dâhilinde ilk
olarak QE sürecinin ABD enflasyon ve faiz oranı üzerindeki etkileri ve böylece Türkiye
ekonomisine olan yansıma süreci dikkate alınmış ve söz konusu bu süreç Genişletilmiş
Fisher Etkisi denkliği yardımıyla irdelenmiştir. İkinci olarak, enflasyon ve faiz
dalgalanmalarından hareketle döviz kurlarının olası tepkileri incelenmiş ve böylece BİST
üzerindeki etkiler saptanmaya çalışılmıştır. Söz konusu ilişkilerin tahmininde Türkiye ve
Amerikan ekonomisine ait tüketici fiyatlarını cinsinden enflasyon düzeyi ve on yıllık devlet
tahvillerine uygulanan faiz oranları dikkate alınmıştır. Ayrıca, döviz kurları itibariyle 12 aylık
ortalamalar üzerinden dolar satış kurları ele alınmış ve kapanış fiyatları bağlamında BİST100 endeks değerleri kullanılmıştır. Zaman serisi analizleri 2005:12-2015:12 dönemine ait
aylık nserilerden oluşmuştur. İlgili dönemin dikkate alınmasının temel nedeni, hem verilere
erişebilme imkânından hem de ekonomik/finansal krizlere yol açma potansiyelini bünyesinde
barındıran FED’in QE politikalarının ifade edilen dönemde adından sıkça söz ettirmesinden
kaynaklanmıştır. Öyle ki, 2008 Küresel Finansal Krizi’nin etkin yürütülemeyen QE
politikalarının bir parçası olduğu argümanı ilgili dönemin incelenmesinde başat bir rol
oynamaktadır. Zaman serisini oluşturan veriler Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD), EconStat, The Modern Financial Data Research Platform ve Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası (TCMB)’nın resmi internet sitelerinden derlenmiştir.
Çalışmada öncelikle değişkenlerin zaman serisi özellikleri incelenmiştir. Çünkü zaman
serisi özellikleri incelenmeden tahmin edilen bir model Granger ve Newbold (1974)’un ifade
ettiği gibi, gerçekte olmayan ilişkilerin varmış gibi görünmesi olarak ifade edilen sahte
regresyonlara neden olabilmektedir. Bu nedenle, model çözümlemelerinde kullanılacak olan
değişkenlerin durağan olup olmadıkları ve eğer durağan iseler hangi seviyede durağan
oldukları Dickey-Fuller (1979, 1981) tarafından geliştirilen ADF birim kök testi ile
belirlenmiştir.
Birçok ekonometrist, standart birim kök testlerinin yapısal değişmelere maruz kalacak
değişkenler için uygun olmadığını belirtmiştir. Dolayısıyla, yapısal değişmelerin söz konusu
olduğu durumlarda ADF ve PP gibi temel durağanlık analizlerinin birim kök hipotezini
reddedememe eğilimi içinde olacağı vurgulanmış ve bu bağlamda değişkenlerin durağan
olup olmadıklarının yalnızca standart birim kök test sonuçlarına bağlı olarak karar
verilmesinin yanıltıcı bulgular ortaya çıkarabileceği ifade edilmiştir. Söz konusu bu eksikliği
giderebilmek amacıyla Zivot ve Andrews (1992) tarafından geliştirilen birim kök testi (ZA),
trend fonksiyonunda tahmini bir kırılmaya izin veren alternatif hipoteze dayanmaktadır. ZA
testinde yapısal kırılmanın içsel olarak kabul edilmesi, bu testin diğer yapısal kırılmalı birim
kök analizlerine kıyasla üstünlüğünü ortaya koymaktadır (Çil-Yavuz, 2006,s.165). ZA birim
kök testi, aşağıdaki üç modelin dikkate alınması suretiyle yapılmaktadır: (Zivot ve Andrews,
1992, s.254)
Model A:
k

yt     yt 1   t  1DU t      d j yt  j   t

(1)

j 1

Model B:
k

yt     yt 1   t   1DTt      d j yt  j   t

(2)

j 1
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Model C:
k

yt     yt 1   t  1DU t      1DTt      d j yt  j   t

(3)

j 1

ZA testinde, ardışık ADF test yöntemi ile örnek içindeki mümkün olan her kırılma
noktası için regresyon denklemi tahmin edilmekte ve tahmin edilen parametreler için t
istatistiği hesaplanmaktadır. ZA testinde model A, ortalamadaki kırılmayı; model B, eğimdeki
kırılmayı ve model C ise yapısal bir değişimin hem ortalama ve hem de eğimi değiştiren bir
kırılmayı vurgulayan denklemi ifade etmektedir (Çil-Yavuz, 2006,s.166). (1), (2) ve (3)
numaralı denklemlerde  , fark operatörünü; t, zamanı ve  t ise beyaz gürültü hata terimini
ifade etmektedir. Her üç modele de ilave edilen yt  j terimi, hata teriminin otokorelasyon
probleminden arındırılması amacını yansıtmaktadır. Ayrıca TB kırılma zamanı olmak üzere,
  TB T eşitliği yardımıyla hesaplanmaktadır. Sırasıyla ortalama ve eğimdeki kırılmaları
gösteren DU t    ve DTt    terimleri,

1 ise t  TB
DU t     
0 aksi durumda

t  TB ise t  TB
DTt     
0 aksi durumda

şeklinde ifade edilen değerleri alan gölge değişkenleridir. ZA birim kök testinde kırılma
noktasını tespit edebilmek amacıyla her olası kırılma tarihi için ifade edilen gölge değişkenler
kullanılarak, En Küçük Kareler (EKK) yöntemi yardımıyla ardışık olarak (T-2) sayıda
regresyon kurulur. Bu işlemin ardından yt 1 değişkeninin katsayısı olan  ’nın en küçük t
istatistiğine sahip olduğu tarih, uygun kırılma noktası olarak seçilir. Kırılma tarihinin
tespitinden sonra  ’nın hesaplanan t istatistiği, ZA kritik değerleri ile karşılaştırılır.
Hesaplanan t istatistiğinin mutlak değer olarak ZA kritik değerinden büyük olması halinde
yapısal kırılma olmadan birim kökün varlığını gösteren temel hipotez reddedilmektedir. Buna
karşın, hesaplanan t istatistiğinin ZA kritik değerinden mutlak değerce küçük olması halinde
ise bir yapısal kırılma ile birlikte serinin durağan olduğunu gösteren alternatif hipotez
reddedilmektedir (Yılancı, 2009,s.328). ZA testinde, DU ve DT gölge değişkenlerinin her ikisi
de istatistiksel açıdan anlamlı ise model C, sadece DU anlamlı ise model A ve sadece DT
anlamlı ise model B tahmin edilmektedir. Ancak ilgili üç modelin hangisinin daha üstün
olduğu konusunda fikir birliği olmaması nedeniyle genellikle A ve C modelleri
kullanılmaktadır. Temel olarak bu analiz yöntemi, modelde dikkate alınan değişkenlerin ilgili
zaman döneminde bir yapısal değişimden kaynaklanan kırılmaya maruz kalıp kalmadığını
ölçmektir.
ZA yapısal kırılmalı birim kök testi durağanlık sürecinde her ne kadar yapısal
kırılmalara müsaade etse de, ilgili gözlem döneminde birden fazla yapısal kırılmanın söz
konusu olması durumunda nispeten zayıf bir test görünümü arz etmektedir. ZA testinin söz
konusu bu eksikliği Lumsdaine ve Papell (1997), Perron (1997), Ng ve Perron (2001) ve Lee
ve Strazicich (2003) tarafından yapılan analizler ile bertaraf edilmeye çalışmış ve bu
yöntemlerde iki yapısal kırılmanın ortaya çıkabilme süreci ele alınmıştır. Bununla birlikte
Carrion-i-Silvestre vd. (2009) tarafından yapılan çalışmada ise beş yapısal kırılma
belirlenebilmekte ve (4)-(8) numaralı denklemler yardımıyla ilgili süreç işletilebilmektedir:
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(4)-(8) numaralı regresyon denklemleri itibariyle sıfır hipotezi yapısal kırılmalar altında
birim kökün varlığını, alternatif hipotez ise yapısal kırılmalar altında birim kökün yokluğunu
ifade etmektedir. İlgili test istatistikleri çeşitli kritik değerler ile karşılaştırılarak hangi hipotezin
seçileceği ve dolayısıyla durağanlık bilgileri belirlenebilmektedir. Hesaplanan test istatistikleri
kritik değerlerden küçük olduğunda sıfır hipotezi reddedilmekte ve dolayısıyla yapısal
kırılmalar ile birlikte serinin durağan olduğu (seride birim kök olmadığı) kabul edilmektedir.
Değişkenlerin durağanlıkları araştırıldıktan sonra sıra eşbütünleşme analizine
gelmektedir. Eşbütünleşme analizi, iktisadi değişkenlere ait seriler durağan olmasalar bile, bu
serilerin durağan bir doğrusal kombinasyonunun olabileceğini, bunun ekonometrik olarak
belirlenebileceğini ve dolayısıyla değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığını
ortaya koyabilmektedir. Bu bağlamda, iki zaman serisi aynı dereceden entegre iseler, bu
durumda iki seri arasında bir eşbütünleşme olabilir ve aralarındaki regresyon yanıltıcı olmaz
(Tarı, 2005,s.405-406). Değişkenler arasındaki eşbütünleşme analizinin test edilebilmesi için
analize tabi tutulan her değişkenin en az birinci dereceden bütünleşik olmaları ve aynı
zamanda değişkenlerin bütünleşme derecelerinin de eşit olması gerekmektedir (Enders,
1995,s.396). Johansen (1988, 1991, 1995) ve Johansen-Juselius (1990) eşbütünleşme testi,
aşağıdaki (9) numaralı regresyon dikkate alınarak yapılmaktadır:
k

xt   (  ' xt 1  0  1t )   0   1t    j xt  j   t

(9)

j 1

Burada xt , t döneminde gözlenen değişkenlerin px1 vektörünü;  terimi, pxr
katsayılar matrisini;  , reşbütünleşik vektörlerini tanımlayan pxr katsayılar matrisini;  0 ,
eşbütünleşik vektörler için kesikli rx1 vektörünü; 1 , eşbütünleşik vektörlerde lineer
deterministik trendlerine olanak tanıyan rx1 katsayılar vektörünü;  0 , denklemdeki px1 kesikli
vektörünü;  1 , px1 lineer trend katsayılar vektörünü ve  j , j=1…k’ya kadar olan ve gecikme
uzunluğunu tanımlayan pxp matrislerini ifade etmektedir.
Gregory ve Hansen (1996) tarafından vurgulandığı üzere, ekonometrik modellerde
seriler arasındaki eşbütünleşme veya bir diğer ifadeyle uzun dönemli ilişkilerin
incelenmesinde yapısal kırılmaları dikkate almayan analiz teknikleri sapmalı sonuçlar
verebilecektir. Bu bağlamda, eşbütünleşme ilişkilerinde yapısal kırılmaları dikkate alan ve
Maki (2012) tarafından gerçekleştirilen çalışma, en fazla beş yapısal kırılmaya olanak
tanıyan ilişkilerin varlığı altında ekonometrik seriler arasındaki uzun dönemli ilişkilerin
belirlenebilmesine öncülük etmektedir. Söz konusu bu testin gerçekleştirilebilmesi için
modelde dikkate alınan serilerin birinci fark değerlerinde durağan, yani I(1) olması
gerekmektedir. Tahmin edilecek olan yapısal kırılma noktalarının içsel olarak belirlenmesine
sürecine tabi olduğu Maki (2012) testinde, her bir dönem olası bir kırılma noktası olarak
seçilmektedir. İlgili süreç işletilirken ilk olarak t istatistikleri hesaplanmakta ve ikinci aşamada
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ise hesaplanan t istatistiklerinin minimum olduğu noktalar belirlenmektedir. Söz konusu
minimum noktaların kırılma noktası olarak dikkate alınması gerektiği Maki (2012) tarafından
önerilmektedir. Maki (2012) yapısal kırılmalı eşbütünleşme modeli, dört temel regresyon
eşitliği üzerine inşa edilmektedir:
Model 0: Sabit Terimde Kırılmanın Olduğu Trendsiz Süreç
yt   

k

 K
i 1

i

  xt  ut

i ,t

(10)

Model 1: Sabit Terim ve Eğimde Kırılmanın Olduğu Trendsiz Süreç
yt   

k

k

i 1

i 1

 i Ki,t   xt   i xt Ki,t  ut

(11)

Model 2: Sabit Terim ve Eğimde Kırılmanın Olduğu Trendli Süreç
yt   

k

k

i 1

i 1

 i Ki,t   t   xt   i xt Ki,t  ut

(12)

Model 3: Sabit Terimde, Eğimde ve Trende Kırılmanın Olduğu Süreç
yt   

k

 K
i 1

i

k

k

i 1

i 1

  t    i tKi ,t   xt   i xt Ki ,t  ut

i ,t

(13)

(10)-(13) numaralı regresyon denklemleri itibariyle sıfır hipotezi yapısal kırılmalar
altında eşbütünleşme ilişkisinin yokluğunu, alternatif hipotez ise yapısal kırılmalar altında
eşbütünleşme ilişkisinin varlığını ifade etmektedir. Hesaplanan ilgili test istatistikleri çeşitli
kritik değerler ile karşılaştırılarak hangi hipotezin seçileceği ve dolayısıyla eşbütünleşme
bilgileri belirlenebilmektedir. Hesaplanan test istatistikleri çeşitli kritik değerlerden küçük
olduğunda sıfır hipotezi reddedilmekte ve seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin geçerli
olduğu (uzun dönemli ilişkilerin söz konusu olduğu) söylenmektedir.
Eşbütünleşme analizinden sonra değişkenler arasında bir sebep-sonuç ilişkisi olup
olmadığı nedensellik analizi ile araştırılmıştır. Granger nedenselliğinde X ve Y gibi iki
değişken arasındaki ilişkinin yönü araştırılır. Eğer mevcut Y değeri, X değişkenin şimdiki
değerinden çok, geçmiş dönem değerleri ile daha iyi tahmin edilebiliyorsa, X değişkeninden
Y değişkenine doğru bir Granger nedenselliğinden söz edilebilir (Charemza ve Deadman,
1993,s.190). Bununla birlikte, modelde dikkate alınan değişkenler arasında eşbütünleşik
ilişkiler elde edilirse, Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) kapsamında eşbütünleşme
analizinden elde edilen hata terimleri de nedensellik modeline ilave edilir. Genel bir formda
belirtmek gerekirse, iki değişken arasındaki eşbütünleşme ilişkisi (14) ve (15) numaralı
kalıplar yardımıyla incelenmektedir:
n

n

i 1
n

i 1

Yt  iYt i   i X t i  1t ECr ,t 1  u1t
n

X t    i X t i    iYt i   2t ECr ,t 1  u2t
i 1

(14)
(15)

i 1

Burada, u1t ve u2t hata terimlerinin ilişkisiz oldukları varsayılmaktadır. Böylece, (14) ve
(15) numaralı denklemler değişkenlerin geçmiş değerlerine bağlı olduğu kadar, kendi geçmiş
değerlerinin de bir fonksiyonudur. Granger nedenselliğinde; Yt ile X t arasında tek ve çift
yönlü bir nedensellik ilişkisi olabileceği gibi, değişkenler arasında herhangi bir nedensellik
ilişkisinin söz konusu olmadığı durum da ortaya çıkabilir.
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Bu çalışmada, FED’in QE politikasının BİST-100 endeksi üzerindeki etkisinin tahmini
için eşanlı denklem sistemleri kullanılmıştır. Genel olarak bir sistem yapısı, bilinmeyen
parametrelerden oluşan denklem grubunu ifade etmektedir. Söz konusu bu sistematik
denklem grupları, sistemde bulunan denklemler arasındaki karşılıklı bağımlılığı dikkate alan
çok değişkenli teknikler kullanılarak tahmin edilebilmektedir. Sistem yöntemleri özellikle
model hakkındaki bütün bilgileri tahmin sürecine dâhil ettiklerinden dolayı, tek denklem
yöntemlerine göre parametreler için daha küçük varyans tahminleri vermekte ve bu nedenle
de tek denklem yöntemlerinden üstün görünmektedirler (Tarı, 2011). Bir sistem yapısının
genel formu,

f  yt , xt ,     t

(16)

şeklinde gösterilebilmektedir. (16) numaralı eşitlikte yer alan yt ve xt sırasıyla içsel ve dışsal
değişkenlerden oluşan vektörleri ve  t ise aralarında seri korelasyon ilişkisi bulunan vektör
grubunu tanımlamaktadır. Yapılan denklem çözümlerinin temel işlevi,  olarak gösterilen
parametre vektörlerinin tahminine dayanmaktadır.

Eşanlı denklem sistemi çözüm tekniklerinden birisi olan 3AEKK yöntemi, En Küçük
Kareler (EKK) yönteminin üç aşamada uygulanmasından oluşmaktadır. Bu yöntemin
kullanılabilmesi için sistemde yer alan tüm yapısal kalıp denklemlerinin ve tüm değişkenlerin
bilinmesi gerekmektedir. Sistemde bulunan yapısal denklemlerin tümü birlikte tahmin
edildiğinden dolayı ilgili denklemlere ait hata terimlerinin birbirleri ile ilişkili olması da söz
konusudur. Bu bağlamda, denklemlerin hata terimleri arasında ilişki olacağı düşünüldüğünde
3AEKK yönteminin uygulanması daha sağlıklı sonuçlar vermektedir (Güriş vd., 2011). Çünkü
İki Aşamalı En Küçük Kareler (2AEKK) yöntemi denklem sistemlerinin kalıntıları arasındaki
kovaryansları dikkate almadığından dolayı genel olarak etkin bir eşanlı tahmin yöntemi
sağlayamamaktadır. Dolayısıyla 3AEKK, modelde yer alan tüm katsayıların tahminine imkân
tanıyan bir eşanlı sistem metodu olarak nitelendirilmektedir.
Yapısal bir ekonometrik modele dayanan 3AEKK yöntemi genel form itibariyle
aşağıdaki gibi bir eşitlik kullanılarak gösterilebilir: (Court, 1974)

y  Z  

(17)

(17) numaralı eşitlikte yer alan y, ortak bağımlı değişkenlerden oluşan gözlem
vektörlerini; Z, ortak bağımlı ve önceden belirlenmiş değişkenlerin oluşturduğu diagonal
gözlem matrislerini ve  ise bilinmeyen katsayılara ilişkin vektörleri temsil etmektedir.
Denklemde yer alan  , E     0 ve E     I eşitliklerinden meydana gelen hata

kalıntılarını belirtmekte olup,  ’ın negatif olmayan sabit matrise ve I’nın ise her bir değişken
üzerindeki gözlem sayısına eşit olduğu bilinen birim matristen oluşmaktadır. Modelde yer
alan ve önceden belirlenmiş değişkenlere ait gözlem matrisleri X ile gösterildiğinde,  ’nın

3AEKK tahmincisi şu aşamalar ile belirlenebilmektedir: (i) (17) numaralı eşitlik  I  X   ile
çarpılır, (ii) dönüştürülmüş sisteme Genelleştirilmiş En Küçük Kareler (GEKK) yöntemi
uygulanır ve (iii) dönüştürülen eşitlikte  ’ın tutarlı tahmincisi olan S,  yerine ikame edilir.
Bu bağlamda,  ’nın 3AEKK tahmincisi olan ˆ ,

ˆ  A  I  X  y

(18)
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formunda ifade edilir. (18) numaralı eşitlikte yer alan A ve M vektörleri ise (19) numaralı
matris kalıbı yardımıyla elde edilmektedir:

 S  X X

 Z I  X 

 I  X  Z   A

  0
    
  M  1 

0

(19)

(18) ve (19) numaralı denklemlerin çözümü ile elde edilen (20) numaralı eşitlik, standart
3AEKK tahmincisini temsil etmektedir:



ˆ  Z   S 1  X  X X  X  Z
1







1

1
Z   S 1  X  X X  X  y



(20)

4. Uygulama Bulguları
Bu çalışmada, FED’in parasal gevşeme politikasının BİST üzerindeki etkileri eşanlı
denklem sistemlerinden yararlanılarak 2005:12-2015:12 dönemi itibariyle analiz edilmeye
çalışıldığı için ilk olarak ortaya çıkması muhtemel olan mevsimsel etkilerin giderilebilmesi
amacıyla X12 kriteri esas alınmış ve seriler mevsimsel etkilerden arındırılmıştır. Shiskin vd.
(1967) tarafından geliştirilen bu yöntem, aylık ya da çeyrek dönemlik verilerin mevsimsel
düzenlemesinin gerçekleştirilmesi için kullanılmaktadır. Toplamsal ya da çarpımsal
düzenlemeleri mevsimsellik sistematiğine uyarlayan bu prosedür, X11 ARIMA tekniğinin
geliştirilmiş bir versiyonudur. Bu bağlamda, bütün analizlerde mevsimsel etkilerden
arındırılan veriler kullanılmıştır.
Zaman serisi analizleri, değişkenlerin durağan olup olmadıklarının araştırıldığı birim kök
testleri ile başlamaktadır. Tablo 3, ADF birim kök testi sonuçlarını göstermektedir.
Değişkenlerin tamamının sabit, sabitli-trendli ve sabitsiz-trendsiz ADF testine tabi tutulduğu
dikkate alındığında, bütün değişkenlerin birinci fark düzeylerinde durağan olduğu
görülmektedir.
Tablo 3: ADF Birim Kök Testi Sonuçları
Sabitli

Sabitli & Trendli
Sabitsiz & Trendsiz
Birinci
Seviye
Birinci
Seviye
Birinci
Fark
Fark
Fark
***
***
**
1.761(1)
-7.897(0)
-1.643(1)
-8.233(0)
6.629(1)
-1.960(2)
QE
***
***
***
-2.419(1)
-6.663(0)
-2.709(1)
-6.636(0)
-1.337(1)
-6.677(0)
EnflasyonABD
-2.270(1)
-7.247(11)***
-2.380(1)
-7.220(11)***
-0.447(0)
-7.288(11)***
EnflasyonTR
-1.596(1)
-8.672(0)***
-2.759(1)
-8.640(0)***
-1.316(0)
-8.659(0)***
FaizABD
***
***
-1.288(3)
-5.542(2)
-2.449(3)
-5.519(2)
-0.528(3)
-5.567(2)***
FaizTR
***
***
0.878(1)
-8.165(0)
-1.195(1)
-8.400(0)
2.060(1)
-7.855(0)***
Döviz Kuru
***
***
-1.447(0)
-10.939(0)
-2.563(0)
-10.893(0)
0.263(0)
-10.955(0)***
BİST-100
*
*
*
*
*
*
: -2.579
: -2.579
: -3.149
: -3.149
: -1.614
: -1.614
Kritik
**
**
**
**
**
**
: -2.885
: -2.885
: -3.448
: -3.448
: -1.943
: -1.943
Değerler
***
***
***
***
***
***
: -3.486
: -3.486
: -4.036
: -4.036
: -2.584
: -2.584
Not: Parantez içindeki değerler ilgili değişkene ait optimum gecikme uzunluklarını yansıtmakta olup,
bu değerler maksimum 12 gecikme uzunluğu üzerinden Schwarz Bilgi Kriteri kullanılarak elde
edilmiştir. *, ** ve *** işaretleri ilgili değişkenin sırasıyla %10, %5 ve %1 önem seviyesinde durağan
olduğunu yansıtmaktadır.
Değişken

Seviye

Yapısal değişmelerin söz konusu olduğu durumlarda ADF testi gibi temel durağanlık
analizlerinin birim kök hipotezini reddedememe eğilimi içinde olacağından ve bu bağlamda
değişkenlerin durağanlıklarının yalnızca standart birim kök test sonuçlarına bağlı olarak karar
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verilmesinin yanıltıcı bulgular ortaya çıkarabileceğinden dolayı, çalışmanın bu aşamasında
ZA yapısal kırılmalı birim kök analizleri gerçekleştirilmiş ve sonuçlar Tablo 4’de gösterilmiştir.
Tablo 4: ZA Tek Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi Sonuçları
Model A
Model B
Model C
MinimumTest
Minimum Test
Kırılma Minimum Test Kırılma
Kırılma
İstatistiği
İstatistiği
Tarihi
İstatistiği
Tarihi
Tarihi
-3.807(1)
2009:06
-3.323(1)
2009:08
-4.446(1)
2009:12
QE
-3.575(12)
2010:10
-2.062 (12)
2010:04
-4.164(12)
2010:10
EnflasyonABD
-4.324(12)
2010:09
-4.193(12)*
2010:02
-4.585(12)
2010:03
EnflasyonTR
-4.901(1)*
2010:05
-4.119(1)*
2010:06
-4.840(1)*
2010:05
FaizABD
-3.863(12)
2009:10
-2.391(12)
2010:04
-3.674(12)
2008:12
FaizTR
-1.834(2)
2009:07
-2.776(2)
2009:11
-2.763(2)
2010:02
Döviz Kuru
-3.788(10)
2008:09
-3.949(10)
2008:11
-4.255(10)
2009:02
BİST-100
*
*
*
: -4.58
: -4.11
:-4.82
Kritik
**
**
**
: -4.93
: -4.42
: -5.08
Değerler
***
***
***
:-5.34
: -4.80
:-5.57
Not: Parantez içindeki değerler, maksimum 12 gecikme uzunluğu dikkate alınarak SIC’ye göre
belirlenen optimum gecikme uzunluklarını yansıtmaktadır.*, ** ve *** işaretleri ilgili değişkenin sırasıyla
%10, %5 ve %1 önem seviyesinde durağan olduğunu yansıtmaktadır.
Değişken

Tablo 4’de gösterilen ZA yapısal kırılmalı birim kök test sonuçlarına göre, sadece ABD
faiz oranlarına ait minimum test istatistikleri çeşitli önem düzeylerindeki kritik değerlerden
büyük oldukları için belirlenen tarihte meydana gelen kırılmayla serinin durağan olduğunu
gösteren alternatif hipotez kabul edilmektedir. Diğer değişkenlere ait minimum test
istatistikler ise çeşitli önem düzeyindeki kritik değerlerden küçük olduklarından dolayı ilgili
değişkenler için belirlenen tarihte meydana gelen kırılmayla durağan oldukları hipotezi
reddedilmekte ve dolayısıyla da kırılma olmadan seride birim kökün varlığını gösteren temel
hipotez kabul edilmektedir. Genel bir ifadeyle belirtmek gerekirse, ortalama ve eğimdeki
kırılmaları içselleştirdiği için C modelinin daha tutarlı sonuçlar ortaya koyduğunu söylemek
mümkündür. Sonuçlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Amerikan ekonomisine kıyasla
Türkiye ekonomisinin öncü göstergelerinin FED tarafından uygulanan parasal gevşeme
politikalarına bağlı olarak daha hızlı tepkide bulunduklarını söylemek olasıdır. Öyle ki, C
modeline göre 2009:12 tarihinde bir yapısal kırılma sergileyen parasal gevşeme süreci
Türkiye’deki enflasyon ve döviz kurunu yaklaşık iki ay sonra etkilemiş, faiz ve borsa endeksi
ise Amerikan ekonomisindeki parasal gevşeme politikalarına ilişkin beklentilere dayalı olarak
yapısal kırılma tarihinden çok önce etkilenmiştir.
ZA birim kök testi her ne kadar yapısal kırılma sürecini bünyesinde barındırsa da,
dikkate alınan dönem içerisinde birden fazla yapısal kırılmaların söz konusu olduğu
durumlarda etkinliğini kaybedebilmektedir. Bu bağlamda, daha fazla yapısal kırılmanın
kendini gösterdiği süreçlerde Carrion-i-Silvestre vd. (2009) tarafından modellenen birim kök
testinin işletilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla Tablo 5, Carrion-i-Silvestre
yapısal kırılmalı birim kök test sonuçlarını yansıtmaktadır. Analiz sonuçları, değişkenlerin
seviye değerleri itibariyle hesaplanan test istatistiklerinin kritik değerlerden büyük olması
dolayısıyla durağan olmadıklarını, ancak ilgili serilerin birinci farklarının alınması ölçüsünde
birim kök sorunundan arındıklarını, bir diğer ifadeyle durağan forma ulaştıklarını yansıtmıştır.
Bu bağlamda, ilgili değişkenlerin birinci fark düzeyinde yapısal kırılmalar itibariyle durağan
olduğu, yani serilerin I(1) olduğu söylenebilir. Ayrıca, ZA testine kıyasla daha fazla yapısal
kırılmanın belirlenebilmesine olanak tanıyan Carrion-i-Silvestre testinden elde edilen
bulguların kırılma tarihleri bakımından ZA testi ile benzer sonuçları verdiği söylenebilmekte
ve Türkiye ekonomisinin temel göstergelerinin Amerikan Merkez Bankası tarafından
uygulanan politikalardan etkilenebildiği ifade edilebilmektedir.
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Tablo 5: Carrion-i-SilvestreÇoklu Yapısal Kırılmalı Birim Kök Test Sonuçları
Seviye Değerleri
Kırılma Tarihleri
MZα
MSB
MZt
-15.985
0.288
-4.454
2008:12, 2009:04, 2010:11,
(-33.423) (0.174) (-4.853)
2012:09, 2013:02
-17.367
0.206
-5.017
2009:07, 2012:07, 2013:04,
EnflasyonABD
(-39.330) (0.189) (-7.930)
2014:02, 2015:01
-15.550
0.318
-2.846
2009:05, 2010:07, 2011:03,
EnflasyonTR
(-42.259) (0.119) (-4.080)
2012:12, 2015:01
-18.661
0.285
-1.776
2008:12,
2010:10, 2011:09,
FaizABD
(-40.633) (0.276) (-3.741)
2012:07, 2015:01
-13.300
0.260
-2.007
2008:10, 2010:09, 2011:08,
FaizTR
(-27.861) (0.197) (-2.367)
2012:05, 2015:01
-20.151
0.365
-1.123
2008:08, 2009:03, 2010:10,
Döviz Kuru
(-43.887) (0.288) (-2.873)
2014:01, 2015:01
-15.352
0.243
-2.112
2008:11, 2009:02, 2011:12,
BİST-100
(-34.440) (0.279) (-2.980)
2013:08, 2014:01
Birinci Fark Değerleri
Değişkenler
Kırılma Tarihleri
PT
MPT
MZα
MSB
MZt
3.452***
3.770***
-24.876** 0.126*** -2.172* Carrion-i-Silvestre vd. (2009)
ΔQE
(5.642)
(5.642)
(-13.363) (0.142) (-2.044) tarafından önerilen uygun
**
4.779**
-28.848** 0.133*** -3.116*** test yöntemleri kullanılarak
ΔEnflasyonABD 4.815
(6.003)
(6.003)
(-14.043) (0.148) (-2.451) belirlenen yapısal kırılma
2.218***
2.331***
-33.221*** 0.110*** -2.484** tarihleri sadece serilerin
ΔEnflasyonTR
(5.105)
(5.105)
(-18.883) (0.141) (-2.307) seviye değerleri itibariyle
3.319***
3.327***
-29.056*** 0.096** -3.752*** raporlanmıştır. Bu durumun
ΔFaizABD
nedeni,
serilerin
(5.869)
(5.869)
(-17.774) (0.101) (-3.025) temel
halleri
itibariyle
4.007**
3.982**
-31.159***
0.186*
-2.848* orijinal
ΔFaizTR
noktalarını ifade
(5.468)
(5.468)
(-20.067) (0.188) (-2.771) kırılma
***
***
**
*
**
etme
arzusundan
ileri
5.511
5.360
-27.751
0.144
-3.339
ΔDöviz Kuru
gelmektedir.
(6.140)
(6.140)
(-17.744) (0.147) (-3.058)
2.289***
3.012**
-23.321*** 0.121*** -3.557*
ΔBİST-100
(5.049)
(5.049)
(-11.850) (0.149) (-3.442)
Not: Δ terimi, fark operatörünü ifade etmektedir. *, ** ve *** işaretleri sırasıyla %10, %5 ve %1 önem
seviyesinde ilgili değişkenin durağan olduğunu yansıtmaktadır. Parantez içindeki değerler 1000
iterasyon ile üretilen kritik değerleri göstermektedir.
Değişkenler
QE

PT
19.995
(9.370)
12.116
(8.842)
17.553
(8.057)
11.967
(9.003)
16.540
(9.151)
12.228
(7.586)
24.260
(9.980)

MPT
24.113
(9.370)
16.576
(8.842)
21.317
(8.057)
19.990
(9.003)
24.076
(9.151)
18.881
(7.586)
33.213
(9.980)

Modelde dikkate alınan değişkenler arasında uzun dönemli ilişkilerin söz konusu olup
olmadığını araştırabilmek amacıyla yapılan ve çoklu ilişkileri dikkate alan Johansen-Juselius
eşbütünleşme test sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur. Analiz bulguları, değişkenler arasında
beş eşbütünleşme vektörünün olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar, modelde dikkate alınan
değişkenler arasında eşbütünleşik yani uzun dönemli ilişkilerin geçerli olduğunu göstermekte
ve bu bağlamda ilgili değişkenler arasında en azından tek yönlü nedensellik ilişkisinin varlığı
beklenmektedir.
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Tablo 6: Çoklu İlişkileri Dikkate Alan Johansen-Juselius Eşbütünleşme Test Sonuçları
Çoklu İlişkileri Dikkate Alan Eşbütünleşme Test Sonuçları
Sıfır
Alternatif
İz
%1 Kritik %5 Kritik
Maksimum
%1 Kritik
%5
Hipotezi Hipotez
İstatistiği
Değer
Değer
Özdeğer
Değer
Kritik
İstatistiği
Değer
r0
415.717***
150.077
139.275
201.663***
55.814
49.586
r 1
214.054***
116.987
107.346
86.190***
49.411
43.419
r 1
r2
***
r 3
127.864
87.774
79.341
48.102***
42.863
37.163
r2
r 3
79.761***
62.521
55.245
40.930***
36.193
30.815
r4
r 5
38.830**
41.081
35.010
22.203**
29.261
21.252
r4
r 5
r6
16.628
23.152
18.397
13.396
21.744
17.147
r6
r7
3.231
6.634
3.841
3.231
6.634
3.841
Not: Uygun gecikme uzunluklarının seçiminde Schwarz Bilgi Kriterleri kullanılmış ve maksimum 12
gecikme uzunluğu üzerinden optimum gecikme sayısı belirlenmiştir. ** ve *** işaretleri ilgili değişkenler
arasında sırasıyla %5 ve %1 önem seviyesinde eşbütünleşik ilişkilerin olduğunu yansıtmaktadır.

Birim kök testlerinde olduğu gibi eşbütünleşme testleri itibariyle de yapısal kırılmaların
dikkate alınmaması durumunda sapmalı sonuçların ortaya çıkabilme ihtimalinin söz konusu
olması olağandır. Bu doğrultuda hazırlanan Tablo 7, çoklu yapısal kırılmaları dikkate alan
Maki eşbütünleşme analiz sonuçlarını yansıtmaktadır.
Tablo 7: Çoklu Yapısal Kırılmaları Dikkate Alan Maki Eşbütünleşme Analiz Sonuçları
Kırılma
Model

En Fazla Bir
Kırılma

En Fazla İki
Kırılma

En Fazla Üç
Kırılma

En Fazla Dört
Kırılma

En Fazla Beş
Kırılma

-5.844***(-5.700)
[2008:12]

-7.715***(-5.410)
[2008:12,
2010:07]

-7.918***(-5.560)
[2008:12,
2010:07,
2011:06]

-8.006***(-5.770)
[2008:12,
2010:07,
2011:06,
2012:12]

-6.121***(-5.520)
[2009:04]

-6.136***(-5.700)
[2009:04,
2010:09]

-6.348***(-5.830)
[2009:04,
2010:09,
2011:08]

-6.759***(-6.050)
[2009:04,
2010:09,
2011:08,
2012:07]

-5.960***(-5.450)
[2010:08]

-6.113***(-5.860)
[2010:08,
2012:08]

-6.451***(-6.250)
[2010:08,
2012:08,
2013:10]

-6.986***(-6.590)
[2010:08,
2012:08,
2013:10,
2014:04]

-6.774***(-6.040)
[2009:01]

-6.950***(-6.620)
[2009:01,
2010:11]

-7.545***(-7.080)
[2009:01,
2010:11,
2013:04]

-7.891***(-7.550)
[2009:01,
2010:11,
2013:04,
2014:11]

-8.156***(-5.950)
[2008:12,
2010:07,
2011:06,
2012:12,
2014:10]
-7.013***(-6.190)
[2009:04,
2010:09,
2011:08,
2012:07,
2014:04]
-7.210***(-6.910)
[2010:08,
2012:08,
2013:10,
2014:04,
2015:01]
-8.423***(-8.001)
[2008:10,
2009:01,
2010:11,
2013:04,
2014:11]

Model 0

Model 1

Model 2

Model 3

Not: Parantez içindeki değerler Maki (2012) Tablo 1’den alınan %1 önem düzeyindeki kritik değerleri,
köşeli parantez içindeki değerler ise kırılma tarihlerini göstermektedir. *** işareti değişkenler arasında
%1 önem düzeyindeki eşbütünleşme ilişkisinin varlığını yansıtmaktadır.

Tablo 7’de sunulan sonuçlar incelendiğinde dört ayrı model için hesaplanan test
istatistik değerlerinin çeşitli kritik değerlerden küçük olduğu gözlenmektedir. Söz konusu bu
bulgu ilgili değişkenler arasında eşbütünleşik, bir diğer ifadeyle uzun dönemli ilişkilerin geçerli
olduğu sonucunu yansıtmaktadır. Analizler kapsamında dikkate alınan bütün değişkenler
arasında uzun dönemli ilişkilerin bulunması dolayısıyla söz konusu değişkenler arasındaki
nedensellik ilişkilerinin belirlenebilmesi amacıyla Granger nedensellik analizi uygulanmıştır.
Granger nedenselliği ve 3AEKK analizleri Genelleştirilmiş Fisher Hipotezi kapsamında ele
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alındığından dolayı (21)-(24) numaralı temel regresyon eşitlikleri dikkate alınarak sebepsonuç ve eşanlı denklem sistemleri çözülmeye çalışılmıştır. Söz konusu bu denklemler,

 EnflasyonTR  EnflasyonABD t  0  1QEt
 FaizTR  Faiz ABD t  0  1  EnflasyonTR  EnflasyonABD t
Döviz Kurut   0   1  FaizTR  Faiz ABD t
BİSTt  0  1Döviz Kurut

(21)
(22)
(23)
(24)

olarak belirlenmiştir. Söz konusu regresyon denklemleri kullanılarak çözümlenen Granger
nedensellik bulguları Tablo 8’de sunulmuştur.
Tablo 8: Granger Nedensellik Analiz Sonuçları
Değişken
Çifti

Nedenselliğin
F-İstatistiği
ECt-1
Yönü
(Prob)
(Prob)
Modelin Optimum Gecikme Uzunluğu: 1
ΔQE-(ΔEnfTR-ΔEnfABD)
→
2.623* (0.079)
-0.688** (0.041)
(ΔEnfTR-ΔEnfABD)-ΔQE
0.724 (0.451)
-0.116 (0.650)
Modelin Optimum Gecikme Uzunluğu: 1
(ΔEnfTR-ΔEnfABD)-(ΔFaizTR-ΔFaizABD)
→
11.741*** (0.000)
-0.276*** (0.003)
(ΔFaizTR-ΔFaizABD)-(ΔEnfR-ΔEnfABD)
0.268 (0.605)
0.440 (0.511)
Modelin Optimum Gecikme Uzunluğu: 1
(ΔFaizTR-ΔFaizABD)-ΔDöviz Kuru
→
3.441*** (0.000)
-0.774*** (0.000)
***
ΔDöviz Kuru-(ΔFaizTR-ΔFaizABD)
→
3.261 (0.000)
-0.657*** (0.000)
Modelin Optimum Gecikme Uzunluğu: 9
ΔDöviz Kuru-ΔBİST
→
2.956*** (0.003)
-0.117* (0.075)
ΔBİST-ΔDöviz Kuru
1.582 (0.132)
-0.088 (0.673)
Not: Modelin optimum gecikme uzunluğunun seçiminde Schwarz Bilgi Kriteri ve maksimum 12
gecikme uzunluğu dikkate alınmıştır. Eşbütünleşme testinde uzun dönemli ilişkilerin elde edilmesi
dolayısıyla modellere hata düzeltme mekanizması da dâhil edilmiş ve ECt-1 olarak adlandırılmıştır. Δ
terimi, fark operatörünü ifade etmektedir. *, ** ve *** işaretleri ilgili değişkenler arasında sırasıyla %10,
%5 ve %1 önem seviyesinde nedensellik ilişkilerinin olduğunu yansıtmaktadır.

Modelde dikkate alınan değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğundan dolayı,
eşbütünleşme denklemlerinden elde edilen hata terimi nedensellik analizlerine dâhil edilmiş
ve EC olarak adlandırılmıştır. Granger nedensellik analiz sonuçları, parasal genişleme
sürecinden enflasyon oranına doğru tek yönlü olarak sebep-sonuç ilişkisinin geçerli olduğunu
göstermiştir. Ayrıca; enflasyon oranından faiz oranına ve döviz kurundan borsa endeksine
doğru yine tek yönlü bir nedensellik bulgusunun olduğu ortaya konmuştur. Diğer taraftan, faiz
oranları ile döviz kuru arasında da çift yönlü sebep-sonuç ilişkilerinin geçerli olduğu da
gözlenmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde, FED tarafından uygulanan parasal gevşeme
politikalarına bağlı olarak hem Amerikan hem Türkiye ekonomisinde enflasyon oranlarının
etkilendiği, enflasyonist eğilimlere paralel olarak faiz oranlarının değişkenlik gösterdiği, faiz
değişmeleri ile birlikte döviz kurlarının volatil bir yapı sergileyebileceği ve dolayısıyla borsa
endeksinin değişebileceği söylenebilir. Dolayısıyla, Türkiye ekonomisinde borsa hacmini
etkileyebilecek temel makroekonomik değişkenlerin FED tarafından uygulanan para
politikaları, enflasyon oranı, faiz oranı ve döviz kuru olduğu söylenebilir. Aralarında
nedensellik ilişkisi olan değişkenlerin hata düzeltme mekanizmalarına ait olan istatistiklerin
negatif ve istatistiki bakımdan anlamlı olması, ilgili değişkenlerin kendi denge değerlerine
yakınsayabileceklerini ve kısa dönemde ortaya çıkabilecek olan dengesizliklerin uzun
dönemde giderilebileceğini ortaya koymuştur. 3AEKK’ya dayalı eşanlı denklem sisteminin
tahmin edilebilmesi için gerekli olan en önemli faktör, model tahminlerinin sağlıklı sonuçlar
vermesini sağlayan araç değişkenlerin tespit edilmesidir. Bu çalışmada, araç değişkenlerinin
tespit edilebilmesi amacıyla Brouwer ve Gilbert (2005) tarafından önerilen yöntemden
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yararlanılmıştır. Adı geçen yazarlar, modelde dikkate alınan ve araç olarak kullanılabilecek
değişkenler ile bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon katsayısının en az 0.30 olması
durumunda ilgili değişkenlerin araç olarak kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte
yazarlar, eşanlı denklem sistemi çözümünde araç değişkenlerin gecikmeli değerlerinin
kullanılmasının daha güvenilir sonuçlar vereceğini de ifade etmişlerdir. İlgili değişkenlerin
optimum gecikme uzunlukları ise AIC, SIC ve HQ gibi bilgi kriterleri kullanılarak
belirlenebilmektedir. Bu bağlamda, araç değişkenlerinin belirlenebilmesi amacıyla AIC ile SIC
kriterlerinden yararlanılmış ve korelasyon katsayıları Tablo 9’da gösterilmiştir. Analiz
sonuçları; ΔQE(1), (ΔEnflasyonTR-ΔEnflasyonABD)(1), ΔFaizTR-ΔFaizABD(1), ΔBİST(1) ve
ΔDöviz Kuru(1) değişkenlerinin araç değişken kapsamında dikkate alınması gerekliliğini
ortaya koymuştur. Seçilen araç değişkenlerin istatistikî bakımdan anlamlı olmaları, güvenilir
araç değişkenlere ulaşıldığının bir göstergesi niteliğindedir. Diğer taraftan korelasyon
katsayıları incelendiğinde, parasal gevşeme sürecinin enflasyon oranları üzerinde yukarı
yönlü baskılar yaratabileceği, artan enflasyona bağlı olarak (22) numaralı denklik yardımıyla
gösterilebilen Genelleştirilmiş Fisher Hipotezi kapsamında faiz oranlarının yükselme trendi
içine girebileceği, yükselen faiz oranlarına bağlı olarak ulusal paranın değer kazanabileceği
bir diğer ifadeyle döviz kurunun düşebileceği ve düşen döviz kuru paralelinde ise borsa
endeksinin ivme kazanabileceği söylenebilir.
Araç değişkenlerin belirlenmesini takiben çalışmanın son aşamasında QE politikasının
borsa endeksi üzerindeki etkisinin belirlenebilmesi amacıyla 3AEKK yöntemine dayanan
eşanlı denklem sisteminden yararlanılmıştır. Bu analiz yönteminin kullanılmasının temel
nedeni, hem Johansen-Juselius eşbütünleşme analizi ile Granger nedensellik analizi
bulgularını teyit edebilmek, hem de (21)-(24) numaralı regresyon denklemlerinde her bir
bağımsız değişkenin, ilgili olduğu bağımlı değişken üzerindeki niceliksel etkilerini tek tek ve
yalnızca bir modelde görebilmektir. Bu kapsamda Tablo 10, eşanlı denklem sistemi tahmin
sonuçlarını yansıtmaktadır.
Johansen-Juselius ve Maki eşbütünleşme, Granger nedensellik analizi ve korelasyon
katsayı sonuçlarını teyit eden eşanlı denklem sistemi bulguları, FED tarafından uygulanan
genişletici para politikalarının enflasyon oranlarını yükselttiğini (β1 katsayısının pozitif olması
nedeniyle), artan enflasyon oranları dolayısıyla Fisher etkisinin devreye girerek yukarı yönlü
olarak faiz oranlarının tetiklendiğini (α1 katsayısının pozitif olması nedeniyle), faiz
oranlarındaki artışlara bağlı olarak ulusal paranın değer kazandığını (γ 1 katsayısının negatif
olması nedeniyle) ve döviz kurunun düşmesine bağlı olarak borsa hacminin arttığını (φ 1
katsayısının negatif olması nedeniyle) olarak göstermektedir. Dolayısıyla, FED tarafından
uygulanan genişletici para politikalarının BİST üzerinde pozitif yönlü bir etkisinin olduğu
savunulabilir. Modelde dikkate alınan değişkenler arasında eşbütünleşik ilişkilerin elde
edilmesinden dolayı analize eşbütünleşme denklemlerinden ulaşılan hata kalıntıları da dâhil
edilmiş ve ECM parametresi beklentileri karşılar nitelikte negatif ve istatistikî bakımdan
anlamlı bulunmuştur. Bu durum, kısa dönemde değişkenlerin kendi denge değerlerinde
ortaya çıkabilecek olan dengesizliklerin uzun dönemde giderilebileceği ve bu değişkenlerin
koentegre bir süreçle optimal dengeye yakınsayabilecekleri şeklinde yorumlanabilir. Bunun
yanı sıra, gerek eşanlı denklem sistemleri ve gerekse de bu denklem sistemini oluşturan
temel denklemlerin nispeten yüksek bir belirlilik katsayısına sahip olmaları, bir bütün olarak
anlamlı etkiler ortaya çıkarmaları ve otokorelasyon problemine yer vermemeleri dolayısıyla
sağlam modeller olduğu söylenebilir. Sonuç olarak, FED tarafından uygulanan para
politikalarının sadece Amerikan ekonomisinin değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin de
yörüngesini etkilediğini ve dolayısıyla da büyük ülke ekonomilerinin uyguladığı iktisat
politikaları ekseninde Türkiye ekonomisinin temel bazı makroekonomik göstergelerinin
etkilendiğini söylemek mümkündür.
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ΔQE

ΔQE(1)

(ΔEnfTRΔEnfABD)

(ΔEnfTRΔEnfABD)(1)

(ΔFaizTRΔFaizABD)
(ΔFaizTRΔFaizABD)(1)

ΔDöviz
Kuru

ΔDöviz
Kuru(1)

ΔBİST

ΔBİST(1)

1.000
[N/A]
1.000
ΔQE(1)
0.304***
[N/A]
[0.000]
0.123*
-0.095
1.000
(ΔEnfTR[0.091]
[0.301]
[N/A]
ΔEnfABD)
0.162*
-0.033
1.000
(ΔEnfTR0.810***
[0.076]
[0.719]
[N/A]
ΔEnfABD)(1)
[0.000]
-0.050*
-0.021
0.282***
0.135
1.000
(ΔFaizTR[0.084]
[0.813]
[0.001]
[0.140]
[N/A]
ΔFaizABD)
-0.001
0.027
0.265***
0.136
1.000
(ΔFaizTR0.954***
[0.987]
[0.767]
[0.003]
[0.137]
[N/A]
ΔFaizABD)(1)
[0.000]
0.278***
0.245***
0.212**
0.116
1.000
ΔDöviz
-0.572***
-0.565***
[0.002]
[0.007]
[0.020]
[0.208]
[N/A]
Kuru
[0.000]
[0.000]
0.170*
0.279***
0.116
0.089
0.085
0.037
0.273***
1.000
ΔDöviz
[0.064]
[0.002]
[0.208]
[0.335]
[0.357]
[0.688]
[0.002]
[N/A]
Kuru(1)
0.181**
-0.029
-0.120
-0.116
0.013
1.000
ΔBİST
0.391***
0.353***
-0.452***
[0.048]
[0.750]
[0.191]
[0.207]
[0.888]
[N/A]
[0.000]
[0.000]
[0.000]
0.143
0.183**
-0.006
-0.029
0.285***
0.264***
0.009
1.000
ΔBİST(1)
-0.457***
-0.451***
[0.119]
[0.046]
[0.944]
[0.753]
[0.001]
[0.003]
[0.915]
[N/A]
[0.000]
[0.000]
Not: ∆ terimi, ilgili değişkenin fark operatörünü yansımaktadır. Parantez içindeki değerler, AIC ve SIC bilgi kriterleri kullanılarak maksimum 12 gecikme
uzunluğu üzerinden hesaplanan optimum gecikme uzunluklarını yansıtmaktadır. Köşeli parantez içindeki değerler, korelasyon katsayısına ait olan olasılık
değerlerini ifade etmektedir. *, ** ve *** işaretleri ilgili değişkenlerin sırasıyla %10, %5 ve %1 önem seviyesinde anlamlı olduğunu yansıtmaktadır. İtalik yazan
değerler, eşanlı denklem sistemlerinin çözümü için gerekli olan araç değişkenlerini yansıtmaktadır.

ΔQE

Değişkenler

Tablo 9: Korelasyon Katsayıları
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R2:0.612

F: 4.775***

Prob(F): 0.000

Modele İlişkin İstatistikler
DW: 2.016

DW:1.886

Prob(F):0.000

DW:2.116

R2: 0.516

BİSTt  0  1Döviz Kurut

Modele İlişkin İstatistikler
F: 3.226*** Prob(F): 0.001

DW:1.998

Döviz Kurut   0   1  FaizTR  Faiz ABD t

F: 3.880***

Modele İlişkin İstatistikler

 Faiz ABD t   0  1  EnflasyonTR  EnflasyonABD t

R2: 0.617

TR

 Faiz

R2: 0.652

 EnflasyonABD t   0  1QEt

Modele İlişkin İstatistikler
F: 4.027*** Prob(F): 0.000

TR

 Enflasyon

Temel Denklemler

Modele İlişkin İstatistikler
R2: 0.644
F: 3.187*** Prob(F): 0.002 DW: 2.027
Not: Δ terimi, ilgili değişkene ait fark operatörünü belirtmektedir. ECM değeri, eşbütünleşme denklemlerinden elde edilen hata kalıntılarına ait hata düzeltme
mekanizmasını ifade etmekte ve köşeli parantez içindeki değer, bu parametrenin katsayısına ait t istatistiğini yansıtmaktadır. Parantez içindeki değerler, AIC
ve SIC bilgi kriterleri kullanılarak maksimum 12 gecikme uzunluğu üzerinden hesaplanan optimum gecikme uzunluklarını yansıtmaktadır. Model tahminleri,
maksimum 500 iterasyonda Marquardt optimizasyon algoritmasına göre çözümlenmiştir. * ve *** işaretleri ilgili katsayının sırasıyla %10 ve %1 önem düzeyinde
anlamlı olduğunu göstermektedir.

Değişken
β0
β1ΔQE
α0

Eşanlı Denklem Sistemi Çözümü
Katsayı
t-İstatistiği
Olasılık
ECM(-1)
Olasılık
-1.112***
-3.001
0.002
2.082***
3.218
0.001
-0.008
-0.109
0.913
α1(ΔEnfTR-ΔEnfABD)
-0.559***
0.401***
4.003
0.000
***
[-3.779]
0.000
γ0
0.013
3.069
0.002
γ1(ΔFaizTR-ΔFaizABD)
-0.043***
3.761
0.000
φ0
4.079
1.237
0.216
φ1ΔDöviz Kuru
-1.641*
-1.882
0.060
Araç Değişkenler
ΔQE(1), (ΔEnflasyonTR-ΔEnflasyonABD)(1), ΔFaizTR-ΔFaizABD(1), ΔBİST(1), ΔDöviz Kuru(1)

Tablo 10: Eşanlı Denklem Sistemi (3AEKK) Sonuçları
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Sonuç
Bu çalışmada, FED tarafından 2008:12-2014:10 döneminde uygulanan niceliksel
gevşeme politikalarının BİST üzerindeki etkileri eşanlı denklem sistemlerinden yararlanılarak
2005:12-2015:12 dönemi itibariyle analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışma döneminin niceliksel
gevşeme politikalarının uygulamaya konmasından önceki ve sonraki zaman dilimlerini
içermesinin temel nedeni ise bu dönemde uygulanan para politikalarının etkilerinin
izlenebilmesi amacını gütmektedir. Zaman serisi analizleri kapsamında ilk olarak
değişkenlerin durağanlık bilgileri araştırılmış ve amaç dâhilinde gerçekleştirilen ADF birim
kök testi sonuçları, bütün değişkenlerin birinci fark düzeylerinde durağan olduğunu
göstermiştir. ZA yapısal kırılmalı birim kök testi, sadece ABD faiz oranlarının belirlenen
tarihte meydana gelen kırılmayla durağan olduğunu, diğer değişkenlerin ise yapısal kırılma
olmaksızın birim köke sahip olduğunu göstermiştir. Dikkate alınan dönem içerisinde ortaya
çıkması muhtemel olan birden fazla yapısal kırılmanın söz konusu olması durumunda
durağanlık bilgilerinin ne yönde hareket edeceğinin saptanabilmesi amacıyla Carrion-iSilvestre çoklu yapısal kırılmalı birim kök testi uygulanmıştır. Analiz sonuçları, ilgili serilerin
birinci farklarının alınması ölçüsünde birim kök sorunundan arındıklarını, bir diğer ifadeyle
I(1) sürecinde durağan forma ulaştıklarını yansıtmıştır. Değişkenler arasındaki uzun dönemli
ilişkiler Johansen-Juselius ve yapısal kırılmalara olanak sağlayan Maki eşbütünleşme testleri
ile sınanmış ve analiz bulguları, modelde dikkate alınan değişkenler arasında eşbütünleşik
yani uzun dönemli ilişkilerin geçerli olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, ilgili değişkenler için
Granger nedensellik analizi yapılmış ve değişkenler arasında en azından tek yönlü bir
nedensellik ilişkisinin geçerli olduğunu görülmüştür. Eşanlı denklem sistemleri bağlamında
çözümlenen 3AEKK tahmin sonuçları, FED tarafından uygulanan niceliksel gevşemeye
dayanan para politikalarının enflasyon oranlarını yükselttiğini, artan enflasyon oranları
dolayısıyla faiz oranlarının tetiklendiğini, faiz oranlarındaki artışlara bağlı olarak ulusal
paranın değer kazandığını ve döviz kurunun düşmesi dolayısıyla borsa hacminin arttığını
göstermiştir. Dolayısıyla, FED tarafından uygulanan niceliksel gevşeme politikalarının BİST
üzerinde pozitif yönlü bir etkisinin olduğu savunulabilir. Modelde dikkate alınan değişkenler
arasında eşbütünleşik ilişkilerin elde edilmesinden dolayı analize eşbütünleşme
denklemlerinden ulaşılan hata kalıntıları da dâhil edilmiş ve ECM parametresi beklentileri
karşılar nitelikte negatif ve istatistikî bakımdan anlamlı bulunmuştur. Bu durum, kısa
dönemde değişkenlerin kendi denge değerlerinde ortaya çıkabilecek olan dengesizliklerin
uzun dönemde giderilebileceğini yansıtmıştır.
Petrol krizleri hariç olmak üzere yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren ciddi bir
enflasyon sorunu ile karşılaşmayan Amerikan ekonomisinde nispeten düşük büyüme
hızlarına eşlik eden kısmi bir durgunluk seyri alışılagelen bir durum olarak kendini
göstermiştir. Para arzının artırılması suretiyle durgunluk sürecini aşmak isteyen FED, sahip
olduğu emisyon gücü doğrultusunda para yaratma sürecini hızlandıran bir kuruluş
görüntüsünü çizmiştir. Amerikan hükümetinin borçlarının bir göstergesi olan hükümet
tahvilleri ile toksik varlıklara sahip olan özel sektör tahvillerini satın alarak hükümet ve
finansal kuruluşların likidite yapısını güçlendiren FED, oluşturduğu emisyonu piyasalara uzun
yıllar boyunca enjekte etmiştir. Ancak, düşen faiz oranlarının ekonomik canlanma için yeterli
bir teşvik kaynağı olmadığının ve faiz oranlarının da daha fazla düşürülmesinin mümkün
olamayacağının anlaşılması üzerine niceliksel gevşeme politikaları devreye sokularak,
paranın değeri düşürülmüştür. Bir anlamda, “gizlice enflasyonu artırma süreci” olarak da
ifade edilebilen niceliksel gevşeme politikaları, para arzının artırılarak harcama düzeyinin
genişletileceği esasına dayanmıştır. Bekleyişlerin ön plana atıldığı böylesi bir politikada,
fiyatlar genel düzeyinin daha da yükselebileceği algısı oluşturularak, gelecek dönemlerdeki
tüketim düzeylerinin bugüne çekilmesi olgusu kendini göstermiştir. FED tarafından uygulanan
niceliksel gevşeme politikası sadece Amerikan ekonomisini değil, aynı zamanda dünyanın
ekonomik merkezine göre hareket etme durumunda olan tüm ekonomileri de etkilemektedir.
Enflasyonist sürecin para talebini tetikleyeceğini ve böylece faiz oranlarını da yükselteceğini
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bekleyen Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, bir ekonomik darboğaz olarak değerlendirilen
döviz kıtlığını aşabilmek adına yüksek faiz-düşük kur politikalarını izleyerek, yabancı
sermayenin ülkeye girişini teşvik etmeye çabalamaktadırlar. Türkiye ekonomisi özelinde
değerlendirildiğinde, böylesi bir politikanın kırılgan ekonomik yapılanmaya yol açtığı süreçte
döviz kurları da dalgalı bir seyir izleyebilmekte ve gerek yerli gerekse yabancı yatırımcıların
yatırım kararları sekteye uğrayabilmektedir. Bu bağlamda, analize konu olan dönemde
FED’in niceliksel gevşeme politikalarının Türkiye’de faiz oranlarına intibak ettiği ve bu intibak
sürecinin enflasyondaki değişmelere paralel olarak değiştiğini söylemek mümkündür.
İlaveten, Türkiye ekonomisinde değişen enflasyon ve buna bağlı olarak ortaya çıkan dalgalı
faiz oranları döviz kurlarını da etkileyerek, ulusal paranın volatil bir değerleme süreci içinde
olduğu bir durumu gündeme getirmiştir. Diğer taraftan, fiyat istikrarının ve sürdürülebilirliğinin
sağlanmasını temel görev olarak benimseyen TCMB, özellikle 2010 yılından itibaren
kullandığı araçları çeşitlendirerek kredi ve döviz kuru mekanizmalarını da etkileyebileceği bir
sistem oluşturmuştur. TCMB, 2008 küresel finansal kriz sonrasında yeni bir para politikası
stratejisi oluşturmuş ve esnek enflasyon hedeflemesi sistemini hayata geçirmiştir. İlgili
politika süreçleri doğrultusunda politika araçlarını çeşitlendiren TCMB, politika faizi
uygulamalarının yanı sıra faiz koridoru, zorunlu karşılıklar ve rezerv opsiyon mekanizmasının
bir arada uygulandığı yapılanmaya yönelmiştir. Bu yapılanma, 2011 yılından itibaren finansal
ve makroekonomik risklerin nispeten azalmasına yol açmış ve ekonomik istikrarın
sağlanmasında başat bir rol oynamıştır. Tüm bu araçlar yardımıyla enflasyonist eğilimleri
dizginlemeyi nispi olarak başaran TCMB, enflasyonun faiz oranı ve döviz kuru üzerindeki
ortaya çıkarabileceği yukarı yönlü baskıların şiddetini de azaltabilmiştir. Ancak, analiz
sonuçlarından da açıkça görüleceği üzere, Amerikan ekonomisindeki değişimlere göre
enflasyon ve faiz oranları etkilenebilen Türkiye ekonomisinde makroekonomik politika
tedbirleri belirlenirken dünya ekonomik konjonktürünün de dikkate alınması ve bu doğrultuda
politika yapım sürecine girişilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Yatırımcı tercihlerini, borsa
kanalı üzerinden finansal piyasaları ve dolayısıyla da reel kesimi etkileyebileceği
gözlemlenen bu sürecin, ekonominin nispi kırılgan yapısına sirayet edebileceği hususu
dikkatlerden kaçırılmaması gereken bir noktaya işaret etmektedir. Sonuç olarak, Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkelerin temel makroekonomik göstergeleri bağlamında belirlenen hedeflere
ulaşabilmeleri için dünya ekonomisinde büyük yeri olan gelişmiş ülkelerin ekonomik
göstergelerini büyük bir titizlikle incelemeleri ve dolayısıyla da finansal ve reel piyasalarının
gelişim seyrini etkileyebilecek olan makroekonomi politikalarını belirlerken bütün veri
sistemlerini dikkate almalarının önemli olduğu söylenebilir.
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Türkiye’de Bankaların Kârlılık Belirleyicilerinin
Katılım Bankaları ve Mevduat Bankaları Bazında
Karşılaştırılması
Arş. Gör. Dr. Tuğba Eyceyurt Batır*
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Öz
Çalışmada, Türkiye’de bulunan katılım bankaları ve mevduat bankaları 2005–2014 yılları
arasında kârlılık belirleyicileri açısından incelenmiştir. Her iki banka türünün aktif, özkaynak ve vergi
öncesi kârlılığına etki eden, içsel değişkenler ile dışsal değişkenler, panel veri analizi kullanılarak
sınanmıştır. Çalışmanın temel amacı, kârlılık belirleyicileri açısından katılım bankaları ve mevduat
bankalarının farklılaşıp farklılaşmadığını araştırmak ve 2008 krizinin bankaların kârlılığına etkisini
incelemektir. Panel veri analizi sabit etkiler modelinin uygulanması sonucu kullanılan mikro ve makro
düzeydeki bağımsız değişkenlerin iki banka grubunun kârlılık türüne etkilerinde farklılıklar tespit
edilmiştir. Son olarak, 2008 küresel finansal krizinin, Türk bankacılık sektörünün kârlılığını 2008 yılında
negatif, 2009 yılında pozitif etkilediği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kârlılık, Katılım Bankacılığı, Mevduat Bankacılığı.
JEL Sınıflandırması: G01, G20, G21
Comparison of the Determinants of Bank Profitability in Regard to Deposit and
Participation Banks in Turkey
Abstract
In this study, participation banks and conventional banks in Turkey are analyzed in terms of
profitability between 2005 and 2014 years. The endogenous and exogenous variables influencing
banks’ return on assets, return on equity and profit before tax are tested by using panel data analysis
for both type of banks. The main aim of the study is analyzing if the determinants of profitability for
participation banks and conventional banks differ from each other and researching the influence of
2008 global financial crisis on banks’ profitability. By using panel data analysis fixed effect model, it is
found some differences on the influences of micro and macro independent variables on profit type of
both of the banks. Finally, it is found that 2008 global financial crisis effected Turkish banks’
profitability negatively in 2008 and positively in 2009.
Keywords: Profitability, Participation Banks, Conventional Banks.
JEL Classification: G01, G20, G21.

I. Giriş
Bankacılık sektörü, ülkelerin ekonomik ve finansal yönden gelişiminde oldukça önemli bir role
sahiptir. Bir ülkede yatırımlar, kalkınmanın temel koşullarından biridir. Ekonominin büyümesi
için gerekli olan yatırımlarda artışın sağlanması için, fon fazlası olanlardan fon açığı olan
yatırımcılara para transferinin sağlanması ve para akışıyla finansal işlemlerin
kolaylaştırılması gereklidir. Bu açıdan bankalar, bir ülkenin ekonomisinde hayati önem
taşımaktadır. Bankaların temel amacı, tüm işletmelerde olduğu gibi kârlılığı maksimize
*

**
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etmektir. Sistemin sağlıklı ve başarılı bir şekilde işlemesi için kârlılık, mühim ve gerekli bir
faktördür. Son yıllarda dünya literatüründe İslami bankacılık olarak da bilinen katılım
bankacılığının uygulama alanı, hızlı bir şekilde genişlemiştir. Bu genişleme sadece İslam
ülkeleriyle sınırlı kalmamış, aynı zamanda İslam ülkesi olmayan ABD, İngiltere ve Kanada
gibi gelişmiş ülkelerde de yer bulmuştur.
Genellikle İslami banka veya faizsiz banka olarak adlandırılan katılım bankaları,
çalışma koşullarında ve belirlenecek amaçlarda şeriata uygun prensiplere riayet ederek
faaliyet gösteren bankalardır. Dolayısıyla herhangi bir dini gerekliliği gözetmeyen mevduat
bankalarından farklılık gösterirler. İslami bankalar ticari işlemleri dini kurallara göre
düzenleyerek uygular. İslam’da faizin haram olması sebebiyle İslami bankaların
uygulamalarında faiz alma ve verme yasaklanmıştır. Bu durum İslami bankaları mevduat
bankalarından ayıran temel unsurdur (Brian Kettell, 2011b, s. 31-32)
İslami bankalar ile mevduat bankalarının göze çarpan en büyük farkı faiz olarak
bilinmektedir. Bankacılık sistemi ve genel ekonomik sistem düşünüldüğünde faiz çok temel
bir uygulama olduğu için faizin sistem dışı bırakılması oldukça zordur. Ancak sadece faizin
sistem dışı bırakılması dahi bir bankanın İslami banka olması için yeterli değildir. Bir
ekonominin İslam ekonomisi, bir finansal kurumun İslami finans kurumu olması için faizi
kaldırmanın yanında, sosyal adalet, eşitlik, doğruluk ve dürüstlük gibi temel İslami prensipler
baz alınarak bir sistem oluşturmak gerekir (Ali, 1988, s. 3).
Modern İslami bankacılığın temelleri 1940’lı yılların ortalarında tartışılmaya
başlanmıştır. Ancak kapsamlı şekilde faizsiz bankaların ortaya çıkmaları 1960’lı yılların
sonunu bulmuştur (Billah, 2007, s. 401). İslami bankacılığın ilk denemesi 1963’de Ahmed El
Neccar’ın öncülüğünde Mısır’ın Mit Ghamr şehrinde görülmüştür. Tasarruf bankası
niteliğinde olan bu bankanın faaliyeti 1967 yılında sona ermiş ve faizli sistemle çalışan “Mısır
Ulusal Bankası” tarafından devralınmıştır (El Tiby, 2011, s. 4; B. Kettell, 2011a, s. 24)
Türkiye’de İslami Bankacılık, 1983 Kasım ayında, hükümetin kararıyla Özel Finans
Kurumu (ÖFK) adı altında ve Merkez Bankası’na bağlı olarak uygulamaya geçmek üzere
kabul edilmiştir. Karar 1984 Şubat ayında yürürlüğe girmiştir (Presley, 2012, s. 11). 1980’lerin
başında Türkiye’de etkili olan serbestleşme sürecinin bu düzenlemenin yapılmasında katkısı
olduğu söylenebilir. Serbestleşme sürecinde, Türkiye’de finansal sektör üzerindeki baskılar
kaldırılmış ve İslami finans, ÖFK adı altında sektöre giriş yapmıştır (Aysan, Dolgun, &
Turhan, 2013, s. 99). Özel Finans Kurumları ile ilgili düzenlemelerin hemen sonrasında 1985
yılında ilk ÖFK olan Al Baraka Türk A.Ş. ardından 1989 yılında Kuveyt Türk Katılım Bankası
A.Ş. kurulmuştur.
ÖFK’lar 1999 yılında Bankalar Kanunu kapsamına alınmış, 2005 yılında ise tamamen
Bankacılık Kanunu’na dâhil edilerek mevduat ve yatırım bankalarıyla her konuda eşit duruma
getirilmiş ve “Katılım Bankası” adını almışlardır. Bu tarihten itibaren de hızla büyümeye
başlamışlardır (Tekbaş, 2013, s.7). Türkiye’de İslami Banka terimi hiç kullanılmamıştır.
Bunun sebebi İslam’ın önemli ve yüce bir anlama sahip olması ve finansal işlemlerde
oldukça dikkatli kullanılması gerektiği görüşüdür (Aysan et al., 2013, s. 99). Bir başka görüşe
göre ise, Türkiye’nin laik politika kültürüne sahip olmasından dolayı “İslam” kelimesi
kullanılmaktan kaçınılmıştır. 2005’te yapılan isim değişikliğinde de hükümetin muhafazakar
bir parti olmasına rağmen bu durum devam etmiştir (Asutay, 2013, s. 213).
Katılım bankacılığının Türkiye’deki mevcut durumu incelenecek olursa, kamu
bankalarının son yıllarda kendi bünyelerinde katılım penceresi açması, Türkiye’de katılım
bankalarının öneminin arttığına işaret etmektedir. Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 12/05/2015 tarih, 6302 sayılı kararı ile faaliyet izni
alırken, Vakıf Katılım Bankası A.Ş. ise 17.02.2016 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve
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Denetleme Kurumu'ndan faaliyet izni almıştır. Bu örnekler, ülkemizde de katılım bankalarının
gittikçe önem kazandığının somut göstergesidir. Bu bankaların kuruluşu henüz çok yeni
olduğundan ve çalışmamız 2005-2014 yılları arasındaki bankaları kapsadığından yeni açılan
kamu katılım bankaları analiz dışında tutulmuştur.
II. Literatür Taraması
Literatür çalışmaları incelendiğinde, banka kârlılığının belirleyicileri üzerine çok sayıda
ulusal ve uluslararası çalışmanın mevcut olduğu görülmektedir. Ancak banka kârlılığı
konusunda ülkemizde yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu, sadece mevduat bankalarını
kapsamaktadır. Türkiye’de katılım ve mevduat bankalarını karşılaştırmalı olarak inceleyen
birkaç çalışma aşağıda verilmiştir. Soylu and Durmaz (2013), 2002 – 2008 yılları arasında
32’si faizli sistem ile çalışan mevduat, 8’i faizsiz sistemle çalışan İslami, toplam 40 bankanın
kârlılığını incelemiştir. Varyans analizi ve en küçük kareler (EKK) yöntemini kullanan
çalışmada kârlılık ölçütü olarak aktif kârlılığı kullanılmıştır.
Çalışmada kârlılık seviyeleri mevduat bankalarından daha düşük olan faizsiz
bankaların, önemli ölçüde güçlü ve pozitif kârlılık oranlarına sahip olduğu sonucuna
varılmıştır. Çalışma sonucunda faizsiz bankaların iki avantajı olduğu görülmüştür. Bu
avantajlar, katılım bankalarının daha düşük maliyetle çalışmaları ve daha yüksek sermaye
oranına sahip olmalarıdır. Doğan (2013), 2005 – 2011 yılları arasında Türkiye’de faaliyette
bulunan katılım bankalarının ve geleneksel bankaların finansal performanslarını
karşılaştırmıştır. Yapılan analiz sonucunda geleneksel bankaların likiditesi, borç ödeme gücü
ve sermaye yeterliliği katılım bankalarına göre daha yüksek, riskliliği ise daha düşük
bulunmuştur. Katılım bankaları ve geleneksel bankaların kârlılıkları arasında ise anlamlı bir
farklılık tespit edilememiştir.
Erol, Baklacı, Aydoğan ve Tunç (2014), 2001 – 2009 yılları arasında Türkiye’de
bulunan mevduat bankalarının ve İslami bankaların performansını karşılaştırmıştır. Lojistik
regresyon metodunu uygulayan çalışma, bankaların yönetsel ve finansal performanslarını
değerlendirmek için Camels yaklaşımını kullanmıştır. Çalışma sonucunda, Türkiye’de faaliyet
gösteren İslami bankaların, kârlılık ve aktif yönetim rasyolarında, mevduat bankalarına göre
daha başarılı olduğu; piyasa riskine duyarlılıklarında ise mevduat bankalarına göre daha
gecikmeli davrandıkları tespit edilmiştir. Bu sonuçların, İslami bankaların karşılık giderlerinin
nispeten daha düşük olması ve birtakım vergi avantajlarına sahip olmasından kaynaklandığı
yorumu yapılmıştır.
Banka kârlılığıyla ilgili yapılan seçilmiş bazı çalışmalar, özet olarak Tablo 1’de
gösterilmiştir:
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Tablo 1. Banka Kârlılığı Analizi ile İlgili Literatür Tablosu
Yazar
(Yayın Yılı)

Çalışmanın Adı

Determinants
of
commercial
bank
Demirgüç,
interest
margins
Huizingia
and
profitability:
(1999)
Some international
evidence
Determinants
of
commercial banks'
profitability
in
Chirwa (2003)
Malawi:
a
cointegration
approach
Determinants
of
Hassan,
Islamic
banking
Bashir (2003)
profitability
Türkiye’de faaliyet
gösteren yerel ve
yabancı bankaların
Güngör (2007)
kârlılık seviyelerini
etkileyen faktörler:
Panel veri analizi
The determinants of
commercial
bank
Ben
Naceur, interest margin and
Goaied (2008) profitability:
Evidence
from
Tunisia
Türk
bankacılık
Bumin (2009)
sektörünün kârlılık
analizi: 2002 - 2008
Determinants
of
bank profitability in
Sufian,
a
developing
Habibullah
economy: Empirical
(2009)
evidence
from
Bangladesh
Profitability
of
Wasiuzzaman, Islamic banks in
Tarmizi (2010) Malaysia:
An
empirical analysis
Türk
bankacılık
sektörünün
Uludağ,
kârlılığının dinamik
Gökmen (2011)
yaklaşımla
test
edilmesi
Bank specific and
macroeconomic
determinants
of
Anbar,
commercial
bank
Alper (2011)
profitability:
empirical evidence
from Turkey

Çalışmanın
Kapsadığı
Yıllar

Analiz
bölge

edilen Analiz edilen
banka türü

1988 - 1995

80 ülke

Mevduat

1970 - 1994

Malawi

Mevduat

1994 - 2001

21 İslam ülkesi İslami

1990 - 2005

Türkiye

Mevduat

1980 - 2000

Tunus

Mevduat

2002 - 2008

Türkiye

Mevduat

1997 - 2004

Bangladeş

Mevduat

2005 - 2008

Malezya

İslami

1999 - 2009

Türkiye

Mevduat

2002 - 2010

Türkiye

Mevduat

77

Arş. Gör. Dr. Tuğba Eyceyurt Batır – Prof. Dr. Bener Güngör

Tablo 1 (Devamı). Banka Kârlılığı Analizi ile İlgili Literatür Tablosu

Chen,
Liao (2011)

Dietrich,
Wanzenried
(2011)

Taşkın (2011)

Noor,
Ahmad (2011)

Masood,
Ashraf (2012)

Naseem,
Saleem,
Shah,
Shah (2012)

Doğan (2013)

Norhidayah,
Aidatullaini,
Nur,
Nurzalina
(2013)

Soylu,
Durmaz (2013)
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Are foreign banks
more profitable than
domestic
banks?
Home-and
hostcountry effects of
banking
market
structure,
governance,
and
supervision
Determinants
of
bank
profitability
before and during
the
crisis:
Evidence
from
Switzerland
Türkiye’de
ticari
bankaların
performansını
etkileyen faktörler
Relationship
between
Islamic
banking profitability
and determinants of
efficiency
Bank-specific and
macroeconomic
profitability
determinants
of
Islamic banks: The
case of different
countries
The profitability of
banking sector in
Pakistan:
An
empirical analysis
from 2006-2010
Katılım
ve
geleneksel
bankaların finansal
performanslarının
karşılaştırılması:
Türkiye örneği
Comparison of the
financial
performance
of
Islamic
and
conventional bank
in Malaysia during
and after economic
crisis
Profitability
of
interest-free versus
interest-based
banks in Turkey

1992 - 2006

70 ülke

Mevduat

1999 - 2008

İsviçre

Mevduat

1995 - 2009

Türkiye

Mevduat

1992 - 2009

25 İslam ülkesi İslami

2006 - 2020

Ortadoğu,
Güney
ve
İslami
Doğu Asya, 12
Afrika ülkesi

2006 - 2010

Pakistan

Tüm Bankalar

2005 - 2011

Türkiye

Katılım
Mevduat

ve

1997-1999
2001 - 2003

Malezya

Katılım
Mevduat

ve

2002 - 2008

Türkiye

Katılım
Mevduat

ve
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Tablo 1 (Devamı). Banka Kârlılığı Analizi ile İlgili Literatür Tablosu
Bank
profitability,
leverage
and
Trujillo -Ponce
financial instability:
(2013)
a Minsky Harrod
model
An
analysis
of
macroeconomic
determinants
of
Vejzagic,
commercial banks
Zarafat (2014)
profitability
in
Malaysia for the
period 1995-2011
Dynamics
of
profitability in the
Turgutlu (2014)
Turkish
banking
industry
The determinants of
Dietrich,
commercial banking
Wanzenried
profitability in low-,
(2014)
middle-, and highincome countries
Chronopoulos,
Liu,
The dynamics of
McMillan,
US bank profitability
Wilson (2015)
Determinants
of
Petria,
banks’ profitability:
Capraru,
Evidence from EU
Ihnatov (2015) 27
banking
Systems

1999 - 2009

İspanya

Mevduat

1995 - 2011

Malezya

Mevduat

2006 - 2012

Türkiye

Mevduat

1998 - 2012

118 ülke

Mevduat

1984 - 2010

ABD

Mevduat

2004 - 2011

27
Avrupa
Mevduat
Birliği ülkesi

III. Veri ve Yöntem
Türkiye’de 2015 Şubat ayı itibarıyla, 51 banka faaliyet göstermektedir. Bu bankaların
4’ü katılım bankası, 33’ü mevduat bankası, 13’ü kalkınma ve yatırım bankası, 1 tanesi ise
TMSF’ye devredilen bankadır. Performans analizlerinde, üretim birimlerinin benzer hizmet ve
kaynakları sunmaları ve aynı amacı güderek homojen olmaları gerekmektedir (Isik & Hassan,
2002a, s. 725). Bu sebeple, gerek sektördeki paylarının küçük olması, gerekse mevduat
kabul etmeyerek farklı çalışma prensiplerine sahip olmasından ötürü, kalkınma ve yatırım
bankaları çalışmanın dışında tutulmuştur. Yine TMSF’ye devredilen Birleşik Fon Bankası
A.Ş. de aynı gerekçe ile uygulama dışında bırakılmıştır. Çalışma 2005– 2014 yılları arasında
kesintisiz faaliyette bulunan bankaları içermektedir. Bu sebeple ilgili tarihler arasında
kesintisiz faaliyet gösteren 29 mevduat bankası kârlılık analizine dâhil edilmiştir.
Çalışmada mevduat bankaları ve katılım bankalarına ait bilanço, gelir tablosu ve
denetim raporları verileri ile bazı makroekonomik veriler kullanılmıştır. Bankalara ait veriler
Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankalar Birliği’nin resmi web sitelerinden elde
edilirken, makroekonomik veriler TCMB ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun resmi web
sitelerinden temin edilmiştir. Kârlılık analizinde veri olarak, 2005 yılı son çeyreği ile 2014 yılı
ilk çeyreği arasındaki çeyrek dönemlik veriler kullanılmıştır. Başlangıç yılı olarak 2005 yılının
seçilmesinin nedeni, 2005 yılında özel finans kurumu olarak bilinen katılım bankalarının,
Bankacılık Kanunu’nda yapılan değişiklikle “banka” statüsü kazanması ve normal bankalarla
aynı sorumluluklara sahip olmasıdır.
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Literatürde bankaların kârlılığı, çeşitli içsel ve dışsal faktörlerin fonksiyonu olarak
tanımlanmaktadır. İçsel faktörler, bankaların bilanço ve gelir tablolarından elde edilen
verilerden oluşmakta, bu sebeple de bankaya özgü değişkenler olarak veya mikro
değişkenler olarak adlandırılmaktadır. Dışsal faktörler ise banka yönetiminden ve finansal
tablolarından bağımsız, ancak bu kurumların performanslarını etkileyen ekonomik ve yasal
durumu yansıtan faktörlerdir. Banka kârlılığının belirleyicileri konusunda yapılan
çalışmalarda, içsel değişken olarak genellikle, sermaye, gider yönetimi, risk yönetimi,
takipteki krediler ve büyüklük değişkenleri kullanılmaktadır (Güngör, 2007, s. 42). Kârlılık
konusunda yapılan çalışmalarda, performans değerleme aracı olarak genellikle, aktif kârlılığı,
sermaye kârlılığı ve özsermaye kârlılığı rasyoları kullanılmaktadır. Banka çalışmalarında ise
performans değerleme için en sık kullanılan araçlar, aktif kârlılığı ve sermaye kârlılığıdır
(Chirwa, 2003, s. 567). Bunların dışında bazı çalışmalarda net faiz geliri, net faiz dışı gelir ve
vergi öncesi kârlılık değişkenlerini de kullanılmıştır. Aktiflerdeki birim başına kârın ölçüsü olan
aktif kârlılığı, aynı zamanda yönetimin mevcut yatırımlardan ne ölçüde kâr elde edebildiğini
gösteren, performans gösterme açısından da en çok güvenilen ve en çok tercih edilen
ölçütlerden biridir. Özkaynak kârlılık rasyosu, banka yönetiminin, hissedarların fonlarını ne
kadar etkin kullandığına dair ipuçları vermektedir. Vergi öncesi kârlılık ise bankaların
portföylerini çeşitlendirmek suretiyle, daha yüksek kâr elde edebilme yeteneğinin bir
göstergesidir (Hassan ve Bashir, 2003, s. 11-12).
Literatürdeki çalışmalar göz önüne alınarak, banka kârlılığına etki edebilecek önemli
aktif ve pasif kalemler ile makroekonomik ve sektörel değişkenler çalışmada bağımsız
değişken olarak kullanılmıştır. Sonuç olarak, kârlılık göstergesi 3 bağımlı değişken ve
bunlara etkisi beklenen 8’i içsel, 4’ü dışsal 12 bağımsız değişken belirlenmiştir. Bağımlı ve
bağımsız değişkenler, Tablo 2’de özet halinde gösterilmiştir:
Tablo 2. Modelde Kullanılan Değişkenler1
Bağımlı Değişkenler
Aktif Kârlılığı

Net kârın toplam aktife oranıdır.

Özkaynak Kârlılığı

Net
kârın
bankanın
özkaynak
toplamına
bölünmesiyle elde edilmiştir.
Vergi öncesi kârın toplam aktife bölünmesiyle elde
edilmiştir.

Vergi Öncesi Aktif Kârlılık
Bağımsız Değişkenler
Bankalara Özgü İçsel Değişkenler
Özkaynak

Özkaynakların toplam aktiflere oranıdır.
Net bilanço pozisyonu ve net nazım hesap
Bilanço Dışı İşlemler
pozisyonu toplamının özkaynaklara oranıdır.
Toplam Mevduat (Katılım bankaları için Toplam mevduatın (toplanan fonların) toplam
Toplanan Fonlar)
aktiflere oranıdır.
Krediler
Toplam kredi ve alacakların toplam aktife oranıdır.
Takipteki Krediler
Net takipteki kredilerin toplam aktiflere oranıdır.
Faiz Dışı Gelirler
Net faiz dışı gelirlerin toplam aktiflere oranıdır.
Diğer Faaliyet Giderleri
Diğer faaliyet giderlerinin toplam aktife oranıdır.
Bilanço Büyümesi
Toplam aktiflerin logaritmasıdır.
Makroekonomik ve Sektörel Dışsal Değişkenler
Yoğunlaşma
Enflasyon
GSYH Büyüme
Döviz Kuru
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Aktif büyüklüğü en büyük olan ilk 5 bankanın aktif
toplamının tüm bankaların aktif toplamına oranıdır.
Tüketici fiyat endeksindeki bir önceki yılın aynı
ayına göre alınan ortalama yüzde artıştır.
Harcamalar yöntemine göre TCMB’den elde edilen
3 aylık GSYH yüzde değişim oranıdır.
Tüketici fiyat endeksi bazlı reel efektif döviz
kurundaki 3 aylık değişim yüzdesidir.

Bankacılar Dergisi

Kârlılığın belirleyicilerini tespit etmek için panel veri analizi kullanılmış, F testi ve
Hausman testi sonuçları değerlendirilerek havuzlanmış model, sabit etkiler modeli ve rassal
etkiler modelinden en uygunu belirlenmiş ve analiz sonuçları bu modele göre yorumlanmıştır.
Çalışmada yapılan analizler aşağıdaki gibidir:
1.

Katılım bankası ve mevduat bankası ayrımı yapmaksızın Türk Bankacılık Sektörünün
kârlılık belirleyicilerinin tespiti

2.

Katılım bankaları ve mevduat bankaları çerçevesinde iki banka türünün ayrı ayrı kârlılık
belirleyicilerinin tespiti

3.

2008 – 2009 yıllarında global finansal krizin Türk bankacılık sisteminin kârlılığı
üzerindeki etkilerinin incelenmesi

Çalışmada bankaların aktif kârlılığı, özkaynak kârlılığı ve vergi öncesi kârlılığını içeren
3 farklı bağımlı değişken kullanılmıştır. Bu bağımlı değişkenleri etkileyen faktörleri tespit
etmek için kullanılan model aşağıdaki gibidir:
𝐵
𝐷
𝑏
𝑑
𝑃𝑖𝑡 = 𝑎 + ∑𝑏=1 𝛽𝑏 x𝑖𝑡
+ ∑𝑑=1 𝛽𝑑 x𝑖𝑡
+ 𝜀𝑖𝑡 ……………. (1)
1 numaralı modelde kullanılan simgelerin ifade ettiği değerler aşağıda belirtilmiştir:
Pit = i bankasının t dönemindeki aktif kârlılığı, özkaynak kârlılığı ve vergi öncesi kârlılığı
(Her bir bağımlı değişken için model ayrı ayrı uygulanmıştır.)
α = sabit terim
βb = bankaya özgü içsel değişkenler için katsayılar
βd = dışsal değişkenler için katsayılar
𝑏
x𝑖𝑡
= bankaya özgü değişkenler
𝑑
x𝑖𝑡 = dışsal değişkenler
𝜀𝑖𝑡 = hata terimi
Modelde aktif kârlılığı, özkaynak kârlılığı ve vergi öncesi aktif kârlılığından oluşan 3
bağımlı değişken ve 8’i içsel, 4’ü dışsal olmak üzere 12 bağımsız değişken kullanılmıştır.
Tablo 2’de gösterilen bağımlı ve bağımsız değişkenler kullanılarak, her bir bağımlı değişken
için farklı model kurulmuş ve bağımsız değişkenlerin katsayıları tahmin edilmiştir. Daha sonra
aynı model, katılım ve mevduat bankaları bazında ayrı ayrı incelenmiştir.
Çalışmada ayrıca küresel finansal krizin 2008 ve 2009 yıllarında Türkiye’deki
bankacılık sisteminin kârlılığı üzerindeki etkisini analiz etmek için bu yılları temsilen kukla
değişkenler kullanılmış ve sonuçları analiz edilmiştir.
3.4.5. Metodoloji
Zaman serisi verilerinde bir ya da birkaç değişkenin zaman içinde aldığı değerler
gözlenirken, kesit verilerinde değerler, bir ya da birkaç değişken için zaman içinde tek bir
noktada çeşitli örneklem birimlerinden veya deneklerden derlenmektedir. Panel verisi ise,
zaman serisi ve kesit verisinin birleşiminden oluşan veri setidir. Panel veri setinde aynı kesit
birimleri, zaman içinde gözlenmektedir. Yani panel verisinin hem zaman boyutu hem de kesit
boyutu vardır (Gujarati & Porter, 2012, s. 591).
Panel verisinin zaman serisi ve kesit verisine göre bazı üstünlükleri bulunmaktadır.
Panel verisinin üstünlükleri aşağıda sıralanmıştır (Baltagi, 2005, s. 4-7):
 Panel verisi, firmaları, kişileri, ülkeleri vb.’ni zaman içinde ele aldığından bu birimler
türdeş değildir.
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 Kesit serisi ve zaman serisini birleştiren panel verisi, daha çok bilgi verir, daha
değişkendir, değişkenleri arasındaki ortak doğrusallık daha azdır, daha etkindir ve
serbestlik derecesi daha yüksektir.
 Gözlemlerin yatay kesitini tekrarlı olarak ele alan panel verisi, değişimin
dinamiklerini incelemek için daha uygundur.
 Panel verisi, etkileri ölçmede ve tespit etmekte kesit verisi ve zaman verisinden
daha iyi performans gösterir.
 Panel verisi daha karmaşık modelleri analiz etmeye olanak sağlar. Teknolojik
değişim veya ölçek ekonomileri gibi konuları tek başına zaman verisi veya kesit
verisine göre daha iyi analiz eder.
 Panel verisi çok sayıda veriyi ele almakla ortaya çıkabilecek yanlılığı minimize
edebilir.
Panel veri analizi üç farklı yöntemle gerçekleşmektedir. Basit olanı havuzlanmış
regresyon modeli olarak adlandırılırken, daha karmaşık olan panel veri analiz metotları ise
sabit etkiler ve rassal etkiler modeli olarak adlandırılmaktadır (Wooldridge, 2013, s. 432-433).
Havuzlanmış modelde gözlemlerin hepsi bir araya getirilerek ve verilerin zaman ve
kesit serisi özellikleri göz ardı edilerek büyük bir havuz oluşturulmaktadır (Gujarati & Porter,
2012, s. 593). Yaklaşımın altında yatan varsayım, kurulan modeldeki parametrelerin zaman
ve kesit boyutunda değişmemesi ve parametreler arasındaki ilişkilerin aynı olmasıdır (Tarı,
2011, s. 478) Sabit etkiler modeli; kesitler arası eğim katsayılarının aynı olduğu, sabit
terimlerin değiştiği panel modelidir. Bu modelde, panel verisinde model dışı bırakılan
değişkenler zaman içinde değişmeyip sadece kesit boyunca değiştiğinde, bu değişkenleri
kontrol etmek için kullanılan bir metottur (Stock & Watson, 2007, s. 356).
Rassal etkiler modeli ise, eğim katsayılarının aynı, sabit terimlerin ise hem zaman hem
de kesitler arasında değiştiği modeldir. Rassal etkiler modeli, sabit etkiler modelinin tüm
varsayımlarını içermekle birlikte, sabit teriminin zaman boyunca ve her bir bağımsız değişken
için değiştiğini varsayar (Wooldridge, 2013, s. 474).Modellerle ilgili verilen kısa bilgiler
sonrasında Türkiye’de katılım bankaları ve mevduat bankalarına ait kârlılık belirleyicilerinin
tahmin süreçleri basamak basamak aşağıda verilmiştir:
IV. Ampirik Bulgular
Regresyon analizlerinde önemli noktalardan biri kullanılan serilerin durağan olmasıdır.
Hata terimlerine ait varsayımların sağlanması için serilerin durağanlaştırılması
gerekmektedir. Hata terimlerine ait varsayımlar, ortalamaların sıfır ve varyansların sabit
olmasıdır. Durağan olmayan veri seti ile kurulan modeller EKK ile tahmin edildiğinde,
değişkenler arasında sahte regresyon durumu oluşabilmektedir. Birim kök testi yapmak
suretiyle serilerin durağan olup olmadıkları analiz edilebilmektedir. Çalışmada serilerin
durağan olup olmadıklarını test etmek için Levin Lin Chu t testi,Harris-Tzavalis testi, Breitung
t testi, Im Peseran Shin w istatistiği, ADF Fisher ki kare testi, PP-Fisher Ki Kare testi ve Hadri
LM z testi kullanılmıştır. Testlere ilişkin istatistikler Tablo 3’ te verilmiştir.
Tablo 3’te görüldüğü üzere büyüklük ve yoğunlaşma değişkenlerine ait seriler
haricindeki tüm seriler seviye değerinde durağandır. Büyüklük ve yoğunlaşma değişkenleri
ise 1. farkları alınarak durağanlaştırılmıştır. Yapılan analizlerde değişkenlerin durağanlıkları
göz önünde bulundurulmuştur.
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0.56 ***
0.15 ***
0.61 ***
0.82 ***
0.83 ***
0.22 ***
-0.04 ***
-0.29 ***
-0 06 ***
0.81 ***
0.04 ***

-3.17 ***
-7.51 ***
-2.47 ***
-4.17 ***
-2.55 ***
-10.34 ***
-21.07 ***
-12.33 ***
-11.77 ***
-22.41 ***
-1.2e+02 ***
-13.98***

Döviz Kuru

-15.66***

-3.93 ***
-5.60 ***
-1.17
2.37
-2.43 ***
-5.53 ***
-7.02 ***
-15.40 ***
-20.63 ***
-9.81 ***
-16.03 ***

-6.02 ***
-5.68 ***
-5.69 ***

Breitung

-17.74***

-4.38 ***
-13.79 ***
-3.81 ***
.
-1.16
-17.13 ***
-20.70 ***
-18.13 ***
-18.79 ***
-1.87 **
-18.02 ***

-16.05***
-16.08 ***
-16.59 ***

Im Peseran
Shin

10.31***

8.04 ***
17.10 ***
4.00 ***
1.84 **
3.63 ***
15.04 ***
76.51 ***
25.61 ***
11.81 ***
0.96
20.76 ***

18.84***
19.77 ***
20.65 ***

63.89***

9.02 ***
48.12 ***
10.33 ***
6.62 ***
3.57 ***
65.15 ***
118.37 ***
88.20 **
77.27 ***
4.81 ***
77.18 ***

60.46***
61.59 ***
63.33 ***

-1.85

18.45 ***
7.08 ***
38.16 ***
65.30 ***
43.55 ***
27.16 ***
5.50 ***
-2.82
0.26 ***
27.62 ***
-5.55

6.64***
19.06 ***
6.82 ***

ADF Fisher
Ki Kare
PP-Fisher Ki Hadri LM z
testi
Kare testi
testi

*** %1 düzeyinde, ** %5 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir.

0.03***

0.14 ***
0.21 ***
0.14 ***

-7.70 ***
-5.78 ***
-7.98 ***

Değişkenler

HarrisTzavalis

Bağımlı Değişkenler
Aktif Kârlılığı
Özkaynak Kârlılığı
Vergi öncesi Kâr
Bağımsız Değişkenler
Özkaynak
Bilanço Dışı İşlemler
Toplam Mevduat
Krediler
Takipteki Krediler
Faiz Dışı Gelirler
Diğer Faaliyet Giderleri
Büyüklük (1. Fark)
Yoğunlaşma (1. Fark)
Enflasyon
GSYH Büyüme

Levin Lin
Chu t testi

Tablo 3. Birim Kök Test Sonuçları
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Tablo 4. 2005 - 2014 Yılları Arası Mevduat ve Katılım Bankaları İçin Bağımlı ve
Bağımsız Değişken İstatistikleri
Katılım Bankaları
Değişkenler
Aktif Kârlılığı
Özkaynak Kâr.
Vergi Öncesi Kârlılık (VÖK)
Özkaynaklar
Bil. Dışı İşlemler
Toplanan Fonlar
Krediler
Takipteki Krediler
Faiz Dışı Gelir
Diğer Faal. Giderleri
Büyüklük
Mevduat Bankaları
Aktif Kârlılığı
Özkaynak Kâr.
VÖK
Özkaynaklar
Bil. Dışı İşlemler
Mevduat
Krediler
Takipteki Krediler
Faiz Dışı Gelir
Diğer Faal. Gid.
Büyüklük
Toplam
Aktif Kârlılığı
Özkaynak Kâr.
VÖK
Özkaynaklar
Bil. Dışı İşlemler
Mevduat
Krediler
Takipteki Krediler
Faiz Dışı Gelir
Diğer Faal. Gid.
Büyüklük

N
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132

Ortalama
1.213
10.42
1.515
11.61
37.79
75.36
73.29
99.51
1.652
2.134
15.96

891
891
891
891
891
891
891
891
891
891
891

1.028
7.191
1.294
15.11
1.722
56.10
50.52
52.28
1.254
2.209
15.80

1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023

1.051
7.608
1.322
14.66
6.376
58.59
53.46
58.38
1.305
2.199
15.82

Std. Sapma
0.739
5.949
0.934
2.129
82.09
6.118
4.934
70.63
0.960
1.080
0.691

min
0.170
1.590
0.150
7.924
-106.6
59.18
61.85
0.349
0.350
0.620
14.54

max
3.536
32.21
4.696
17.33
254.0
86.87
83.50
321.8
5.302
5.300
17.79

1.145
9.590
1.377
10.27
16.44
18.53
18.78
59.63
1.635
1.472
2.049

-4.568
-72.75
-4.438
3.655
-105.5
0.334
0.485
0
-3.411
0.0700
10.01

8.027
37.23
10.07
78.40
426.0
88.89
87.84
525.3
22.12
10.96
19.22

1.103
9.263
1.330
9.683
35.29
18.59
19.20
63.14
1.570
1.427
1.929

-4.568
-72.75
-4.438
3.655
-106.6
0.334
0.485
0
-3.411
0.0700
10.01

8.027
37.23
10.07
78.40
426.0
88.89
87.84
525.3
22.12
10.96
19.22

Tablo 4’te bağımlı ve bağımsız değişkenlerin tüm bankalar bazında, katılım bankaları
bazında ve mevduat bankaları bazında ayrı ayrı istatistikleri verilmiştir. Tabloda da görüldüğü
üzere bağımlı değişken olan aktif kârlılığı, özkaynak kârlılığı ve vergi öncesi kârlılık
rasyolarının tamamında katılım bankalarının ortalamasının mevduat bankalarının
ortalamasından daha yüksek olduğu görülmektedir. Kârlılıkların maksimum değerlerine
bakıldığında, mevduat bankalarının daha yüksek kârlılık düzeyine ulaşabildiği, ancak tüm
mevduat bankalarının kârlılık ortalamaları alındığında, bu ortalamanın katılım bankalarının
ortalamalarına göre daha düşük olduğu görülmektedir.
Bilanço dışı işlemler, mevduat, krediler, takipteki krediler, faiz dışı gelirler rasyoları ve
toplam aktifin doğal logaritması alınarak hesaplanan büyüklük ortalamaları göz önüne
alındığında, katılım bankalarının mevduat bankalarından daha yüksek ortalamaya sahip
olduğu görülmektedir. Bu ortalamalarda, katılım bankalarına ait değerlerin daha yüksek
çıkmasında, mevduat bankalarının içinde çok küçük ölçekli bankaların da bulunmasının etkisi
olduğu düşünülmektedir. Özkaynakların toplam aktiflere oranını ifade eden özkaynaklar verisi
ve diğer faaliyet giderlerinin toplam aktiflere oranını gösteren diğer faaliyet giderleri verisinin
ortalamaları ise mevduat bankaları bazında daha yüksektir. Bu durum, mevduat bankalarının
katılım bankalarına göre daha yüksek sermaye oranıyla çalıştığının ve toplam aktif
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içerisindeki personel giderleri ve diğer işletme giderlerinden oluşan diğer faaliyet giderlerinin
daha yüksek olduğunun göstergesi olabilir.
İstatistiklerin standart sapmaları incelendiğinde gerek bağımlı değişkenler olan kârlılık
değişkenleri, gerekse bağımsız değişkenlerin tamamında mevduat bankalarına ait standart
sapmaların katılım bankalarına ait standart sapmalardan daha yüksek olduğu görülmektedir.
Bu durum mevduat bankalarının istatistiklerinin daha değişken olduğunun bir göstergesidir.
Tablo 4’te de görüldüğü üzere, çalışmada kullanılan gözlem sayıları, katılım bankaları
içerisinde toplam 132, mevduat bankaları içerisinde toplam 891, tüm bankacılık sisteminde
ise 1023’tür.
Modelde kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenlere ait istatistiklerin bulunmasının
ardından katılım ve mevduat bankası olarak ayırmaksızın, Türk bankacılık sektörünün kârlılık
belirleyicileri Tablo 5’te tahmin edilmiştir. Tablo 5’ teki sonuçlar Türkiye’deki tüm bankaları
(katılım ve mevduat) içerdiği ve analizleri tüm bankacılık sistemi üzerinden yaptığı için,
sonuçlar katılım bankası veya mevduat bankalarına ilişkin olarak yorumlanamamaktadır ve
Türkiye’deki genel bankacılık sisteminin kârlılığı ile ilgili bilgileri yansıtmaktadır.
Tablo 5’te yapılan analiz sonucunda, özkaynakların, aktif kârlılığı ve VÖK’ü pozitif
yönde etkilediği, ancak özkaynak kârlılığı ile anlamlı bir ilişkisi olmadığı sonucu ortaya
çıkmıştır. Sermaye artışı bankaları olası risklerden koruyacağı için kârlılığa pozitif yönde etki
etmiş olabilir. Yapılan literatür taramasında da benzer sonuçların elde edildiği görülmüştür.
Bilanço dışı işlemlerin, özkaynak kârlılığını %10 düzeyinde anlamlı ve negatif yönde etkilediği
görülmektedir. Bilanço dışı işlemlerin kârlılığı pozitif yönde etkileyebileceği beklense de
bankaların türev ürünlere ilişkin kayıpları arttığında bu durum kârlılığı negatif yönde
etkileyebilecektir. Turgutlu (2014)’ de özkaynak kârlılığı ile bilanço dışı işlemler arasında
negatif ilişki olduğu sonucuna varmıştır.
Mevduat değişkeninin kârlılığa anlamlı bir etkisi olmadığı görülmektedir. Yani Türk
bankacılık sisteminde mevduat artışının kârlılığı artırıcı anlamlı bir unsur olmadığı sonucuna
varılmıştır. Dietrich and Wanzenried (2011) ile Masood and Ashraf (2012)’ de çalışmalarında
mevduat ile kârlılık arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna varmıştır.
Krediler değişkeni, kârlılığı pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Yani
kredilerin artışı bankaların aktif kârlılığı ve vergi öncesi kârlılığını artırmaktadır. Ancak
kredilerin özkaynak kârlılığı üzerindeki etkisi anlamsızdır. Dolayısıyla, kredi artışı özkaynak
kârlılığını artırıcı anlamlı bir unsur olarak görülemeyecektir. Yine takipteki krediler değişkeni
de, özkaynak kârlılığı haricindeki kârlılık değişkenlerini anlamlı ve negatif yönde etkilemiştir.
Yani sorunlu kredilerin artması bankaların aktif kârlılığını ve vergi öncesi kârlılıklarını negatif
yönde etkilemektedir. Takipteki krediler ile özkaynak kârlılığı arasında ise anlamlı bir ilişki
olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır.
Faiz dışı gelir kalemi, tüm kârlılık rasyolarını pozitif ve anlamlı şekilde etkileyen bir
unsurdur. Chen and Liao (2011) ve Demirhan (2013)’ün de aralarında bulunduğu birçok
çalışma, faiz dışı gelirlerin kârlılığı pozitif yönde etkileyen bir unsur olduğu sonucuna
varmıştır. Diğer faaliyet giderlerinin ise, sadece vergi öncesi kârlılık üzerinde anlamlı ve
pozitif etkisi bulunmuştur. Diğer faaliyet giderlerinin en büyük kısmını, personel giderleri ve
diğer işletme giderleri oluşturmaktadır. Bu sebeple, bir gider kalemi olarak kârlılığa negatif
yönde etki etmesi beklenen diğer faaliyet giderlerinin, personel tatmini ve iş motivasyonu
sağladığında kârlılığı pozitif yönde etkilemesi beklenebilecektir. Molyneux and Thornton
(1992), Haron (2004) ve Ben Naceur and Goaied (2008)’in de aralarında bulunduğu birçok
çalışma diğer faaliyet giderlerinin kârlılık üzerinde pozitif etkisi olduğu sonucuna varmıştır.
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Tablo 5. 2005–2014 Yılları Arasında Sabit Etkiler Modeliyle Türk Bankacılık
Sektörünün Kârlılığına Etki Eden Değişkenlerin Katsayı Tahmini
Bağımsız Değişkenler
İçsel Değişkenler
Özkaynak
Bil. Dışı İşlemler
Mevduat
Krediler
Takipteki Krediler
Faiz Dışı Gelir
Diğer Faal. Giderleri
Δ Büyüklük
Dışsal Değişkenler
Δ Pazar Yoğunluğu
Enflasyon
GSYH
Döviz Kuru
F
Düzeltilmiş R2
Gözlem Sayısı

Bağımlı Değişkenler
Aktif Kâr.

Özk. Kâr.

VÖK

0.033***
(2.907)
-0.002
(-1.589)
-0.003
(-0.556)
0.008*
(1.862)
-0.001*
(-1.949)
0.274***
(3.967)
0.073
(1.426)
-0.086
(-0.263)

-0.079
(-0.831)
-0.009*
(-1.819)
0.019
(0.394)
0.070
(1.294)
-0.002
(-0.330)
1.549***
(2.971)
0.468
(0.815)
3.862**
(2.252)

0.035**
(2.735)
-0.002
(-1.280)
-0.002
(-0.405)
0.009*
(1.777)
-0.002**
(-2.159)
0.335***
(3.885)
0.112*
(1.872)
-0.212
(-0.621)

20.736***
154.247***
(4.135)
(4.150)
0.037
0.246
(1.384)
(1.109)
0.006***
0.047**
(3.680)
(2.542)
0.010***
0.090***
(2.890)
(3.171)
73.849***
24.428***
0.372
0.177
1023
1023
Parantez içindeki değerler t istatistiğini göstermektedir.
* p<0.1 ** p<0.05 ***p<0.01

23.598***
(3.865)
0.050
(1.550)
0.007***
(3.594)
0.011**
(2.700)
73.118***
0.393
1023

Bankaların aktif büyüklüğünün özkaynak kârlılığı üzerinde anlamlı ve pozitif yönde
etkisi bulunmuştur. Bu durum, bankaların aktif büyüklüğündeki artışın, özkaynak kârlılığını
artırıcı bir unsur olduğunu gösterebilir. Goddard, Molyneux, and Wilson (2004), Sufian and
Habibullah (2009), Shehzad, De Haan, and Scholtens (2013)’ün de aralarında bulunduğu
birçok çalışma büyüklük ile kârlılık arasında anlamlı pozitif ilişki olduğu sonucuna varmıştır.
Dışsal değişkenlere bakıldığında, pazar yoğunluğu ve GSYH’nin tüm kârlılık rasyoları
üzerinde anlamlı ve pozitif yönde etkisi olduğu görülmektedir. Enflasyonun kârlılık üzerinde
anlamlı bir etkiye sahip olmadığı ortaya çıkmıştır. Döviz kuru değişkeni incelendiğinde ise,
döviz kurunun tüm kârlılık türlerini anlamlı ve pozitif yönde etkilediği görülmektedir. Bu
durum, döviz kuru artışının çalışmada kullanılan kârlılık göstergelerinin artışına olanak
sağladığını dolayısıyla bankaların kur artışı ile elde ettikleri gelirlerin, kur artışı sebebiyle
yaptığı giderlerden daha fazla olduğunun göstergesi olabilir.
Tahmin sonuçları incelendiğinde, F istatistiğinin kurulan her modelde yüzde 1 seviyesinde
anlamlı olduğu görülmektedir. Bu da kurulan modellerde kullanılan bağımsız değişkenlerin bir
bütün olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenleri
açıklama gücünü gösteren R2 belirlilik katsayısı analiz edildiğinde, aktif kârlılığın açıklanma
düzeyi yüzde 37, özkaynak kârlılığının açıklanma düzeyi yüzde 17, vergi öncesi kârlılığın
açıklanma düzeyi ise yüzde 39 olarak bulunmuştur. Kurulan modellerde en iyi açıklanan
değişkenlerin vergi öncesi kârlılık ve aktif kârlılığı olduğu söylenebilir. Hassan and Bashir
(2003), kurduğu modelde, aktif kârlılığının R2’sini yüzde 40, özkaynak kârlılığının R2’sini
yüzde 46, vergi öncesi kârlığın R2’sini ise yüzde 33 seviyesinde bulmuştur. Demirguc-Kunt
and Huizinga (1999) ise 80 ülkede banka kârlılığının belirleyicilerini tespit etmek için kurduğu
modelde, yüzde 35 oranında belirlilik katsayısı elde etmiştir.
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Tablo 6. Katılım ve Mevduat Bankaları Bazında Kârlılık Belirleyicileri Panel Veri Analizi
Bağımlı Değişkenler
Bağımsız
Değişkenler
İçsel
Değişkenler
Özkaynak
Bil.Dışı
İşlemler
Mevduat
Krediler
Takipteki
Krediler
Faiz Dışı
Gelir
Diğer Faal.
Gid.
ΔBüyüklük
Dışsal
Değişkenler
ΔPazar
Yoğunluğu
Enflasyon
GSYH

Döviz Kuru
Düzeltilmiş
R2
Gözlem
Sayısı
F Testi
Sonucu
F prob
Hausman
test
Hausman
prob
Metod

Mev. Aktif Kâr Mev. Özk. Kâr. Mev. VÖK

Kat. Aktif Kâr. Kat. Özk.Kâr Kat. VÖK

0.033***

-0.068

0.035***

0.058***

-0.391**

0.094***

(6.239)

(-1.454)

(5.594)

(3.056)

(-2.423)

(4.361)

-0.003

-0.011

-0.003

0

-0.002

0

(-1.533)

(-0.764)

(-1.620)

(-0.297)

(-0.278)

(0.505)

-0.003

0.016

-0.002

0.009

0.117**

-0.009

(-1.135)

(0.637)

(-0.672)

(1.34)

(2.135)

(-1.275)

0.008***

0.077***

0.009***

0.001

0.002

0.003

(2.828)

(2.995)

(2.732)

(0.15)

(0.033)

(0.295)

-0.001**

-0.001

-0.002**

-0.001

-0.007

-0.001*

(-2.334)

(-0.107)

(-2.355)

(-1.193)

(-1.233)

(-1.860)

0.267***

1.486***

0.324***

0.355***

2.424***

0.646***

(12.624)

(7.89)

(12.981)

(3.821)

(3.046)

(6.077)

0.049*

0.167

0.083***

0.276***

2.802***

0.214**

(1.923)

(0.743)

(2.762)

(3.582)

(4.246)

(2.429)

-0.151

3.474**

-0.298

0.432

3.621

0.39

(-0.926)

(2.388)

(-1.544)

(1.061)

(1.04)

(0.838)

22.790***

179.167***

24.949***

4.887

18.474

8.485

(4.261)

(3.758)

(3.944)

(0.75)

(0.331)

(1.14)

0.033

0.246

0.048*

0.018

0.171

0.022

(1.408)

(1.179)

(1.73)

(0.672)

(0.729)

(0.702)

0.006*

0.048*

0.008**

0.003

0.034

0

(1.925)

(1.655)

(2.069)

(0.685)

(1.063)

(-0.100)

0.011*

0.092*

0.013*

0.002

0.029

0.001

(1.704)

(1.656)

(1.718)

(0.236)

(0.454)

(0.069)

0.349

0.151

0.367

0.816

0.791

0.85

891

891

891

132

132

132

10.86***

15.84***

11.73***

5.83***

6.46***

7.85***

0

0

0

0.001

0.0004

0.0001

50.21***

66.93***

45.43***

20.82***

23.9***

30.52***

0

0

0

0.0531

0.021

0.0023

Sabit etkiler

Sabit etkiler

Sabit etkiler

Sabit etkiler

Sabit etkiler

Sabit etkiler

Parantez içindeki değerler t istatistik değerlerini göstermektedir.
* p<0.1 ** p<0.05 ***p<0.01
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Tablo 6 incelendiğinde, özkaynaklar, katılım ve mevduat bankalarının her ikisinin de
aktif kârlılığını ve vergi öncesi kârlılığını anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir. Bu durum,
her iki banka türünde de özkaynak artışının aktif kârlılığı ve vergi öncesi kârlılığı artıran bir
unsur olduğunu göstermektedir. Sermaye artışının, bankaları iflas riskinden koruyan ve genel
olarak riskleri azaltıcı bir etmen olmasından dolayı bu durum literatürde beklenen bir
sonuçtur. Demirguc-Kunt and Huizinga (1999), Güngör (2007), Garcia-Herrero, Gavila, and
Santabarbara (2009) ve Petria et al. (2015)’in de aralarında bulunduğu birçok çalışma
bulunan sonucu destekler niteliktedir. Özkaynakların mevduat bankalarının özkaynak kârlılığı
üzerindeki etkisi anlamsız bulunmuş, katılım bankalarının özkaynak kârlılığı üzerinde ise
anlamlı ve negatif yönde bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Bu durum katılım
bankalarının özkaynak kârlılığının, özkaynak artışından negatif şekilde etkilendiğini
göstermektedir ve katılım bankalarında kârlılık artışlarının, özkaynak artış oranı yanında
düşük kaldığı şeklinde yorumlanabilir. Hassan and Bashir (2003) de İslami bankaların
kârlılıklarının özkaynaklar değişkeni ile negatif ilişkili olduğunu tespit etmiştir.
Bilanço dışı işlemlerin ne katılım ne de mevduat bankalarının kârlılığı ile anlamlı bir
ilişkisi olmadığı görülmektedir. Bu sonuç, bilanço dışı işlemlerdeki artış veya azalışın
bankaların kârlılığı üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını göstermektedir. Katılım
bankalarında türev ürünler gibi bilanço dışı işlemlerin sınırlandırılmış olması dikkate
alındığında katılım bankalarının kârlılığı açısından bu, beklenen bir sonuçtur. Mevduat
değişkeni ile mevduat bankalarının kârlılık göstergeleri arasında anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır. Bu sonuca göre, mevduat artışının mevduat bankalarının kârlılığı üzerinde
anlamlı bir etkisi olmadığı söylenebilir. Anlamsız negatif ilişki, toplanan mevduatın krediye
dönüşmediği sürece kârlılığa pozitif yönde etki etmemesinden kaynaklanabilir. Dietrich and
Wanzenried (2011) ile Masood and Ashraf (2012) de banka kârlılığı ile mevduat arasında
anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna varmıştır. Toplanan fonların katılım bankalarının
kârlılığına etkisi analiz edildiğinde, aktif kârlılığı ve vergi öncesi kârlılık üzerinde anlamlı bir
etkisi yokken, özkaynak kârlılığı üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. Toplanan
mevduatın banka için krediye dönüştürülebilir bir kaynak olması, sorunlu kredilere
dönüşmemesi şartıyla banka kârlılığına pozitif yönde etki etmesi beklenen bir unsurdur.
(Haron, 2004), İslami bankalarda yaptığı çalışmada vadesiz mevduatın kârlılıkla pozitif yönde
ilişkisi olduğu sonucuna varmıştır.
Toplam kredi ve alacakların toplam aktife oranını simgeleyen krediler değişkeninin
mevduat bankalarının tüm kârlılık göstergelerine anlamlı ve pozitif yönde etki ettiği
görülmektedir. Bu durum, kredi artışının mevduat bankalarında kârlılığı artırıcı bir unsur
olduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuç, Demirguc-Kunt and Huizinga (1999), Chirwa
(2003) ve Sufian and Habibullah (2009)’un da aralarında bulunduğu birçok çalışma
tarafından desteklenmektedir. Ancak katılım bankalarının kârlılık göstergeleri ve krediler
arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Taşkın (2011) de banka kârlılığı ve krediler
arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna varmıştır.
Takipteki krediler değişkeninin mevduat bankalarının aktif kârlılığı ve vergi öncesi
kârlılığına anlamlı ve negatif yönde etki ettiği, özkaynak kârlılığına ise anlamlı bir etkisi
olmadığı tespit edilmiştir. Katılım bankalarında, aktif kârlılık ve özkaynak kârlılığı ile takipteki
krediler arasında anlamlı bir ilişki bulunamazken, vergi öncesi kârlılık üzerinde takipteki
kredilerin anlamlı ve negatif yönde etkisi olduğu görülmektedir. Kredilerin geri ödenmeme
riskini gösteren bu değişkenin kârlılığı negatif yönde etkilemesi beklenen bir sonuçtur.
Nitekim, Güngör (2007), Gülhan and Uzunlar (2011) ile Masood and Ashraf (2012) de
takipteki krediler ve bankaların kârlılığı arasında anlamlı negatif ilişki bulmuştur.
Faiz dışı gelir, mevduat bankaları ve katılım bankalarının tüm kârlılık türlerine anlamlı
ve pozitif yönde etki etmektedir. Dolayısıyla faiz dışı gelirdeki artışın hem katılım bankalarının
hem de mevduat bankalarının kârlılığını artıran bir unsur olduğu kabul edilebilir. Faiz dışı
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gelirin, faiz gelirlerinden daha istikrarlı ve risksiz bir gelir türü olduğu düşünüldüğünde
kârlılığa pozitif yönde etki etmesi literatürde de beklenen bir sonuçtur. Demirhan (2013),
kârlılık ve faiz dışı gelirler arasında pozitif ilişki bulmuştur. Chen and Liao (2011) ise, faiz dışı
gelirlerin aktif kârlılığını negatif, özkaynak kârlılığını ise pozitif yönde etkilediği sonucuna
varmıştır. Diğer faaliyet giderleri, mevduat bankalarının özkaynak kârlılığı dışındaki tüm
kârlılık değişkenlerine ve katılım bankalarının aktif kârlılığı, özkaynak kârlılığı ve vergi öncesi
kârlılıklarının tamamına anlamlı ve pozitif yönde etki etmektedir. Bu durum, diğer faaliyet
giderlerinin artmasının, hem katılım hem de mevduat bankalarının kârlılığını artıran bir unsur
olduğunun göstergesidir. Esasında bir gider kalemi olması sebebiyle diğer faaliyet
giderlerinin kârlılığa negatif yönde etki etmesi beklenebilir. Ancak diğer faaliyet giderlerinin
önemli bir kısmının personel giderlerinden oluştuğu göz önüne alındığında, bu durumun
personelin iş tatmini, motivasyonu ve verimliliğini artırması yoluyla kârlılığa pozitif yönde etki
etmesi de anormal bir sonuç değildir. Nitekim, Molyneux and Thornton (1992), Haron (2004),
Güngör (2007) ve Ben Naceur and Goaied (2008) çalışmalarında bu sonucu destekleyen
neticeler elde etmiştir.
Büyüklüğün katılım ve mevduat bankaları bazında kârlılığa etkisi incelendiğinde,
mevduat bankalarının sadece özkaynak kârlılığının büyüklükle anlamlı ve pozitif yönde ilişkisi
olduğu belirlenmiştir. Ancak mevduat bankalarının diğer kârlılık göstergeleri ve katılım
bankalarının kârlılık göstergelerinin hiçbirinin büyüklükle anlamlı bir ilişkisi bulunamamıştır.
Buna göre, mevduat bankaları büyüdükçe özkaynak kârlılıklarının artması beklenebilir.
Ancak katılım bankalarının kârlılığı ve mevduat bankalarının özkaynak kârlılığı dışındaki
kârlılık göstergelerinin aktif büyümeden anlamlı bir şekilde etkilenmeyeceği tespit edilmiştir.
Turgutlu (2014), Türkiye’deki bankaların kârlılığı ile ilgili yaptığı çalışmada büyüklüğün
özkaynak kârlılığı ile pozitif ilişkili olduğu sonucuna varmıştır. Taşkın (2011) ve Petria et al.
(2015) de banka büyüklüğü ve banka kârlılığı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna
varmıştır.
Dışsal verilerin katılım ve mevduat bankalarının kârlılığına etkisi incelendiğinde, pazar
yoğunluğunun, mevduat bankalarının tüm kârlılık göstergelerine anlamlı ve pozitif yönde etki
ettiği tespit edilmiştir. Ancak katılım bankalarının kârlılık göstergelerine, anlamlı bir
etkisi olmadığı görülmektedir. Tekelleşmenin bir göstergesi olan pazar yoğunluğunun
hesaplanmasında aktif büyüklüğü açısından ilk 5 büyük bankanın aktiflerinin tüm bankaların
aktifleri toplamına oranı alınmıştır. İlk 5 banka her zaman mevduat bankalarından oluştuğu
için ve bir nevi mevduat bankalarının tekelleşmesinin göstergesi olduğu için mevduat
bankalarının kârlılığına pozitif yönde etki ettiği düşünülebilir. Molyneux and Thornton (1992),
Chirwa (2003) ve Goddard, Liu, Molyneux, and Wilson (2011) de pazar yoğunluğu ve kârlılık
arasında pozitif yönde ilişki olduğu sonucuna varmıştır.
Enflasyonun mevduat bankalarının vergi öncesi kârlılığını pozitif yönde etkilediği, ancak
gerek katılım gerekse mevduat bankalarına ait diğer kârlılık türleri üzerinde anlamlı bir etkisi
olmadığı belirlenmiştir. Enflasyon artışı ile faiz oranlarının da artacağı düşünüldüğünde artan
faiz oranıyla mevduat bankalarının gelirleri artacaktır. Artan faiz oranıyla elde edilen faiz
geliri, mevduata ödenen faiz giderinden fazla olduğu sürece, faiz artışı kârlılığı pozitif yönde
etkileyebilecektir. Athanasoglou, Brissimis, and Delis (2008), Chen and Liao (2011) ve
Dietrich and Wanzenried (2014)’ün de aralarında bulunduğu birçok yazar enflasyonun
kârlılığı pozitif yönde etkilediği sonucuna varırken Taşkın (2011) kârlılık ile enflasyon
arasında anlamlı bir ilişki olmadığını tespit etmiştir.
GSYH’nin, mevduat bankalarının tüm kârlılık göstergelerini anlamlı ve pozitif yönde
etkilediği, katılım bankalarının kârlılık göstergelerini anlamlı bir şekilde etkilemediği
görülmektedir. GSYH artışının halkın refah seviyesini artıracağı düşünüldüğünde, krediler
daha kolay ve rahat ödenebilecek ve sorunlu kredilerin miktarında düşüşler yaşanabilecektir.
Bu durum da bankaların kârlılığına pozitif yönde etki edebilecektir. Elde edilen sonuç,
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GSYH’nin mevduat bankalarının kârlılık türlerine pozitif yönde etki ettiğini, ancak katılım
bankalarının kârlılığını anlamlı bir şekilde etkilemediğini göstermektedir. Hassan and Bashir
(2003) ve Turgutlu (2014), GSYH ile banka kârlılığı arasında pozitif ilişki bulurken, DemirgucKunt and Huizinga (1999) ve Dietrich and Wanzenried (2011) ise GSYH ile banka kârlılığı
arasındaki ilişkinin anlamsız olduğu sonucuna varmıştır.
Döviz kuru, mevduat bankalarının kârlılık göstergelerini yüzde 10 düzeyinde anlamlı ve
pozitif yönde etkilemektedir. Bu durum kur artışının mevduat bankalarının kârlılığını
artırdığını göstermektedir. Ayrıca mevduat bankalarının kur artışıyla elde ettikleri gelirin, kur
artışı sebebiyle artan giderlerden daha fazla olduğunun göstergesi olabilir. Katılım
bankalarının kârlılık göstergeleri ile döviz kuru arasında ise anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
R2 belirlilik katsayıları incelendiğinde, sırasıyla aktif kârlılığı, özkaynak kârlılığı ve vergi
öncesi kârlılığın belirlilik katsayıları, mevduat bankaları için, yüzde 34, yüzde 15 ve yüzde 36
olduğu; katılım bankaları için ise, sırasıyla, yüzde 81, yüzde 79, yüzde 85 olarak
bulunmuştur. Bu durum, kurulan modelin mevduat bankalarının kârlılığını açıklamada çok
yeterli olmadığını gösterse de, katılım bankaları için, kurulan kârlılık modellerinin oldukça
anlamlı olduğunun işaretçisidir. Mevduat bankalarının daha kompleks bir yapıya sahip
olmaları ve daha geniş finansal ürün ve aktiviteye sahip olmaları, modelin mevduat bankaları
açısından açıklayıcılığının düşük olmasının sebebi olabilir.
Tablo 7’de küresel finansal krizin 2008 yılındaki Türk bankacılık sistemine etkisini
ölçmek amacıyla kukla değişken eklenerek yeni bir panel veri analizi yapılmıştır. Tablo 7’de
2008 krizini temsilen kukla değişken eklenerek sabit etkiler modeli kullanmak suretiyle krizin
2008’de banka kârlılığına etkisi incelenmiştir. Tabloda sadece kukla değişkenle etkileşimi
anlamlı olan değişkenler yorumlanmıştır. Krizi temsil eden “2008 Krizi” kukla değişkeninin
katsayısının tüm banka kârlılıkları için negatif ve anlamlı olduğu görülmektedir. Bu durum,
2008 yılında bankaların tüm kârlılık göstergelerinin negatif yönde etkilendiğini
göstermektedir.
Özkaynak değişkeni kârlılık göstergelerini pozitif yönde etkilemektedir. Kukla değişken
ile etkileşimine bakıldığında, 2008 yılında da özkaynak değişkeninin kârlılığı anlamlı ve pozitif
şekilde etkilediği görülmektedir. Mevduatın bankaların kârlılık göstergeleri ile anlamlı bir
ilişkisi bulunamamışken, 2008 kukla değişkeni ile etkileşimine bakıldığında, 2008 yılında
mevduatın kârlılık göstergelerini anlamlı ve pozitif yönde etkilediği görülmektedir. Bu durum
kriz zamanında mevduatın yüksek olmasının banka kârlılığına pozitif yönde etki eden bir
unsur olabileceğini göstermektedir.
Tablo 7. 2008 Krizi Kukla Değişkeni ile Katsayı Tahmini
Bağımlı Değişkenler
Bağımsız Değişkenler

Aktif Kâr

Özk. Kâr

VÖK

0.031***

-0.076*

0.034***

(6.444)

(-1.709)

(5.854)

İçsel Değişkenler
Özkaynak
d08 Özkaynak
Bil. Dışı İşlemler
d08 Bil. Dışı İşlemler
Mevduat
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0.045***

0.133

0.050***

(3.472)

(1.130)

(3.245)

-0.001

-0.006

-0.001

(-0.541)

(-0.445)

(-0.359)

-0.001

0.000

-0.002

(-0.654)

(0.010)

(-0.742)

-0.001

0.024

-0.000

(-0.288)

(0.989)

(-0.076)
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d08 Mevduat
Krediler
d08 Krediler
Takipteki Krediler

0.017***

0.115**

0.020***

(2.817)

(2.062)

(2.806)

0.008***

0.072***

0.008***

(2.857)

(2.974)

(2.655)

0.008

0.024

0.010*

(1.554)

(0.533)

(1.648)

-0.002***

-0.005

-0.002***

(-3.043)

(-1.005)

(-3.269)

0.001

0.003

0.001

(0.279)

(0.184)

(0.290)

0.263***

1.506***

0.325***

(12.967)

(8.147)

(13.517)

0.144**

1.083*

0.148*

(2.231)

(1.841)

(1.938)

0.080***

0.483**

0.118***

(3.354)

(2.212)

(4.154)

-0.496***

-3.175***

-0.561***

(-6.507)

(-4.562)

(-6.202)

-0.139

3.651***

-0.272

(-0.931)

(2.668)

(-1.530)

-0.111*

-0.408

-0.133*

(-1.896)

(-0.767)

(-1.918)

17.017***

120.469**

19.414***

(2.933)

(2.274)

(2.818)

0.000

0.000

0.000

(.)

(.)

(.)

0.030

0.198

0.041

(1.401)

(1.020)

(1.638)

0.917***

6.633***

1.084***

(4.988)

(3.952)

(4.969)

0.009***

0.065**

0.011***

(2.846)

(2.198)

(2.853)

0.022

0.220*

0.026

(1.589)

(1.743)

(1.580)

0.017**

0.145**

0.019**

(2.255)

(2.047)

(2.108)

-0.039**

-0.313*

-0.043**

(-2.147)

(-1.894)

(-2.017)

2008 Krizi

-7.963***

-60.101***

-9.407***

F

(-4.610)
28.618

(-3.811)
10.279

(-4.587)
30.663

R2

0.382

0.159

0.400

d08 Takipteki Krediler
Faiz Dışı Gelir
d08 Faiz Dışı Gelir
Diğer Faal. Giderleri
d08 Diğer Faal. Giderleri
Δ Büyüklük
d08 ΔBüyüklük
Dışsal Değişkenler
Δ Pazar Yoğunluğu
d08 Δ Pazar Yoğunluğu
Enflasyon

d08 Enflasyon
GSYH
d08 GSYH
Döviz Kuru
d08 Döviz Kuru

Gözlem Sayısı

1023
1023
Parantez içindeki değerler t istatistik değerlerini göstermektedir.

1023

* p<0.1 ** p<0.05 ***p<0.01
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Krediler değişkeni tüm kârlılık göstergelerini anlamlı ve pozitif yönde etkileyen bir
unsurken, 2008 kukla değişkenle etkileşimine bakıldığında, vergi öncesi kârlılık haricindeki
kârlılık göstergelerinde anlamlı bir etkisi olmadığı görünmektedir. Bu durum, kriz
zamanlarında kullandırılan kredilerin kârlılığı pozitif yönde etkilemediğinin göstergesi olabilir.
Kredilerin geri ödemesinde sıkıntılar yaşanabilmesi için bu sonucu doğurabilir. Faiz dışı gelir
değişkeni kârlılık göstergelerini pozitif yönde etkileyen bir unsurdur. Yine 2008 kriz kukla
değişkeni ile etkileşimi de pozitif ve anlamlıdır. Diğer faaliyet giderleri kârlılığı pozitif yönde
etkileyen bir unsurken, kriz kuklası ile etkileşimine bakıldığında, kârlılık üzerinde anlamlı ve
negatif yönde bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bu durumda personel giderleri
motivasyon yoluyla kârlılığı artırıcı bir unsur olarak değerlendirilse de 2008 yılında bu giderler
kârlılığı azaltıcı yönde etki etmiştir. Dolayısıyla, bankaların, kriz zamanlarında işten çıkarma
veya diğer işletme giderlerini azaltma gibi yollara başvurması beklenebilir.
Aktif büyüklüğü sadece özkaynak kârlılığını anlamlı ve pozitif yönde etkileyen bir unsur
olarak görülürken, 2008 krizi kuklasıyla etkileşimine bakıldığında aktif kârlılığı ve VÖK’ü
anlamlı ve negatif şekilde etkilemiştir. Bu durum 2008 krizinde aktif büyüklüğü fazla olan
bankaların kârlılığının küçük bankalara göre daha negatif şekilde etkilendiğinin göstergesi
olabilir.
Enflasyonun kârlılık üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmazken, 2008 kriz kuklasıyla
etkileşimine bakıldığında, tüm kârlılık türlerine anlamlı ve pozitif etkisi olduğu görülmektedir.
2008 kriz döneminde, artan enflasyon oranı faiz oranlarını da artırarak, bankaların gelirlerine
pozitif yönde yansıyabilecek ve kârlılığı pozitif yönde etkileyebilecektir. GSYH kârlılığa pozitif
yönde etki ederken, kriz kuklasıyla etkileşiminde bu değişkenin sadece özkaynak kârlılığına
pozitif yönde etki ettiği, diğer kârlılık göstergeleri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı
görülmektedir. Döviz kurunun kârlılık göstergelerine etkisi pozitif yönde iken, 2008 kriz
kuklasıyla etkileşiminde tüm kârlılık göstergelerine anlamlı ve negatif yönde etki ettiği
görülmektedir. Bu durum kur artışıyla oluşan riskin 2008 yılında kârlılık üzerinde negatif etkisi
olduğuna işaret edebilir.
Tablo 8. 2009 Kukla Değişken ile Katsayı Tahmini

Bağımsız Değişkenler

Bağımlı Değişkenler
Aktif Kâr.
Özk. Kâr

VÖK

0.032***

-0.082*

0.035***

(6.928)

(-1.937)

(6.324)

0.043***

0.374***

0.046***

(3.689)

(3.527)

(3.348)

-0.001

-0.006

-0.002

(-1.377)

(-0.664)

(-1.240)

-0.001

-0.020

-0.001

(-0.383)

(-1.049)

(-0.253)

-0.002

0.026

-0.001

(-0.841)

(1.111)

(-0.498)

0.007

0.091*

0.004

(1.168)

(1.747)

(0.581)

0.012***

0.092***

0.013***

(4.587)

(3.914)

(4.445)

İçsel Değişkenler
Özkaynak
d09 Özkaynak
Bil. Dışı İşlemler
d09 Bil. Dışı İşlemler
Mevduat
D09 Mevduat
Krediler
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d09 Krediler
Takipteki Krediler
d09 Takipteki Krediler
Faiz Dışı Gelir
d09 Faiz Dışı Gelir
Diğer Faal. Giderleri
d09 Diğer Faal. Giderleri
Δ Büyüklük
d09 Δ Büyüklük

-0.012**

-0.025

-0.016***

(-2.357)

(-0.537)

(-2.647)

-0.001**

0.000

-0.002**

(-2.217)

(0.008)

(-2.498)

0.002

0.011

0.002*

(1.451)

(1.074)

(1.802)

0.210***

1.143***

0.255***

(10.427)

(6.190)

(10.761)

0.257***

1.887***

0.322***

(5.346)

(4.279)

(5.680)

0.105***

0.828***

0.147***

(4.319)

(3.718)

(5.160)

-0.431***

-4.279***

-0.500***

(-6.474)

(-7.000)

(-6.369)

-0.212

3.088**

-0.367**

(-1.471)

(2.332)

(-2.159)

0.054

0.869*

0.047

(0.993)

(1.728)

(0.730)

14.526***

125.863***

15.998***

(3.156)

(2.979)

(2.950)

0.000

0.000

0.000

(.)

(.)

(.)

0.094***

0.504**

0.123***

(4.220)

(2.463)

(4.673)

-0.461***

-2.998***

-0.561***

(-6.306)

(-4.466)

(-6.511)

0.005

0.040

0.005

(1.490)

(1.422)

(1.504)

0.001

-0.058

0.001

(0.116)

(-0.533)

(0.088)

0.007

0.077

0.008

(1.352)

(1.562)

(1.219)

0.002

0.430

0.004

(0.045)

(0.870)

(0.057)

3.367***

8.585

4.717***

(2.685)

(0.746)

(3.191)

34.550

14.054

37.935

0.431

0.217

0.456

Dışsal Değişkenler
Δ Pazar Yoğunluğu
d09 Δ Pazar Yoğunluğu
Enflasyon
d09 Enflasyon

GSYH
d09 GSYH
Döviz Kuru
d09 Döviz Kuru
2009 Krizi
F
R

2

1023
1023
1023
Gözlem Sayısı
Parantez içindeki değerler t istatistik değerlerini göstermektedir.
* p<0.1 ** p<0.05 ***p<0.01
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2009 yılında küresel finansal krizin Türkiye’deki bankaların kârlılığına etkisi
incelendiğinde, kriz kukla değişkeninin katsayısının özkaynak kârlılığı dışındaki tüm kârlılık
göstergeleri için anlamlı ve pozitif olduğu görülmektedir. Özkaynak kârlılığı üzerinde ise
anlamlı bir etkisi olmadığı görülmektedir. 2008 yılında, ABD, krizin etkisiyle iflas eşiğine gelen
bankaları kurtarmak adına piyasayı fonlamıştır. ABD’nin piyasaya sürdüğü fonlar küresel
finansal işlemler ve ticari faaliyetler vasıtasıyla Türkiye’de fonların artmasına sebep olmuştur.
Bu fonların ülkemize ulaşmasının 2009 yılına tekabül ettiği düşünüldüğünde, 2009 yılında
bankaların aktif kârlılıkları ve vergi öncesi kârlılıklarının pozitif yönde etkilenmesi
beklenilebilecek bir sonuçtur.
Bağımsız değişkenlerin kukla değişken ile etkileşimleri incelenirken yine sadece kukla
değişken ile etkileşimi anlamlı olan sonuçlar yorumlanmıştır. Özkaynaklar, kârlılığı pozitif
yönde etkileyen bir değişkendir. Özkaynakların 2009 yılı için kriz etkisini görmek amacıyla
kullanılan kukla değişken ile etkileşimine bakıldığında, tüm kârlılık göstergeleri için anlamlı ve
pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 2009 yılında özkaynaklar kârlılık için
pozitif yönde etki eden bir faktördür. Mevduatın kârlılık üzerine anlamlı bir etkisi
bulunmazken, 2009 kukla değişkeni ile etkileşimine bakıldığında mevduatın özkaynak
kârlılığına pozitif yönde anlamlı etkisi olduğu görülmektedir. Bu durum, 2008 yılında olduğu
gibi, krizin etkisinin devam ettiği 2009 yılında da mevduatın özkaynak kârlılığına pozitif yönde
etki ettiğini göstermektedir.
Krediler değişkeni kârlılık üzerinde anlamlı ve pozitif etkiye sahipken, 2009 kuklasıyla
etkileşiminde 2008 yılında olduğu gibi aktif kârlılığı ve VÖK’e negatif yönde etki etmektedir.
Yani 2008 yılında olduğu gibi 2009 yılında da kredilerin kârlılık için bir risk oluşturduğu
söylenebilir. Bu durum etkisi devam eden krizin, kredilerin geri ödenmesinde problem
çıkarmasından kaynaklanabilir. Takipteki krediler değişkeni kârlılık göstergelerini negatif
yönde etkilerken, 2009 kuklasıyla etkileşiminde aktif ve özkaynak kârlılığı üzerinde anlamlı
bir etkisinin olmadığı ancak VÖK’ü anlamlı ve pozitif yönde etkilediği görülmektedir.
Faiz dışı gelir değişkeni kârlılık göstergelerini pozitif yönde etkileyen bir unsurdur. 2009
kriz kukla değişkeni ile etkileşimi de 2008 kukla değişkeni gibi pozitif ve anlamlıdır. Yani faiz
dışı gelir değişkeni kriz yıllarında da Türkiye’deki bankaların kârlılığını pozitif yönde etkileyen
bir unsurdur. Diğer faaliyet giderleri kârlılığı pozitif yönde etkileyen bir unsurken, 2009 kriz
kuklası ile etkileşimine bakıldığında, tüm kârlılık göstergeleri üzerinde anlamlı ve negatif
yönde bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. 2008 kuklası ile etkileşiminde de aynı sonuç
elde edilmiştir.
Aktif büyüklüğü, özkaynak kârlılığını anlamlı ve pozitif yönde, VÖK’ü ise negatif yönde
etkileyen bir unsur olarak görülürken, 2009 yılı kuklasıyla etkileşimine bakıldığında, aktif
büyüklüğünün özkaynak kârlılığını anlamlı ve pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir.
Dolayısıyla 2008 yılında bankaların büyüklüğünün kârlılığı negatif yönde etkilediği görülse
de, 2009 yılında aktif büyüklüğü fazla olan bankaların bu negatif etkiden kurtulduğu
düşünülebilir.
Enflasyonun kârlılık üzerinde pozitif ve anlamlı etkisi görülürken, 2009 kriz kuklasıyla
etkileşimine bakıldığında, tüm kârlılık türlerine anlamlı ve negatif etkisi olduğu görülmektedir.
Bu durum enflasyon artışının 2009 yılında kârlılığa negatif şekilde yansıdığının göstergesi
olabilir.
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V. Sonuç
Çalışmada, Türkiye’de 2005 - 2014 yılları arasında faaliyette bulunan 29 mevduat, 4
katılım bankası incelenmiştir. Bankaların üçer aylık verilerini kullanmak suretiyle sabit etkili
panel veri analizi kullanılarak her iki banka türünün kârlılık belirleyicileri analiz edilmiştir.
Yapılan analizler sonucunda, faaliyet bazında birbirlerine oldukça benzeyen ancak bazı
temel prensiplerde farklılaşan katılım bankaları ve mevduat bankalarının kârlılıklarının aynı
unsurlardan aynı şekilde etkilenmediği tespit edilmiştir. Krediler, aktif büyüklüğü gibi içsel
değişkenler ve pazar yoğunluğu, enflasyon, GSYH ve döviz kuru gibi dışsal değişkenler,
mevduat bankalarının kârlılığına anlamlı bir şekilde etki ederken katılım bankalarının kârlılığı
üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı görülmüştür. Bu değişkenlerin artması mevduat
bankalarının kârlılıklarını pozitif yönde etkilemektedir.
Bunun yanı sıra, toplanan fonlar (mevduat) değişkeninin ise katılım bankalarının
kârlılığı üzerinde anlamlı bir etkisi bulunurken, mevduat bankalarının kârlılığı üzerinde
anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. Mevduatların artışı katılım bankalarının özkaynak
kârlılığına pozitif yönde etki etmektedir. Dolayısıyla katılım bankalarında mevduatların artışı
bankanın özkaynak kârlılığını artırıcı bir unsur olarak görülmüştür. Diğer değişkenlerden,
özkaynaklar, bilanço dışı işlemler, takipteki krediler, faiz dışı gelirler ve diğer faaliyet
giderlerinin her iki banka grubunun kârlılıklarına aynı yönde etki ettiği tespit edilmiştir.
Özkaynaklar, faiz dışı gelirler ve diğer faaliyet giderleri her iki banka grubunun kârlılıklarına
pozitif yönde etki ederken, takipteki krediler negatif yönde etki etmiştir. Bilanço dışı işlemlerin
ise her iki banka grubunun kârlılığına da anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır.
Küresel finansal krizin etkili olduğu 2008 – 2009 yıllarında bankacılık sisteminin kârlılık
belirleyicilerinde değişiklikler tespit edilmiştir. Örneğin, kârlılık üzerinde anlamlı bir etkisi
olmayan mevduat değişkeninin, 2008 ve 2009 yılında kârlılığı pozitif yönde etkilediği tespit
edilmiştir. Bu durum kriz döneminde mevduat değişkeninin banka kârlılığını pozitif yönde
etkilediğini göstermektedir. Kârlılık üzerinde pozitif etkisi olan diğer faaliyet giderleri ve döviz
kuru değişkenlerinin ise 2008 yılında banka kârlılıklarına negatif yönde etki ettiği tespit
edilmiştir. Bu sonuç, kriz döneminde kurdaki yükselişin ve bankanın diğer faaliyet
giderlerindeki artışın banka kârlılığını negatif yönde etkilediğini göstermektedir. Yapılan
analiz sonucu, 2008 yılında, krizin bankaların kârlılığı üzerinde negatif etkisi olduğu
sonucuna varılırken, 2009 yılında ise banka kârlılığı üzerinde pozitif yönde etkisi olduğu
görülmüştür. Bu pozitif etkinin, 2008 yılında kriz sebebiyle iflas eşiğine gelen bankaları
kurtarmak adına ABD’nin piyasayı fonlamasından ve bunun sonucunda dolaşıma çıkan
fonların küresel işlemler ile Türkiye’ye ulaşmasının bu yıla tekabül etmesinden kaynaklandığı
düşünülmektedir. Aynı zamanda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun bankacılık
sistemini güçlendirmek adına yaptığı düzenlemeler, bankaların kriz dönemini daha rahat bir
şekilde atlatmasında etkili olmuştur.
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Değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlılık bulunmamaktadır.
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Bankacılar dergisinde yayımlanmak üzere gönderilecek makaleler, word formatında arial
yazı karakterinde, 11 punto ile tek aralıklı ve paragraflar arasında bir satır boşluk
bırakılmak üzere Türkçe yazılmalıdır.
Kapak sayfasında, yazının başlığı, yazar(lar)ın bağlı bulundukları kuruluşlar ve ünvanları,
iletişim kurulacak yazarın adı ve iletişim bilgileri bulunmalıdır.
Makalenin ilk sayfasında makalenin adı, öz/ abstract (en fazla 100 kelime), en az üç tane
anahtar kelime Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı ve makaleye uygun JEL sınıflama
numaraları verilmelidir. (http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php)
Yazı içinde kullanılan birinci düzey, ikinci ve üçüncü düzey başlıklar koyu harflerle
yazılmalıdır. Başlıklar ile izleyen metin arasında bir satır boşluk verilmelidir. Başlıklardan
sonra paragraf başı yapılmalıdır.
Yazı içinde yer alan tablo ve şekiller arial yazı karakterinde 10 punto ile hazırlanmalı, başlık
ve sıra numarası verilmeli, kaynakları ise alta yazılmalıdır. Denklemlere sıra numarası
verilmelidir.
Dipnotlar atlama yapılmadan numaralandırılmalı ve ayrı bir sayfada “Dipnotlar” başlığı
altında toplanmalıdır.
Kaynaklara göndermeler dipnotlarla değil, metin içinde açılacak ayraçlarla yapılmalıdır.
Metinde gönderme yapılan veya yapılmayan tüm kaynaklar, kaynakçada yer almalıdır.
Kaynaklar ayrı bir sayfada alfabetik sırayla yazılmalıdır.
Metin içi gönderme, dipnotlar ve kaynakça belirtilen kurallar çerçevesinde ve American
Psychological
Association
(APA)
(http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basicstutorial.aspx) sistemine göre yapılmalıdır.
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