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%DQNDFÕODU'HUJLVL6D\Õ

Türkiye Bankalar Birli÷i’nin 60. Genel Kurulu

7UNL\H %DQNDODU %LUOL÷L¶QLQ  0D\ÕV  WDULKLQGH øVWDQEXO¶GD JHUoHNOHúWLULOHQ 
*HQHO.XUXO7RSODQWÕVÕ¶QGD\DSÕODQDoÕOÕúNRQXúPDODUÕVÕUDVÕ\ODDúD÷ÕGD\HUDOPDNWDGÕU.
Türkiye Bankalar Birli÷i Yönetim Kurulu BaúkanÕ SayÕn Hüseyin AydÕn:*
6D\ÕQ%DúEDNDQ<DUGÕPFÕP6D\ÕQ0VWHúDUÕP6D\ÕQ%DúNDQODUÕP'H÷HUOL.RQXNODU
'H÷HUOL 0HVOHNWDúODUÕP 0HG\DPÕ]ÕQ 'H÷HUOL 7HPVLOFLOHUL VL]OHUL VD\JÕ\OD VHODPOÕ\RUXP
*HQHO.XUXOXPX]DNDWÕOPDQÕ]GDQGROD\ÕWHúHNNUHGL\RUXP

.RQXúPDPGD \DNÕQ G|QHPGH 7UNL\H HNRQRPLVLQL YH EDQNDFÕOÕN VHNW|UQ HWNLOH\HQ
JHOLúPHOHUL EDQNDFÕOÕN VHNW|UQQ JHQHO SHUIRUPDQVÕQÕ GH÷HUOHQGLUHFHN YH EHNOHQWLOHULPL]H
LOLúNLQELOJLVXQDFD÷ÕP
6RQ LNL \ÕOGD Lo YH GÕú ND\QDNOÕ |QJ|UOPHGLN oRN VD\ÕGD IDNW|UQ QHGHQ ROGX÷X FLGGL
]RUOXNODU \DúDGÕN 'Q\D WDULKLQLQ HQ D÷ÕU NUHVHO HNRQRPLN NUL]LQLQ HWNLOHULQLQ VUG÷ ELU
G|QHPGH &XPKXUL\HW WDULKLQLQ HQ KDLQ JLULúLPLQH úDKLW ROGXN .UHGL QRWX LQGLULPOHUL WHU|ULVW
VDOGÕUÕODUVÕFDNMHRSROLWLNJHOLúPHOHULQD÷ÕUODúWÕUGÕ÷ÕELUWDEOR\DWDQÕNROGXN7PEXJHOLúPHOHU
GH G|YL] ND]DQGÕUÕFÕ IDDOL\HWOHUL ROXPVX] HWNLOHGL SHUIRUPDQVÕPÕ]ÕQ GDKD L\L ROPDVÕQÕ
VÕQÕUODQGÕUGÕ

Büyüme ve proaktif yaklaúÕm

*HoHQ \ÕO EX ]DPDQODUGDNL JHQHO NXUXOXPX]GDNL DQD PHVDMÕPÕ] E\PH KÕ]ÕQGDNL
LYPHND\EÕQÕGLNNDWHDODUDNKÕ]OÕE\PHG|QHPOHULQGHDOÕQDQ\DYDúODWÕFÕ|QOHPOHULQJ|]GHQ
JHoLULOPHVL YH E\PH\L GHVWHNOH\HFHN \HQL |QOHPOHU DOÕQPDVÕQÕQ JHUHNOLOL÷L ROPXúWXU <ÕOÕQ
LNLQFL\DUÕVÕQGDQLWLEDUHQoRN\|QOYHNDUPDQLWHOLNOL|QOHPOHUDOÕQPÕúYHX\JXODQPÕúWÕU

'DUEH JLULúLPLQLQ HNRQRPLN DODQGDNL HWNLOHUL VÕQÕUOÕ NDOPÕúWÕU  7HPPX]XQ KHPHQ
DUGÕQGDQ ILQDQVDO SL\DVDODU YH EDQNDFÕOÕN KL]PHWOHUL KHUKDQJL ELU NHVLQWL ROPDNVÕ]ÕQ GHYDP
HWPLúWLU .UHVHO NUL]GH NDPXGDQ ELU NXUXú ND\QDN DOPDGDQ HNRQRPL\L GHVWHNOH\HQ
EDQNDFÕOÕN VHNW|U GDUEH JLULúLPLQGHQ VRQUD GD WP LPNDQODUÕQÕ VHIHUEHU HGHUHN SL\DVDODUÕQ
VD÷OÕNOÕ RODUDN oDOÕúPDVÕQD GHVWHN YHUPLú NUHGL NDQDOODUÕQÕ DoÕN WXWPXú JHOLúPHOHUGHQ
ROXPVX]HWNLOHQHQL\LQL\HWOLPúWHULOHUH\NVHNWROHUDQVLOH\DNODúPÕúWÕU
Güçlü iúbirli÷i, hÕzlÕ kararlar

(NRQRPLNIDDOL\HWLQGHVWHNOHQPHVLYHE\PHQLQKÕ]ODQGÕUÕOPDVÕDPDFÕ\ODNDPX|]HO
ILQDQVUHHOVHNW|ULúELUOL÷LQGH\DNÕQLúELUOL÷LYHJoOLOHWLúLPLoLQGHWPNHVLPOHURUWDNELUoDED
J|VWHUPLúWLU (NRQRPL SROLWLNDVÕ DUDoODUÕ KHP DU]Õ KHP WDOHEL D\QÕ DQGD HWNLOHPH\H \|QHOLN
NXOODQÕOPÕúWÕU

%DQNDFÕOÕN G]HQOHPHOHULQGH \DSÕODQ GH÷LúLNOLNOHU +D]LQH GHVWHNOL .*) NHIDOHWL LOH
VD÷ODQDQ NUHGL OLPLWOHULQLQ DUWÕUÕOPDVÕ .RVJHE WDUDIÕQGDQ IDL] GHVWH÷L VD÷ODQDQ NUHGL
LPNDQÕQÕQ DUWWÕUÕOPDVÕ LOH WLFDUL LúOHPOHUGH WDúÕQÕU PDO UHKQL G]HQOHPHOHUL NUHGL LúWDKÕQÕ
ROXPOX \|QGH HWNLOHGL 7DELL NL EX LPNDQODUÕQ QH NDGDUÕQÕQ KDQJL ]DPDQ GLOLPLQGH YH QDVÕO
NXOODQÕODFD÷ÕSL\DVDGDNLJHOLúPHOHUHJ|UHEHOLUOHQHFHNWLU



+VH\LQ$\GÕQ

Önlemler piyasalar ile uyumlu

3L\DVD PHNDQL]PDVÕQD PGDKDOH HGLOPHPLúWLU (NRQRPL \|QHWLPL |QOHPOHULQ PDNUR
GHQJHOHU ]HULQGHNL HWNLOHULQLQ WHODIL HGLOHELOLU PDNXO VD\ÕODFDN VÕQÕUODU LoLQGH NDOPDVÕQÕQ
\DQÕQGDJHoLFLROPDVÕQD|]HOELU|QHPYHULOGL÷LQLYXUJXODPÕúWÕU

¶OL\ÕOODUÕQEDúÕQGD³OLNLGLWHoHúPHVLQLDoPD\ÕQEDQNDODUÕEDWÕUÕQ´|÷GQYHUHQOHU
\ÕOÕQGDEDQNDODUÕQNDVDILúLQHELOHOLNLGLWH VD÷ODPDN]HUHHOLDoÕNGDYUDQPÕúODUXOXVDO
oÕNDUODU V|] NRQXVX ROGX÷XQGD DVÕUOÕN H]EHUOHULQ ELU JHFHGH QDVÕO ER]XOGX÷XQX NUL] UHIOHNVL
RODUDNJ|VWHUPLúOHUGLU

*HOLúPHNWH RODQ ONHOHU \DSDUVD SL\DVD LOH oHOLúLU JHOLúPLú ONHOHU \DSDUVD SL\DVDODU
JHOLúLU\DNODúÕPÕQÕ\DúD\ÕS|÷UHQGLNøúOHULQROD÷DQDNÕúÕQGDJLWWL÷LG|QHPOHUGHNLX\JXODPDYH
NXUDOODUÕQ NUL] G|QHPOHULQGH PDNXO |OoOHUGH HVQHWLOPHVL GR÷DO ELU LQLVL\DWLI ROPDOÕGÕU $PD
JHOLúPLú ONH ILQDQV SL\DVDODUÕ LoLQ ELoLOPLú HOELVHOHULQ JHOLúPHNWH RODQ ONHOHUGH ROD÷DQVW
G|QHPOHUGH GD\DWÕOPDVÕ JHOLúPLú ONHOHULQ \DSD JHOGL÷L ELU X\JXODPDGÕU hONHPL]GH
X\JXODPDVÕQGD SL\DVD PHNDQL]PDVÕ YH XOXVODUDUDVÕ DQODúPDODUÕQ NXUDOODUÕ LoLQGH NDOÕQDUDN
HQGR÷UXRODQX\JXODQPD\DJD\UHWHGLOPLúWLU
Temel büyüklükler

<|QHWLPLQ JoO LUDGHVL YH X\JXODPDGD KÕ]OÕ GDYUDQPDVÕ \DQÕQGD NDPX PDOL\HVLQLQ
VD÷ODP ROPDVÕ EDQNDFÕOÕN VHNW|UQQ \NVHN DNWLI NDOLWHVL YH JoO VHUPD\HVL LOH VDKLS
ROGX÷X VD÷OÕNOÕ ELODQoR \DSÕVÕ VD\HVLQGH 7UNL\H HNRQRPLVL NÕVD VUHGH WRSDUODQDUDN
|QJ|UOHULQGH]HULQGHELUKÕ]GDE\G

%WoHDoÕ÷Õ\]GH¶QLQDOWÕQGDPDNXOELUG]H\GHNDOGÕ.DPXQXQERUoVWRNXQXQPLOOL
JHOLUHRUDQÕ\]GHLOHSHNoRNONH\HJ|UHROGXNoDGúNG]H\GHVH\UHWWL&DULLúOHPOHU
DoÕ÷Õ\]GHG]H\LQGH\DNODúÕNRODUDND\QÕNDOGÕ

'L÷HUWDUDIWDQXOXVODUDUDVÕUH]HUYOHULPL]LQELUPLNWDUD]DOGÕ÷ÕJ|UOPHNWHGLU7/EDúOÕFD
UH]HUY SDUDODU NDUúÕVÕQGD GH÷HU ND\EHWPLú HQIODV\RQ KHGHILQ ]HULQGH JHUoHNOHúPLúWLU
7HPHO E\NONOHUGH KHGHIWHQ VDSPDODUÕQ PDNXO VUHGH \HQLGHQ KHGHI G]H\OHULQH
JHOHFH÷LQHLQDQÕ\RUX]

(NRQRPLQLQKÕ]ODNoOHFH÷LYHGÕú\NPOONOHULQ\HULQHJHWLULOHPH\HFH÷LNXUXPVDO
NDUDU PHNDQL]PDVÕQÕQ ER]XOGX÷X JLEL JHUHNoHOHUOH WHODúOD DOÕQDQ \DWÕUÕP QRWXPX]XQ
GúUOPHVL NDUDUÕQÕ UDV\RQHO RODUDN DoÕNODPDNWD ]RUODQGÕN YH ]DPDQ LOHUOHGLNoH
]RUODQÕ\RUX]

gQ \DUJÕ\OD DOÕQPÕú V|] NRQXVX NDUDUODU \DúDQDQ WP GL÷HU ROXPVX]OXNODU
HNRQRPLPL]LQYHRQXQ|QHPOLELUXQVXUXRODQEDQNDFÕOÕNVHNW|UQQ|QJ|UOPHGLNWHKGLWOHUH
GD\DQÕNOÕOÕ÷ÕQÕQFDQOÕELUVWUHVWHVWLROPXúWXU

Bankalar ekonomi için do÷ru olanÕ yaptÕ

7UNL\H VL\DVL VRV\DO YH\D HNRQRPLN DODQGD QHUHGHQ YH QH ]DPDQ JHOLUVH JHOVLQ
úRNODUD GD\DQÕNOÕ ROGX÷XQX YH VRUXQODUÕQ VWHVLQGHQ JHOHELOHFH÷LQL ELU GDKD J|VWHUGL 6WUHV
WHVWOHULQGH HQ XoXN ULVN VHQDU\RODUÕQÕQ GD |WHVLQGH \DúDQDQ JHUoHN ROD\ODUD VD÷ODP GXUDQ
EDQNDFÕOÕN VHNW|U EDQNDODU LoLQ HQ L\L RODQÕ GH÷LO ONHPL] LoLQ HQ L\L RODQÕ \DSPD\D oDOÕúWÕ
]RUOXNODUÕQ IDUNÕQGD RODUDN E\PHQLQ VUGUOPHVLQH GHVWHN YHUGL .UHGLOHQGLULOHELOLU
GXUXPGD RODQ PúWHULOHUH \HQL ILQDQVPDQ YHYH\D \DSÕODQGÕUPD \ROX\OD ND\QDN VD÷ODPDN
LoLQLPNDQODUÕQÕ]RUODGÕ
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Kredilerde hÕzlanma
1LVDQLWLEDUL\OHVDELWNXUODUODYH\ÕOOÕNED]GDNUHGLOHU\]GHRUDQÕQGDDUWPÕúWÕU
.XUXPVDONUHGLOHU\]GHELUH\VHONUHGLOHULVH\]GHRUDQÕQGDE\PúWU

.UHGLOHUGHNL DUWÕú VD\HVLQGH HNRQRPLN IDDOL\HW FDQODQPÕúWÕU VRUXQOX NUHGL RUDQÕ DUWÕúÕ
GXUPXúKDWWDRUDQVÕQÕUOÕGDROVDDúD÷Õ\DJHOPLúWLU

.UHGL NDUWODUÕ YH WNHWLFL NUHGLOHULQGH WDNVLW VD\ÕVÕQGDNL DUWÕú VD\HVLQGH ELUH\VHO
PúWHULOHULQ|GHPHSHUIRUPDQVÕQGDL\LOHúPHROPXúWXU

7DNLEHGúHQELUH\VHOPúWHULVD\ÕVÕD]DOPÕúWÕU

dHNOHUGHNDUúÕOÕNVÕ]oÕNPDRUDQÕGúPúSURWHVWROXVHQHWPLNWDUÕGúPúWU
Sektörün bilançosu

0DUWYHULOHULQHJ|UHPHYGXDWYH|]ND\QDNODUÕQWRSODPÕQGDQGDKDID]ODVÕNUHGLOHUH
DWIHGLOPLúWLU <XUWGÕúÕQGDQ YH \XUW LoLQGHQ VD÷ODQDQ PHYGXDW GÕúÕ ND\QDNODUÕQ ELU E|OP
NXUDOODU JHUH÷L OLNLW RODUDN WXWXOPXú ELU E|OP LOH +D]LQH\H ERUo YHULOPLúWLU %LODQoR
E\NO÷WULO\RQ7/¶\HXODúPÕúWÕU7RSODPDNWLIOHULQJV\K¶\DRUDQÕDUWPD\DGHYDPHGHUHN
\]GH\NVHOPLúWLU

Kredilerin toplam aktiflerdeki payÕ arttÕ

%LODQoR LoLQGH NUHGLOHULQ SD\Õ \]GH  PHQNXO NÕ\PHWOHU SRUWI|\QQ SD\Õ LVH \]GH
¶WU 'L÷HU ELU GH÷LúOHEDQNDFÕOÕN VHNW|UQQ DNWLIOHULQLQ \]GH ¶VLQLGR÷UXGDQ HNRQRPLN
IDDOL\HWLQILQDQVPDQÕDPDFÕ\ODJLULúLPFLOHUHELUH\OHUHYH7UNL\H+D]LQHVL¶QHNXOODQGÕUÕOPÕúWÕU

.UHGLOHULQPLOOLJHOLUHRUDQÕ\]GHG]H\LQGHGLU
Kredide geniú yelpaze ve sektörel da÷ÕlÕm

.UHGLOHULQ \DUÕVÕ E\N LúOHWPHOHUH G|UWWH ELUL .2%ø¶OHUH G|UWWH ELUL LVH ELUH\VHO
PúWHULOHUH NXOODQGÕUÕOPÕúWÕU %DQNDFÕOÕN VHNW|U oRN JHQLú ELU \HOSD]H\H \D\ÕODQ VD÷OÕNOÕ ELU
NUHGLSRUWI|\QHVDKLSWLU%LUH\VHONUHGLOHULQLoWDOHELQVUGUOPHVL YH .2%ø¶OHULQIDDOL\HWOHUL
DoÕVÕQGDQ|QHPOLELULúOHYHVDKLSROGX÷XQXELOL\RUX]

.XUXPVDO NUHGLOHU LoLQGH LPDODW VDQD\LLQLQ SD\Õ \]GH  WLFDUHWLQ SD\Õ \]GH 
LQúDDWÕQ SD\Õ \]GH  HQHUMLQLQ \]GH  ORMLVWLN VHNW|UQQ LVH \]GH ¶GLU  3URMH
ILQDQVPDQÕDPDFÕ\ODNXOODQGÕUÕODQQDNLWNUHGLPLNWDUÕPLO\DU7/¶\HXODúPÕúWÕU
Kredi kalitesi

.UHGL ULVNL JHoPLúH J|UH YH GL÷HU ONHOHU LOH NDUúÕODúWÕUÕOGÕ÷ÕQGD PDNXO ELU G]H\GH
VH\UHWPHNWHGLU1LVDQYHULOHULQHJ|UHWDKVLOLJHFLNPLúDODFDNODUÕQNUHGLOHUHRUDQÕ\]GH
 GROD\ÕQGDGÕU %X RUDQ NXUXPVDO NUHGLOHUGH \]GH  ELUH\VHO NUHGLOHUGH \]GH 
G]H\LQGHGLU.RELOHUGHWDKVLOLJHFLNPLúDODFDNRUDQÕ\]GHG]H\LQGHROPXúWXU

7DKVLOL JHFLNPLú DODFDNODUÕQ PDNXO G]H\GH NDOPDVÕQÕQ EDúOÕFD QHGHQOHUL E\PHQLQ
VUPHVL NUHGL NDQDOODUÕQÕQ DoÕN ROPDVÕ PúWHULOHULPL]LQ E\N E|OPQQ ERUo |GHPH
GLVLSOLQLQLQ\NVHNROPDVÕYHIDL]RUDQODUÕQÕQPDNXOG]H\OHUGHNDOPDVÕGÕU
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Alacak riski, yapÕlandÕrma ve zimmet

7DKVLOL JHFLNPLú DODFDNODU \DSÕODQGÕUPD YH \]GH \] NDUúÕOÕN D\UÕOGÕNWDQ VRQUD YDUOÕN
\|QHWLP úLUNHWOHULQH VDWÕODQ DODFDNODU GD GDKLO HGLOGL÷LQGH ULVNOL DODFDNODUÕQ RUDQÕ \]GH 
G]H\LQGHGLU

*HoLFL RODUDN |GHPH JoO÷QH GúW÷ LoLQ ERUFXQX |GHPHNWH ]RUOXN oHNHQ DQFDN
ERUFXQX |GHPH\H QL\HWL RODQ PúWHULOHU LoLQ EDQNDODU KHP ELUH\VHO KHP GH NXUXPVDO
NUHGLOHUHHNVUHOHUWDQÕPDNWDGÕU%XoHUoHYHGHVRQXQGD\DSÕODQGÕUPDWXWDUÕPLO\DU
7/¶\HXODúPÕúWÕU<DSÕODQGÕUÕODQNUHGLOHULQ\]GH¶ELUH\VHONUHGLOHUGLU

<DSÕODQGÕUPD NRQXVXQGD KXNXNL DoÕGDQ NDUúÕODúWÕ÷ÕPÕ] WHUHGGWOHU YDUGÕ 8]XQ \ÕOODU
NUHGL\DSÕODQGÕUPDQÕQHNRQRPLNELUUHDOLWHROGX÷XQXDQODWPD\DoDOÕúWÕN<DVDODUDX\JXQNUHGL
YHUPHQLQYH\DSÕODQGÕUPDQÕQ]LPPHWROPDPDVÕJHUHNWL÷LQLEHOLUWWLN1HYDUNL\DUJÕNDUDUODUÕ
NUHGLQLQ |GHQPHVLQGH ELU JHFLNPH ROGX÷XQGD |QFHOLNOH LFUD \ROX\OD WDKVLODW \DSÕOPDVÕ YH
WHPLQDWODUD EDúYXUXOPDVÕ JHUHNWL÷L EXQODU \DSÕOPDGDQ NUHGLQLQ WHPGLW HGLOPHVLQLQ ]LPPHW
NDVWÕLOHLúOHQPLúELUVXoROGX÷X\|QQGHNDUDUYHUGL<HQLGH÷LúLNOLNOHXVXOQHG]HQOHPHOHUH
X\JXQ NUHGL YHUPHQLQ YH \DSÕODQGÕUPDQÕQ ]LPPHW ROPDGÕ÷Õ G]HQOHQGL %X QHGHQOH 6D\ÕQ
%DúEDNDQ<DUGÕPFÕPÕ]1XUHWWLQ&DQLNOL¶\H+NPHWLPL]HYH%''.¶\DWHúHNNUHGHUL]
MevduatÕn büyümesi yavaú

(NRQRPLSROLWLNDVÕQÕQE\PH\LGHVWHNOH\HQ\DNODúÕPÕNUHGLLúWDKÕQDROXPOX\|QGHELU
NDWNÕ VD÷ODPDNOD ELUOLNWH NUHGL DUWÕúÕQÕQ VUGUOPHVLQGH Lo ND\QDNODUÕQ VÕQÕUOÕ ROGX÷XQX
ELOL\RUX] 0HYGXDWÕQ E\PHVL \DYDúWÕU %X GXUXPGD NUHGL DUWÕúÕQÕQ VUPHVL LoLQ +D]LQH¶QLQ
LWIDQÕQ DOWÕQGD ELU RUDQOD ERUoODQPD\D GHYDP HWPHVL \DQÕQGD VHUPD\H SL\DVDODUÕQGDQ
YHYH\D GÕú SL\DVDODUGDQ ND\QDN EXOXQPDVÕ JHUHNPHNWHGLU 3DUD SROLWLNDVÕ LPNDQODUÕQÕQ
VÕQÕUOÕROGX÷XQXQGDIDUNÕQGD\Õ]

.UHVHONUL]GHQJQP]HNUHGLOHULQPLOOLJHOLUHRUDQÕSXDQDUWPÕúNHQPHYGXDWWDNL
GH÷LúPH VDGHFH  SXDQGÕU .UHGLOHULQ ILQDQVPDQÕQGD LNL |QHPOL ND\QDN +D]LQH WDUDIÕQGDQ
\DSÕODQ QHW LWIDODU \DQÕQGD \XUWGÕúÕ SL\DVDODUGDQ VD÷ODQDQ ERUoODQPD ROPXúWXU 1LWHNLP EX
G|QHPGHPHQNXONÕ\PHWOHULQPLOOLJHOLUHRUDQÕSXDQD]DOÕUNHQPHYGXDWGÕúÕND\QDNODUÕQ
SD\ÕSXDQDUWPÕúWÕU

MevduatÕn seyri

.UHGLOHULQ ILQDQVPDQÕQGD HQ |QHPOL ND\QDN WDPDPÕQD \DNÕQÕ \HUOHúLNOHUH DLW RODQ
PHYGXDWWÕU 0HYGXDWÕQ ELODQoR\D RUDQÕ \]GH ¶WU 0HYGXDWÕQ PLOOL JHOLUH RUDQÕ LVH \]GH
¶GLU7/PHYGXDWÕQWRSODPLoLQGHNLSD\Õ\]GHG]H\LQGHGLU
Bilançonun finansmanÕ

5HSRLúOHPOHULPHQNXONÕ\PHWLKUDoODUÕYH\XUWGÕúÕSL\DVDODUGDQVD÷ODQDQERUoODQPDLOH
VHUPD\H EHQ]HUL NUHGLOHUGHQ VD÷ODQDQ PHYGXDW GÕúÕ ND\QDNODU LOH ELODQoRQXQ \]GH ¶X
ILQDQVHHGLOPHNWHGLU
Krediler mevduatÕn üzerinde

.UHGLPHYGXDW RUDQÕQÕQ \]GH  G]H\LQGH ROGX÷X GLNNDWH DOÕQÕUVD ND\QDN
oHúLWOLOL÷LQLQ DUWÕUÕOPDVÕ EDNÕPÕQGDQ PHYGXDW \DQÕQGD PHYGXDW GÕúÕ ND\QDNODUÕQ DUWPDVÕ
ROXPOX ELU JHOLúPH RODUDN GH÷HUOHQGLULOHELOLU $QFDN PHYGXDW GÕúÕ ND\QDNODUÕQ GD VÕQÕUOÕ
ROGX÷X ELU G|QHPGHQ JHoL\RUX] g]HOOLNOH GÕú ILQDQVPDQ JHoPLúH J|UH JLULú YH oÕNÕú \|QO
RODUDN GDKD KDUHNHWOLGLU GDKD VÕQÕUOÕ YH GDKD SDKDOÕGÕU $\UÕFD \DEDQFÕ SDUD NUHGLOHUH RODQ
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WDOHSGúNWU.DOGÕNLE\PHQLQILQDQVPDQÕQGDVUHNOLGÕúND\QD÷DED÷ÕPOÕROPDQÕQoRN
DU]XHGLOHQELUGXUXPROPDGÕ÷ÕGDDúLNDUGÕU
Özkaynaklar

.UHGL E\PHVLQLQ VUGUOPHVLQGH PúWHUL WDOHELQLQ YDUOÕ÷Õ Lo YH GÕú WDVDUUXIODUÕQ
EXOXQDELOLUOL÷L YH HNRQRPLQLQ E\PH SRWDQVL\HOL \DQÕQGD |]ND\QDNODUÕQ GD JoO ROPDVÕ
JHUHNLU

<DVDO |]ND\QDN E\NO÷  PLO\DU 7/ GRODU ED]ÕQGD LVH  PLO\DU GRODU
G]H\LQGHGLU6RQEHú\ÕOOÕNG|QHPGH|]ND\QDNODUGRODUED]ÕQGDDUWPDPÕúWÕU

Sermaye yeterlili÷i

6HUPD\H \HWHUOLOL÷L LVH \]GH  G]H\LQGHGLU 8OXVODUDUDVÕ NDUúÕODúWÕUPDODUD J|UH
VHUPD\H\HWHUOLOL÷LPDNXOELUG]H\GHGLUYHNUHGLE\PHVLQLGHVWHNOH\HFHNGXUXPGDGÕU

%DVHO,,,G]HQOHPHOHULQHWDPX\XPVD÷ODQGÕNWDQVRQUDPDNURLKWL\DWLG]HQOHPHOHUGH
\HU DODQ GDKD D÷ÕU \NPOONOHULQ GHQJHOHQPHVL VD\HVLQGH VHUPD\H \HWHUOLOL÷L GDKD
JHUoHNoLELUG]H\HJHOPLúWLU
6D\ÕQ%DúEDNDQ<DUGÕPFÕP'H÷HUOL.RQXNODU
Özkaynaklar ve net kar

7UNL\H%DQNDODU%LUOL÷LRODUDN|QHPOLJ|UG÷P]ELUNRQX|]ND\QDNODUÕQJoOROPDVÕ
YH VUHNOL E\WOPHVLGLU g]ND\QDNODUÕQ EHNOHQPHGLN úRNODUÕQ ELODQoR ]HULQGHNL ROXPVX]
HWNLOHULQLQ HQ D]D LQGLULOPHVL \DQÕQGD NUHGL E\PHVLQLQ VUGUOPHVLQGH oRN NULWLN ELU UROH
VDKLSROGX÷XQD\DNÕQG|QHPGHKHSELUOLNWHúDKLWROGXN

g]ND\QDNODUÕQE\WOPHVLQHHQ|QHPOLNDWNÕIDDOL\HWNDUÕQGDQJHOPHNWHGLU%DQNDFÕOÕN
VHNW|UQHWNDUÕQWDPDPÕQD\DNÕQÕQÕ|]ND\QDNODUDLODYHHWPHNWHGLU 6HNW|UQULVNDOPDULVN
\|QHWPH NDSDVLWHVLQLQ XOXVODUDUDVÕ UHNDEHW JFQQ YH úRNODUD NDUúÕ GD\DQÕNOÕOÕ÷ÕQÕQ HQ
|QHPOL|OoV|]ND\QDNE\NO÷GU

g]ND\QDNODUD HQ E\N NDWNÕ\Õ VD÷OD\DQ NDUOÕOÕNOD LOJLOL GH÷HUOHQGLUPHPL] VDGHFH
KLVVHGDUODUÕPÕ]D GDKD \NVHN JHWLUL YH GH÷HU DUWÕúÕ VD÷ODPDN DQODPÕQGD DOJÕODQPDPDOÕGÕU
6HUPD\HPL]L NRUXPD LVWH÷LPL] NUHGL YHUPH \HWHQH÷LPL]L JHOLúWLUHUHN HNRQRPLPL]LQ
JHOHFH÷LQHVDKLSoÕNPDNRODUDNDOJÕODQPDOÕGÕU

.DUOÕOÕ÷ÕQVWOHQLOHQULVNOHUOHLOLúNLOLRODUDN|]ND\QDNODUÕQE\PHVLQHNDWNÕGDEXOXQDFDN
G]H\GH ROPDVÕQD KDVVDVL\HW J|VWHULOPHVLQLQ oRN |QHPOL ROGX÷XQX GúQ\RUX]
g]ND\QDNODUGDNL7/E\PH7/NUHGLYHUHELOPHLPNDQÕVD÷OÕ\RU

%DQNDODU PDNXO ELU NDUOÕOÕN G]H\LQLQ \DNDODQPDVÕ LoLQ NUHGL YH SL\DVD ULVNOHULQL
\|QHWLOHELOHFHN \HWHQH÷H YH WHFUEH\H VDKLSWLU %XQD NDUúÕOÕN G]HQOHPHOHUGHNL DQL
GH÷LúLNOLNOHU GHQHWLPOHUGH JUL DODQODUGDQ ND\QDNODQDQ EHOLUVL]OLNOHU YH D÷ÕU FH]DODU LOH
|QJ|UOPHGLNYHUJLOHUNDUKDFPLQLYHNDUOÕOÕ÷Õ|QHPOL|OoGHVÕQÕUODQGÕUDELOPHNWHGLU

KarlÕlÕkta toparlanma var

'DKD VÕNÕ G]HQOHPHOHU FH]DODU YH YHUJLVHO ND\QDNOÕ QHGHQOHUOH RUWDODPD |]ND\QDN
JHWLULVL VRQ  \ÕOGD JHULOHGLNWHQ VRQUD  \ÕOÕQÕQ VRQ oH\UH÷LQGHQ LWLEDUHQ \HQLGHQ
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\NVHOPLúWLU g]ND\QDN NDUOÕOÕ÷Õ GHYOHW Lo ERUoODQPD VHQHWOHUL JHWLULVLQLQ ]HULQGH  VHUPD\H
PDOL\HWLQLQLVHDOWÕQGDVH\UHWPHNWHGLU
Eleútiriler
Faiz oranÕ

)DL] RUDQODUÕQÕQ oRN \NVHN ROGX÷X JQGHPGH KHU ]DPDQ LON VÕUDGD \HU DODQ ELU
NRQXGXU 'R÷UXGXU QRPLQDO IDL] RUDQODUÕ \NVHNWLU 5HHO IDL] RUDQODUÕ LVH JHoPLúH J|UH
|QHPOL |OoGH JHULOHPLúWLU )DL] RUDQODUÕ EDQNDODU WDUDIÕQGDQ GH÷LO UHNDEHW NRúXOODUÕQGD
SL\DVD WDUDIÕQGDQ EHOLUOHQPHNWHGLU %DQNDODUÕQ HQ |QHPOL ND\QD÷ÕQÕ ROXúWXUDQ PHYGXDW IDL]
RUDQODUÕGúWNoHNUHGLIDL]RUDQODUÕGDGúHFHNWLU%DQNDFÕOÕNVHNW|UGHGDKDGúNELUIDL]
RUWDPÕQGDoDOÕúPDNLVWHPHNWHGLU

)DL] RUDQODUÕQÕQ \NVHN ROPDVÕ NUHGLOHULQ GDKD ND]DQoOÕ ROGX÷X DQODPÕQD GD
JHOPHPHNWHGLU <NVHN NUHGL IDL] RUDQODUÕ VD÷OÕNOÕ YH GX\DUOÕ LúOHWPHOHULQ NUHGL WDOHELQLQ
D]DOPDVÕ \DWÕUÕPÕQ GúPHVL E\PHQLQ \DYDúODPDVÕ DQODPÕQD JHOLU %X GXUXP EDQNDODU
DoÕVÕQGDQGDKD\NVHNULVNSULPLYHNUHGLULVNLQLQDUWPDVÕQÕQLúDUHWLGLU%XQHGHQOHEDQNDODU
IDL] RUDQODUÕQÕQ \NVHOPHVLQGHQ oHNLQLUOHU oQN NUHGLOHULQ ]DPDQÕQGD YH HNVLNVL] RODUDN
G|QPHPHVLQGHQHQGLúHHGHUOHU

(QIODV\RQXQ JHULOHPHVLQH ND\QDN PDOL\HWLQLQ DUDFÕOÕN \NOHULQLQ ULVN SULPLQLQ
GúPHVLQH YH |OoHN E\GNoH RSHUDV\RQ PDOL\HWLQLQ D]DOPDVÕQD ED÷OÕ RODUDN NUHGL IDL]
RUDQODUÕQÕQNDOÕFÕRODUDNGúPHVLEL]OHULQGHDU]XHWWL÷LELUGXUXPGXU

Gayrimenkul teminatlarÕn de÷erlendirilmesi
6RQG|QHPOHUGHNXUXPVDONUHGLPúWHULOHULPL]GHQJHOHQHOHúWLULOHUGHNUHGLOHULQWHPLQDWÕ
RODUDN DOÕQDQ JD\ULPHQNXOOHULQ JHUoHN GH÷HUOHULQLQ oRN DOWÕQGD GH÷HUOHQGLULOGL÷L EX QHGHQOH
NUHGLOLPLWOHULQLQGúNNDOGÕ÷ÕQDLOLúNLQHOHúWLULOHUJHOPHNWHGLU

6D\ÕQ%DúEDNDQ<DUGÕPFÕPNHQGLOHULQHJHUHNOLDoÕNODPDODUÕ\DSPDNODELUOLNWHNRQX\X
ELUNH]GDKDELOJLQL]HVXQPDNLVWHGLN

0DOXPODUÕQÕ]ROGX÷X]HUHEDQNDODUÕQJD\ULPHQNXOGH÷HUOHPHKL]PHWOHUL%''.LOH63.
WDUDIÕQGDQ EHOLUOHQHQ G]HQOHPHOHUGHNL XVXO YH HVDVODUD J|UH DOÕQPDNWDGÕU %''. YH 63.
WDUDIÕQGDQ\HWNLOHQGLULOHQGH÷HUOHPHNXUXOXúODUÕQGDQED÷ÕPVÕ]OÕNLONHVLHVDVODUÕQDPGDKDOH
HGLOPHGHQ KL]PHW DOÕPÕ VUGUOPHNWHGLU 'H÷HUOHPH ILUPDODUÕQÕQ NDGUROXV|]OHúPHOL o|]P
RUWDNODUÕLVH\LQH63.7HEOL÷LLOHEHOLUOHQPLúQLWHOLNOHULWDúÕ\DQNLúLOHUGLU

'H÷HU WDNGLULQLQ JHUoH÷H X\JXQ EXOXQPDPDVÕ GXUXPXQGD  JQ LoHULVLQGH
G]HQOHPHOHUGH |QJ|UOHQ XVXO YH HVDVODU oHUoHYHVLQGH EDúND ELU GH÷HUOHPH NXUXOXúXQD
GH÷HUOHPH \DSWÕUÕODELOLU $\QÕ NRQX\D LOLúNLQ \HQL GH÷HULQ LON GH÷HULQ DVJDUL \]GH ¶VL
RUDQÕQGDIDUNOÕROPDVÕGXUXPXQGDoQFELUGH÷HUOHPH\DSWÕUÕOÕU'H÷HUOHPHUDSRUODUÕQGDQ
ELUELULQHHQ\DNÕQRODQODUDUDVÕQGDQGúNRODQGH÷HUHVDVDOÕQÕU

8\JXODPD\D LOLúNLQ NDSVDPOÕ ELU DUDúWÕUPD \DSÕOPÕú YH G]HQOHPHOHULQ KLODIÕQD ELU
X\JXODPDEHOLUOHQPHPLúWLU

Geçmiú kayÕtlarÕ nedeniyle yeni kredide zorluklar

%DQNDODU NUHGL YHULUNHQ ERUoOXOXN GXUXPODUÕQD JHOLUOHULQH JHOLUOHULLOH ERUoODUÕQÕ |GH\LS
|GH\HPH\HFHNOHULQH EDNDUODU %RUoODUÕQÕ |GHPHNWH L\L QL\HWOL RODQ KHU PúWHULOHULQH NUHGL
YHUPH NRQXVXQGD ELU VRUXQ ROPD] $QFDN ERUo |GHPH JF ROPD\DQODUD NUHGL YHULOPHVL
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LúOHWPHOHULQ QHIHVLQL GH NHVHELOLU .UHGLELOLWHVL ROPD\DQODUD NUHGL DoPDN KHP NÕW ND\QDNODUÕQ
YHULPVL]NXOODQÕOPDVÕDQODPÕQDJHOLUNLEXGXUXPE\PH\LROXPVX]HWNLOHU

KGF ve KOSGEB kredileri
+D]LQH WHPLQDWÕ YH .*) NHIDOHWL LOH NXOODQGÕUÕODQ NHIDOHW OLPLWLQLQ  PLO\DU 7/¶\H
oÕNDUÕOPDVÕ ]DPDQODPD YH \|QWHP RODUDN GR÷UX ELU \DNODúÕPGÕU 2OD÷DQVW ELU G|QHPGH
NUHGLDU]ÕQDYHWDOHELQH|QHPOLELUNDWNÕVD÷ODPÕúWÕU8OXVODUDUDVÕX\JXODPDODUDYHSL\DVD\D
GDX\JXQELU\DNODúÕPGÕU

 \ÕOÕQÕQ VRQ oH\UH÷L YH  LON oH\UH÷LQGH DUWDQ NUHGL WDOHELQLQ NDUúÕODQPDVÕQD
LPNDQVD÷ODPÕúWÕU.UHGLOHULQHQD]\]GH¶LQLQ.2%ø¶OHUHNXOODQGÕUÕOPDVÕNRúXOXJHWLULOPHVL
NUHGL\H HULúPHNWH ]RUODQDQ YH\D WHPLQDWÕ \HWHUOL ROPD\DQ LúOHWPHOHUH NUHGL NXOODQGÕUÕOPDVÕQÕ
DUWÕUPÕúWÕU

øúOHWPHNUHGLOHULQGHYDGHQLQ\ÕO|GHPHVL]\ÕOYDGHOL\DWÕUÕPNUHGLOHULQGHLVH\ÕO
|GHPHVL]\ÕOYDGHOLWDOHSWDUDIÕQÕGDROXPOXHWNLOHPLúWLU.2%øGÕúÕ\DUDUODQÕFÕODUGDVHNW|U
NÕVÕWÕQÕQNDOGÕUÕOPDVÕWPVHNW|UOHULQNUHGL\HHULúLPLQLNROD\ODúWÕUPÕúWÕU

%XNUHGLOHULQULVND÷ÕUOÕ÷ÕQÕQVÕIÕUROPDVÕDU]\|Q\OH|]HQGLULFLELUXQVXUGXU%DQNDODULON
o D\OÕN G|QHPGH QHUHGH\VH \ÕOÕQ WDPDPÕ LoLQ |QJ|UGNOHUL NUHGLOHULQ oWH LNLVLQL
\DSPÕúODUGÕU 'ROD\ÕVÕ\OD NUHGL YH PLOOL JHOLU E\PHVL GH UHYL]H HGLOHFHNWLU  .HIDOHW RUDQÕ
LKUDFDWoÕ ILUPDODU LoLQ \]GH  .2%ø¶OHU LoLQ \]GH  .2%ø GÕúÕ LoLQ \]GH ¶H
oÕNDUÕOÕUNHQ EDQNDODU WDUDIÕQGDQ ROXúWXUXODQ SRUWI|\Q ULVNLQLQ \]GH  LOH VÕQÕUOÕ ROPDVÕ
|QHPOLELUGHQJHVD÷ODPDNWDGÕU

.UHGL E\PHVLQLQ VDGHFH EX DUDo LOH YH LON G|UW D\GDNL KÕ]GD VUGUOPHVL PPNQ
GH÷LOGLU .*) NHIDOHWL LOH YHULOHQ NUHGLOHU LOH .26*(% WDUDIÕQGDQ IDL] GHVWH÷L VD÷ODQDQ
NUHGLOHUH LOLúNLQ X\JXODPDODU EX G|QHPGH \DSÕOPDVÕ JHUHNLS \DSÕODQODU IDVOÕQGDQGÕU
%\PHQLQ VUGUOPHVL YH oDUNODUÕQ G|QPHVL DoÕVÕQGDQ |QHPOL NDWNÕODU VD÷ODPÕúWÕU
VD÷ODPD\D GHYDP HGHFHNWLU $QFDN EX WU X\JXODPDODU VLKLUOL GH÷QHN GH÷LOGLU 5HVPL
EWQ\OHJ|UPHN|QHPDU]HWPHNWHGLU

.UHGL E\PHVL NDGDU |QHPOL ELU NRQX ND\QDN NÕVÕWÕGÕU .ÕVD VUHGH KÕ]OÕ NUHGL
E\PHVL ND\QDNODU ]HULQGH ELU EDVNÕ ROXúWXUGX÷X DúLNDUGÕU %DQNDODUÕQ NUHGLOHULQ
ILQDQVPDQÕQGDNXOODQÕODFDNND\QDNODUÕGDVD÷OÕNOÕRODUDNEXOPDNVRUXPOXOXNODUÕYDUGÕU

%DQNDODUD YHULOHQ OLPLWOHULQ oRN NÕVD VUHGH ELWLULOPHVLQL EHNOHPHPHN JHUHNLU
.XOODQGÕUÕODQ NUHGLOHULQ E\NO÷ \DQÕQGD PúWHUL VD\ÕVÕ VHNW|UHO GD÷ÕOÕPÕ E\PH\H YH
LVWLKGDPD RODQ NDWNÕVÕ VRQ GHUHFH |QHPOLGLU .XOODQGÕUÕODQ NUHGLOHULQ GR÷UX DODQODUGD
NXOODQÕOGÕ÷ÕQÕE\PH\HYHLVWLKGDPDUWÕúÕQDGHVWHNRODFD÷ÕQDLQDQÕ\RUX]

Piyasa de÷eri

g]ND\QDN NDUOÕOÕ÷ÕQGDNL L\LOHúPH SL\DVD GH÷HULQH GH ROXPOX \DQVÕPDNWDGÕU )LQDQVDO
NXUXPODUÕQSL\DVDGH÷HULQGHNLGúúGXUPXúWXU

+LVVHOHUL ERUVDGD LúOHP J|UHQ  EDQND VHNW|UQ \]GH ¶VLQL WHPVLO HWPHNWHGLU %X
EDQNDODUÕQWPQQSL\DVDGH÷HUL0DUW¶GHPLO\DUGRODUGÕU

Küresel ölçekte bankalar ve bankacÕlÕk sektörü

+LVVHOHULKDONDDoÕNRODQEDQNDODUÕPÕ]ÕQWRSODPSL\DVDGH÷HULGQ\DGDSL\DVDGH÷HUL
HQ\NVHNRODQEDQNDODULOHWHNLORODUDNNÕ\DVODQGÕ÷ÕQGD¶QFVÕUDGDJHOPHNWHGLU
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%HQ]HUúHNLOGHDNWLIWRSODPÕNDUúÕODúWÕUÕOGÕ÷ÕQGD|OoH÷LPL]KDODoRNNoNWU 'Q\DQÕQ
DNWLI WRSODPÕ HQ E\N EDQNDODUÕQÕQ WRSODP DNWLIOHUL GLNNDWH DOÕQGÕ÷ÕQGD  EDQNDQÕQ WHNLO
RODUDNELODQoRE\NO÷VHNW|UP]QWRSODPDNWLIOHULQGHQGDKDID]ODGÕU
BankacÕlÕk ölçekte geliúmekte olan ülkelere yakÕn

7UNL\H¶GH EDQNDFÕOÕN VHNW|UQQ WRSODP DNWLIOHULQLQ PLOOL JHOLUH RUDQÕ JHOLúPHNWH RODQ
ONHOHURUWDODPDVÕQDROGXNoD\DNÕQGÕU

Finansal sektör büyüme aúamasÕnda

gWH\DQGDQILQDQVDOVHNW|UEDQNDFÕOÕNVHUPD\HSL\DVDVÕVLJRUWDYHEDQNDGÕúÕNUHGL
NXUXPODUÕQGDQROXúDQG|UWVWXQOXWHPHODOW\DSÕ\DEHQ]HWLUVHNONHPL]GHND\QDNWRSODPDYH
NUHGL VD÷ODPD LúOHYL E\N |OoGH EDQNDFÕOÕN VHNW|UQQ ]HULQGHGLU  %X WHPHOLQ ]HULQH
GDKD E\N YH GDKD JoO HNRQRPL LQúD HWPHN LVWL\RUVDN GL÷HU VWXQODUÕQ GD JoO ROPDVÕ
JHUHNWL÷L DúLNDUGÕU $oÕNoDVÕ |OoH÷LPL] NoNWU %X GXUXP D\QÕ ]DPDQGD \NVHN E\PH
SRWDQVL\HOLQLGHJ|VWHUPHNWHGLU

østikrar ve büyüme

gQP]GHNLRQ\ÕOLoLQGHEDQNDFÕOÕNVHNW|UQQVD÷ODGÕ÷ÕNUHGLOHULQYHWRSODPDNWLIOHULQ
PLOOL JHOLUGHQ GDKD \NVHN ELU RUDQGD E\PH\H GHYDP HWPHVLQL YH E|\OHFH 7UNL\H
HNRQRPLVLQLQ ILQDQVDOODúPD G]H\LQLQ JHOLúPLú ONHOHU VHYL\HVLQH \DNODúPD\D GHYDP
HGHFH÷LQL |QJ|U\RUX]  \ÕOÕQGD \]GH  RODQ YH  \ÕOÕQGD \]GH ¶H \NVHOHQ
WRSODPDNWLIOHULQPLOOLJHOLUHRUDQÕQÕQ\ÕOÕQGD\]GH¶DXODúPDVÕQÕEHNOL\RUX]

6D\ÕQ%DúEDNDQ<DUGÕPFÕP'H÷HUOL.RQXNODU

Gelece÷e daha ümitli bakÕyoruz

7UNL\HJHOLúPLúYHJHOLúPHNWHRODQONHOHUDUDVÕQGDVUHNOLE\PHSHUIRUPDQVÕQDYH
SRWDQVL\HOLQHVDKLSD]VD\ÕGDONHGHQELUWDQHVLGLU3R]LWLIJHWLULVD÷OD\DQE\PHNDSDVLWHVL
RODQ\DWÕUÕPDODQODUÕDUD\DQJLULúLPFLOHULoLQJoOHQHQGHPRNUDVLVL\HQLOHQPHNWHRODQKXNXN
VLVWHPL ROJXQODúPDNWD RODQ SL\DVD VLVWHPL XOXVODUDUDVÕ NXUDOODUD X\XPOX G]HQOHPH YH
X\JXODPDODUÕ LOH VL\DVL LVWLNUDU VD\HVLQGH ONHPL] EXQGDQ VRQUD GD FD]LEH PHUNH]OHUL
DUDVÕQGDLONVÕUDODUGDRODFDNWÕU

3RWDQVL\HOE\PHKÕ]ÕRODQ\]GH¶LQELUD]JHULVLQGH\L]+Õ]ODQPDPÕ]JHUHNLU$QFDN
GDKD\NVHNKÕ]DXODúPDNLoLQVDGHFHLoSL\DVDQÕQ\HWHUOLROPDGÕ÷ÕQÕNUHVHOHNRQRPLOHUGHNL
WRSDUODQPDQÕQGDLYPHOHQPHVLJHUHNWL÷LQLJ|]DUGÕHWPHPHOL\L]

7UNL\H HNRQRPLVLQLQ E\PHVLQL VUGUPHVL YH E\PHQLQ ILQDQVPDQÕ LoLQ \HWHUOL
ND\QD÷ÕQ UHWLOPHVLQL GLQDPLN ELU HNRQRPL SROLWLNDVÕ \DNODúÕPÕ\OD VD÷ODQDELOHFH÷LQH
LQDQÕ\RUX]

(NRQRPL SROLWLNDVÕ JHOHQHNVHO YH VÕQÕUOÕ VD\ÕGD DUDFD GD\DOÕ ROPDN \HULQH GÕú YH Lo
GHQJHOHUL GH GLNNDWH DODUDN EWQVHO ELU \DNODúÕP LoLQGH GLQDPLN ELU \DNODúÕPOD
X\JXODQPDOÕGÕU %X \DNODúÕPÕQ Lo WDVDUUXI DUWÕúÕQÕ 7/ ILQDQVDO YDUOÕNODUD RODQ WDOHEL YH X]XQ
YDGHOL GÕú ND\QDN JLULúLQL |]HQGLUHFH÷LQL |QJ|UOHELOLUOL÷L DUWÕUDFD÷ÕQÕ UHWLP YH \DWÕUÕP
RUWDPÕQÕL\LOHúWLUHFH÷LQHLQDQÕ\RUX]



%DQNDFÕODU'HUJLVL

Gücünü ekonomiden alan bankacÕlÕk
0DGGL ND\QDNODUÕPÕ] NDGDU PRUDO YH PRWLYDV\RQXQ GD \NVHN ROPDVÕQÕQ JHOHFH÷H
PLWOH EDNPDN LoLQ oRN JHUHNOL ROGX÷XQX GúQ\RUX] <DNÕQ JHoPLúH J|UH EHOLUVL]OLNOHULQ
GDKD D] ROGX÷X ELU G|QHPGH\L] *HOHFH÷H GDKD PLWOL EDNÕ\RUX] %HNOHQWLOHULPL]L GDKD L\L
DQODWDELOPHNYHSD\ODúPDNDPDFÕ\ODXOXVODUDUDVÕ\DWÕUÕPFÕODULOHGDKDID]ODWDQÕWÕPWRSODQWÕVÕ
\DSPDQÕQoRN\DUDUOÕRODFD÷ÕJ|UúQGH\L]

.UHVHOWRSDUODQPDQÕQLYPHND]DQPDVÕVD\HVLQGHGÕúWDOHELQROXPOXNDWNÕVÕE\PH\L
YH LVWLKGDPÕ KÕ]ODQGÕUDUDN HNRQRPL\H Jo NDWDFDNWÕU *FQ HNRQRPLGHQ DODQ EDQNDFÕOÕN
VHNW|U GH E\PH SRWDQVL\HOL DNWLI NDOLWHVL VHUPD\H \HWHUOLOL÷L G]H\L VUHNOL JHOLúHQ
GD÷ÕWÕP NDQDOODUÕ UQ YH KL]PHW oHúLWOLOL÷L GLQDPLN RSHUDV\RQ YH |GHPH VLVWHPL \|QHWLP
WHFUEHVLQH \HQLOLNoL \DNODúÕPÕ LOH HNRQRPLN IDDOL\HWLQ ILQDQVPDQÕQD NDWNÕ YHUPH\H GHYDP
HGHFHNWLU %DQNDODUÕPÕ] VD÷OÕNOÕ ELODQoR \DSÕVÕQÕ YH VHUPD\H JFQ VDGHFH ROD÷DQ
G|QHPOHUGHGH÷LO]RUG|QHPOHUGHQoÕNÕúLoLQGHNXOODQPDNWDWHUHGGWHWPHPLúWLUhVWHOLNEX
GXUXP XOXVODUDUDVÕ G]HQOHPHOHUH WDP X\XPXQ VD÷ODQGÕ÷Õ ELU G|QHPGH VWDQGDUWODUGDQ
VDSPDGDQJHUoHNOHúWLULOPLúWLU

Ekonomi büyürse bankalar da büyür

%LUOL÷LPL] oDOÕúPDODUÕQGD VUGUOHELOLU E\PH NDONÕQPD YH UHIDK DUWÕúÕQD JoO
UHNDEHW DQOD\ÕúÕQD XOXVODUDUDVÕ G]HQOHPHOHUH X\XPD VHNW|UQ KDN YH HNRQRPLQLQ
PHQIDDWOHULQLQ J|]HWLOPHVLQH \HOHULPL]LQ YH SD\GDúODUÕPÕ]ÕQ |QHULOHULQLQ DOÕQPDVÕQD
KDVVDVL\HWJ|VWHUGLN*|UúYH|QHULOHULPL]LROXúWXUXUNHQONHPL]LQ\NVHNoÕNDUODUÕQÕVHNW|U
oÕNDUODUÕQÕQ ]HULQGH WXWX\RUX] (NRQRPL E\UVH LVWLNUDUOÕ ROXUVD KHUNHV JLEL EDQNDODU GD
ND]DQÕUSUHQVLELLOHKDUHNHWHWWLN

0úWHULOHULPL]LQ HOHúWLULOHUL YH |QHULOHULQL GLNNDWOH GH÷HUOHQGLUL\RU JHUHNOL L\LOHúWLUPHOHU
LoLQ oDOÕúÕ\RUX] (OHúWLULOHULQ ELU E|OP \|QHWLPOHUGHQ WHúNLODWWDQ ELU E|OP GH
G]HQOHPHOHUGHQJHOL\RU6DKDGDWHNLOKDWDODUÕPÕ]ROVDGDVHNW|URODUDNHNRQRPLPL]LoLQHQ
GR÷UXVXQX\DSPD\DoDOÕúÕ\RUX]

Teúekkür

+NPHWLPL] YH LOJLOL NXUXPODU LOH oRN \DNÕQ GL\DORJ YH LúELUOL÷L LoLQGH oDOÕúÕ\RUX]
øOHWLúLPLQ HVDV ROGX÷X RQXQ GD LNL \|QO ELU VUHo ROGX÷XQX ELOL\RUX] *|UG÷P] KVQ
NDEXOQHGHQL\OH+NPHWLPL]YHLOJLOLWPNXUXPODUDWHúHNNUHGHUL]

6HNW|UP]H YH oDOÕúPDODUÕPÕ]GD HPH÷L JHoHQ NLúLOHUH YH NXUXPODUÕPÕ]D
VHUPD\HGDUODUÕPÕ]D \|QHWLFLOHULPL]H oDOÕúDQODUÕPÕ]D úNUDQODUÕPÕ]Õ YH WHEULNOHULPL]L
VXQX\RUXP(EHGL\HWHLQWLNDOHGHQOHULUDKPHWOHDQÕ\RUXP

*HQHO .XUXO oDOÕúPDODUÕQÕQ VHNW|UP]H KD\ÕUOÕ ROPDVÕQÕ GLOL\RU WHúULIOHULQL]GHQ GROD\Õ
WHúHNNUHGL\RUXP
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BankacÕlÕk Düzenleme ve Denetleme Kurumu BaúkanÕ SayÕn Mehmet Ali Akben:
6D\JÕ GH÷HU %DúEDNDQ <DUGÕPFÕP 7UNL\H %DQNDODU %LUOL÷LQLQ oRN GH÷HUOL WHPVLOFLOHUL
EDVÕQPHQVXSODUÕKDQÕPHIHQGLOHUEH\HIHQGLOHUKHSLQL]LVD\JÕYHVHYJL\OHVHODPOÕ\RUXP

%LOGL÷LQL] JLEL KDQHKDONODUÕQD DLW WDVDUUXIODUÕ \DWÕUÕPODUD NDQDOL]H HGHQ SDUD
SROLWLNDODUÕQÕQ DNWDUÕP NDQDOÕ RODUDN PDOL VLVWHPH \|Q YHUHQ JHOLU YH VHUYHW GD÷ÕOÕPÕQÕ
HWNLOH\HQ |GHPH VLVWHPOHULQLQ YH XOXVODUDUDVÕ WLFDUHWLQ HWNLQOL÷LQH NDWNÕGD EXOXQDQ ILQDQV
VHNW|UEX|]HOOLNOHUL\OHHNRQRPLDoÕVÕQGDQVWUDWHMLNELU|QHPWDúÕPDNWDGÕU

7UNILQDQVVHNW|ULoHULVLQGH|QHPOLELUD÷ÕUOÕ÷DVDKLSRODQ7UNEDQNDFÕOÕNVHNW|UVRQ
 \ÕOOÕN G|QHPGH VDGHFH QLFHOLNVHO RODUDN GH÷LO QLWHOLNVHO RODUDN GD |QHPOL ELU GH÷LúLP YH
G|QúPJHoLUPLúWLU

6HNW|UQ  \ÕOVRQXQGD  PLO\DU 7/ VHYL\HVLQGH EXOXQDQ YH  \ÕOÕQGD LON NH]
PLOOLJHOLULDúDQWRSODPDNWLIE\NO÷EXG|QHPGH\DNODúÕNNDWDUWDUDN\ÕOÕ0DUWD\Õ
LWLEDUÕ\OD  WULO\RQ 7/¶\H XODúPÕúWÕU .UHVHO EHOLUVL]OLNOHUH YH ROXPVX] SL\DVD NRúXOODUÕQD
UD÷PHQ VRQ ELU \ÕOOÕN G|QHPGH \]GH  RUDQÕQGD E\PH ND\GHGHQ VHNW|U J|UHFH GúN
RODQSHQHWUDV\RQXQHGHQL\OHE\PHSRWDQVL\HOLQLVUGUPHNWHGLU

.DPX ERUoODQPD JHUH÷LQLQ D]DOPDVÕ\OD ELUOLNWH \]GH ¶LQGHQ ID]ODVÕ 7UN +D]LQH
Nk÷ÕWODUÕQGDQ ROXúDQ  PHQNXO GH÷HUOHU SRUWI|\QQ VHNW|UQ WRSODP DNWLIOHUL LoLQGHNL SD\Õ
|QHPOL |OoGH D]DODUDN  \ÕOVRQXQGD \]GH  RODQ VHYL\HVLQGHQ 0DUW  LWLEDUÕ\OD
\]GH PLO\DU7/ G]H\LQHJHULOHPLúWLU%|\OHFHDUDFÕOÕNIRQNVL\RQXQXGDKDHWNLQ
RODUDN\HULQHJHWLUHQVHNW|UQNUHGLOHULDQÕODQG|QHPGHWULO\RQ7/¶\HXODúPÕúYHNUHGLOHULQ
DNWLIWRSODPÕLoLQGHNLSD\Õ\]GH¶WHQ\]GHVHYL\HVLQH\NVHOPLúWLU

*HOHQHNVHO RODUDN PHYGXDW D÷ÕUOÕNOÕ ND\QDN \DSÕVÕQD VDKLS RODQ VHNW|UQ 0DUW 
LWLEDUÕ\ODPHYGXDWWRSODPÕWULO\RQ7/G]H\LQGHGLU'L÷HUWDUDIWDQVHNW|UNUHGLE\PHVLQL
IRQOD\DELOPHN LoLQ ND\QDN oHúLWOHQGLUPHVLQH GH \|QHOPLúWLU 'úN \XUWLoL WDVDUUXI H÷LOLPLQLQ
GH HWNLVL LOH PDOL\HW DYDQWDMÕ QHGHQL\OH \XUWGÕúÕ ND\QDNODU NXOODQÕOPÕú D\UÕFD PHQNXO NÕ\PHW
LKUDoODUÕ DOWHUQDWLI ELU ND\QDN ROPXúWXU .UHGL DUWÕúÕ YH IRQ ND\QDNODUÕQÕQ oHúLWOHQPH\H
EDúODPDVÕLOHELUOLNWHKHPPHYGXDWÕQWRSODPSDVLILoLQGHNLSD\Õ\]GHG]H\LQHJHULOHPLú
KHP GH NUHGLPHYGXDW RUDQÕ \]GH  LOH WDULKLQ HQ \NVHN VHYL\HOHULQH XODúPÕúWÕU %X
QRNWDGD NUHGLOHULQ IRQODQPDVÕQGD WHPHO ND\QDN RODQ PHYGXDWWD ELU IDL] \DUÕúÕQD
JLULOPHPHVLQLQNUHGLPDOL\HWOHULYHGROD\ÕVÕ\ODHNRQRPLNE\PHDoÕVÕQGDQE\N|QHPDU]
HWWL÷LQLQDOWÕQÕoL]PHNWHID\GDJ|UPHNWH\L]

<XUWGÕúÕ SL\DVDODUGDQ ND\QDN WHPLQ HWPHGH YH EX IRQODUÕ \HQLOHPHGH KHUKDQJL ELU
VRUXQ\DúDPD\DQVHNW|UVRQ\ÕOODUGDJHUHN\XUWLoLJHUHNVH\XUWGÕúÕWDKYLOYHERQRLKUDoODUÕQD
GD D÷ÕUOÕN YHUPLúWLU 0HYGXDWD J|UH GDKD X]XQ YDGHOL RODQ PHQNXO NÕ\PHW LKUDoODUÕQÕQ DUWÕúÕ
VHNW|UQ\DSÕVDOYDGHX\XPVX]OX÷XGLNNDWHDOÕQGÕ÷ÕQGDROXPOXGH÷HUOHQGLULOPHNWHGLU

6HNW|U ³VD÷ODP YH JYHQ YHUHQ´ \DSÕVÕ\OD ¶OL YH ¶OÕ \ÕOODUÕQ DNVLQH 7UNL\H
HNRQRPLVLLoLQ|QHPOLELULVWLNUDUoÕSDVÕUROR\QDPDNWDGÕU.UHGLOHULQWDNLEHG|QúPRUDQÕ
OLNLGLWHJ|VWHUJHOHUL\DEDQFÕSDUDSR]LV\RQXYHNDOGÕUDoRUDQÕPDNXOG]H\OHUGHVH\UHWPHNWH
VHUPD\H \HWHUOLOL÷L UDV\RVX XOXVODUDUDVÕ VWDQGDUWODUÕQ |QJ|UG÷ DVJDUL G]H\LQ ROGXNoD
]HULQGHEXOXQPDNWDGÕU0DUWLWLEDUÕ\ODPLO\DU7/¶\HXODúDQYHNDOLWHOLXQVXUODUGDQ
ROXúDQ |]ND\QDNODU %''. WDUDIÕQGDQ \DSÕODQ G]HQOHPHOHULQ GH HWNLVL\OH JFQ
NRUXPXúWXU 6HNW|UQ 0DUW  LWLEDUÕ\OD VHUPD\H \HWHUOLOL÷L RUDQÕ \]GH  oHNLUGHN
VHUPD\H\HWHUOLOL÷LRUDQÕ\]GHRODUDNJHUoHNOHúPLúWLU

6HNW|UQ NkUOÕOÕ÷Õ  \ÕOÕQÕQ LON oH\UH÷LQGH VRQ ELU \ÕOOÕN G|QHP LWLEDUÕ\OD \]GH 
JLEL UHNRU ELU RUDQGD DUWDUDN  PLO\DU 7/ G]H\LQGH JHUoHNOHúPLúWLU .kUOÕOÕN SHUIRUPDQVÕ
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EDNÕPÕQGDQ \ÕOOÕNODQGÕUÕOPÕú QHW IDL] PDUMÕ  SXDQ |]ND\QDN NkUOÕOÕ÷Õ \]GH  DNWLI
NkUOÕOÕ÷Õ LVH \]GH  RODUDN JHUoHNOHúPLúWLU %X QRNWDGD LIDGH HGLOPHVL JHUHNHQ ELU KXVXV
.*) YH .26*(% ND\QDNOÕ NUHGLOHULQ NUHGL SRUWI|\QGH ELU KDFLP DUWÕúÕQD \RO DoWÕ÷Õ YH EX
VD\HGHNDUOÕOÕ÷DGDROXPOXELUNDWNÕVD÷ODGÕ÷ÕGÕU$QFDNEDQNDODUÕPÕ]WDUDIÕQGDQV|]NRQXVX
NUHGLOHULQNDUOÕOÕ÷ÕDUWÕUPDNLoLQELUIÕUVDWRODUDNJ|UOPHPHVLJHUHNWL÷LGúQOPHNWHGLU
6D\ÕQNRQXNODU

7UN EDQNDFÕOÕN VHNW|UQQ VD÷ODPOÕ÷Õ ONHPL]LQ \DNÕQ WDULKLQGH \DúDGÕ÷Õ EHONL GH HQ
|QHPOLVL\DVLNUL]RODUDNQLWHOHQGLULOHELOHFHN³7HPPX]'DUEH*LULúLPL´LOHDGHWDE\NELU
VWUHV WHVWLQGHQ EDúDUÕ\OD JHoPLúWLU <DúDQDQ ROD÷DQVW GXUXPXQ KHPHQ HUWHVLQGH
QRUPDOOHúPH oRN KÕ]OÕ ELU úHNLOGH WHVLV HGLOLUNHQ EDQNDFÕOÕN VLVWHPL VRUXQVX] YH VD÷OÕNOÕ ELU
ELoLPGHNHVLQWLVL]KL]PHWVXQPD\DGHYDPHWPLúWLU7DVDUUXIVDKLSOHULPHYGXDWODUÕQÕoHNPHN
\D GD G|YL]H KFXP HWPHN ELU \DQD  PLO\DU $%' 'RODUÕ NDUúÕOÕ÷Õ G|YL] ER]GXUDUDN YH
E\N ELU NÕVPÕQÕ 7UN /LUDVÕ PHYGXDWD JHoLUPHN VXUHWL\OH ONH HNRQRPLVLQH YH EDQNDFÕOÕN
VHNW|UQH RODQ JYHQLQL DoÕN ELU úHNLOGH RUWD\D NR\PXúWXU %DQNDODUÕPÕ] YDGHVL JHOHQ
VHQGLNDV\RQ NUHGLOHULQL YH \XUWGÕúÕ GL÷HU ERUoODUÕQÕ ]RUODQPDGDQ \HQLOHPLú KHUKDQJL ELU
OLNLGLWHVÕNÕúÕNOÕ÷Õ\DúDQPDPÕú\DEDQFÕ\DWÕUÕPFÕODU7UNL\H¶GHNLSR]LV\RQODUÕQÕNRUXPXúODUGÕU

%X ROXPOX J|UQPGH HOEHWWH EDQNDFÕOÕN VHNW|UP]Q J|VWHUGL÷L IHGDNkU oDEDODUÕQ
\DQÕVÕUD.XUXPXPX]XQONHPL]JHUoHNOHULQLYHLKWL\DoODUÕQÕGLNNDWHDODUDNNUHVHOG]H\GH
HQLOHULVWDQGDUWODUÕYHHQL\LX\JXODPDODUÕKD\DWDJHoLUPHVLQLQGHE\NHWNLVLEXOXQPDNWDGÕU
)LQDQV VHNW|U GLQDPLN YH VUHNOL NHQGLQL \HQLOH\HQ ELU \DSÕ\D VDKLSWLU %X QHGHQOH
.XUXPXPX]WDUDIÕQGDQVHNW|UQVD÷OÕNOÕJ|UQPQQGHYDPÕQÕWHPLQHQ\HQLG]HQOHPHOHU
\DSÕOPDNWD \DSÕODQ G]HQOHPHOHU XOXVODUDUDVÕ G]HQOHPHOHUGHNL JHOLúPHOHU oHUoHYHVLQGH
J|]GHQ JHoLULOPHNWHGLU <DNÕQ G|QHPGH EDQNDFÕOÕN G]HQOHPHOHULQH XOXVODUDUDVÕ QLWHOLNWH
|QHPOLELUND\QDNWHúNLOHGHQ%DVHO6WDQGDUWODUÕQDX\XPNDSVDPÕQGDOLNLGLWHNDUúÕODPDRUDQÕ
VHUPD\H \HWHUOLOL÷LQGH LoVHO GHUHFHOHQGLUPH \DNODúÕPÕ LNLQFL \DSÕVDO EORN YH VLVWHPLN |QHPL
KDL]EDQNDODUNRQXODUÕQGDJHUHNOLG]HQOHPHOHU\DSÕOPÕúWÕU

*XUXUOD LIDGH HWPHN LVWHULP NL ONHPL] WP %DVHO VWDQGDUWODUÕQD WDP X\XPOX EXOXQDQ
D] VD\ÕGDNL * ONHOHULQGHQ ELULVLGLU %DVHO %DQNDFÕOÕN 'HQHWLP .RPLWHVL WDUDIÕQGDQ
JHoWL÷LPL] G|QHPGH \UWOHQ ']HQOHPH 7XWDUOÕOÕ÷Õ 'H÷HUOHQGLUPH 3URJUDPÕ 5&$3 
NDSVDPÕQGD ONHPL] EDQNDFÕOÕN PHY]XDWÕ XOXVODUDUDVÕ %DVHO VWDQGDUWODUÕQD WDP X\XPOX
EXOXQPXúWXU %X VRQXo EDQNDFÕOÕN VHNW|UP]H LOLúNLQ XOXVDO YH XOXVODUDUDVÕ SL\DVD
NDWÕOÕPFÕODUÕQH]GLQGHVD÷ODQDQJYHQLELUNH]GDKDWH\LWHWPLúWLU

%HQ]HU úHNLOGH 'Q\D %DQNDVÕ YH 8OXVODUDUDVÕ 3DUD )RQX ,0)  WDUDIÕQGDQ
\UWOPHNWH RODQ  \ÕOÕ )6$3 0DOL 6HNW|U 'H÷HUOHQGLUPH 3URJUDPÕ  oDOÕúPDODUÕ
oHUoHYHVLQGH\DSÕODQ|QGH÷HUOHQGLUPHOHUVRQXFXQGD(WNLQ%DQNDFÕOÕN'HQHWLPLøoLQ7HPHO
3UHQVLSOHUHX\XPNRQXVXQGDoRN|QHPOLLOHUOHPHOHUROGX÷XLIDGHHGLOPLúWLU

.XUXPXPX]XQ J|UHY YH IDDOL\HWOHULQLQ |QHPOL ELU ER\XWXQX GD ILQDQV VHNW|UQGH
VLVWHPLNULVNOHULQL]OHQPHVLQHYHVÕQÕUODQPDVÕQD\|QHOLNSROLWLNDYHX\JXODPDODUJHOLúWLULOPHVL
ROXúWXUPDNWDGÕU .XUXPXPX] )LQDQVDO øVWLNUDU .RPLWHVL \HVL GL÷HU NXUXP YH NXUXOXúODUOD
\DNÕQ LúELUOL÷L YH NRRUGLQDV\RQ LoHULVLQGH HNRQRPLGHNL YH ILQDQV VHNW|UQGHNL JHOLúPHOHUL
\DNÕQGDQ WDNLS HWPHNWH YH NRQMRQNWUQ JHUHNWLUGL÷L SROLWLNDODUÕ VUDWOH X\JXODPD\D
NR\PDNWDGÕU

%DúWD 7HPPX] D\ÕQGD \DúDGÕ÷ÕPÕ] GDUEH JLULúLPL ROPDN ]HUH VL\DVDO JHULOLPOHULQ
oHYUHPL]GHNL MHRSROLWLN oDWÕúPDODUÕQ YH NUHVHO HNRQRPLGH GHYDP HWPHNWH RODQ VRUXQODUÕQ
HWNLVL\OH \DNÕQ G|QHPGH 7UNL\H HNRQRPLVL GDKD \DYDú ELU E\PH WUHQGLQH JLUPLú
EXOXQPDNWDGÕU%XGXUXPNDUúÕVÕQGDGDKD|QFHDOÕQDQPDNURLKWL\DWLWHGELUOHULQHVQHWLOPHVL
JQGHPHJHOPLúWLU%''.WDUDIÕQGDQKHPEDQNDODUÕPÕ]ÕQKHPGHLOJLOLUHHOVHNW|UILUPDODUÕQÕQ
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UDKDWODWÕOPDVÕQD\|QHOLNRODUDNWXUL]PYHHQHUMLVHNW|UOHULLoLQ\HQLGHQ\DSÕODQGÕUÕOPDNRúXOODUÕ
HVQHWLOPLú YH \HQLGHQ \DSÕODQGÕUÕOPD VD\ÕVÕ DUWÕUÕOPÕúWÕU 'L÷HU WDUDIWDQ (\OO YH $UDOÕN 
WDULKLQGH.DUúÕOÕNODU<|QHWPHOL÷L¶QGH\DSÕODQGH÷LúLNOLNOHUOHJHQHONDUúÕOÕNRUDQODUÕGúUOPú
YH\HQLGHQ\DSÕODQGÕUPDNRúXOODUÕHVQHWLOPLúWLU

<XNDUÕGD EHOLUWLOHQ G]HQOHPHOHULQ \DQÕ VÕUD E\PHQLQ ORNRPRWLIL VD\ÕODQ .2%ø¶OHUL
GHVWHNOHPHNDPDFÕ\OD|QFHOLNOH.UHGL*DUDQWL)RQX .*) ]HULQGHQROXúWXUXODQ.2%ø¶OHUH
GHVWHNDPDoOÕPLO\DU7/WXWDUOÕNUHGLQLQVHNW|UHJHWLUPHNWHROGX÷XKDUHNHWOLOLN|QHPOLELU
JHOLúPHGLU +D]LQH SURWRNROQQ LP]DODQGÕ÷Õ WDULKWHQ EXJQH NDGDU \DNODúÕN  ELQ
PúWHUL\H .*) GHVWH÷L\OH NXOODQGÕUÕODQ WRSODP QDNGL NUHGLOHU \DNODúÕN  PLO\DU 7/¶\H
XODúPÕúWÕU gWH \DQGDQ  ELQL DúNÕQ .2%ø¶\H .26*(% SURJUDPODUÕ NDSVDPÕQGD
NXOODQGÕUÕODQ NUHGLOHU LVH  PLO\DU 7/ G]H\LQGHGLU 6|] NRQXVX NUHGLOHULQ D÷ÕUOÕNOÕ RODUDN
LPDODW LKUDFDW WXUL]P YH GHQL]FLOLN VHNW|UOHULQH NXOODQGÕUÕOGÕ÷Õ J|UOPHNWHGLU %X oHUoHYHGH
WNHWLPHGH÷LOUHWLPHG|QNVHoLFLELUNUHGLE\PHVLQLQ\ROXDoÕOPÕúROXSEXVD\HGH.*)
ND\QDNOÕ NUHGLOHULQ  \ÕOÕ E\PHVLQH NDWNÕVÕQÕQ  EDQGÕQGD ROPDVÕ EHNOHQPHNWHGLU
'L÷HUWDUDIWDQNUHGLOHULQ.*)WDUDIÕQGDQWHPLQDWODQGÕUPDVÕ EDQNDODUÕQDNWLINDOLWHVL]HULQGH
GHROXPOXHWNL\DUDWPDNWDGÕU

'L÷HU WDUDIWDQ NUHGL NDUWODUÕ YH WNHWLFL NUHGLOHUL DODQÕQGD GD ELU \DQGDQ E\PH
SHUIRUPDQVÕQÕ DUWWÕUÕUNHQ GL÷HU \DQGDQ YDWDQGDúODUÕPÕ]ÕQ YH EDQNDODUÕPÕ]ÕQ UDKDWODWÕOPDVÕQD
\RODoDFDNELUWDNÕPG]HQOHPHOHU\DSÕOPÕúWÕU

%X oHUoHYHGH JHUHN NXUXPVDO JHUHN ELUH\VHO NUHGLOHU DODQÕQGD DOÕQDQ WHGELUOHULQ NUHGL
DU] YH WDOHELQL DUWÕUDUDN HNRQRPLN E\PH\H ROXPOX ELU NDWNÕ VD÷ODPD\D EDúODGÕ÷ÕQÕ
V|\OHPHN \DQOÕú ROPD\DFDNWÕU 7UNL\H HNRQRPLVL  \ÕOÕQGD JHoLUGL÷L ROD÷DQVW
JHOLúPHOHUHYHúRNODUDNDUúÕQÕOÕPOÕG]H\GHELUE\PHND\GHWPH\LEDúDUPÕúWÕU\ÕOÕQÕQ
VRQ oH\UH÷LQGH NÕVPL ELU WRSDUODQPD JHUoHNOHúWLUHQ HNRQRPLQLQ WHúYLN YH WHGELUOHULQ
NDWNÕVÕ\OD\ÕOÕQGDÕOÕPOÕFDQODQPDH÷LOLPLQLVUGUPHVLQLEHNOHPHNWH\L]7NHWLFLNUHGLOHUL
YH 7UN /LUDVÕ FLQVLQGHQ WLFDUL NUHGLOHUGHNL FDQODQPDQÕQ GD HWNLVL\OH NUHGL E\PHVLQGHNL
ÕOÕPOÕ DUWÕúÕQ EHOLUVL]OLNOHULQ DUND SODQGD NDOPDVÕ\OD ELUOLNWH Lo WDOHEL GHVWHNOHPHVL YH
HNRQRPLQLQ LVWLNUDUOÕ E\PH URWDVÕQD G|QPHVL HQ |QHPOL KHGHILPL]GLU ¶GH LoHULGH
VHNW|UQ JF YH LYPHVLQLQ JHOHELOHFHN GÕú úRNODUÕ NDUúÕOD\DELOHFHN YH E\PH
SHUIRUPDQVÕQÕGHYDPHWWLUHFHNG]H\GHROGX÷XQDLQDQÕ\RUX]%XQHGHQOHNUHGLOHULQJHOLúLPL
EXQGDQ E|\OH GH \DNÕQGDQ L]OHQPH\H GHYDP HGLOHFHN YH hONHPL] KHGHIOHUL LOH X\XPVX]
VRQXoODUÕQRUWD\DoÕNPDVÕGXUXPXQGDJHUHNHQPGDKDOHOHU\DSÕODFDNWÕU

7UN HNRQRPLVLQGH VRQ \ÕOODUGD JHUoHNOHúWLULOHQ DWÕOÕPÕQ GHYDP HWPHVL E\PHQLQ YH
UHWLPLQ DUDOÕNVÕ] GHVWHNOHQPHVLQH ED÷OÕGÕU %X oHUoHYHGH 7UNL\H¶QLQ LVWLNUDUÕ YH JHOHFH÷L
V|]NRQXVXROGX÷XQGDVHNW|UP]QEDúWDNUHGLOHUROPDN]HUHHNRQRPL\HYHUGL÷LGHVWH÷LQ
DUWDUDNGHYDPHGHFH÷LQHRODQLQDQFÕPÕ]WDPGÕU
'H÷HUOLNDWÕOÕPFÕODU

g]HWOHPHN JHUHNLUVH ONHPL] VD÷ODP WHPHOOHU ]HULQH RWXUGX÷X NUHVHO NUL] YH DUWoÕ
úRNODUÕQGD NDQÕWODQPÕú GLQDPLN YH SRWDQVL\HOL \NVHN ELU EDQNDFÕOÕN VHNW|UQH VDKLSWLU
<NVHN DNWLI NDOLWHVL JoO |]ND\QDN \DSÕVÕ QLWHOLNOL LúJF \NVHN WHNQRORMLN JHOLúPLúOLN
G]H\L NUL] WHFUEHVL YH XOXVODUDUDVÕ G]HQOHPHOHUH X\XPX EX SRWDQVL\HO YH GLQDPL]P LOH
ELUOHúWL÷LQGH 7UN EDQNDFÕOÕN VHNW|UQQ RUWD YH X]XQ YDGHGH XOXVODUDUDVÕ DUHQDGD \HULQL
GDKDGD\XNDUÕODUDWDúÕ\DFD÷ÕDoÕNWÕU

6|]OHULPH EXUDGD VRQ YHULUNHQ VL]OHUH KLWDS HWPLú ROPDNWDQ GX\GX÷XP PHPQXQL\HWL
ELUNH]GDKDGLOHJHWLUPHNLVWL\RUYHKHSLQL]LVD\JÕ\ODVHODPOÕ\RUXP



%DQNDFÕODU'HUJLVL

Baúbakan YardÕmcÕsÕ SayÕn Nurettin Canikli

7UNL\H %DQNDODU %LUOL÷L¶QLQ oRN GH÷HUOL \HOHUL GH÷HUOL PLVDILUOHU KHSLQL]L VD\JÕ\OD
VHODPOÕ\RUXPKHSLQL]WRSODQWÕPÕ]DKRúJHOGLQL]


7UNL\H %DQNDODU %LUOL÷LQLQ  *HQHO .XUXO WRSODQWÕVÕQÕQ KD\ÕUODUD YHVLOH ROPDVÕQÕ
WHPHQQLHGL\RUXP+DNLNDWHQ\ÕOX]XQFDELUVUHEXDODQGDYHEXVUHGHGLPGLND\DNWD
NDODELOPHN WDYL] YHUPHGHQ JFQ NRUX\DUDN YH DUWÕUDUDN EXJQOHUH JHOHELOPHN JHUoHNWHQ
|QHPOLELUKDGLVHGLU+HOHEXFR÷UDI\DGDEXQRNWD\DJHOHELOPHNDOWÕQÕQoL]LOPHVLJHUHNHQELU
EDúDUÕGÕU

%HQ EXJQ oQF NRQXúPDFÕ\ÕP $UNDGDúODUÕPÕ] KHP %DQNDODU %LUOL÷L %DúNDQÕPÕ]
KHP GH %''. %DúNDQÕPÕ] oRN WHNQLN YH J]HO GH÷HUOHQGLUPHOHU DoÕNODPDODU \DSWÕODU %X
QHGHQOH EHQ NRQXúPDPGD VRQ G|QHPGH \DúDGÕ÷ÕPÕ] YH ELUoRN DoÕGDQ oRN |QHPOL
\DQVÕPDODUÕ HWNLOHUL RODQ ROD\ODUÕ GH÷HUOHQGLUHFH÷LP EX ROD\ODU NDUúÕVÕQGD +NPHWLPL]LQ
DOGÕ÷Õ NDUDUODUÕ YH X\JXODGÕ÷Õ SROLWLNDODUÕ VL]OHUOH SD\ODúDFD÷ÕP JHOHFH÷H \|QHOLN
YL]\RQXPX]X VL]OHUOH SD\ODúDFD÷ÕP +HPHQ NRQXúPDPÕQ EDúÕQGD EDQNDODUÕPÕ]D VRQ
G|QHPGH ROGXNoD VÕNÕQWÕOÕ VUHoOHUGH RUWD\D NR\GXNODUÕ SHUIRUPDQV LoLQ JHUoHNWHQ WHúHNNU
HGL\RUXP


(VDVÕQGD EDQNDODUÕQ SL\DVD\Õ UDKDWODWPD LKWL\DFÕQÕQ RUWD\D oÕNWÕ÷Õ GDUDOPD
G|QHPOHULQGHGDOJDOÕG|QHPOHUGHRWRPDWLNELUUHIOHNVRODUDNNDVÕOGÕNODUÕULVNOHUHGDKDID]OD
GX\DUOÕ KDOH JHOGLNOHULQL YH GDKD KDVVDV ELU WDYÕU RUWD\D NR\GXNODUÕQÕ ELOL\RUX] +kOEXNL
HVDVÕQGDJHQLúOHPHQLQWDPWHUVLQH|]HOOLNOHWDOHELQGúW÷ILUPDODUÕQQDNLWGHQJHOHULQLQYH
QDNLW DNÕPODUÕQÕQ úX YH\D EX QHGHQOH ER]XOGX÷X GDUDOPD G|QHPOHULQGH ILQDQVDO GHVWHN
\NQ WDúÕ\DQ EDQNDODUÕPÕ]ÕQ EXQX UDKDWODWDFDN JHQLúOHPH úHNOLQGH ELU SROLWLND RUWD\D
NR\PDODUÕJHUHNL\RU$PDWDPGD EXG|QHPGHJHQHOGHEL]LPEDQNDFÕOÕNVLVWHPLPL]NDVÕOÕU
*YHQOLN VDLNL GDKD ID]OD |QH oÕNDU 'L÷HU NULWHUOHU DoÕNoDVÕ EDQNDODUÕQ EDNWÕ÷Õ QRNWDGD oRN
HWNLOLIDNW|UOHURODUDNJQGHPHJHOPH]%DQNDFÕOÕNGQ\DVÕQDELUD]GDKD\DNÕQGDQEDNWÕ÷ÕPÕ]
\D GD R PLNUR GHWD\GD NDOGÕ÷ÕQÕ] ]DPDQ EHONL EX GDYUDQÕú GR÷DO RODELOLU dQN ILUPDODUÕQ
PDOL \DSÕVÕQGD VÕNÕQWÕ YDUGÕU %X |QHPOL ELU DODUP LúDUHWLGLU %DQND DoÕVÕQGDQ VRUXQ RODQ
ILUPD\D ILQDQVDO GHVWHN VD÷ODPDN FLGGL ELU ROXPVX]OXN LúDUHWLGLU 'ROD\ÕVÕ\OD NHQGL ULVNOHUL
DoÕVÕQGDQ NUHGL YHUPHNWH ]RUODQÕU $VOÕQGD JHoHQ \ÕOÕQ oQF oH\UH÷LQGHQ LWLEDUHQ
EDúODQJÕoWD D] |QFH EDKVHWWL÷LP NODVLN UHIOHNVL KHS ELUOLNWH \DúDGÕN 2WRPDWLN RODUDN
EDQNDODU ELU PLNWDU EXQX \DQVÕWPD\D EDúODGÕODU $PD GDKD VRQUD J|UúPHOHULPL] Lú
ELUOL÷LPL] ELUOLNWH EX VUHFL GDKD L\L \|QHWPH DU]XPX] YH \DSÕFÕ oDOÕúPDODUÕPÕ] VRQXFXQGD
VRQG|QHPHoWHVHNW|UEXNDWÕWXWXPXQXELUDQGDRUWDGDQNDOGÕUGÕ2QHGHQOHVRQD\OÕN
G|QHP LoHULVLQGH EDQNDODU WDUDIÕQGDQ \DNODúÕN  PLO\DU OLUDOÕN .*) NHIDOHWOL NUHGL
NXOODQGÕUÕOPÕúWÕU $\UÕFD  PLO\DU WXWDUÕQGD WDKVLV HGLOHQ IDL]VL] .26*(% NUHGLVLQLQ 
PLO\DUOLUDVÕ\DNODúÕNELQ.2%øWDUDIÕQGDQNXOODQÕOPÕúWÕU

%XGDYUDQÕúGH÷LúLNOL÷LoRNKÕ]OÕEL]]DPDQGDJHUoHNOHúWLELUDQGDROGXEXNDGDUKÕ]OÕ
LQWLEDNÕ DoÕNoDVÕ EL] GH EHNOHPL\RUGXN ùDúÕUGÕ÷ÕPÕ]Õ DPD HOEHWWH VHYLQGL÷LPL]L GH
V|\OHPHOL\LP %X JHUoHNWHQ WDNGLUH úD\DQ PNHPPHO ELU SHUIRUPDQV ROGX %DQNDFÕOÕN
VLVWHPLPL] EX HVQHNOL÷L VD÷ODGÕ (÷HU JHOHQHNVHO \|QWHPOHUOH GHYDP HWPLú ROXQVD\GÕ EX
LPNkQ NÕVD VUH LoHULVLQGH UHHO VHNW|UH DNWDUÕODPDPÕú ROVD\GÕ ELQOHUFH EHONL RQ ELQOHUFH
ILUPDQÕQ]LQFLUOHPHRODUDNVÕNÕQWÕ\ODNDUúÕNDUúÕ\DNDOGÕ÷ÕELUWDEOR\XEXJQ\DúÕ\RURODFDNWÕN
+DNLNDWHQ\DúDGÕ÷ÕPÕ]VUHoJHOLúHQROD\ODUGDE|\OHELUWDEOR\XRUWD\DoÕNDUPDSRWDQVL\HOL
RODQROD\ODUGÕ


7DULKWH 7UNL\H¶GH YH GQ\DGD HNRQRPLN GHQJHOHUL E|\OHVLQH ER]PD QLWHOL÷L RODQ
ROD\ODUVLOVLOHVLQLQoRNNÕVDELU]DPDQGLOLPL LoHULVLQGH\R÷XQODúWÕ÷ÕEDúNDELUONHEDúNDELU
]DPDQGLOLPLROPXúPXGXUELOPL\RUXP6RQD\OÕNVUHLoHULVLQGHRODELOHFHNQHNDGDUN|W
KDGLVHYDUVDQHNDGDUROXPVX]úRNYDUVDKHSVL\OHNDUúÕNDUúÕ\DNDOGÕN*YHQOLNDoÕVÕQGDQ
MHRSROLWLNE|OJHVHONUHVHORULMLQOLULVNOHULoHULGHD\QÕúHNLOGHELUGHEXQDLODYHVL\DVLLVWLNUDUÕ


1XUHWWLQ&DQLNOL

WHKGLWHGHQJHOLúPHOHUVL\DVHWWHNLJHOLúPHOHUoWDQHHQNDQOÕWHU|UVDOGÕUÕVÕWHU|U|UJWQQ
7UNL\H QLQ KHU WDUDIÕQD D\QÕ DQGD VDOGÕUPDVÕ D\QÕ G|QHPGH \DúDQGÕ 8OXVODUDUDVÕ
GHUHFHOHQGLUPH NXUXOXúODUÕ EX VUH LoHULVLQGH 7UNL\H QLQ QH NDGDU L\L QRWX YDUVD DFHOH YH
KDNVÕ] ELU \DNODúÕPOD KHSVLQL GúUGOHU %DQNDFÕOÕN VHNW|UQH \|QHOLN ROXPVX]
GH÷HUOHQGLUPHOHU GH GDKLO KHSVL ELU úRN ROGX 6RQXo LWLEDUL\OH KHSVL VHNW|UQ EHOOL
E|OPOHULQL HWNLOL\RU EHNOHQWLOHUL ROXPVX] úHNLOGH \|QOHQGLUHELOL\RU YH GH÷LúWLUHELOL\RU
0DDOHVHIKHSVLELUOLNWHYHD\QÕ]DPDQGLOLPLQGHJHUoHNOHúWL'ROD\ÕVÕ\ODE|\OHVLQHGDOJDOÕELU
RUWDPGD ELU ILUPDQÕQ ILQDQVDO GHQJHOHULQLQ ER]XOPDPDVÕ WDOHELQ GúPHVL QHGHQL\OH PDOL
WDEORODUD |]HOOLNOH QDNLW DNÕú WDEORODUÕQD \DQVÕPDPDVÕ PPNQ GH÷LOGLU %XQXQ LúDUHWOHUL GH
\R÷XQ ELU úHNLOGH RUWD\D oÕNPD\D EDúODPÕúWÕ %X JHOLúPHOHU QHGHQL\OH 7UNL\H QLQ KHU
WDUDIÕQGDQ JHUoHNWHQ DGHWD LPGDW oÕ÷OÕNODUÕ \NVHOPH\H EDúODGÕ NXUWDUÕOPD\Õ EHNOH\HQ
GHVWHNDUD\DQRQELQOHUFHILUPDJQGHPHJHOGL$VOÕQGDPDOL\DSÕODUÕJ|UHOLRODUDNVD÷ODP
YHNkUOÕOÕNODUÕGD PDNXOROVDGDKLEHNOHQPHGLNJHUoHNWHQúRNQLWHOL÷LQGHEXWU JHOLúPHOHULQ
HWNLVL\OH YH ILQDQVDO WDEORODUÕQGDNL ER]XOPD QHGHQL\OH UHWLPGHQ oHNLOPH ULVNL\OH WHKGLGL\OH
NDUúÕ NDUúÕ\D NDODQ RQ ELQOHUFH ILUPD 7UNL\H QLQ KHU WDUDIÕQGDQ IHU\DW LoHULVLQGH oDUH
DUDPD\D EDúODGÕ +NPHW RODUDN EL]OHU EXQODUÕ J|UHELOL\RUGXN L]OH\HELOL\RUGXN EXQODU
HOEHWWHVL]HGHJHOL\RUGXVL]LQGHWDNLSHWPHLPNkQÕQÕ]YDUGÕ

2 QHGHQOH .*) NHIDOHWL\OH  PLO\DU OLUD KDFLPOL NUHGL LPNkQÕ LOH  PLO\DU OLUD
WXWDUÕQGDNL .2%ø¶OHU LoLQ ROXúWXUXODQ .26*(% RULMLQOL NUHGLGHVWHNOHUL R NDGDU HWNLOL NXOODQÕOGÕ
NL KHPHQ KHPHQ KLoELU ILUPD SL\DVDGDQ oHNLOPHGL %|\OH ELU ELOJL EL]H úX DQD NDGDU UDSRU
HGLOPHGL +HSVL IDDOL\HWOHULQH GHYDP HWWL %X JHUoHN DQODPGD ELU EDúDUÕ KLNk\HVLGLU ELUD]
GDKD D\UÕQWÕODUÕQD JLUGL÷LQL] ]DPDQ QH V|\OHGL÷LPL]L YH LVWHGL÷LPL]L GDKD L\L DQODUVÕQÕ] %X
VUHLoHULVLQGHUHHOVHNW|UQROXPVX]ELUWDEOR\ODNDUúÕODúPDVÕQÕQRUWDGDQNDOGÕUÕOPDVÕQÕQQH
NDGDU|QHPOLYHWDULKLELUJ|UHYROGX÷XQXEHONLEXUDGDWDPRODUDNFDQODQGÕUDPD\DELOLUL]$OODK
NRUXVXQ HVDV VÕNÕQWÕ HVDV GDUEH R ROXUGX EL]LP DoÕPÕ]GDQ HNRQRPL DoÕVÕQGDQ ONH
DoÕVÕQGDQ %DúND ELU GH÷LúOH oRN VD\ÕGD VHNW|UGH ELQOHUFH RQ ELQOHUFH LúOHWPHQLQ DUWÕN
IDDOL\HWOHULQHGHYDPHGHPH]QRNWD\DJHOPHVLGHPHNEXLúLQHQN|WVHQDU\RVXROXUGX%X
GXUXPGDHQE\NGDUEH\LDODFDN\HUOHUGHQELUWDQHVLGHNHVLQOLNOHEDQNDFÕOÕNVHNW|UROXUGX
dQN]LQFLUOHPHRODUDNNUHGLOHULQJHUL\HG|QPHPHRUDQODUÕQGDVRUXQOXNUHGLOHGHLQDQÕOPD]
ELUVÕoUDPD\DúDQÕUGÕYH]LQFLUOHPHRODUDNEWQWDEORODUJ|UQW\ER]DUGÕ$PDJHOGL÷LPL]
QRNWDGDEWQRE\NGDOJDODURUWDGDQNDONWÕùXDQGDKDPGROVXQGDKDVDNLQVXODUGD\Õ]
YH EX VUH LoHULVLQGH JHUoHNWHQ NDOÕFÕ ELU ]DUDU J|UPHGHQ WDKULEDWD X÷UDPDGDQ JHPLQLQ
JYHQOLVXODUGD\RODOPDVÕQDLPNDQYHUHQELUYD]L\HWWH\L]

(OEHWWH \DúDQDQ ROD\ODUGDQ ND\QDNODQDQ YH EX ROD\ODUÕQ HNRQRPL ]HULQGHNL ROXPVX]
HWNLOHULQLQ HQ GúN G]H\GH WXWXOPDVÕ DPDFÕ\OD DOÕQDQ |QOHPOHUGHQ GROD\Õ ED]Õ PDNUR
J|VWHUJHOHUGHJHoLFLELUWDNÕPROXPVX]OXNODUYDU%LUD]|QFH+VH\LQ$\GÕQ%H\GHEDKVHWWL
(QIODV\RQXQ \NVHOPHVL IDL] RUDQODUÕQGD \XNDUÕ \|QGH EDVNÕ LúVL]OLN RUDQODUÕQGD DUWÕú
J|]OHQGL%XQODUNDOÕFÕGH÷LOGLU%XQODU\DúDQDQNRQMRQNWUQRUWD\DoÕNDUGÕ÷ÕYHJHoLFLRODUDN
J|UG÷P] ROXPVX] HWNLOHUGLU gQP]GHNL oRN NÕVD VUH LoHULVLQGH KHU oQGH GH KHP
IDL]RUDQODUÕQGDKHPHQIODV\RQGDYHKHPGHLúVL]OLNRUDQODUÕQGDG]HOPHOHUL\DúD\DFD÷Õ]<ÕO
VRQXLWLEDUL\OHGHEXoPDNURJ|VWHUJHGHWHNKDQHOLUDNDPODUÕKHSELUOLNWHJ|UHFH÷L]

)DL] NRQXVX DoÕOPÕúNHQ NRQXQXQ |]HOOLNOH EDQNDFÕOÕN VHNW|UP] GH \DNÕQGDQ
LOJLOHQGLUGL÷L ER\XWX\OD ELU GH÷HUOHQGLUPH \DSPDN LVWL\RUXP *HUoHNWHQ GR÷UX IDL]LQ QDVÕO
EHOLUOHQGL÷LQL ELOL\RUX] SL\DVDQÕQ QDVÕO ROXúWX÷X ELOLQL\RU VHNW|U EXQX WHN EDúÕQD HOEHWWH
EHOLUOHPL\RU SL\DVD VDGHFH EDQNDFÕOÕN VHNW|U WDUDIÕQGDQ ROXúWXUXOPX\RU $QFDN VHNW|UQ
SL\DVDODUÕ ROXPOX \D GD ROXPVX] DQODPGD HWNLOHPH NDSDVLWHVL ROGX÷X GD ELU JHUoHNWLU
*HoPLúWH GH EHQ]HU JHOLúPHOHUL \DúDGÕN g]HOOLNOH \HWHUVL]RODQ Lo WDVDUUXIODUÕQ oR÷DOWÕOPDVÕ
YH SD\ODúÕOPDVÕ VUHFLQGH UHNDEHWL VUHFLQGH RUWD\D NRQXODQ SROLWLND YH SHUIRUPDQV IDL]
RUDQODUÕ]HULQGHPHYGXDWIDL]OHUL\ROX\ODGR÷UXGDQVRPXWQHW|OoOHELOLUWDQÕPODQDELOLUELU
HWNL\HVDKLSWLU%XEDQNDFÕOÕNVLVWHPLQGHGHKHU]DPDQE|\OHROPXúWXUdQNONHPL]GHKHU
]DPDQ WDVDUUXIODU \DWÕUÕPODUD J|UH \HWHUVL] NDOGÕ 'ROD\ÕVÕ\OD NÕW RODQ WDVDUUXIODUÕQ HOGH


%DQNDFÕODU'HUJLVL

HGLOPHVL \DUÕúÕ UHNDEHWLQ ED]HQ KDWWD oR÷X ]DPDQ DúÕUÕ ROPDVÕQD QHGHQ ROGX %XUDGD ELU
\DQÕOJÕ V|] NRQXVX <DQÕOJÕ úX EX \DUÕú \DQL VÕQÕUOÕ RODQ EX WDVDUUXIXQ ND\QD÷ÕQÕQ HOGH
HGLOPH \DUÕúÕ ND\QDN PLNWDUÕQÕ NHVLQOLNOH DUWÕUPD] VDGHFH RQXQ PDOL\HWLQL \NVHOWLU
'ROD\ÕVÕ\ODEHNOHQWLPL]HVDVLWLEDUL\OHEDQNDFÕOÕNVHNW|ULoHULVLQGHVRQXoWDIDL]RUDQODUÕQÕGD
DUWÕUDFDNúHNLOGHPHYGXDWWDE|\OHELU\DUÕúÕQROPDPDVÕQDGLNNDWHHGLOPHVLGLU%HNOHQWLPL]EX
<RNVD HOEHWWH RQXQ GÕúÕQGDNL IDL]LQ ROXúXPXQGD KLo NLPVH EDQNDODUD ELU VRUXPOXOXN
\NOH\HPH]GR÷DORODUDNDPDEXUDGDYDU0HYGXDWWDEX\DUÕúQHGHQL\OHELU\DGDLNLSXDQOÕN
DUWÕúODU DVOÕQGD UDV\RQHO JHUHNoHOHUH GD\DQPDGDQ PH\GDQD JHOHQ DUWÕúODU D\QÕ RUDQGD
HOEHWWH NUHGL IDL]OHULQH GH \DQVÕ\RU %X KHU G|QHP D] YH\D oRN PXWODND RUWD\D oÕNPÕúWÕU
%XJQ GH YDU KDWWD úX DQGD GD YDU *|U\RUX] ED]Õ EDQNDODUÕQ UHNODPODUÕQGD \]GH ¶H
NDGDUPHYGXDWIDL]L|QHUHQEDQNDODUÕQROGX÷XQXELOL\RUX] <]GHGHGL÷LQL]]DPDQ
SXDQGDPDOL\HWOHULYHNDUPDUMÕQÕGDNR\GX÷XPX]]DPDQNUHGLIDL]RUDQODUÕ\DNODúÕN\]GH
LOHEDúOÕ\RU'ROD\ÕVÕ\ODPHYGXDWDYHULOHFHNRODQIDL]NUHGLIDL]LQLQHQWHPHOELOHúHQL
DQD RPXUJDVÕQÕ ROXúWXUDQ IDNW|UGU 'ROD\ÕVÕ\OD RUDGDNL VÕNÕQWÕ úX EDQNDODUÕQ KHSVL ELUOLNWH
WRS\HNQKDUHNHWHGHQELU\DSÕGH÷LOROPDVÕGDPPNQGH÷LOGR÷UXGDGH÷LO]DWHQdQN
ELUGHUHNDEHWúDUWODUÕYDUUHNDEHWúDUWODUÕQÕQGDER]XOPDPDVÕJHUHNL\RU5HNDEHWLQNXUDOODUÕ
YDU g\OH ROGX÷X ]DPDQ IL\DWODU ELUOLNWH EHOLUOHQLU R ]DPDQ ]DWHQ SL\DVD NXUDOODUÕQGDQ
EDKVHWPHN PPNQ GH÷LO EDúND ELU úH\ ROXU R 0RQRSRO \D GD WHNHO ELU \DSÕ V|] NRQXVX
ROXU %|\OH ELU GXUXPX HOEHWWH DU]X HWPL\RUX] DPD LúWH EX VÕQÕU LoHULVLQGH NDOÕQPDVÕ
JHUHNL\RU

1HPHYGXDWÕQHOGHHGLOPHVLLoLQDúÕUÕELUUHNDEHWLQRUWD\DoÕNPDVÕJHUHNL\RUQHGHELU
DUD\DJHOHUHNWHNHOFLELUIL\DWROXúWXUPD\DSÕVÕQÕQ\DGD\DSÕODUÕQÕQROXúWXUXOPDVÕJHUHNL\RU
LúOHULQGHQJHOLELUúHNLOGH\UPHVLJHUHNL\RU7HNEHNOHQWLPL]EXVL]GHQ$VOÕQGDEX\DNODúÕP
HNRQRPLQLQ EWQ LoLQ GH |QHPOLGLU $PD |QFHOLNOH VL]LQ DoÕQÕ]GDQ VRQ GHUHFH |QHPOL
dQN PDOL\HW \NVHOGLNoH EXQXQ HOEHWWH HNRQRPL LoLQ ELU WDNÕP ROXPVX] NRPSOLNDV\RQODUÕ
YDU VHNW|U LoLQ GH NRPSOLNDV\RQODUÕ YDU <DOQÕ] EXUDGD ELU WHVSLWL GH \DSPDN OD]ÕP ùLPGL
GL\HOLPúXDQGD7UNEDQNDFÕOÕNVLVWHPLQGHSXDQOÕNELUNkUPDUMÕYDUYHGL÷HUPDOL\HWOHU
LoLQ ]RUXQOX LVH IDL] VHYL\HOHUL GúWNoH EX PDUM J|]H EDWPD\D EDúOÕ\RU RUDQ RODUDN GDKD
E\N \HNXQ WHúNLO HWPH\H EDúOÕ\RU $VOÕQGD ELUD] GD VÕNÕQWÕ R ù|\OH V|\OH\HOLP PHYGXDW
IDL]L \]GH ¶LQ LoHULVLQGH  SXDQ EDQNDQÕQ LODYH HWWL÷L PDOL\HW YDU YH EX QHGHQOH IDL]
\]GH\DSÕ\RUD]|QFHV|\OHGL÷LPSXDQÕQ\]GHLoHULVLQGHNLSD\Õ\]GHNVXU
FLYDUODUÕQGD $PD IDL] RUDQODUÕQÕQ \]GH ¶\D GúW÷Q GúQQ  SXDQ \LQH JHUHNL\RU
oQND\QÕ\DSÕRQXQRSHUDV\RQHOPDOL\HWOHULEWQNkUKHSVLLoHULVLQGHRUWDODPDSXDQ
NL GDKD GD ID]OD RODELOLU ED]HQ EX UDNDP ¶H GDKL oÕNDELOL\RU DPD ¶XQ DOWÕQD GD SHN
GúP\RURUDGDGDELUNDWÕOÕNGDV|]NRQXVX¶OXNEXPDUMQHUHGH\VH\]GH¶\H\DNÕQ
ELURUDQWHúNLOHGL\RU<DGDIDL]RUDQODUÕQÕQ\]GH¶HGúW÷QGúQQ\]GH¶D\DNÕQ
ELU RUDQ WHúNLO HGL\RU 'ROD\ÕVÕ\OD EX |]HOOLN QHGHQL\OH OWIHQ \DQOÕú DQODúÕOPDVÕQ RUDGD HQ
D]ÕQGDQ J|UQWVHO RODUDN EDQNDFÕOÕN VLVWHPLQLQ \DSÕVÕ QHGHQL\OH IDL] RUDQODUÕQÕQ \NVHN
ROPDVÕ GDKD UDKDW KDUHNHW HWPHOHULQL VD÷OÕ\RU %XQX RUWD\D NR\PDN OD]ÕP EX GD ELU
VRUXQGXUX÷UDúÕOPDVÕ JHUHNLU7DELLNLNÕVDYDGHGHKDOOHGLOPHVL NROD\ROPD\DQELUVRUXQGXU
DPD o|]PHPL] JHUHNL\RU %L]H KHS V|\O\RUODU ³<DSÕVDO UHIRUPODU \DSÕVDO UHIRUPODU´ GL\H
$VOÕQGDEHQ]HUELU\DSÕVDOG]HOWPHQLQEDQNDFÕOÕNVLVWHPLLoHULVLQGHGH|]HOOLNOHEXQRNWDGD
EXDoÕGDQROPDVÕJHUHNLU%XQXELUHOHúWLULRODUDNGH÷HUOHQGLUPHPHNJHUHNL\RUEXELUWHVSLWWLU

.RQXúPDPÕQ EDúÕQGD V|\OHGL÷LP KXVXVD G|QHUVHN oRN NÕVD ELU VUHGH UHHO VHNW|UH
\DSWÕNODUÕNDWNÕRUWD\DNR\GXNODUÕSHUIRUPDQVQHGHQL\OHEHQEDQNDODUÕPÕ]D7UNL\H%DQNDODU
%LUOL÷LQH EDQNDFÕOÕN VHNW|UQH JHUoHNWHQ WHúHNNU HGL\RUXP dRN |QHPOL WDULKL J|UHY LID
HGLOGL $UNDGDúODUÕPÕ]OD ELUOLNWH EX PFDGHOH\L \UWUNHQ EXQGDQ  D\ |QFH  D\ |QFH
ED]ÕoHYUHOHUKDWWDED]ÕDUNDGDúODUÕPÕ]GDKLVLVWHPGHQXPXGXQXNHVPLúWLdQNKDNLNDWHQ
EDúWD ELU RWRPDWLN GLUHQo ROGX R NDSÕ\Õ DUDOD\DELOPHN LoLQ GR÷UXVX ELUD] ]RUODQGÕN 2
G|QHPOHUGH ELUD] E|\OH NDUDPVDU J|UúOHU WDEORODU GD RUWD\D oÕNÕ\RUGX $PD VRQXQGD
EDQNDODUÕPÕ] KHSLPL]L úDúÕUWDFDN ELU úHNLOGH oRN EDúDUÕOÕ ELU \|QHWLP RUWD\D NR\GXODU YH ELU
GHVWDQ\D]GÕODU7HNUDUWHEULNHGL\RUXPWHúHNNUHGL\RUXP
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$VOÕQGD VRQ \DúDQDQODU EDQNDFÕOÕN VHNW|UQQ GH EDQNDODUÕQ NHQGLOHULQLQ GH ELUHU
DPDo ROPDGÕ÷ÕQÕ HVDV DPDFÕQ UHHO VHNW|UH YH HNRQRPL\H GHVWHN YHUPHN LoLQ DUDo
ROGXNODUÕQÕDQODGÕNODUÕQÕ J|VWHUGL %XDoÕGDQGD VRQ\DúDQDQODUVRQGHUHFH|QHPOLGLU%XQX
KHUKDQJL ELU NRQXGD LPD LoLQ V|\OHPL\RUXP VDPLPL\HWOH V|\O\RUXP +HU VDQL\HVLQL ELUOLNWH
\DúDGÕ÷ÕPÕ] EX VUHoWHLoLQGH ROGX÷XPX] JHOLúPHOHULWDNLSHWWL÷LPL] ELUVUHoWHQJHoHUNHQ
E|\OH ELU NDQDDWH XODúPDPDN PPNQ GH÷LO 5HHO VHNW|UH GHVWHN J|UHYLQL IRQNVL\RQXQX
VRPXWRODUDNEXNDGDUNÕVDVUHLoHULVLQGHEDQNDFÕOÕNVLVWHPLVHNW|URUWD\DNR\PXúWXU

7DELELUKDNVÕ]OÕNGDúXDVOÕQGDEWQILQDQVDO\NILQDQVDOLKWL\DoODUÕQRUWD\DNR\GX÷X
EWQ WDOHS YH ULVNLQ \N oRN E\N RUDQGD EDQNDFÕOÕ÷ÕQ ]HULQGH KHS EDQNDODUD
\NOHQL\RUX] %DQND GÕúÕ ILQDQVDO DUDoODUÕPÕ]Õ LVWHGL÷LPL] RUDQGD JHOLúWLUHPHGLN gQHPOL
oDOÕúPDODUÕPÕ]YDU6RQ\ÕOGDJHUoHNWHQGDKD|QFHKLoJQGHPHJHOPH\HQNLPVHQLQ
GúQPHGL÷L \HQL ILQDQVDO HQVWUPDQODU GHYUH\H VRNXOGX $PD EX DODQGD DWÕODFDN HSH\
DGÕPÕPÕ] YDU DOÕQDFDN PHVDIHPL] YDU 2QXQOD LOJLOL GH oDOÕúPDODUÕPÕ] NHVLQWLVL] GHYDP
HGL\RU <LQH EX ED÷ODPGD JHoWL÷LPL] D\ODUGD JD\ULPHQNXO VHUWLILNDVÕQÕ GHYUH\H VRNWXN úX
DQGD LON X\JXODPDVÕQÕ EDúODWWÕN 2UDGDQ FLGGL DQODPGD ELU ILQDQVDO DODQ DoÕODFD÷ÕQD
LQDQÕ\RUX]

%DQNDFÕOÕN VLVWHPL ]HULQGHNL \NQ PDOL\HWOHULQ XFX]ODPDVÕ DoÕVÕQGDQ GD WDOHELQ ELU
PLNWDU GL÷HU DODQODUD ND\GÕUÕOPDVÕ JHUHNLU 2QXQOD LOJLOL GH øVWDQEXO XOXVODUDUDVÕ ILQDQV
PHUNH]LQLQ JHOLúWLULOPHVL YH ILQDQVDO UQOHULQ GDKD FD]LS KDOH JHWLULOPHVL\OH LOJLOL GDKD
NDSVDPOÕELUoDOÕúPDPÕ]GDGHYDPHGL\RUøQúDOODKLOJLOLoDOÕúPDODUÕGDX\JXODQDELOLUKDOHNÕVD
]DPDQGDJHWLUPLúRODFD÷Õ]

6UHo JHUoHNWHQ oRN ]RUGX oRN VÕNÕQWÕOÕ\GÕ KHS ELUOLNWH \DúDGÕN =DPDQ ]DPDQ
PLWOHULQ ND\EROGX÷X KDNLNDWHQ ED]HQ |\OH NDUDPVDU JHFHOHULQ \DúDQGÕ÷Õ G|QHPOHU oRN
VD\ÕGD ROGX $PD KDPGROVXQ VRQXo LWLEDUL\OH PLOOHW RODUDN KNPHWL\OH EDQNDODUÕ\OD UHHO
VHNW|U\OHLOJLOLNXUXOXúODUÕ\ODG]HQOH\LFLGHQHWOH\LFLNXUXOXúODUÕPÕ]ODKDNLNDWHQVRQGHUHFH
X\XPOX ELU oDOÕúPD\OD EWQ SD\GDúODU D\QÕ DPDo LoLQ ELUOHúWL EXUDGD (Q XIDN ELU EDKLV
|Q\DUJÕ ROPDNVÕ]ÕQ VEMHNWLI GDKD PLNUR |QFHOLNOHU ELU WDUDID EÕUDNÕODUDN EX EDGLUHQLQ
DWODWÕOPDVÕLoLQKHUNHVD\QÕ\|QGHELUOHúHELOGLRQHGHQOHEXEDúDUÕRUWD\DoÕNWÕ

%DNÕQ LOJLQo ELU GXUXP GDKD YDU EHQ]HU GDOJDODQPDODUÕ 7UNL\H JHoPLúWH GH \DúDGÕ
¶GDQLWLEDUHQNH]\DúDGÕNHQVRQ\DúDGÕ÷ÕPÕ]GDRGDOJD\Õ0HUNH]%DQNDVÕSROLWLND
IDL]LQLED]SXDQDUWÕUDUDNVDNLQOHúWLUHELOGLN*HoPLúWHKHSE|\OHROGXED]SXDQ
ED] SXDQ HQ VRQXQFXVX  ED] SXDQ IDL] DUWÕUDUDN VDNLQOHúWLUHELOGLN %X VRQ G|QHPOHUGH
NDUúÕODúWÕ÷ÕPÕ] RVÕNÕQWÕODUÕQER\XWX|QFHNLOHUOHNHVLQOLNOHNÕ\DVODQDPD\DFDNNDGDUE\NW
KDFLPOL\GL YH oHúLWOL\GL $PD RQD UD÷PHQ IDL] DUWÕUPDGÕN %HONL úXQX V|\OH\HFHNVLQL] IDL]
DUWÕUÕOPDGÕ DPD úX DQGD 0HUNH] %DQNDVÕ JHo OLNLGLWH SHQFHUHVL\OH ILLOHQ SL\DVD IDL]LQL
X\JXOX\RUøNLVLoRNIDUNOÕúH\OHUGLU%LUWDQHVLQGHSROLWLNDIDL]LQLDUWÕUÕ\RUVXQX]3ROLWLNDIDL]LQLQ
DUWÕUÕOPDVÕ GHPHN DVOÕQGD SL\DVDODUD IDL]LQ NDOÕFÕ RODUDN DUWÕUÕOGÕ÷Õ PHVDMÕ YHUPHNWLU D\QÕ
]DPDQGD2NDOÕFÕELUDUWÕUÕPGÕUgQFHIDL]RUDQÕED]SXDQDUWWÕUÕOÕ\RURQGDQVRQUDGD
ED] SXDQOÕN ELU Gúú LoLQ LQDQÕOPD] LúOHU \DSÕOPD\D oDOÕúÕOÕ\RU 7DP LVWHGL÷LPL] ELU QRNWD\D
JHOL\RUX]VRQUDELUGDOJDODQPDGDKDWHNUDUJHUL\HG|Q\RUX]EDúDG|Q\RUX]*HoWL÷LPL]
G|QHPOHUGH IDL] DUWÕUÕPODUÕ QHGHQL\OH RUWD\D oÕNDQ WDEOR GD JHUL\H G|Qú DVOÕQGD .DOÕFÕ
ROGX÷XDQODPÕQDJHOL\RUNDOÕFÕPHVDMODUYHUL\RUdQNIDL]RUDQÕQÕDUWÕUGÕNWDQVRQUDLQGLUPHN
LoLQ WHNUDU R LQGLUPH VUHoOHULQLQ \|QHWLPLQLQ SDUD SROLWLNDVÕ NXUXOX X\JXODPDODUÕQÕQ GHYUH\H
VRNXOPDVÕJHUHNL\RU$PDHQ|QHPOLVLSL\DVDODULoLQGHQJHIDL]LEX|OoGHELU\NVHNGHQJH
IDL]LGLU%|\OH\NVHN ELU RUDQGDIDL]DUWÕUPDGDQSL\DVDODUÕQVDNLQOHúWLULOPHVLPPNQGH÷LO
'ROD\ÕVÕ\OD EWQ PDNUR J|VWHUJHOHU EX oHUoHYHGH KHS ELUOLNWH GH÷HUOHQGLULOL\RU ùX DQGD
X\JXODQDQ oRN EDúND ELU \|QWHP *HUoHNWHQ 0HUNH] %DQNDVÕQÕ GD EXUDGDQ ELU NH] GDKD
WHEULNHGL\RUX]dRNDNÕOOÕFD oRN UDV\RQHO LQFHELUSODQODPD\ODEHONLEXJQH NDGDULON GHID
X\JXODQDQELU\|QWHPX\JXODQGÕYHEX\|QWHPVRQGHUHFHEDúDUÕOÕROGX%XUDGDNL\|QWHPLQ
|]HOOL÷LúXNRQMRQNWUQHGHQL\OHIDL]OHUGHoRNNÕVDVUHOLG|QHPLoLQELUPLNWDU \XNDUÕ\|QO


%DQNDFÕODU'HUJLVL

KDUHNHWNDoÕQÕOPD]ROX\RUúXDQGDLoLQGHEXOXQGX÷XPX]JHOLúPHOHUGHEXQXJ|U\RUX]$PD
EXJHoLFLGLUYHNÕVDVUHOLGLUEXQXQLoLQNDOÕFÕ\|QWHPOHUOHKDOOHGLOPHPHVLJHUHNLU<LQHD\QÕ
JHoLFL\|QWHPOHUOHKDOOHGLOPHVLJHUHNLU1H\DSWÕ0HUNH]%DQNDVÕ"5HSRODUGDQYH\DJHFHOLN
IRQODPDGDQ JHo OLNLGLWH SHQFHUHVLQH JHoWL ILQDQVPDQÕ R \ROOD VD÷ODGÕ YH SL\DVDGD R DQGD
ROXúDQ SL\DVD IDL] RUDQÕ\OD X\XPOX IDL] UDNDPÕ RUWD\D oÕNWÕ %X JHoLFL úDUWODU RUWDGDQ
NDONWÕ÷ÕQGD WHNUDU IDL] LQGLUPHN LoLQ KHUKDQJL ELU NXUXPXQ \HQLGHQ IDL] LQGLUPHN NDUDUÕ
DOPDVÕQD JHUHN ROPDNVÕ]ÕQ 0HUNH] %DQNDVÕ úDUWODU ROXúWX÷XQGD JHUHNOL GH÷LúLNOL÷LQ
\DSÕOPDVÕQÕ GH÷HUOHQGLUHFHNWLU /WIHQ \DQOÕú DQODúÕOPDVÕQ 0HUNH] %DQNDVÕ ú|\OH \DSDFDN
E|\OH \DSVÕQ GHPL\RUX] úDUWODU ROXúWX÷XQGD KHPHQ EX IRQODPD \|QWHPLQL GH÷LúWLUHELOHFHN
KLo EDúND ELU LúOHPH JHUHN NDOPDNVÕ]ÕQ WHNUDU NDOGÕ÷Õ \HUGHQ GHYDP HGHELOHFHNWLU ùDUWODU
ROXúXUVD H÷HU |QFH JHo OLNLGLWHGHQ YHUGL÷L IRQODPDQÕQ RUDQÕQÕ GH÷LúWLUHELOHFHN EHONL |QFH
JHFHOLNDODFDNELUNÕVPÕQÕVRQUDGDúDUWODUGDKDGDROXPOXROGX÷XQGD\LQHKHUKDQJLELUIDL]
LQGLULPNDUDUÕQÕQDOÕQPDVÕQDJHUHNROPDNVÕ]ÕQUHSR\ROX\ODQRUPDOIDL]RUDQÕ\ODIRQODPDVÕQD
GHYDP HGHELOHFHNWLU %X \DNODúÕP KHU WUO IRUPDWWD KHU WUO RUDQGD LQFH D\DUODUÕQ
UDKDWOÕNOD\DSDELOHFHNELUGHE|\OHELULPNkQVXQX\RU0HUNH]%DQNDVÕ¶QÕQLVWHGL÷LLQFHD\DU
RUDQÕ\DSPDVÕPPNQGUgUQHNRODUDNV|\O\RUXPX\JXQúDUWODUROXúWX÷XQGD\]GH¶LQL
\LQHJHoOLNLGLWHSHQFHUHVLQGHQ\]GH¶LQL\DGD\]GH¶QJHFHOLNWHQ\]GH¶VLQLEDúND
ELU NDQDOGDQ RODELOLU KHSVL PPNQ EXQODUÕQ %X X\JXODPDGD LNL \|QWHP DUDVÕQGD 
SXDQOÕNIDL]IDUNÕQÕQDVÕONDOGÕUÕUVRUXVXQXVRUDELOLUVLQL]=DWHQLQFHD\DUROPDVÕQÕQ|]HOOL÷LR
+HSVL ELU PHVDM DQODPÕQGD oDOÕúÕ\RU 1H\VH oRN D\UÕQWÕ\D JLUPH\HFH÷LP 'ROD\ÕVÕ\OD EWQ
EX GDOJDODQPDODUD UD÷PHQ YH IDL]L DUWÕUPDGDQ NDOÕFÕ RODUDN DUWÕUPDGDQ EX EDGLUH\L DWODWWÕN
JHPL\L JYHQOL VXODUD oHNHELOGLN EX GD VRQ GHUHFH |QHPOLGLU NHVLQOLNOH %X GD ELU LONWLU R
DoÕGDQGDDOWÕQÕQoL]LOPHVLJHUHNL\RU

=RU VUHoWHQ JHoWLN DPD KDPGROVXQ EWQ N|WOHU JHULGH NDOGÕ (YHW D\QHQ |\OH
GLSOHULQ KHSVL JHULGH NDOGÕ 6DGHFH HNRQRPLN J|VWHUJHOHUL HWNLOHPH NDSDVLWHVL RODQ ROD\ODU
LoLQ V|\OHPL\RUXP GL÷HUOHUL LoLQ GH VL\DVHWWHNL JHOLúPHOHU E|OJHVHO ULVNOHU NRQMRQNWUHO
ULVNOHULoLQGHV|\OHGLNOHULPJHoHUOLKHSVLLoLQJHoHUOL%LUD\|QFHVLQGHQLNLD\|QFHVLQGHQ
oD\|QFHVLQGHQoRNGDKDL\L\L]GDKDGDL\L\HJLWPH\HGHYDPHGHFH÷L]LQúDOODK2QHGHQOH
UDKDWOÕNODV|\OH\HELOL\RUX]úXDQGD7UNL\H QLQ|QDoÕNHNRQRPLQLQ|QDoÕNEDQNDODUÕQGD
|QDoÕN7DELEXoDOÕúPDODU\DSÕOÕUNHQELUWDUDIWDQGDGHQJHOHULQGHER]XOPDPDVÕJHUHNL\RU
gUQHN RODUDN V|\OH\H\LP .*) GHVWHNOL NUHGL NXOODQGÕUÕ\RUX] LKWL\Do YDU DFLO HO]HP DPD
GL÷HUWDUDIWDQGDEXQXQNDPX\DEWoH\HELU\NYDUPLO\DUOLUD\ÕOOÕNWRSODPPDOL\HW
PLO\DUOLUD6RQXoWDEWoHGHQJHVLQLQGHPDOLGLVLSOLQLQGHER]XOPDPDVÕJHUHNL\RUELU
WDUDIWDQ EXQX\DSPDPÕ]JHUHNL\RU%LU WDQH GHQJH\RNELUGHQID]ODGHQJHYDUELUGHQJH\L
NXUDUNHQ |EUQ ER]DPD]VÕQÕ] |\OH ELU úDQVÕQÕ] |\OH ELU ONVQ] \RN 2 ]DPDQ KLoELU
LOHUOHPHROPD]ELUDUWÕROPD]\DQL'ROD\ÕVÕ\ODKHPRER]XODQGHQJH\LG]HOWHFH÷L]KHPGH
ELU EDúND GHQJHGH ELU ER]XOPD\D IÕUVDW YHUPH\HFH÷L] %X SUHQVLS GH VRQXQD NDGDU
X\JXODQGÕ%DNÕQKDOHQEXJQEWoHVLQLQPLOOLJHOLUHRUDQÕ\]GHRODUDNJHUoHNOHúWL
 EWoHVL GH \]GH ¶QLQ DOWÕQGD JHUoHNOHúHFHN $OODK DúNÕQD \HGL GYHOH NDUúÕ KHU
WDUDIWDQVDOGÕUÕ\DNDUúÕEXNDGDUWHGELUDOÕ\RUVXQX]PDOL\HWOHULYDUDGÕPDWÕ\RUVXQX]YHKHP
SL\DVDODUÕVDNLQOHúWLUHELOL\RUVXQX]KHPGHPDOLGLVLSOLQGHQGHNHVLQOLNOHWDYL]YHUPL\RUVXQX]
$QODWÕOPDVÕNROD\GDJHUoHNOHúWLUPHVLRNDGDUNROD\GH÷LOKHUWDUDIWDQRVÕQÕUVÕ]ND\QD÷DGD
KHU WDUDIWDQ WDOHS YDU +DPGROVXQ RUDODUGD GD KHUKDQJL ELU VÕNÕQWÕ \DúDQPDGÕ ELU ER]XOPD
V|]NRQXVXROPDGÕ

%XVUHLoHULVLQGHDVOÕQGD7UNL\HHNRQRPLVLQLQJoO\DSÕVÕQÕJ|VWHUHQoRNJ]HOELU
|UQHN GH  oQF oH\UHN YH G|UGQF oH\UHNWH JHUoHNOHúHQ E\PH UDNDPODUÕGÕU
%LOL\RUVXQX] oQF oH\UHNWH HNRQRPL \]GH  NoOG 1RUPDO oQN  oQF
oH\UH÷LGHEWQEXELU\ÕOOÕN]DPDQGLOLPLLoHULVLQGHROD\ODUÕQHQN|WOHULQLQVWVWHJHOGL÷L
G|QHPGLU EX KDLQ GDUEH WHúHEEV GH GkKLO <]GH  NoOPH VRQ GHUHFH GR÷DO $PD
EDNÕQ GHUHFHOHQGLUPH NXUXOXúODUÕ GD QRW LQGLULPL \DSDUNHQ E\N RUDQGD EXQX JHUHNoH
J|VWHUGLOHU DUWÕN JoO E\PH SHUIRUPDQVÕQÕQ EXQGDQ VRQUD 7UNL\H GH RUWD\D oÕNPDVÕQÕQ
oRN ]RU ROGX÷XQX \|QQ DúD÷Õ\D GR÷UX ROGX÷XQX YH WHNUDU LEUHQLQ G]HOWLOPHVLQLQ oRN ]RU


1XUHWWLQ&DQLNOL

RODFD÷Õ úHNOLQGH \RUXPODUOD ELUOLNWH EX QRW LQGLULPOHULQL JHUoHNOHúWLUGLOHU hoQF oH\UHN
NoOPHVLQLGDYUDQÕúODUÕQDVRPXWJHUHNoHJ|VWHUGLOHU(NRQRPL\]GHNoOGEDNÕQELU
VRQUDNLoH\UHNWHGH\]GHE\G%|\OHELUROD\\RNE|\OHELU|UQHN\RNJHUoHNWHQ%X
WHVDGI GH÷LO EXQX V|\OH\HOLP EX GLQDPLN ELU \DSÕ 7UNL\H HNRQRPLVLQLQ GLQDPLN \DSÕVÕ
JHUoHNWHQHNRQRPLQLQHQE\N|]HOOLNOHULQGHQELUWDQHVLEXGXU%XGXUXPVDGHFHEXDODQGD
GH÷LOGL÷HUDODQODUGDGDEWQ\|QHWLPDODQODUÕLoLQGHJHoHUOLGLU%XQXQODLOJLOLELULOJLQo|UQHN
HVDVÕQGD$WDWUN+DYDOLPDQÕQD\DSÕODQVDOGÕUÕGÕU2KDLQWHU|UVDOGÕUÕODUÕQGDQELUWDQHVLQGH
ELUoRN LQVDQÕPÕ]Õ ND\EHWWLN dRN GD E\N ELU VDOGÕUÕ\GÕ DVOÕQGD 6DOGÕUÕGDQ  VDDW VRQUD
$WDWUN +DYDOLPDQÕ EWQ KDWODUÕ\OD \]GH  IDDOL\HWH JHoWL KLoELU úH\ ROPDPÕú JLEL
KL]PHWHGHYDPHWWL'DKDNoNELUER\XWOXELUVDOGÕUÕ\LQHRG|QHPOHUGH%HOoLND¶GD%UNVHO
+DYDOLPDQÕQD \DSÕOPÕúWÕ +HP KDYDDODQÕ NoN KDFLPOL KHP GH VDOGÕUÕQÕQ ER\XWX NoNW
EL]LPNL\OHNÕ\DVODQDPD\DFDNNDGDUNoNW+DYDOLPDQÕWDPJQNDSDOÕNDOGÕ

øQDQÕOPD]ELUX\XPNDSDVLWHPL]YDUHNRQRPLQLQEWQDMDQODUÕQÕQEWQXQVXUODUÕQÕQ
EDQNDODU GDKLO ROPDN ]HUH %DQNDODU GD \DUÕúD NDWÕOGÕODU YH úX DQGD EDúDW |QGH JLGL\RUODU
2QXGDV|\OH\HOLPEXUDGDELUD]JHULGHQJHOGLOHUDPDúXDQGDEDúIDUNÕ\ODLOHUOL\RUODUEXQX
JHUoHNWHQ VDPLPL\HWOH V|\O\RUXP %XQX KHU \HUGH V|\OH\HFH÷L] EX |QHPOL ELU KDGLVH
oQN 2 VÕNÕQWÕOÕ VUHoWH EDQNDFÕOÕN VHNW|UQQ YHUGL÷L GHVWH÷L KLoELU ]DPDQ XQXWPDPÕ]
PPNQ GH÷LO 'ROD\ÕVÕ\OD EX GLQDPLN HVQHN \DSÕ KHU DODQGD YDU gUQH÷LQL YHUGL÷LP
KDYDDODQÕQGDNLROD\GDD\QÕúHNLOGHE\PHGHGHJoOE\PHGHKHUNHVLQPLGLQLNHVWL÷L
XOXVODUDUDVÕ \RUXPODUÕQ GHUHFHOHQGLUPH NXUXOXúODUÕQÕQ JoO E\PHGH DUWÕN VRQD JHOLQGL÷L
úHNOLQGH \RUXPODUÕQ D÷ÕUOÕNOÕ RODUDN KHU WDUDIWD \DSÕOGÕ÷Õ ELU G|QHPGH G|UGQF oH\UHNWH
KHUNHVLúRNHGHFHNELUE\PHUDNDPÕRUWD\DoÕNWÕ\]GH

7DEL R GD WHVDGI GH÷LO GLQDPLN \DSÕ VRQ GHUHFH |QHPOL +VH\LQ $\GÕQ %H\LQ
EDKVHWWL÷L JLEL WHGELUOHULQ RUDGD EHOOL |OoOHUGH ELU HWNLVL PXWODND YDU g]HOOLNOH ELUH\VHO
NUHGLOHUGHJHQLúOHPHLPNkQÕVXQDQG]HQOHPHOHULQ\DSÕOPDVÕELUH\VHONUHGLNDUWODUÕQGDWDNVLW
VD\ÕVÕQÕQ DUWÕUÕOPDVÕ JLEL NRQXODU VD\HVLQGH \HQL ELU LPNDQ ROXúWXUXOGX <DSÕODQODU WDOHELQ
DUWÕUÕOPDVÕQGD NDWNÕ VD÷ODGÕ %L] VRQ WHGELUOHUL ¶QLQ LON oH\UH÷LQGH DOGÕN RQODUÕQ HWNLOHUL
 VRQ oH\UHN E\PH UDNDPODUÕQGD \RN KHQ] \DQVÕPDGÕ 2QODU  LON oH\UHNWH YH
GL÷HUUDNDPODUD\DQVÕ\DFDNWÕU.UHGLDODQÕQGD\DSWÕ÷ÕPÕ].*).26*(%NUHGLOHUL\LQHED]Õ
WNHWLP DODQODUÕQGD \DSWÕ÷ÕPÕ] LQGLULPOHU WDOHEL WHúYLN HWPHN DPDFÕ\OD EH\D] Hú\DGD
PRELO\DGD NRQXW HO GH÷LúWLUPHVLQGH YHUJL LQGLULPOHUL g79 LQGLULPOHUL .'9 LQGLULPOHUL EX
\DSÕODQODUÕQ \DQVÕPDODUÕ  E\PH oH\UH÷LQGH \RN +HQ] GDKD RUD\D JLUPHGL oQN
EXQODUEXG]HQOHPHOHU\ÕOÕQGDQLWLEDUHQKD\DWDJHoLULOGLRQODUÕQROXPOX\DQVÕPDODUÕQÕ
E\PHUDNDPODUÕQGDLQúDOODK¶GHQLWLEDUHQJ|UPH\HEDúOD\DFD÷Õ]YH|QFUDNDPODUGD
oRN DoÕN ELU úHNLOGH J|VWHUL\RU NL ¶GH GH \]GH ¶Q ]HULQGH E\PH UDNDPÕQÕ
\DNDOD\DFD÷Õ]+DWWDEXUDGDWÕUQDNLoHULVLQGHV|\O\RUXPROXPOXDQODPGDWDELNLVUSUL]OHU
GH\DúDQDELOLU$PDEL]293¶GHNLRKHGHILPL]LEXUDGDWXWWXUDFD÷Õ]293¶GHNLKHGHILPL]RODQ
\]GH¶EXROD\ODUEDúODGÕNWDQVRQUDEWQXOXVODUDUDVÕILQDQVNXUXOXúODUÕQHUHGH\VH\DUÕ
\DUÕ\D GúUG ùLPGL ELU PLNWDU \XNDUÕ \|QO UHYL]HOHU EDúODGÕ GDKD GD GHYDP HGHFHNOHU
RQODUÕELUD]oDOÕúWÕUDFD÷Õ]\XNDUÕ\|QORODUDNUDNDPODUÕUHYL]HHGHFHNOHU



)DL]RUDQODUÕQÕNRQXúWXN(QIODV\RQGúPH\HGHYDPHGHFHNdQNIDL]\NQH
 SXDQ NDPXQXQ IL\DW DUWÕúODUÕ ]DPODUGDQ ND\QDNODQÕ\RU 2UDGDNL WWQ DONRO UQOHULQH
\DSÕODQ ]DPODU D\DUODPDODU RWRPRWLY ED]Õ RWRPRWLY UQOHULQH \DSÕODQ g79 DUWÕúODUÕ YH
DNDU\DNÕWD \DSÕODQ  NXUXúOXN ELU ]DP EXQODUÕQ WRSODP \N HQIODV\RQ ]HULQGHNL \N
\DNODúÕNSXDQGÕU'ROD\ÕVÕ\OD\ÕOÕLoHULVLQGH\ÕOÕQGDHQIODV\RQXQSXDQ\XNDUÕ
oÕNPDVÕQD QHGHQ RODQ EX DUWÕúODUÕQ EX G]HQOHPHOHULQ KLoELULVL \DSÕOPD\DFDN ùX DQGD
DVOÕQGDHQIODV\RQUDNDPODUÕDoÕVÕQGDQSXDQHNVLGHEDúOÕ\RUX]$\QÕ]DPDQGDNXUGDNL
DUWÕúÕQ JHoLúNHQOL÷L GH E\N RUDQGD WDPDPODQGÕ ¶QLQ EHONL VRQEDKDU D\ODUÕQGD ELU
PLNWDUGDKDJHoLúNHQOLNEXQRNWDGD\DQVÕ\DELOLUDPDUDNDPODUÕVÕoUDWDFDNER\XWWDROPD\DFDN



%DQNDFÕODU'HUJLVL

YH GúPH WUHQGL GHYDP HGHFHN HQIODV\RQGDNL GúPH WUHQGL GH GHYDP HGHFHN YH \ÕO
VRQXQGDLQúDOODKWHNKDQHOLUDNDPÕQDOWÕQDLQPLúRODFD÷Õ]

&DUL DoÕ÷D JHoPHGHQ EHQ]HU ELU GH÷HUOHQGLUPH LúVL]OLN UDNDPODUÕ LoLQ GH JHoHUOL
$VOÕQGD EXUDGD RUWD\D NR\XODQ SHUIRUPDQVWD LNL WDQH |UQH÷LQL YHUGL÷LP IDUNOÕ DODQODUGD
7UNL\HHNRQRPLVLQLQRGLQDPLNLQDQÕOPD]KH\HFDQOÕVDPLPLJoO\DSÕVÕQDELU|UQHN YDU
%LOL\RUVXQX]6D\ÕQ&XPKXUEDúNDQÕPÕ]ÕQDUWÕLVWLKGDPSURMHVLRODUDNEDúODWWÕ÷ÕEXSURMHGHo
D\LoHULVLQGHPLO\RQHNLVWLKGDPVD÷ODQPÕúWÕU%XJQLWLEDUL\OHPLO\RQXDúDQHNLVWLKGDP
VD÷ODQPÕúWÕU%|\OHELU|UQH÷LGQ\DQÕQKLoELU\HULQGHJ|UHPH]VLQL]%XQXúXDQGD\DúDGÕN
UHDOL]HHWWLNRoD÷UÕ]HULQHWDELNDPXGDRLVWLKGDPÕNROD\ODúWÕUPDNLoLQED]ÕG]HQOHPHOHU
\DSÕ HN \NOHU DOGÕ 6*. SULPOHUL YH YHUJL \NOHULQL NÕVPHQ ELOL\RUVXQX] GHYOHW NDUúÕOÕ\RU
RQXQOD LOJLOL G]HQOHPHOHUL oRN NÕVD VUH LoHULVLQGH \DSWÕN 6D\ÕQ &XPKXUEDúNDQÕPÕ]ÕQ R
oD÷UÕ YH WDOLPDWÕQGDQ VRQUD YH úX DQ HN  PLO\RQXQ ]HULQH oÕNPÕú GXUXPGD\Õ] 7DEL
UDNDPODU JHFLNPHOLJHOL\RU\]GHUDNDPÕJHFLNPHOLJHOL\RUùXEDWD\ÕQGD \]GH LOH
GúúWUHQGLPL]GHEDúODPÕúROGXLVWLKGDPVHIHUEHUOL÷LHWNLVLQLGHJ|UPH\HEDúODPÕúROGXN
0DUWYH|]HOOLNOH1LVDQD\ÕQGDQLWLEDUHQLúVL]OLNUDNDPODUÕGDKDGDKÕ]ODGúPH\HEDúOD\DFDN
LQúDOODKYH\ÕOVRQXQGDGDEXUDGDWHNKDQHOLUDNDPODUÕJ|UHFH÷L]7DELEXUDGDHQID]OD]RUOXN
\DúDGÕ÷ÕPÕ] DODQODUGDQ ELU WDQHVL LúVL]OLN UDNDPODUÕGÕU dQN EL] VDGHFH QIXV DUWÕúÕQÕQ
RUWD\D oÕNDUGÕ÷Õ Lú WDOHELQL NDUúÕODPDN GXUXPXQGD GH÷LOL] %XQD LODYH RODUDN NDoÕQÕOPD]
G|QúPQ \DQL NÕUVDOGDQ NHQWH G|QúPQ RUWD\D oÕNDUGÕ÷Õ LODYH LúJF DU]ÕQÕ GD
NDUúÕODPDPÕ] JHUHNL\RU %LU GH NDGÕQ LVWLKGDPÕQÕQ RUDQÕQÕQ YH LúJFQH NDWÕOÕPÕQÕQ DUWPDVÕ
QHGHQL\OHNLRQXWHúYLNHGL\RUX]LúJFDU]ÕDUWÕ\RUDUWPD\DGDGHYDPHGHFHN2QXQRUWD\D
oÕNDUDFD÷ÕLODYHLúWDOHELQLGHNDUúÕODPDPÕ]JHUHNL\RU2\VDJHOLúPLúONHOHUELUWDOHSOHNDUúÕ
NDUúÕ\DODURGDDUWDQQIXVXQNL\DYDúELUDUWÕúRUDQÕYDUGÕURUWD\DoÕNDUGÕ÷Õ\HQLLúWDOHELGLU

.ÕUVDOGDWDUÕPVHNW|UQGHLVWLKGDPRUDQÕúXDQGD\]GHFLYDUÕQGD2(&'ONHOHUL
DUDVÕQGD EX RUDQ \]GH  DUDVÕQGD HQ \NVHN  RUWDODPD \]GH  FLYDUÕQGDGÕU %X
RUDQ  \ÕOÕQGD \]GH ¶\GÕ %DúND ELU GH÷LúOH WRSODP LVWLKGDPÕQ \]GH ¶VÕ WDUÕPGD
oDOÕúÕ\RUGX $VOÕQGD RQODUÕQ |QHPOL ELU E|OP JL]OL LúVL] ROXS ND\ÕWODUGD LVWLKGDP HGLOL\RU
J|]N\RUDPDILLOHQLVWLKGDPHGLOPL\RUGX)DNDWLVWLKGDPUDNDPODUÕQGDLúJFWDOHELRODUDN
RUWD\D oÕNPÕ\RUGX ùLPGL EX JL]OL LúVL]OHU GH LúJF DU]Õ RODUDN WDUÕP GÕúÕ DODQGD Lú WDOHEL
RODUDN RUWD\D oÕNÕ\RU %LUD] |QFH V|\OHGL÷LP ]RUOXNODUÕPÕ]GDQ ELU WDQHVL GH EXGXU 6RQXo
LWLEDUL\OH \ÕOGD  PLO\RQGDQ ID]OD \HQL LVWLKGDP LPNkQÕ RUWD\D NR\PDPÕ] JHUHNLU %X WDOHEL
NDUúÕODPDN LoLQ |]HOOLNOH NÕUVDOGD LQVDQODUÕPÕ]Õ WXWPDN LoLQ KHU WUO WHGELUL DOÕ\RUX]  (Q VRQ
FD]LEH PHUNH]OHUL SURMHVL GH ELU \|Q\OH EX DPDFD KL]PHW HWPHVL LoLQ KD\DWD JHoLULOHQ
SURMHOHUGHQELUWDQHVLGLU%XQDEHQ]HUX\JXODGÕ÷ÕPÕ]EDúNDVD\ÕVÕ]SURMHOHUGHYDU$PDQH
NDGDU X÷UDúÕUVDN X÷UDúDOÕP ELU GH VRV\RORMLN ELU JHUoHN YDU 2(&' ONHOHULQGH R RUDQD ELU
úHNLOGH HU YH\D JHo EX G|QúP JHUoHNOHúHFHN 'ROD\ÕVÕ\OD EX WDOHS RUWD\D oÕNDFDN EX
WDOHELGHEL]LPNDUúÕODPDPÕ]JHUHNL\RU%WQEX]RUOXNODUDUD÷PHQLQúDOODKRUDGDGDLúVL]OLN
UDNDPODUÕQGDGD\ÕOVRQXLWLEDUL\OHWHNKDQHOLUDNDPODUÕJ|UHFH÷L]


0HUNH] %DQNDVÕQÕQ UH]HUYOHULQGH DVOÕQGD QHW UH]HUYOHUGH ELU D]DOÕú V|] NRQXVX GH÷LO
EDNÕQ EXQXQ DOWÕQÕ oL]HOLP =DWHQ RSHUDV\RQHO NDSDVLWHVL RODQ UH]HUY QHW UH]HUYGLU %XQX
ELOPHN JHUHNL\RU %UW UH]HUYOHUGH ELU D]DOPD V|] NRQXVX RUDGD GD DUWÕN úX DQGD EUW
UH]HUYOHUGHNL D]DOPDQÕQ GD VRQXQD JHOPLú GXUXPGD\Õ] %XQGDQ VRQUDNL G|QHP 0HUNH]
%DQNDVÕQD EUW UH]HUYOHULQL DUWÕUPD LPNkQÕ VXQDFDN ELU G|QHPGLU $\UÕQWÕODUD JLUPH\HFH÷LP
7DEL GL÷HU ELU NRQX NURQLN FDUL DoÕN PHVHOHVL  \ÕOÕQGD HQ VW G]H\H XODúDUDN PLOOL
JHOLULQ \]GH ¶X ROGX +DNLNDWHQ \|QHWLOPHVL oRN ]RU ELU RUDQ V|] NRQXVX ROGX 2QGDQ
VRQUDKNPHWOHULPL]LQDOGÕ÷ÕWHGELUOHUOHEXRUDQGúPH\HGHYDPHGL\RUWUHQGDúD÷Õ\|QO
ùX DQGD FDUL DoÕN RUDQÕQÕ \]GH ¶Q DOWÕQD GúUPú YD]L\HWWH\L] RUDQ VRQ YHULOHUH J|UH
\]GH ¶OHUGH  %X VHYL\HGH ILQDQVPDQÕQÕQ \|QHWLPLQGH ELU VÕNÕQWÕ \RN $VOÕQGD RUDQ
\]GH ¶ODUD XODúWÕ÷ÕQGD GD ELU ILQDQVPDQ SUREOHP \DúDQPDGÕ (OEHWWH SL\DVDODUÕ ]RUODGÕ
DPDEXVHYL\HOHUGHILQDQVPDQVUGUOHELOLUGH÷LOGL%XQHGHQOHKHGHILPL]FDULDoÕ÷ÕGDKDGD
GúUPHNWLU %XQGDQ VRQUDNL LON KHGHILPL] \]GH ¶Q DOWÕQD GúUPHN 7DEL LúLPL]LQ ]RU



1XUHWWLQ&DQLNOL

ROGX÷XQXQ GD IDUNÕQGD\Õ] %XUDGD FLGGL ELU NDWÕOÕN ROXúX\RU 2QXQ WDEL |]HO QHGHQOHUL YDU
LWKDODWER\XWXYDURUDGDGDELUWDNÕPoDOÕúPDODUÕPÕ]YDUD\UÕQWÕ\DJLUPH\HFH÷LP$PD\]GH
¶Q ]HULQH oÕNPDVÕQD PVDDGH HWPH\HFH÷L] (Q D]ÕQGDQ KHGHILPL] \]GH ¶Q DOWÕQD
GúUPHNDPDVWVHYL\HRODUDN\]GH¶Q]HULQHoÕNPDVÕQÕDoÕNoDVÕLVWHPL\RUX]


6RQ G|QHPGH N|WOHUL JHULGH EÕUDNWÕN VÕNÕQWÕODU E\N RUDQGD JHULGH NDOGÕ %XQGDQ
VRQUD 7UNL\H GH R KHS \DSPDN LVWHGL÷LPL] DPD \DSDPDGÕ÷ÕPÕ] DWÕOÕPÕ NXOYDU GH÷LúLNOL÷LQL
\DSPD ]DPDQÕ JHOGL +HU úH\ PVDLW |QP]GH VHoLP DoÕVÕQGDQ GD UDKDW ELU G|QHP YDU
LQúDOODK*HQHO&XPKXUEDúNDQOÕ÷ÕVHoLPOHULLoLQ\DNODúÕN\ÕOJLELPDKDOOLVHoLPOHULoLQLVHELU
\ÕOJLELELU]DPDQYDUø\LELUVUH%XVUH\LGH DUWÕNV|]NRQXVXDWÕOÕPÕJHUoHNOHúWLUHELOPHN
LoLQ JHUHNOL NDUDUODUÕQ DOÕQPDVÕ YH X\JXODQPDVÕ LoLQ NXOODQDFD÷Õ] 1HGLU R NXOYDU GH÷LúLNOL÷L"
%L] úX DQGDNL JHOHQHNVHO UHWLP \DSÕPÕ]OD UHWLP LoHUL÷LPL]OH UQOHULPL]OH EX JHOLU
VHYL\HVLQL ELU VRQUDNL KHGHILPL] RODQ NLúL EDúÕ PLOOL JHOLU KHGHILPL]L  ELQ GRODUÕQ ]HULQH
oÕNDUPDPÕ] PPNQ GH÷LO %X NRQYDQVL\RQHO \|QWHPOHUOH EX Lú ROPD] EXQX ELOL\RUX] 2UWD
JHOLUWX]D÷ÕGH\LQQHGHUVHQL]GH\LQùLPGLDUWÕNVWUDWHMLN|QHPLRODQNDWPDGH÷HUL\NVHN
WHNQRORML LoHUHQ RUWD YH X]XQ YDGHGH JHUL\H G|Qú RODQ DODQODUGD UHWLP VHIHUEHUOL÷L
\DSDELOPHPL]L VD÷OD\DFDN PHNDQL]PDODUÕ GHYUH\H NR\PDPÕ] JHUHNL\RU ùX DQGD \R÷XQ ELU
úHNLOGH RQD oDOÕúÕ\RUX] (VDVÕQGD E\N RUDQGD DOW\DSÕ\Õ KD]ÕUODGÕN (NRQRPLVL ROXPVX]
HWNLOH\HQ ROD\ODU ROXUNHQ EL] UHIRUP VUHFLPL] GHYDP HWWLUGLN KLo NHVLQWL\H X÷UDWPDGÕN
%XQODUGDQ ELU WDQHVL GH VSHU WHúYLN PRGHOL 7DEL RUDGD KHU ELU UHIRUP PDKL\HWLQGH oRN
VD\ÕGDG]HQOHPH\DSWÕNELUWDQHVLQL\LQH+VH\LQ$\GÕQ%H\V|\OHGL7DúÕQÕUUHKQLQL|UQHN
RODUDNV|\O\RUXPEXGD\ÕOODUGDQEHULEHNOH\HQDPDELUWUOKD\DWD JHoLULOHPH\HQ|QHPOL
ELU NRQX\GX +DNLNDWHQ UHHO VHNW|U |]HOOLNOH .2%ø¶OHUL FLGGL DQODPGD UDKDWODWDFDN
ILQDQVPDQDHULúLPOHULQLNROD\ODúWÕUDFDNPDOL\HWLQLGHGúUHFHNRODQELUSURMHGLU

g]HOOLNOH  +NPHWLPL] G|QHPLQGH EXQXQ JLEL VD\ÕVÕ] UHIRUPX KD\DWD JHoLUGLN
3DWHQWWHQWXWXQ\DWÕUÕPRUWDPÕQÕQL\LOHúWLULOPHVLQLVD÷OD\DFDNYHUJLUHVLPKDUoLQGLULPOHULQH
NDGDU WDVDUUXI RUDQODUÕPÕ]Õ DUWÕUDFDN RWRPDWLN %(6¶H NDGDU EXQODUÕQ KHU ELUL JHUoHNWHQ
|QHPOLUHIRUPPDKL\HWLQGHG]HQOHPHOHUGLU<LQH\HQLILQDQVDOUQOHUDQODPÕQGDELUD]|QFH
]LNUHWWLP JD\ULPHQNXO VHUWLILNDVÕQD JLEL \HQLOLNOHU JHWLUGLN 'ROD\ÕVÕ\OD R G|QHPGH GH EL] KLo
GXUPDGÕNEWQEXQODUDGHYDPHWWLN%DQNDFÕOÕNVHNW|UQGHD\DNED÷ÕRODQG]HQOHPHOHULQ
GH÷LúWLULOPHVLQHNDGDUELUNÕVPÕQÕ+VH\LQ$\GÕQ%H\GHEDKVHWWL2NRQXGDNLoDOÕúPDODUGD
GHYDP HGHFHN .XUXPODUGDQ LOJLOL WDUDIODUGDQ J|UHYOHULQL \HULQH JHWLUPHOHULQL EHNOHUNHQ
RQODUÕQEXJ|UHYOHULQL\HULQHJHWLUPHOHULQLHQJHOOH\HFHND\DNED÷ÕRODFDNNHVLQOLNOHPD]HUHW
LVWHPL\RUX] 1HUHGH ROXUVD ROVXQ D\DN ED÷ODUÕQÕ NDOGÕUÕ\RUX] SUDQJDODUGDQ NXUWDUÕ\RUX]
RUDGDNDWÕELUWXWXPLoHULVLQGHGH÷LOL]LúELUOL÷LLoHULVLQGHoDOÕúÕ\RUX]YHEXWUWDOHSOHUJHOGL÷L
]DPDQ GD KLo JHFLNPHNVL]LQ KD\DWD JHoLUL\RUX] %X \DNODúÕPÕPÕ] EX \|QWHPLPL] GHYDP
HGHFHN

'ROD\ÕVÕ\OD |QP]GHNL G|QHP DUWÕN EX VÕoUDPD\Õ \DSDELOHFH÷LPL] \HQL UHWLP
NRQVHSWLQL LoHUL÷LQL KD\DWD JHoLUHFH÷LPL] ELU G|QHP RODFDNWÕU %XQXQOD LOJLOL JHUHNHQ ELUoRN
G]HQOHPH\L \DSWÕN ELOLUNLúL UHIRUPX KD\DWD JHoLUGL÷LPL] UHIRUPODUGDQ ELU WDQHVLGLU DNOÕPD
JHOGLNoH V|\O\RUXP ùLPGL UHWLP UHIRUP SDNHWLPL]OH LOJLOL oDOÕúPDODU WDPDPODQGÕ EXJQ
\DUÕQ 7UNL\H %\N 0LOOHW 0HFOLVLQH VHYN HGLOL\RU %X DWÕOÕPÕ \DSDELOPHPL]H LPNkQ
VD÷OD\DFDN DOW\DSÕ\Õ NXYYHWOHQGLUHFHN \HQL DUDoODUÕ GHYUH\H VRNDFDN PHVHOD RUJDQL]H
VDQD\LE|OJHVLQGHHQHUMLGHVWH÷LQLWHNUDUPRGHOHNDWDFD÷ÕPÕ]VDGHFHHOHNWULNGH÷LOGR÷DOJD]
HQHUML GHVWH÷LQL GH PRGHOH NDWDFD÷ÕPÕ] ELU SURJUDPÕPÕ] \DNÕQGD LQúDOODK 0HFOLVH VHYN
HGLOHFHN YH 0HFOLVLQ RQD\ÕQÕ DOGÕNWDQ VRQUD X\JXODPD\Õ oRN NÕVD VUH LoHULVLQGH KD\DWD
JHoLUHFH÷L]*oOE\PHSHUIRUPDQVÕQÕDUWÕN VOKDOHJHWLUHFH÷L] %XoHUoHYHGH|QHPOL
D\DNED÷ODUÕQGDQELUWDQHVLND]DQÕOPÕúKDNODUGDQJHUL\HJLGLOPHVLQHGHPVDDGHHGLOPHGHQ
NÕGHPWD]PLQDWÕIRQXPHVHOHVLQLGHLQúDOODKoRNNÕVDVUHLoHULVLQGHo|]HFH÷L]2QXQODLOJLOL
WHNQLN oDOÕúPDODUÕPÕ] \R÷XQ ELU úHNLOGH GHYDP HGL\RU KDWWD VRQD JHOLQGL GL\HELOLUL] 2QGDQ
VRQUD LQúDOODK EX NRQX\X GD KDOOHGHFH÷L] =LUD EX NRQX GD JHUoHNWHQ úX DQGD EWQ
ILUPDODUÕQ]HULQGHJ|UQPH]ELUúHNLOGHGHPRNOHVLQNÕOÕFÕJLELWHKGLWXQVXUXRODUDNGXUX\RU



%DQNDFÕODU'HUJLVL

%XJQ NÕGHP WD]PLQDWÕ IRQX UHDOL]H HGLOPH\H NDONÕúÕOVÕQ ILUPDODUÕPÕ]ÕQ |QHPOL ELU E|OP
PDOL DoÕGDQ VÕNÕQWÕ\D JLUHU E\N ELU LKWLPDOOH PDOL \DSÕODUÕ ER]XOXU 'ROD\ÕVÕ\OD oRN |QHPOL
UHWLPKHGHIOHULPL]YDUVDE|\OHELUD\DNED÷ÕQGDQUHHOVHNW|UP]NXUWDUPDPÕ]JHUHNL\RU
$PD GHGL÷LP JLEL WHNUDU WHNUDU DOWÕQÕ oL]L\RUXP oDOÕúDQODUÕPÕ]ÕQ ND]DQÕOPÕú KDNODUÕQGD GD
KLoELU úHNLOGH ELU JHUL\H JLGLú V|] NRQXVX ROPD\DFDN %X QHGHQOH LQFH D\UÕQWÕOÕODUGD
oDOÕúÕ\RUX]+HSVLQLELUOLNWHGHQJHOHPHNNROD\GH÷LO.ÕGHPWD]PLQDWÕPHVHOHVLQGHELU\DQGDQ
LúOHWPHOHULPL]H NDOGÕUDELOHFHNOHUL NDGDU ELU \N JHWLUHFH÷L] GL÷HU WDUDIWDQ ND]DQÕOPÕú KDNODUÕ
NRUX\DFD÷Õ] YH DNWHU GHQJH GH VD÷ODQPÕú RODFDN %WQ EXQODUÕQ o|]PQGH KHU NHVLPL
WDWPLQ HGHFHN |\OH PXFL]HYL ELU DUDFÕPÕ] GD \RN LQFH D\DUODUOD SROLWLNDODUOD \|QWHPOHUOH
EXQODUÕIRUPOHHGL\RUX]'HGL÷LPLJLELVRQDJHOLQGLEXQXGDLQúDOODKKD\DWDJHoLUHFH÷L]

'L÷HU ELU NRQX \HQL VSHU WHúYLN VLVWHPLPL]GLU *HUoHNWHQ EX NRQX\X WDP RODUDN
DQODWDPDGÕN7DELX\JXODPDGDKHQ]EDúODPDGÕ%WQDOW\DSÕ\ÕKD]ÕUODGÕNPHY]XDWÕLNLQFLO
PHY]XDW GDKLO \UUO÷H JLUGL %X JHUoHNWHQ GL÷HU WHGELUOHUOH ELUOLNWH 7UNL\H¶\H EX QRNWDGD
oD÷DWODWDFDNoRN|QHPOLDUDoODUGDQELUWDQHVLGLU%XNRQXGDVRPXWRODUDNúXQXV|\OH\H\LP
ELUPWHúHEELVHNDELOL\HWLRODQELU\DWÕUÕPFÕ\DEWQD\UÕQWÕOÕ|]HOOLNOHULWDQÕPODQPÕúELUUQ
XOXVODUDUDVÕ SL\DVD úDUWODUÕQGD UHWLP KDWWÕQÕ UHWLP DOW\DSÕVÕQÕ ROXúWXUPDVÕ NDUúÕOÕ÷ÕQGD
LVWHGL÷L KHU WUO GHVWH÷L YHUHFH÷L] .DPXQXQ VHUPD\HVLQH RUWDN RODUDN GHVWHN YHUPHVL GH
GkKLOROPDN]HUH2UWDNROPDNGHUNHQNHVLQOLNOHELUOLNWH\|QHWPHNDQODPÕQGDV|\OHPL\RUXP
VDGHFH VHUPD\H GHVWH÷L YHUPHN YH RQGDQ VRQUD oHNLOPHN ROGX÷X JLEL EÕUDNÕS oHNLOPHN
D\D÷D NDONDQD NDGDU GHVWHNOHPHN DQODPÕQGD V|\O\RUXP 6WUDWHMLN WHNQRORML \R÷XQ NDWPD
GH÷HUL\NVHNXOXVODUDUDVÕSL\DVDODUGDGDXOXVODUDUDVÕSL\DVDIL\DWODUÕ\ODUHNDEHWHGHELOLUELU
VHYL\HGHKHUWUOUQLoLQGHVWHNYHUHFH÷L]%XGHVWHNVDYXQPDVDQD\LUQOHULQGHQWXWXQ
DNOÕQÕ]D JHOHQ EWQ UQOHU LoLQ JHoHUOLGLU 2QXQOD LOJLOL UQ ED]OÕ oDOÕúPDODUÕPÕ] GD E\N
RUDQGD WDPDPODQGÕ WHúYLN DOW\DSÕVÕ GD KD]ÕU UHWLP UHIRUP SDNHWLPL] GH LQúDOODK \DNÕQ
]DPDQGD 0HFOLVLQ RQD\ÕQÕ RODFDNWÕU YH GROD\ÕVÕ\OD DUWÕN EXQODU 7UNL\H QLQ R VÕoUDPD\Õ
\DSDELOHFH÷L UHWLP G|QHPLQH LQúDOODK JLUPHPL]H NDWNÕ VD÷OD\DFDNWÕU 2QX GD KHS ELUOLNWH
\DSDFD÷Õ] 7DEL \LQH EX VUH LoHULVLQGH ILQDQVDO \NQ E\÷ EDQNDODUÕPÕ]GD ROPD\D
GHYDP HGHFHN 7DPDP EL] oHúLWOHQGLUPH\H oDOÕúÕ\RUX] \HQL ILQDQVDO DUDoODUÕ GHYUH\H
VRNPD\D oDOÕúÕ\RUX] %LU WDQHVLQL ELUD] |QFH \LQH |UQHN YHUGLP 2 UQOHULPL] oHúLWOHQHFHN
DPD WDEL NÕVD YDGHGH EX G|QúPQ EDQNDFÕOÕN VHNW|UQGHQ GL÷HU ILQDQVDO SL\DVDODUD
DNWDUÕOPDVÕNROD\ELUúH\GH÷LO+HUJHoHQJQDUWÕ\RUEXRUDQDPDGDKDGDDUWDFDN

6RQ RODUDN úXQX V|\OH\H\LP HNRQRPLPL] JHUoHNWHQ JoO %HQGHQ |QFH NRQXúDQ
DUNDGDúODUÕPÕ]V|\OHGLOHUEL]|\OHWHRULNRODUDNVHQDUL]HHGLOPLúVWUHVWHVWOHULQGHQJHoPHGLN
EL] JHUoHN WHVWOHUGHQ JHoWLN (NRQRPL LoLQ GH JHoHUOL YH EDQNDFÕOÕN VHNW|U LoLQ GH JHoHUOL
%DQNDFÕOÕN VHNW|U YH HNRQRPLPL] HQ ]RU úDUWODUGD HQ ]RU EDGLUHOHUL EDúDUÕ LOH DWODWDELOGL
 \ÕOÕQGD NUHVHO DQODPGD ELU ILQDQVDO NUL] \DúDQGÕ ELOL\RUVXQX] *HOLúPLú HNRQRPLOHULQ
WDPDPÕ EDQNDFÕOÕN VLVWHPOHULQL D\DNWD WXWDELOPHN DPDFÕ\OD SL\DVDODUÕQD LQDQÕOPD] PLNWDUGD
OLNLGLWHHQMHNWHHWWLOHU%XGXUXP$PHULNDLoLQGHJHoHUOL$YUXSDLoLQGHJHoHUOL$YUXSDKDOHQ
GHYDP HGL\RU WDKYLO DOÕPÕ \ROX\OD OLNLGLWH HQMHNWH HWPH\H GHYDP HGL\RU $PHULND GD
SL\DVDODUDYHULOHQOLNLGLWHWULO\RQGRODUÕJHoWL%XWULO\RQGRODUOLNLGLWHEDQNDFÕOÕNVLVWHPLQH
DNWDUÕODQND\QDNWÕU$\QÕúHNLOGH$YUXSD GDWULO\RQ$YUR¶\XJHoPLúWLU+DODKHUD\PLO\DU
$YUR \LQH WDKYLO DOÕPÕ \ROX\OD VHNW|UH HQMHNWH HGLOL\RU (÷HU PHUNH] EDQNDODUÕ EXQODUÕ
\DSPDPÕú ROVD\GÕ $PHULND GD YH $YUXSD GD EDQNDFÕOÕN VLVWHPL NHVLQOLNOH o|NHFHNWL %L]
EDQNDFÕOÕNVHNW|UQHELUNXUXúSDUDDNWDUPDGÕN6DGHFH0HUNH]%DQNDVÕQÕQJHoHQ\ÕOÕQLNLQFL
\DUÕVÕQGD VÕQÕUOÕ ELU PLNWDU OLNLGLWH LPNDQÕ ROGX R NDGDU 7RSODP OLNLGLWH úX DQGD  PLO\DU
7/¶GLU %X OLNLGLWH GHVWH÷L ROD\ODU EDúODGÕ÷ÕQGD ]DWHQ  PLO\DU 7/ G]H\LQGH\GL .DPXGDQ
EDQNDODUÕPÕ]D PDOL \DSÕODUÕQÕ G]HOWPHN DPDFÕ\OD KLoELU ND\QDN DNWDUPDGÕN +HSVL GLPGLN
D\DNWDRQFDVDOGÕUÕODUDUD÷PHQ'úQQELUGHUHFHOHQGLUPHNXUXOXúXQXQQRWLQGLULPLJLELELU
WHKGLGLQL \DúD\DQ ELU EDQNDQÕQ EDQNDFÕOÕN VLVWHPLQLQ GL÷HU úRNODUOD ELUOLNWH EXQGD ROD\ODUD
PDUX] NDOGÕNWDQ VRQUD EX NDGDU JoO ELU úHNLOGH D\DNWD NDOPDVÕ JHUoHNWHQ oRN |QHPOL ELU
KDGLVHGLU%DQNDFÕOÕNVLVWHPLQLQJoO\DSÕVÕQÕJ|VWHUL\RUEXQXKHUNHVLQJ|UPHVLJHUHNL\RU
%L] ELOL\RUX] EL] J|U\RUX] GD EXQX |]HOOLNOH XOXVODUDUDVÕ DODQGD ED]ÕODUÕ EXQX WDP J|UPHN
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LVWHPL\RU %HONL GúQFHOHUL R\GX EHNOHQWLOHUL R\GX øVWHGLNOHUL EDúND ELU úH\GL EHNOHGLNOHUL
JHUoHNOHúPH\LQFH RQXQ RUWD\D oÕNDUGÕ÷Õ KD\DO NÕUÕNOÕ÷ÕQÕQ \DQVÕPDODUÕQÕ J|U\RU RODELOLUL]
$PD QH ROXUVD ROVXQ KHUNHVLQ EXQX J|UPHVL JHUHNL\RU 7UNL\H HNRQRPLVL GH \DúDQDQ
EXQFD ROXPVX]OXNODUD UD÷PHQ D\DNWDGÕU hVWHOLN EL]LP GL÷HU ONHOHULQ \DSWÕ÷Õ JLEL VÕQÕUVÕ]
ND\QD÷ÕPÕ]YHWUODUDoODUÕGHYUH\HVRNDELOHFHNIDUNOÕDUJPDQODUÕNXOODQDFDNELULPNkQÕPÕ]
GD\RN5H]HUYSDUDRODUDN$YUXSD$PHULNDRQODUÕUDKDWOÕNODNXOODQDELOL\RUYHHQIODV\RQGDHQ
XIDNELUNÕSÕUGDPDPH\GDQDJHOPL\RU(QIODV\RQSDUDVWRNXDUDVÕQGDNLRWHRULNELOJLOHULPL]GH
DVOÕQGD VRQ \ÕOODUGD E\N RUDQGD GH÷LúWL 2 D\UÕ ELU NRQX 'ROD\ÕVÕ\OD EDQNDODUÕPÕ]
EDQNDFÕOÕNVLVWHPLPL]HNRQRPLPL]OHELUOLNWHJFQJHUoHNROD\ODUODWHVWHWWLUPLú|Q\DUJÕVÕ]
YHJFQRUWD\DNR\PXúWXU2DQODPGDGDEDQNDFÕOÕNVLVWHPLPL]oRNGH÷HUOLGLUJHUoHNWHQ
GH÷HUOLGLU+HUDQODPGDSDUDVDORODUDNGDYDUOÕNNDOLWHVLRODUDNGDGH÷HUOLGLUdQNVRQXoWD
DQODWPD\D oDOÕúWÕ÷ÕPÕ] EWQ EX |]HOOLNOHULQ KHSVL ELU GH÷HUGLU ELU NÕ\PHWWLU R GD \DQVÕ\RU
HOEHWWHYHEXúHNLOGHEDQNDFÕOÕNVLVWHPLPL]LGHJoOWXWPD\DHOEHWWHGHYDPHGHFH÷L]%LUD]
|QFH +VH\LQ $\GÕQ %H\ GL÷HU JHOLúPLú ONHOHUGHNL EDQNDODUÕQ DNWLIOHULQGHQ YDUOÕNODUÕQGDQ
EDKVHWWL(VDVÕQGDRQRNWD\DEL]LPJHOPHPHPL]JHUHNLURQODUÕQDNWLIOHULQGHDNWLINDOLWHVLQGH
VÕNÕQWÕ YDU JHUoHNWHQ VÕNÕQWÕ YDU dQN WUHY UQ RUDQÕ oRN \NVHN )LNWLI úLúLULOPLú WUHY
UQOHULQ DNWLIOHUGHNL RUDQÕ oRN \NVHN R GD NÕUÕOJDQOÕN \DSÕ\RU %L]GH WUHY UQOHU JHUoHN
DQODPGDULVNOHUGHQNRUXQPDDPDFÕ\OD\DSÕODQLúOHPOHUGLUGL÷HUONHOHUGHNLQHEHQ]HU]HKLUOL
UQKHPHQKHPHQKLo\RNWXU(QJoOWDUDIODUÕPÕ]GDQELUWDQHVLGHEXGXU


%HQ WHNUDU EDQNDFÕOÕN VHNW|UQ YH EDQNDODUÕPÕ]Õ WHEULN HGL\RUXP %XJQH NDGDU
HNRQRPLPL]H YHUGLNOHUL GHVWHN LoLQ UHHO VHNW|UH YHUGLNOHUL GHVWHN LoLQ KHOH VRQ G|QHPGH
RUWD\DNR\GXNODUÕRLQDQÕOPD]SHUIRUPDQVLoLQJHUoHNWHQEDQNDODUÕPÕ]Õ\|QHWLFLOHULPL]LWHEULN
HGL\RUXP øQúDOODK JoO ELU úHNLOGH QLFH  \ÕOODUD GL\RUXP %XJQH NDGDU ROGX÷X JLEL
EXQGDQVRQUDGDVHNW|UP]Q|QQGHQH]DPDQELUHQJHORUWD\DoÕNDUVDKLoJHFLNPHGHQ
HQNÕVDVUHLoHULVLQGHNDOGÕUÕOPDVÕ\ODLOJLOLJHUHNHQKHUWUOoDED\ÕJ|VWHUHFH÷L]%XDUDGD
WDELL NL G]HQOHPH YH GHQHWOHPH NXUXPXPX] RODQ %''.¶\D GD WHúHNNU HGL\RUXP
*HUoHNWHQ EX VUH LoHULVLQGH |]HOOLNOH VHUPD\H \HWHUOLOL÷L LOH LOJLOL RODUDN |QHPOL oDOÕúPDODU
\DSWÕ %LU DUD QRW LQGLULPOHULQGHQ VRQUD VHUPD\H \HWHUOLOL÷L LOH DODNDOÕ ED]Õ WDUWÕúPDODU
JQGHPH JHOPH\H EDúODGÕ +LoELU EDQNDPÕ]ÕQ VHUPD\H \HWHUOLOL÷L RUDQÕ \]GH ¶QLQ DOWÕQD
GúPHGLdRNIDUNOÕúH\OHUV|\OHQL\RUGXoRNIDUNOÕGH÷HUOHQGLUPHOHU\DSÕOÕ\RUGX7DELDOÕQDQ
NDUDUODU X\JXODPDODU oRN |QHPOL R QRNWDGD %''.¶PÕ] GD oRN |QHPOL oDOÕúPDODU \DSWÕ 2
oHUoHYHGHNHQGLOHULQHWHúHNNUHGL\RUXPdDOÕúPDODUÕQÕ]GDEDúDUÕODUGLOL\RUXP $OODK\DUYH
\DUGÕPFÕQÕ]ROVXQ+HSLQL]HoRNWHúHNNUHGL\RUXPVD\JÕODUVXQX\RUXP
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Geliúmiú ve Yükselen Ekonomilerde Krizlerin
Banka PerformansÕna Etkileri
Doç. Dr. K. Batu Tunay*
Öz
Bu çalÕúmada 46 geliúmiú ve geliúmekte olan ekonominin banka sistemlerini kapsayan bir
örneklem kullanÕlarak banka performansÕ üzerinde krizlerin etkileri sorgulanmÕútÕr. Bütün örneklemin
yanÕnda geliúmiú ve yükselen ekonomiler ayrÕ alt örneklemler halinde de analiz edilmiútir. Analiz
yöntemi olarak iki aúamalÕ sistem dinamik panel veri modelleri kullanÕlmÕútÕr. UlaúÕlan bulgular baúta
banka krizleri olmak üzere banka sisteminin istikrarÕnÕn banka performansÕnÕ güçlü bir úekilde
etkiledi÷ini göstermektedir. Di÷er yandan banka sisteminin istikrarÕ üzerinde etkili olan rekabet
koúullarÕ ve varlÕk fiyatlarÕndaki oynaklÕklarÕn da performans istikrar iliúkisinin dolaylÕ belirleyicileri
olduklarÕ gözlenmiútir. En önemli bulgu kredi açÕ÷ÕnÕn (credit-to-GDP gap) ana ve alt örneklemler ile
farklÕ performans ölçütleri açÕsÕndan banka performansÕnÕ olumsuz etkiledi÷inin belirlenmiú olmasÕdÕr.
Anahtar Kelimeler: Banka PerformansÕ, Banka Krizleri, østikrar, Sistem Dinamik Panel Veri Modelleri.
JEL SÕnÕflandÕrmasÕ: C21, G01, G21.
The Effects of Crisis on Bank Performance in Developed and Emerging Economies
Abstract
In this study, the effects of crises on bank performance were investigated using a sample
covering the banking systems of 46 developed and emerging economies. In addition to the whole
sample, developed and emerging economies were analyzed in separate sub-samples. Two-stage
system dynamic panel data models are used as the analysis method. The findings indicate that the
stability of the banking system, especially the banking crises, strongly influenced the bank's
performance. On the other hand, it has been observed that the competitive conditions and the volatility
in asset prices affecting the stability of the bank system are indirect determinants of the performance
stability relationship. The most important finding of the study is that credit-to-GDP gap negatively
affects bank performance in terms of both whole and sub-samples and different performance
measures.
Keywords: Bank Performance, Banking Crisis, Stability, System Dynamic Panel Data Models.
JEL Classification: C21, G01, G21.

1. Giriú
KarlÕlÕ÷a dayalÕ performans, bankacÕlÕk literatüründe üzerinden en fazla deneysel
çalÕúma yapÕlan konulardan birisidir. Gerek tek bir ülkenin banka sistemini, gerekse çok
sayÕdaki ülkede faaliyet gösteren birçok bankayÕ konu alan farklÕ kapsam ve derinliklerde pek
çok çalÕúma yapÕlmÕútÕr. UlaúÕlan bulgular, performansÕn bankaya özgü, banka sistemine
veya piyasasÕna özgü ve makro ekonomik de÷iúkenlerin ortak bir fonksiyonu oldu÷unu
göstermiútir. AyrÕca performansÕn bir geçmiúe ba÷lÕlÕk, yani süreklilik (persistency) gösterdi÷i
de birçok çalÕúmanÕn bulgularÕyla ispatlanmÕútÕr.
Bu alanda çok ve kapsamlÕ çalÕúmalar yapÕlmasÕna karúÕn istikrarÕn performansa etkisi
oldukça az araútÕrÕlmÕú bir konudur. Küresel krizi takiben, özellikle sanayileúmiú ülkelerde
banka iflaslarÕ yaúanmÕú ve bunlar ilgili ülkedeki tüm banka sistemini tehdit eden önemli
*
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sistemik riskler do÷urmuútur. Söz konusu geliúmeler sonucunda, ayakta kalan bankalardan
büyük bölümünün önemli zararlara u÷radÕklarÕ görülmüútür. DolayÕsÕyla do÷rudan banka
sisteminde meydana gelen veya finansal sistemin herhangi bir kesiminde meydana gelse de
banka sistemini de etkileyen krizlerin, banka performansÕnÕ olumsuz etkileyeceklerine kuúku
yoktur. Ama bu sürecin dinamikleri veya belirleyicileri pek açÕk de÷ildir. Hangi de÷iúken ya da
de÷iúkenlerin finansal istikrarsÕzlÕklarÕ banka performansÕna ba÷ladÕklarÕ belirlenmelidir.
BunlarÕn içinde banka krizleri veya banka sistemindeki sistemik risk düzeyi gibi süreci
do÷rudan etkileyen de÷iúkenler oldu÷u gibi, banka sisteminin istikrarÕnÕ bozarak dolaylÕ
úekilde performansÕ etkileyenler de vardÕr. Di÷er yandan ülkelerin ve banka sistemlerinin
farklÕ yapÕ ve özelliklerde oluúu, örne÷in temelde geliúmiúlik düzeylerinin farklÕlÕ÷Õ gibi
etkenler nedeniyle, de÷iúkenlerin etki süreçleri ve güçleri de ülkeden ülkeye
farklÕlaúmaktadÕr. BazÕ de÷iúkenler ise, geliúmiúlik düzeyi ve yapÕsal koúullarÕ ne olursa olsun
tüm ülkelerin banka sistemleri için benzer bir mekanizma ile geçerli olabilmektedir.
Tüm bu tespit ve de÷erlendirmeler ÕúÕ÷Õnda çalÕúmanÕn amacÕ, banka performansÕnÕn
banka sisteminin istikrarÕnÕ yansÕtan de÷iúkenlerden, özellikle banka krizlerinden nasÕl
etkilendi÷inin belirlenmesidir. Analizlerde istikrarÕn hem do÷rudan hem de dolaylÕ
belirleyicileri dikkate alÕnmÕú ve iki aúamalÕ sistem dinamik panel veri modelleri kullanÕlmÕútÕr.
ÇalÕúmanÕn ilgili literatüre baúlÕca katkÕsÕ banka performansÕnÕn banka krizleri ve banka
sistemindeki kÕrÕlganlÕklarÕ yansÕtan de÷iúkenlerce açÕklanmaya çalÕúÕlmasÕdÕr. Bu ba÷lamda
BIS tarafÕndan sistemik riskin öncü göstergesi olarak kabul edilen kredi açÕ÷Õ gibi yeni
de÷iúkenlere ek olarak, kurlar ve hisse senedi fiyatlarÕ gibi varlÕk fiyatÕ dalgalanmalarÕnÕn
etkilerini yansÕtmasÕ için dönüútürülmüú bilindik de÷iúkenler de kullanÕlmÕútÕr. AyrÕca
sektördeki rekabet koúullarÕnÕn istikrarla karúÕlÕklÕ etkileúimleri nedeniyle, rekabet koúullarÕnÕn
performansa yansÕmalarÕnÕn analizi amacÕyla Boone ve Lerner endeksleri modele dahil
edilmiútir. Böylece zamanÕn dinamik etkilerinin gözlenmesi hedeflenmiútir. ÇalÕúmanÕn bir
baúka önemli özelli÷i de, analizlerin kapsamlÕ bir örnekleme dayanmasÕdÕr. Yirmi altÕ geliúmiú
ve yirmi yükselen ekonomiyi kapsayan oldukça geniú bir örneklem analiz edilmiútir.
2. Literatür
Banka performansÕnÕn belirleyicileri konusunda oldukça geniú ve eskiye dayanan bir
literatür vardÕr. Banka karlÕlÕ÷ÕnÕn bileúenlerine dair araútÕrmalar Short (1979) ve Bourke
(1989) çalÕúmalarÕna kadar geri götürülebilir. Ama bu konuyu deneysel yöntemlerle inceleyen
kapsamlÕ araútÕrmalarÕn öncüsü olarak, Molyneux ve Thornton’un (1992) çalÕúmasÕ kabul
edilmektedir. Bu çalÕúmanÕn ardÕndan çok sayÕda deneysel araútÕrma yapÕldÕ÷Õ görülür.
Berger (1995), Neely ve Wheelock (1997), Naceur (2003), Mamatzakis ve Remoundos
(2003), Naceur ve Goaeid (2001, 2008), Demirgüç-Kunt ve Huizinga (1999, 2000), Abreu ve
Mendes (2002), Staikouras ve Wood (2004), Goddard vd. (2004), Athanasoglou vd. (2006),
Micco vd. (2007), Pasiouras ve Kosmidou (2007), Aburime (2008), Athanasoglou vd. (2008),
Dietrich ve Wanzenried (2011), Flamini vd. (2009), Hoffmann (2011), Beltratti ve Stulz
(2012), Iatridis ve Persakis (2012), Roman ve Danuletiu (2013), Dietrich ve Wanzenried
(2014), Diaconu ve Oanea (2014), Gullien vd. (2014), Naidu ve Nair (2014), Yin ve Matthews
(2014), Albulescu (2015), Petria (2015) bunlarÕn baúlÕcalarÕdÕr. YapÕlan deneysel çalÕúmalar,
karlÕlÕk temelinde performasÕn bankaya özgü, sektöre özgü (piyasa temelli) ve makro
ekonomik belirleyicilerini ortaya koymayÕ hedeflemektedir. Tek bir ülkenin banka sistemini
banka temelinde ele alan çok sayÕda çalÕúmanÕn yanÕ sÕra, çok sayÕdaki ülkeden yüzlerce
bankayÕ analiz eden kapsamlÕ araútÕrmalar da oldukça fazla sayÕdadÕr. Söz konusu
çalÕúmalarda genellikle do÷rusal ve dinamik panel veri tekniklerine dayalÕ analizler yapÕldÕ÷Õ
dikkati çekmektedir.
Banka performansÕ literatüründe, baúta banka krizleri olmak üzere finansal krizlerin
performansa olan etkilerini ele alan çalÕúmalarÕn sayÕsÕ oldukça azdÕr. Bu az sayÕdaki çalÕúma
genellikle küresel kriz sonrasÕ dönemde yapÕlmÕútÕr. TaúkÕn (2011), Gökalp (2014), Tunay
(2014), Albulescu (2015), Bennett vd. (2015), Us (2015), Bhimjee vd. (2016), Capraru ve
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Ihnatov (2014), Kamarudin vd. (2016), Olson ve Zoubi (2016) bunlardan bazÕlarÕdÕr.
Albulescu (2015), Bhimjee vd. (2016), Capraru ve Ihnatov (2014), Olson ve Zoubi’nin (2016)
çalÕúmalarÕ çok sayÕda ülkedeki bankalarÕ kapsayan geniú örneklemleri analiz ederken, di÷er
çalÕúmalar tek bir ülkedeki banka sistemini ve sistemde faaliyet gösteren bankalarÕ ele
almaktadÕr. Örneklemleri farklÕ olsa da çalÕúmalarÕn benzer de÷iúkenleri ve analiz aracÕ olarak
benzer do÷rusal ve dinamik panel veri yöntemlerini kullandÕklarÕ görülmektedir. Genelde
krizlerin karlÕlÕk üzerindeki etkilerinin negatif oldu÷u belirlenmiútir. Ancak TaúkÕn (2011),
Tunay (2014), Bennett vd. (2015), Kamarudin vd. (2016) çalÕúmalarÕnÕn ortaya koydu÷u gibi
karlÕlÕk performansÕ ölçütüne göre pozitif etkiler de gözlenebilmektedir. 1 Capraru ve Ihnatov
(2014), Albulescu (2015), Bhimjee vd. (2016) gibi araútÕrmacÕlarsa, krizin performansa
etkilerinin negatif oldu÷u yönünde bulgulara ulaúmÕútÕr.
Küresel kriz döneminde banka tepe yöneticilerinin kardan aldÕklarÕ primleri arttÕrmak
u÷runa aúÕrÕ risk aldÕklarÕ ve yönettikleri bankalarÕ zarara soktuklarÕ, hatta batmaya kadar
gidebilecek tablolara yol açtÕklarÕ konusunda önemli eleútiriler do÷muútur. ABD’de iç borç
oranÕ öz kaynaklarÕnÕ aúan 371 banka holdingini inceleyen Bennett vd. (2015), kriz
döneminde CEO’larÕn kaldÕraç oranlarÕnÕ kontrol altÕnda tutarak ödememe riskini
düúürdü÷ünü ve karlÕlÕk performansÕnÕ arttÕrdÕ÷ÕnÕ belirlemiútir. Bu bulgu, kriz dönemlerinde iç
borç oranÕ, ödememe riski ve performans arasÕndaki iliúkinin kanÕtÕ olarak gösterilebilir. AúÕrÕ
hisse getirileri, ROE (return on equity), ROA (return on asset), faiz geliri, faiz dÕúÕ gelirler gibi
alternatif karlÕlÕk ve performans ölçütlerini inceleyen Benett vd. (2015), ölçüte göre
de÷iúkenlerin farklÕ sonuçlar verebildiklerini de göstermiútir. Söz konusu performans ölçütleri
üzerinde kriz koúullarÕnda iç borç oranÕnÕn pozitif, kaldÕraç oranÕ, úüpheli krediler, kredi kayÕp
karúÕlÕklarÕnÕnsa negatif etkileri oldu÷u gözlenmiútir. AyrÕca ilginç bir úekilde, banka tepe
yöneticilerine ödenen tazminat ve primlerin banka performansÕ ile anlamlÕ negatif bir iliúki
içinde oldu÷u da belirlenmiútir.
Bangladeú’te küresel kriz öncesi ve sonrasÕ dönemde ticari bankalarÕn kar etkinli÷ini ve
performanslarÕnÕ inceleyen Kamarudin vd. (2016), süreçte banka mülkiyetinin önemli bir
etken olabildi÷ini göstermiútir. Sermayesi kamu ve özel kesime ait bankalarÕn karlÕlÕk ve
etkinlikleri farklÕ dinamiklere ba÷lÕ olmalarÕ nedeniyle ciddi farklÕlÕklar göstermektedir. 2 Krizi
takiben her iki gruptaki bankalarÕn da etkinlikleri düúmesine ra÷men, sözü edilen
dinamiklerden ötürü etkinlik düúüúleri de farklÕ oranlarda meydana gelmiútir. Kamu
bankalarÕnÕn etkinli÷i, özel sermayeli bankalara oranla çok daha fazla düúmüútür.
Capraru ve Ihnatov (2014), 2004-2011 döneminde Romanya, Macaristan, Polonya,
Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan’da faaliyet gösteren 143 ticari bankayÕ incelemiú ve karlÕlÕk
bileúenlerini analiz etmiútir. Bu çalÕúma küresel krizi takiben Avrupa’da meydana gelen borç
krizinin güçlü úekilde hüküm sürdü÷ü bir dönemi kapsamakta ve Avrupa’daki yükselen
ekonomilerin banka sistemlerinin krize tepkilerini yansÕtmaktadÕr. Ortalama ROE ve ROA ile
NIM (net interest margin) gibi farklÕ karlÕlÕk ölçütleri dikkate alÕnmÕútÕr. Krizin alternatif
performans ölçütlerinin tümü üzerinde negatif etkileri oldu÷u belirlenmiútir.
Albulescu’nun (2015) geliúmiú ve yükselen piyasa ekonomilerine yönelik çalÕúmasÕ da,
do÷rudan olmasa da dolaylÕ olarak krizlerin banka performansÕna yönelik negatif etkilerini
ortaya koymaktadÕr. Onlara göre krizlerin banka performansÕ üzerindeki olumsuz etkisi en
fazla úüpheli krediler kanalÕyla kendini göstermektedir. Sürdürülebilir olmayan kredi
politikalarÕ nedeniyle, küresel kriz sonrasÕ dönemde hem geliúmiú hem de yükselen
ekonomilerde banka performanslarÕ düúmüútür. Albulescu (2015) özellikle yükselen
ekonomilerde kredilere kolay eriúim sa÷lanmasÕnÕn kriz sonrasÕnda úüpheli kredilerin önemli
oranda artmasÕna ve banka karlarÕnÕn düúmesine yol açtÕ÷ÕnÕ ifade etmektedir. AyrÕca ona
göre, bankalarÕn sermaye yapÕlarÕnÕn güçlendirilmesine yönelik önlemler de kÕsa dönemde
karlÕlÕk düúüúü üzerinde etkili olmuútur.
Bhimjee vd. (2016), küresel kriz öncesi ve sonrasÕ dönemde 41 geliúmiú ve yükselen
ekonominin bankacÕlÕk sistemlerini incelemiú ve olasÕ rejim de÷iúimlerini belirlemeye
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çalÕúmÕútÕr.3 Elde ettikleri bulgular, bankalarÕn performanslarÕ açÕsÕndan iki ayÕrt edici kümeye
ayrÕldÕklarÕnÕ ve bu kümelerden her birinin kendine özgü rejim dinamikleri oldu÷unu
göstermiútir. Kriz öncesi dönemde, geliúmiú ülkelerin bankalarÕnÕ kapsayan grup yüksek
hisse senedi performanslarÕ ile göze çarpmaktadÕr. økinci grupta yer alan yükselen
ekonomilerin bankalarÕ ise, bu açÕdan daha düúük bir performans sergilemiúlerdir. Bu
farklÕlaúmaya kümeler arasÕndaki düúük rejim senkronizasyonunun da eúlik etti÷i
görülmüútür. Kriz döneminde farklÕ gruptaki bankalar benzer davranÕú sergilemiúler, buna
ba÷lÕ olarak rejim senkronizasyonu yükselmiú ve rejim dinamikleri arasÕndaki farklÕlÕklar
kaybolmuútur. Bu bulgular küresel kriz gibi sistemik boyutu olan aúÕrÕ finansal olaylarÕn, farklÕ
dinamikleri olan bankalar arasÕndaki senkronizasyonu arttÕrdÕ÷ÕnÕ ve bu tür krizlerin
uluslararasÕ yayÕlma veya bulaúma potansiyellerinin ne denli yüksek oldu÷unu göstermesi
açÕsÕndan çok önemlidir.
Küresel krizin ardÕndan yerleúik geleneksel banka türü olan ticari bankalar, a÷Õr
kayÕplara u÷ramalarÕ ve sistemin bütününü tehlikeye düúürebilecek sistemik riskler üretmeleri
nedeniyle daha fazla sorgulanmaya baúlamÕúlardÕr. Kriz performanslarÕ daha tatminkâr olan
øslami bankalarÕn geleneksel bankalara bir alternatif olarak önem kazandÕ÷Õ ve iki farklÕ türü
karúÕlaútÕran deneysel çalÕúmalarÕn sayÕsÕnÕn giderek arttÕ÷Õ göze çarpmaktadÕr. Bu
ba÷lamda; øslami bankalar ile ticari bankalarÕn kriz dönemindeki karlÕlÕk performanslarÕ da
incelenmeye baúlanmÕútÕr. Gökalp (2014), Olson ve Zoubi (2016) gibi araútÕrmacÕlarÕn
çalÕúmalarÕ ilk akla gelen örneklerdendir.4
SÕralanan bu çalÕúmalar küresel kriz döneminde øslami bankalarÕn performanslarÕnÕn
geleneksel bankalara oranla daha az düútü÷ünü göstermiútir. Orta Do÷u, Afrika ve
Güneydo÷u Asya bölgelerinde aynÕ sistemde faaliyet gösteren ticari ve øslami bankalarÕn
performanslarÕndaki yakÕnsamayÕ inceleyen Olson ve Zoubi (2016), kriz sonrasÕ dönemde iki
farklÕ tür bankacÕlÕk modelinin ROA ve ROE performanslarÕnÕn yakÕnsadÕ÷ÕnÕ belirlemiútir. Söz
konusu banka türlerinin farklÕ operasyonel yapÕlarÕna ra÷men karlÕlÕklarÕnÕn yakÕnsamasÕ, kriz
sonrasÕ dönemin koúullarÕna ba÷lanabilir.5
Kriz ve banka performansÕ iliúkisini deneysel olarak analiz eden çalÕúmalarÕn
bulgularÕnÕn tek bir do÷rultuda oldu÷unu söylemek güçtür. Bununla beraber, krizlerin
performansÕ negatif etkiledi÷ine dair bulgularÕn, tersi yöndeki bulgulara oranla daha fazla
olduklarÕ da bir gerçektir. Üstelik krizlerin performansÕ pozitif etkiledi÷ine dair bulgulara
ulaúÕlan çalÕúmalarÕn birço÷unda, bu durum sadece bazÕ performans ölçütleri bakÕmÕndan
geçerlidir. Özellikle ROA, ROE gibi karlÕlÕk temelli ve deneysel analizlerde yaygÕn kullanÕlan
performans ölçütlerinin, incelenen deneysel çalÕúmalarÕn ço÷unlu÷unda krizlerden negatif
etkilendikleri gözlenmiútir.
Banka performansÕna krizlerin etkilerini ele alan çalÕúmalar incelendi÷inde, genel
yaklaúÕm tarzÕnÕn krizleri yansÕtan gölge de÷iúkenlerin çeúitli úekillerde ilgili modele dahil
edilmesinden ibaret oldu÷u görülür. Bu modelleme anlayÕúÕnda kriz haricindeki de÷iúkenlerse
genelde ilgili literatürde sÕkça kullanÕlan karlÕlÕk belirleyicilerinden meydana gelmektedir.
Tablo 1’de daha önce de÷inilen kimi çalÕúmalarda kullanÕlan ba÷ÕmlÕ ve ba÷ÕmsÕz de÷iúkenler
ile bunlarÕn tanÕmlamalarÕ sunulmaktadÕr. Böyle bir yaklaúÕm, krizlerin performans üzerindeki
etkilerini yansÕtmakla beraber, bu etkiler performansÕ güçlü úekilde etkileyen karlÕlÕk
dinamiklerinin gölgesinde kalmaktadÕr. Krizlerin ve banka sisteminde meydana gelen
kÕrÕlganlÕklarÕn performans üzerindeki etkilerini do÷rudan gözlemlemek için alÕúÕla geldik
modelleme yaklaúÕmÕnÕn dÕúÕna çÕkmak gerekmektedir. Daha gerçekçi gözlemler
yapÕlabilmesi için sÕk kullanÕlan bankaya özgü, sektöre özgü ve makro ekonomik bir çok
de÷iúkene modelde yer verilmemesi ve bunlarÕn yerine do÷rudan kriz ve kriz dinamiklerini
oluúturan de÷iúkenlerin dikkate alÕnmasÕ yoluna gidilmelidir. AslÕnda bu açÕklamalar
çalÕúmamÕzda benimsenen ve detaylarÕ bir sonraki alt bölümde açÕklanacak olan modelleme
yaklaúÕmÕnÕ da özetlemektedir.
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3. Ekonometrik Analiz
3.1. Analiz Yöntemi ve Modeller
Banka performansÕnÕn belirleyicilerini analiz eden literatür incelendi÷inde, analiz edilen
de÷iúkenlerin genellikle üç grupta toplandÕklarÕ görülmektedir. ølk grupta kredi riski, sermaye
yapÕsÕ, etkinlik, hacim gibi bankaya özgü de÷iúkenler yer almaktadÕr. økinci grupta rekabet
yapÕsÕ, yo÷unlaúma, mülkiyet yapÕsÕ gibi sektöre özgü de÷iúkenler yer alÕrken; üçüncü grupta
enflasyon, büyüme, çÕktÕ açÕ÷Õ gibi makro ekonomik de÷iúkenler göze çarpmaktadÕr. Çok
sayÕda ülkeyi kapsayan bazÕ çalÕúmalarda makro de÷iúkenlerin ülkeye özgü olarak
tanÕmlarÕnÕn de÷iútikleri de görülmektedir (Örne÷in Dietrich ve Wanzenried, 2014, Capraru ve
Ihtanov, 2014).6 øncelenen çalÕúmalarÕn büyük bir ço÷unlu÷unda banka performansÕ ROA,
ROE ve NIM gibi de÷iúkenlerle karlÕlÕk temelinde ölçülmektedir. Yani ba÷ÕmlÕ de÷iúken olarak
karlÕlÕk oranlarÕ kullanÕlmaktadÕr.
Bu geniú literatürde banka performansÕ üzerinde krizlerin etkisini analiz eden
çalÕúmalarÕn sayÕsÕ pek de fazla de÷ildir. TaúkÕn (2011), Dietrich ve Wanzenried (2014),
Gökalp (2014), Tunay (2014), Kamarudin vd. (2016) bunlardan bazÕlarÕdÕr. SÕralanan
çalÕúmalar içinde üçü (TaúkÕn, 2011; Gökalp, 2014 ve Tunay, 2014), Türk bankacÕlÕk sektörü
üzerinedir.
Tablo 1. Banka PerformansÕ Literatüründe Krizlerin Etkisini Dikkate Alan ÇalÕúmalarda
KullanÕlan De÷iúkenler ve TanÕmlamalarÕ
Abulescu
(2015)

Capraru
ve
Ihtanov
(2014)

Gökalp
(2014)

Olson ve
Kamarudin Zoubi
vd. (2016) (2016)

TaúkÕn
(2014)

Tunay
(2014)

Panel – A Ba÷ÕmlÕ De÷iúkenler
CrisisF

+

NIM

+

+

NNIM

+

+

+

+

+

+

+

+

PE
ROA

+

+
+

+

+

+

ROAA
ROAE
ROD
ROE

+
+

+

+

+

Panel – B Ba÷ÕmsÕz De÷iúkenler
B.1. Bankaya Özgü De÷iúkenler
CASRFL

+

CIR

+

CTA

+

ETA

+

+

FATA

+

IMGI

+

LATA

+

LDR

+
+

LLRGL
NIEGI

+

+

+

NIITA
NPL

+

+
+

+

+
+

+
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OFFBS

+

OIBATA

+

OOIAA

+

OVTA

+

+

PETA
RCRWA

+
+

+

+

+

+

Size

+

TDTA

+

TLTA

+

TLTA

+

TLTD

+

TNLTA

+

Z

+

Abulescu
(2015)

Capraru
ve
Ihtanov
(2014)

Gökalp
(2014)

+

+

Olson ve
Kamarudin Zoubi
vd. (2016) (2016)

TaúkÕn
(2014)

Tunay
(2014)

B.2. Sektöre Özgü De÷iúkenler
CO(TA5/TA)
HHI

+

+

+

MCap

+

RS

+

B.3. Makro Ekonomik De÷iúkenler
Ex
Grw
InfR

+

+

+

+

+

+

IntR

+

+

IPI

+

PCI

+

B.4. Gölge De÷iúkenler
Country

+

CrisisB
CrisisF

+
+

+

Fore
Islm

+
+

Pub

+

Scale

+

Unlisted
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CASRFL: (Current assets to short-run foreign
liabilities) Dönen varlÕklarÕn kÕsa vadeli yabancÕ
yükümlülüklere oranÕ
CIR: (Cost to income ratio) Maliyetlerin gelire
oranÕ
CO (TA5/TA): (Concentration) Yo÷unlaúma
Country: (Country dummy) Ülke gölgesi (øslami
bankalarÕn ço÷unlukta oldu÷u…)
CrisisB: (Bank crises) Banka krizleri
CrisisF: (Financial crises) Finansal krizler
CrisisF: (Financial crises) Finansal krizler
CTA: (Cash assets to total assets) Nakit aktiflerin
toplam aktiflere oranÕ
ETA: (Equity to total assets) ÖzkaynaklarÕn
toplam aktiflere oranÕ
Ex: (Exchange rate) Döviz kuru
FATA: (Fixed assets to total assets) Sabit
aktiflerin toplam aktiflere oranÕ
Fore: (Foreign vs. domestic) YabancÕ veya milli
Grw: (Growth) Büyüme
HHI: (Herfindhal-Hirschman index) HerfindhalHirschman endeksi
IMGI: (Interest margin to gross income) Faiz
marjÕnÕn brüt gelire oranÕ
InfR: (Inflation rate) Enflasyon oranÕ
IntR: (Interest rate) Faiz oranÕ
IPI: (Industrial production index) Sanayi üretim
endeksi
Islm: (Islamic vs. commercial banks) øslami veya
ticari banka
LATA: (Liquid assets to total assets) Likit
aktiflerin toplam aktiflere oranÕ
LDR: (Loans to deposit ratio) Kredilerin
mevduatlara oranÕ
LLRGL: (Loan loss reserves to gross loans) Kredi
kayÕp karúÕlÕklarÕnÕn brüt kredilere oranÕ
MCap: (Market capitalization) Piyasa
kapitalizasyonu
NIEGI: (Non-interest expensens to gross income)
Faiz dÕúÕ masraflarÕn brüt gelire oranÕ
NIITA: (Net interest income to total assets) Net
faiz gelirlerinin toplam aktiflere oranÕ
NIM: (Net interest margin) Net faiz marjÕ
NNIM: (Net non-interest matgin) Net faiz dÕúÕ marj
NPL: (Non-performing loans to total gross loans)
ùüpheli kredilerin toplam kredilere oranÕ

OFFBS: (Offbalance-sheet activities to total
assets) Bilanço dÕúÕ faaliyetlerin toplam aktiflere
oranÕ
OIBATA: (Other interest bearing assets to total
assets) Di÷er faiz getiren aktiflerin toplam
aktiflere oranÕ
OOIAA: (Other operational incomes to average
assets) Di÷er faaliyet gelirlerinin ortalama
aktiflere oranÕ
OVTA: (Overheads to total assets) Genel
giderlerin toplam aktiflere oranÕ
PCI: (Per-capita income) KiúibaúÕna gelir düzeyi
PE: (Profit efficiency) Kar etkinli÷i
PETA: (Personnel expenses to total expenses)
Personel giderlerinin toplam giderlere oranÕ
Pub: (Public vs. private) Kamu veya özel
RCRWA: (Regulatory capital to risk-weighted
assets) Zorunlu sermayenin risk a÷ÕlÕklÕ aktiflere
oranÕ
ROA: (Return on assets) Aktifler üzerinden getiri
ROAA: (Return on average assets) Ortalama
aktifler üzerinden getiri
ROAE: (Return on average equity) Ortalama
özkaynaklar üzerinden getiri
ROD: (Return on deposits) Mevduatlar üzerinden
getiri
ROE: (Return on equity) Özkaynaklar üzerinden
getiri
RS: (Relative size) Nispi büyüklük
Scale: (Scale) Ölçek
Size: (Asset size) Aktif büyüklü÷ü
Size: (Asset size) Aktif büyüklü÷ü
TDTA: (Total demands to total assets) Toplam
mevduatlar toplam aktifler
TLTA: (Total loans to total assets) Toplam
kredilerin toplam aktiflere oranÕ
TLTD: (Total loans to total deposits) Toplam
kredilerin toplam mevduatlara oranÕ
TNLTA: (Total net loans to total assets) Toplam
net kredilerin toplam aktiflere oranÕ
Unlisted (Traded vs. untraded in stock exchange)
Banka hisselerinin borsaya kote olup olmamasÕ
Z: (Z score) Z skoru
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Türkiye’nin geçen kÕrk yÕllÕk dönemde üç finansal kriz yaúamasÕ nedeniyle bu anlamda
eúine nadir rastlanÕr bir örneklem sunmasÕ bunda etkili olmuútur. SayÕlan çalÕúmalarda
krizlerin banka performansÕ üzerindeki etkileri genelde do÷rusal ve dinamik panel veri
modelleri ile analiz edilmektedir. ÇalÕúmalarda bir baúka ortak özellik de, performansÕn
belirleyicisi olarak kullandÕklarÕ de÷iúkenlerin benzerlikleridir. Bu de÷iúkenler, banka
performansÕ literatüründe sÕklÕkla kullanÕlan bankaya ve sektöre özgü de÷iúkenler ile makro
ekonomik de÷iúkenlerden meydana gelmektedir.
YukarÕda ana hatlarÕ ifade edilen deneysel çalÕúmalar incelenerek, özellikle performans
üzerinde krizlerin etkisini ele alan çalÕúmalarda fazla dikkate alÕnmayan, ancak hem krizlerle
hem de karlÕlÕkla güçlü etkileúimleri olan de÷iúkenlere modellemede yer verilmiútir. De÷iúken
seçiminde son dönemde yaúanan Küresel Kriz deneyiminden hareketle, krizin sistemik ve
döngüsel boyutlarÕnÕ yansÕtan de÷iúkenlere a÷ÕrlÕk verilmiútir. Bu ba÷lamda rekabet,
yo÷unlaúma gibi sektörel unsurlarÕn yanÕnda, finansal sa÷lÕk, kredi açÕ÷Õ gibi bankaya özgü
ve varlÕk fiyatÕ oynaklÕklarÕ gibi finansal sektörün tümünü ve ekonomiyi etkileyen ve
döngüsellik gösteren unsurlarÕn etkilerinin de araútÕrÕlmasÕ hedeflenmiútir.
Bu ba÷lamda özel kesime açÕlan banka kredilerinin GSYøH’ye oranÕnÕn kendi uzun
dönem denge de÷erinden sapmasÕ úeklinde ölçülen kredi açÕ÷Õ (credit to GDP gap)
önemlidir. Bu ölçüt, kredi/GSYøH oranÕnÕn kendi Hodrick-Prescott trendinden sapmasÕ olarak
hesaplanmakta ve BIS tarafÕndan son dönemde sistemik banka krizlerinin öncü göstergesi
olarak ülkelerin banka otoritelerince izlenmesi önerilmektedir. Di÷er yandan Boone ve Lerner
endeksleri son dönem uygulamalÕ bankacÕlÕk literatüründe sektörel rekabet düzeyini analiz
etmekte kullanÕlmaktadÕr. Rekabet ile istikrar arasÕnda güçlü bir etkileúim oldu÷u yönündeki
tartÕúmalar bu ölçütlerin önemini arttÕrmÕútÕr. Rekabetin karlÕlÕkla olan iliúkisi açÕk oldu÷una
göre, bu de÷iúkenler banka sektörünün istikrarÕ ile bankalarÕn performanslarÕ arasÕndaki
iliúkiyi rekabet temelinde tesis edebilirler ve bu nedenle analize dahil edilmeleri önemlidir.
Di÷er yandan küresel krizin ardÕndan varlÕk fiyatlarÕndaki dalgalanmalarÕn bankacÕlÕk
krizlerinin önemli dinamiklerinden birisi oldu÷u yönünde hem uygulamacÕlar hem de
akademisyenler arasÕnda yaygÕn bir kanaat oluúmuútur. Bu çerçevede kur ve hisse senedi
fiyat hareketleri, sözü edilen döngüsel etkileri temsil eden de÷iúkenler olarak dikkate
alÕnmÕútÕr. Böylece bu de÷iúkenlerde gözlenen aúÕrÕ oynaklÕklarÕn banka performansÕna
yansÕmalarÕ ölçülmeye çalÕúÕlmÕútÕr.
AçÕklamalardan da anlaúÕlabilece÷i gibi, çalÕúmamÕz de÷iúken seçimi açÕsÕndan
literatürdeki di÷er çalÕúmalardan önemli oranda farklÕlaúmaktadÕr. ùüpheli krediler, z skoru,
zorunlu sermaye gibi de÷iúkenler performans literatürü açÕsÕndan orijinal sayÕlmasalar da,
banka bazÕnda ve banka sisteminin istikrarÕ üzerindeki etkileri nedeniyle dikkate alÕnmÕúlardÕr.
Analizlerde aúa÷Õdaki dinamik model kullanÕlmÕútÕr:


ோ

ௗ
ܲ௧ ൌ ߙ   ߮ ܲ௧ି  ߚଵ ݏ݅ݏ݅ݎܥ௧  ߚଶ ܽܩ௧
 ߚଷ ܰܲܮ௧  ߚସ ܼ௧  ߚହ ܽܥ௧
ୀଵ
்ఱ
ߛଵ ቀ ቁ
்

௧

ௌெ
ா௫
 ߛଶ ܫܤ௧  ߛଷ ܫܮ௧  ߜଵ ܸ݈௧
 ߜଶ ܸ݈௧
 ߝ௧

(1)

(1) numaralÕ eúitlikte; i ülke, t zaman indisleridir. P modele göre ROA veya ROE
performans ölçütünü, Crisis ilgili ülkede yaúanmÕú bankacÕlÕk krizlerini temsil eden gölge
de÷iúkeni, GapCrd kredi açÕ÷ÕnÕ, NPL úüpheli kredilerin toplam kredilere oranÕnÕ, Z Z skorunu,
CapReg zorunlu sermaye oranÕnÕ (regulatory capital), (TA5/TA) sektördeki ilk beú bankanÕn
toplam aktiflerinin sektörün toplam aktiflerine oranÕ olarak yo÷unlaúmayÕ, BI Boone endeksini,
LI Lerner endeksini, VolSM hisse senedi piyasasÕ oynaklÕ÷ÕnÕ, VolExc kur oynaklÕ÷ÕnÕ
simgelemektedir. İit sÕfÕr ortalamalÕ ve rastsal da÷ÕlÕm gösteren hata terimleridir. D denklem
sabiti, M, E, J, G sÕrasÕyla katsayÕ vektörleridir.

32

BankacÕlar Dergisi

Goddard v.d. (2004) ROA ve ROE gibi banka karlÕlÕ÷Õ ölçütlerinin zamana ba÷lÕ dinamik
etkiler gösterdiklerini ve “süreklilik” (persistency) úeklinde nitelenen bu etkileri dikkate
almamanÕn analizlerde önemli bir eksiklik oldu÷unu ortaya koymuúlardÕr. Önceleri dinamik
modellemelerde Arellano ve Bond (1991) tarafÕndan geliútirilen iki aúamalÕ ve genelleútirilmiú
momentler tahmincisine (GMY) dayalÕ bir tahmin yaklaúÕmÕ benimsenmiútir. Ancak bir süre
sonra bankacÕlÕk veri setlerinde sÕkça gözlenen zaman boyutu nispeten kÕsa ama kesit sayÕsÕ
fazla olan panel veri setlerinde Arellano ve Bond (1991) yönteminin e÷ilimli sonuçlar üretti÷i
gözlenmiútir.7 Bu nedenle Hoffmann (2011), Dietrich ve Wanzenreid (2014) ve Turgutlu
(2014), Tunay (2014) gibi nispeten daha yeni tarihli çalÕúmalarda, Arellano ve Bover (1995)
ile Blundell ve Bond (1998) tarafÕndan geliútirilmiú olan sistem dinamik panel veri
modellerinin tercih edildi÷i görülür. KÕsaca ABBB tahmincisi olarak da anÕlan bu yöntem,
bahsedilen e÷ilim sorununu ortadan kaldÕrmakta ve daha sa÷lam (robust) sonuçlar
üretmektedir. Bu nedenle (1) numaralÕ eúitlik ABBB tahmincisiyle tahmin edilecektir.
Yöntemin temelinde, Arellano ve Bond (1991) yönteminde oldu÷u gibi iki aúamalÕ GMY
(GMM) tahmincisi yer alÕmaktadÕr. Dinamik modellerin en yalÕn hali aúa÷Õdaki gibi ifade
edilebilir:
p

Yit

D  ¦ OkYit k  E X it  uit  H it

(2)

k 1

Z

^Y

it 1

,Yit  2 ,

,Yit  p ; 'Yit 1 , 'Yit  2 ,

, 'Yit  p ; X it , Dit `

(2) numaralÕ dinamik modelde, Yit ba÷ÕmlÕ de÷iúken, Xit ise ba÷ÕmsÕz de÷iúkenler
vektörüdür. Modelde D sabit terimi, O ve E parametre vektörlerini, ui gruplar veya kesitler
arasÕndaki hatalarÕ, Hit ise gruplarÕn veya kesitlerin içindeki hatalarÕ simgelemektedir. Z araç
de÷iúkenler matrisini yansÕtÕr ve GMY türü tahmincilere özgü bir unsurdur. Araç de÷iúkenler
ba÷ÕmlÕ de÷iúkenin veya bunun farkÕnÕn gecikmelerinden, açÕklayÕcÕ de÷iúkenlerden ve gölge
de÷iúkenlerden (Dit) meydana gelebilir.
Dinamik panel veri modellerinin tahmin sürecinde, tutarlÕ tahminler yapÕldÕ÷Õndan emin
olmak için, hata terimlerinde ikinci mertebeden ardÕúÕk ba÷lanÕmlÕ (second order
autocorrelation) olmadÕ÷ÕnÕn belirlenmesi ve araç de÷iúkenlerin geçerli oldu÷unun
ispatlanmasÕ gerekmektedir (Roodman, 2006, 2008, 2009a).
Araç de÷iúkenlerin geçerlili÷inin sÕnanmasÕ içinse Sargan veya onun daha geliúmiú bir
türü olan Hansen testi uygulanabilir. Sargan testi modele dahil edilen araç de÷iúkenler ile
modelin kalÕntÕlarÕ arasÕnda korelasyon olup olmadÕ÷ÕnÕ saptayarak aúÕrÕ belirleme
kÕsÕtlamalarÕnÕ sÕnamak için kullanÕlmaktadÕr. Sargan testinin yokluk hipotezi, “araç
de÷iúkenlerin bir grup olarak egzojen olduklarÕ”dÕr. Daha açÕk deyiúle Sargan testinin yokluk
hipotezi araç de÷iúkenlerin modelin kalÕntÕlarÕyla iliúkili olmadÕ÷Õ úeklinde kurulmuútur (Yasar
vd., 2006, Mileva, 2007). DolayÕsÕyla modelde yer alan bir araç de÷iúkenin geçerli olabilmesi
için, bununla hata terimleri arasÕnda korelasyon olmamasÕ gerekmektedir (Yasar vd., 2006).
Hansen testinin hesaplama yöntemi farklÕ olsa da, yokluk hipotezi Sargan testiyle temelde
aynÕdÕr. Araç de÷iúken sayÕsÕnÕn grup veya kesit sayÕsÕndan küçük veya eúit olmasÕ beklenir
(Mileva, 2007). Bu tür modellerin tahmin süreci gere÷i dahil edilen araç de÷iúken sayÕsÕ
arttÕkça, araç de÷iúkenler matrisinin katlanarak büyümesi söz konusu olmaktadÕr. Bu nedenle
araç de÷iúken sayÕsÕnÕn makul düzeylerde tutulmasÕ önerilmektedir (Bun ve Sarafidis, 2015:
80-81, Roadman 2009). Ancak ilgili literatürde kaç araç de÷iúkenin “çok fazla” olaca÷Õ
konusunda bir bilgi veya uzlaúÕ da yoktur (Roodman, 2009a ve 2009b).
Tahmin edilen dinamik modellerin bir di÷er geçerlilik koúulu da, ilk farkÕ alÕnmÕú
kalÕntÕlarÕn ikinci dereceden ardÕúÕk ba÷lanÕm göstermemesidir. Bu koúul sa÷landÕ÷Õnda GMM
tahmincisinin tutarlÕ oldu÷u hükmüne varÕlÕr. Modelin tutarlÕlÕ÷Õ Arellano-Bond testi ile
sÕnanmaktadÕr. Yokluk hipotezi farkÕ alÕnmÕú hata terimlerinin ardÕúÕk ba÷lanÕmlÕ olmadÕklarÕ
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úeklinde kurulmuútur. Yokluk hipotezi reddedilemezse, geçerli ortagonallik koúullarÕnÕn
kullanÕldÕ÷Õ ve modeldeki araç de÷iúkenlerin de geçerli olduklarÕ kabul edilecektir (Yasar vd.
2006, Baltagi, 2005: 141, Arellano ve Bond, 1991). Modelin orijinal hata terimleri ardÕúÕk
ba÷lanÕmlÕ olmasa da, farkÕ alÕnan hata terimlerinin birinci dereceden ardÕúÕk ba÷lanÕmlÕ
olmasÕ, ama ikinci dereceden ardÕúÕk ba÷lanÕmlÕ olmamasÕ beklenmektedir.
3.2. Veriler
ÇalÕúmada analiz edilen örneklem, 1999-2014 döneminde 26 sanayileúmiú ve 20
yükselen ekonomi olmak üzere toplam 46 ülkenin yÕllÕk verilerinden oluúmaktadÕr. Söz
konusu ülkelerin listesi, çalÕúmanÕn sonunda Ek Tablo 1’de sunulmaktadÕr. Kesit baúÕna
gözlem sayÕsÕ 690, toplam gözlem sayÕsÕ 8280’dir. Veriler IMF, Dünya BankasÕ, OECD ve
BIS kaynaklarÕndan derlenmiútir. Kurlar IMF World Development Indicator, November 2016,
faiz oranlarÕ OECD Economic Outlook, December 2016, kredi açÕ÷Õ (credit-to-GDP) BIS
Statistical Bulletin, December 2016’den derlenmiútir. Di÷er tüm veriler ise, IMF Financial
Soundness Indicators, November 2016’den alÕnmÕútÕr. Verilere iliúkin tanÕmsal istatistikler
Tablo 2’de, de÷iúkenlerin birbirleri arasÕndaki iliúkilerin düzeyini yansÕtan korelasyon
katsayÕlarÕ Tablo 3’de sunulmaktadÕr.
ÇalÕúmanÕn en önemli açÕklayÕcÕ de÷iúkenlerinden olan bankacÕlÕk krizleri, IMF Financial
Soundness Indicators, November 2016’den alÕnmÕútÕr. Bu de÷iúken örneklemde yer alan
ülkelerde bankacÕlÕk krizlerinin meydana geldi÷i dönemler “1”, ola÷an dönemler “0” alÕnarak
oluúturulan bir gölge de÷iúkendir.
TanÕmsal istatistikler incelendi÷inde tüm de÷iúkenlerin normal da÷ÕlmadÕklarÕ, ROA,
ROE, (TA5/TA), BI ve LI’nin sola di÷er de÷iúkenlerinse sa÷a çarpÕk bir da÷ÕlÕmlarÕ oldu÷u
görülmüútür. AyrÕca üçü aúan basÕklÕk de÷erleri tüm da÷ÕlÕmlarÕn sivri oldu÷unu da
göstermektedir. Korelasyon katsayÕlarÕ ise, performans ölçütlerinin krizlerden ve kredi
açÕ÷Õndan negatif etkilendiklerini göstermektedir. YalnÕz bu etki ROA ve ROE’ye oranla
NIM’de oldukça zayÕftÕr. Di÷er yandan úüpheli banka kredilerinin ROA ve ROE’yi oldukça
yüksek oranda negatif etkilemesine karúÕn, NIM nispeten düúük ve pozitif etkilemesi de
dikkati çekmektedir. Di÷er de÷iúkenlerin de performans ölçütleri ve birbirleriyle güçlü
sayÕlabilecek negatif ve pozitif iliúkileri oldu÷u gözlenmektedir.
3.3. Bulgular
Analizlerin ilk aúamasÕnda de÷iúkenlerin dura÷anlÕklarÕ sÕnanmÕútÕr. Bu çerçevede ilgili
de÷iúkende genel birim kök süreci oldu÷u varsayÕmÕnÕ sÕnayan Levin, Lin ve Chu (2002)
testine ek olarak, münferit birim kök süreci oldu÷u varsayÕmÕnÕ sÕnayan Im, Pesaran ve Shin
(2003), Choi (2001) alternatif Fisher testleri uygulanmÕútÕr. Elde edilen sonuçlar Tablo 4’de
sunulmaktadÕr. Bu sonuçlar incelendi÷inde genel olarak tüm de÷iúkenlerin düzey hallerinde
dura÷an olduklarÕ görülmektedir.
Alternatif banka performans ölçütleri için (1) numaralÕ eúitli÷in iki aúamalÕ sistem
dinamik panel veri tahminleri yapÕlmÕútÕr. SÕrasÕyla geliúmiú ekonomiler, yükselen ekonomiler
ve bütün örneklem ayrÕ ayrÕ dikkate alÕnarak, NIM, ROA ve ROE performans ölçütlerine göre
tahminleri yapÕlmÕútÕr. Tahmin sonuçlarÕ sÕrasÕyla Tablo 5, 6 ve 7’de sunulmuútur. Kesit
baúÕna gözlem sayÕsÕ düúük oldu÷undan, modellere ba÷ÕmlÕ de÷iúkenin ilk gecikmesi
haricinde gecikme eklenmemiútir.
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Tablo 2. TanÕmsal østatistikler
GapCr
NIM
Ortalam
a
Std.
Sapma
Varyans
ÇarpÕklÕ
k
BasÕklÕk
JarqueBera

ROA

3.103 0.824
6
8
2.464 1.287
1
3
6.071 1.657
9
1
2.317 1.839
9
7
11.90 19.62
12
87
3088. 8894.
76
95
[0.00 [0.00
0]
0]

ROE

Crisis

9.8224
18.869
8
356.07
01

0.134
5
0.341
4
0.116
6

CapR (TA5/T
eg
A)

d

NPL
Z
0.066 4.918 10.42 13.92
4
2
13
61
12.69 6.074 6.887 4.369
05
5
9
2
161.0 36.90 47.44 19.08
492
01
32
99

8.3627
125.81
85
47116
6.40

2.142 0.141 2.525 0.993 0.255
4
4
8
3
8
5.589 15.27 10.19 4.625 9.331
8
56
36
3
4
768.6 4623. 2369. 202.0 1237.
873
62
49
3
37
[0.000 [0.000 [0.00 [0.00 [0.00
]
]
0]
0]
0]
[0.000]

71.02
56
28.29
25
800.4
629
1.362
4
4.071
1
262.8
7
[0.000
]

SM

BI

LI
Vol
0.082 0.196 23.01
1
9
58
0.143 0.148 10.79
4
7
98
0.020 0.022 116.6
6
1
356
2.242 2.506 1.523
5
5
9
11.53 32.67 8.974
79
57
2
2852. 27777 1379.
36
.34
22
[0.00 [0.000 [0.000
0]
]
]

VolEx
c

0.051
0
0.118
6
0.014
1
3.395
5
15.99
80
6595.
40
[0.00
0]

Tablo 3. Korelasyon KatsayÕlarÕ Matrisi
GapCr
ROA

ROE

1.000
0
0.669
6
0.360
2
0.126
9
0.303
9

1.000
0
0.346
8
0.094
0
0.372
6

0.095
7

0.116
1

BI

0.205
3
0.133
1
0.107
5

0.209
7
0.060
0
0.156
8

0.067
4
0.019
8
0.122
8

LI

0.120
0

VolSM

0.227
6

0.230
2
0.256
8

0.261
4
0.184
0

VolExc

0.398
2

0.287
0

0.117
3

NIM
ROA
ROE
Crisis
GapCrd
NPL
Z
CapReg
(TA5/T
A)

NIM
1.000
0
0.399
6
0.162
4
0.073
1
0.043
4
0.176
1
0.120
6

Crisis

d

CapRe
NPL

Z

g

(TA5/T
A)

BI

LI

VolSM

VolEx
c

1.000
0
0.185
0
0.231
0
0.131
9
0.001
6

1.000
0
0.046
6
0.011
1
0.091
7

0.050
1

0.051
0

0.043
7
0.134
8

0.017
5

0.271
5
0.097
4

0.085
9
0.038
5

0.036
9

1.000
0
0.266
0
0.119
9
0.071
7
0.032
0
0.140
6
0.197
9
0.058
7

1.000
0
0.103
0

1.000
0

0.122
6
0.080
3

0.023
2
0.102
7

0.034
6
0.151
0
0.159
6

0.014
9

0.0592

0.053
5

0.0880

0.400
0

0.0408

1.0000
0.0725

1.000
0
0.034 1.000
0
3
0.007 0.025 1.000
4
3
0
0.098 0.054 0.149 1.000
6
6
8
0

35

Doç. Dr. K. Batu Tunay

Tablo 4. Panel Birim Kök Testleri
NIM
Levin, Lin ve Chu t Testi1
Im, Pesaran ve Shin W
Testi2
ADF - Fisher Ki Kare
Testi2
PP - Fisher Ki Kare Testi2
Gecikme SayÕsÕ3

ROA

**
-9.2666 *
-6.8879
218.118
0
226.040
0

**
*
**
*
**
*

2

Levin, Lin ve Chu t Testi1

-8.7129
237.137
0
257.372
0

**
*
**
*
**
*

-26.9252
260.894
0
265.295
0

**
*
**
*
**
*

CapReg
- **
3.09596 *

- **
3.36516 *

**
-12.2606 *

-2.2013 **
**
141.191 *
**
132.985 *

**
-10.8216 *
**
280.609 *
**
323.495 *

1.03819

PP - Fisher Ki Kare Testi2

121.559 **

Gecikme SayÕsÕ

- **
10.9483 *

101.994 **
0 *

2
(TA5/TA
)

Im, Pesaran ve Shin W
2
Testi
ADF - Fisher Ki Kare
2
Testi

3

ROE

127.399 **

GapCrd
7.5844
6
9.9160
3
248.47
5
205.91
5

2
BI

NPL
**
*
**
*
**
*
**
*

2

**
*
**
*
**
*
**
*

2

**
*
**
*
**
*
**
*

7.5902
7
7.0331
1
197.50
7
173.41
9

-7.9702
5.6336
3
183.01
8
196.24
5

**
*
**
*
**
*
**
*

2

VolSM

LI
5.8443
4
3.5742
2
140.63
1
148.15
1

z

9.9392
9
5.0042
1
181.29
9
199.83
1

VolExc
**
*
**
*
**
*
**
*

5.8585
6
4.5073
4
188.12
8
74.002
3

**
*
**
*
**
*

2
2
2
2
2
2
(1) Yokluk hipotezi, genel birim kök süreci oldu÷unu varsayar.
(2) Yokluk hipotezi, münferit birim kök süreci oldu÷unu varsayar.
(3) Gecikme uzunluklarÕ, Schwarz bilgi kriterine göre belirlenmiútir.
(***), (**), (*) test de÷erlerinin sÕrasÕyla %1, %5 ve %10 düzeylerinde anlamlÕ olduklarÕnÕ
göstermektedir.

ÇalÕúmada tahmin edilen modellerin düzey denklemleri için araç de÷iúken olarak
sadece ba÷ÕmlÕ de÷iúkenin ilk gecikmesi ile sabit terim kullanÕlmÕútÕr. FarkÕ alÕnmÕú
denklemlerde de, ba÷ÕmlÕ de÷iúkenin ilk gecikmesinin yer almasÕ tercih edilmiútir. Ancak
tahmin sürecinde kullanÕlan yazÕlÕm (Stata 13), modellerin farkÕ alÕnmÕú denklemlerine
standart araç de÷iúken olarak ba÷ÕmsÕz de÷iúkenlerin birinci farklarÕnÕ da eklemiútir.
Tüm örneklem ve iki alt örneklem için yapÕlan analizlerde, önce (1) numaralÕ model
bütün olarak tahmin edilmiú, ardÕndan istatistik olarak anlamsÕz olan katsayÕlar çÕkartÕlarak
sadece anlamlÕ katsayÕlarÕ içeren rafine tahminlere ulaúÕlmÕútÕr. Tüm tahminlerin tanÕ koyma
sÕnamalarÕnÕ (diagnostic tests) geçtikleri görülmektedir. Wald testleri modellerin genel
anlamlÕlÕklarÕnÕn yüksek oldu÷unu göstermektedir. Araç de÷iúkenler setinin geçerlili÷ini
sÕnayan Sargan testinin sonuçlarÕ, tüm modellerde araç de÷iúken seçiminin do÷ru oldu÷unu
belirtmektedir. Modellerin geçerlili÷inin bir baúka koúulu da, kalÕntÕlarÕn ikinci dereceden
ardÕúÕk ba÷lanÕm sorunu göstermediklerinden emin olunmasÕdÕr. Bu amaçla Arellano-Bond
testi kullanÕlmÕútÕr. Birinci farklarÕ alÕnmÕú model kalÕntÕlarÕna uygulanan birinci (AR(1)) ve
ikinci mertebeden (AR(2)) ardÕúÕk ba÷lanÕmÕ sÕnayan bu testin en azÕndan farkÕ alÕnmÕú
kalÕntÕlarÕn ikinci mertebeden ardÕúÕk ba÷lanÕm sorunlarÕ bulunmadÕ÷ÕnÕ göstermesi beklenir.
Elde edilen sonuçlar, kalÕntÕlarÕn hem birinci hem de ikinci mertebeden ardÕúÕk ba÷lanÕmlarÕ
olmadÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Tüm bu sonuçlardan kullanÕlan GMM tahmincisinin etkin oldu÷u
anlaúÕlmaktadÕr.
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Tüm modellerde ba÷ÕmlÕ de÷iúkenlerin gecikmelerinin anlamlÕ katsayÕ de÷erleri
vermesi, banka performansÕnÕn geçmiúe ba÷lÕlÕk veya süreklilik (persistency) gösterdi÷ini
belirtmektedir. Ancak süreklili÷in düzeyi hem ba÷ÕmlÕ de÷iúkene hem de incelenen örnekleme
göre de÷iúmektedir. Tüm örneklemlerde NIM’in ROA ve ROE’ye oranla süreklili÷i oldukça
yüksektir. Buna karúÕlÕk ROA ve ROE’nin süreklilikleri yakÕn de÷erler vermiútir. Di÷er yandan
geliúmiú ülkelerde banka performansÕnÕn geçmiúe ba÷lÕlÕ÷ÕnÕn yükselen ekonomilere oranla
daha yüksek oldu÷u gözlenmiútir. øki alt örneklem arasÕnda NIM’de yarÕ yarÕya, ROA ve
ROE’de ise çok daha fazla bir fark oldu÷u görülmektedir. Yükselen ekonomilerde özellikle
ROA ve ROE performanslarÕnÕn geçmiúe ba÷lÕlÕklarÕ son derece düúüktür. Bütün örneklem
dikkate alÕndÕ÷Õnda, dikkate alÕnan ba÷ÕmlÕ de÷iúkene göre 0.11 ila 0.38’lik süreklilik de÷erleri
görülür. Bu kabaca alt örneklemlerin ortalamasÕnÕ yansÕtmaktadÕr.
Örneklemin tamamÕ dikkate alÕndÕ÷Õnda, banka krizlerinin banka performansÕ üzerinde
güçlü bir etkisi oldu÷u, ama bu etkinin performans ölçütüne göre de÷iúti÷i saptanmÕútÕr. NIM
krizlerden pozitif, ROA ve ROE ise negatif etkilenmektedir. Kriz dönemlerinde faiz
oranlarÕnda gözlenen yükseliúler ve karlarda gözlenen düúüúler nedeniyle, çeliúkili gibi
görünse de bu bulgular sonderece akla yatkÕndÕr. Alt örneklemlerde de, aynÕ oranda güçlü
olmasa da benzer etkileúimler göze çarpmaktadÕr. Ancak geliúmiú ekonomilerde NIM ve
ROA, yükselen ekonomilerde ise ROE üzerinde banka krizlerinin anlamlÕ bir etkisi oldu÷u
belirlenememiútir. AnlamlÕ bulunan etkiler de, yukarÕdaki de÷erlendirmelerle tutarlÕdÕr. Küresel
kriz sonrasÕ dönemde sistemik banka krizlerinin öncü bir göstergesi olarak kabul edilen kredi
açÕ÷ÕnÕn (credit-to-GDP gap), ana ve alt örneklemlerde neredeyse tüm performans
ölçütleriyle anlamlÕ negatif bir iliúkisi oldu÷u belirlenmiútir. Sadece yükselen ekonomilerde
ROA için anlamlÕ bir katsayÕ de÷eri elde edilememiútir. Bu yeni sayÕlabilecek bir bulgu olsa
da, beklenmedik yapÕda da de÷ildir. Banka sistemindeki sistemik riskin yükselmesi,
bankalarÕn performanslarÕnÕ olumsuz etkilemesi beklenen bir sonuçtur ve krizlerle performans
arasÕndaki etkileúimi de desteklemektedir.
ùüpheli kredilerle banka performansÕ arasÕndaki iliúki de hemen hemen banka
krizleriyle benzer yapÕdadÕr. Geliúmiú ekonomilerde ROE ve yükselen ekonomilerde NIM ile
anlamlÕ istatistiksel iliúkileri oldu÷u belirlenememiú olsa da, gerek bu örneklemlerdeki di÷er
performans ölçütleri, gerekse tüm örneklemde anlamlÕ bir de÷iúkendir. NIM üzerindeki etkisi
pozitif, di÷er performans ölçütleri üzerindeki etkisi ise negatif olarak saptanmÕútÕr. Faiz
oranlarÕ arttÕkça, úüpheli kredilerin yükselmesi beklenen bir durumdur. Benzer úekilde úüpheli
kredilerin artÕúÕ karlÕlÕ÷Õ da düúürecektir. DolayÕsÕyla yine ilk bakÕúta çeliúkili gibi görülebilecek
katsayÕ iúaretleri beklenen do÷rultudadÕr.
BankalarÕn risk alma e÷ilimilerini ve finansal dayanÕklÕlÕklarÕnÕ yansÕtan Z skorunun
katsayÕ de÷erleri modelden modele göre de÷iúmektedir.8 Finansal sa÷lamlÕktan ödün verilip
daha fazla risk alÕndÕkça karlÕlÕ÷Õn artaca÷Õ düúüncesi altÕnda pozitif, aúÕrÕ risklili÷in
performansÕ olumsuz etkileyece÷i düúüncesi altÕnda da negatif etkileúim söz konusu olabilir.
Ama genelde bu de÷iúken için pozitif katsayÕ de÷erleri finansal sa÷lamlÕkla karlÕlÕ÷Õn do÷ru
orantÕlÕ oldu÷u úeklinde yorumlanmalÕdÕr. Bu itibarla iúaretleri de÷iúse de bu de÷iúkenin
verdi÷i anlamlÕ katsayÕ de÷erleri makul sÕnÕrlar içerisindedir. Bütün örneklem göz önüne
alÕndÕ÷Õnda Z skoru NIM ile negatif, ROA ve ROE ile pozitif iliúki içindedir. ROE ile anlamlÕ bir
iliúkisi gözlenemese de, geliúmiú ekonomilerde de benzer bir durum söz konusudur. Ancak
yükselen ekonomiler için sadece NIM ile pozitif bir etkileúim belirlenebilmiútir.
Zorunlu sermaye ile performans arasÕnda da çeliúkili iliúkiler oldu÷u görülmektedir.
Geliúmiú ülkelerde NIM ve ROE ile beklendi÷i gibi negatif iliúki içinde olan zorunlu sermaye,
yükselen ekonomilerde ROA ile negatif olsa da NIM ile pozitif iliúkilidir. Bu çeliúki bütün
örneklemde daha belirgin hale gelmektedir. ROE ile anlamlÕ bir iliúki bulunamamÕútÕr.
østatistiki olarak anlamlÕ iliúki içinde oldu÷u di÷er iki performans ölçütüyle etkileúimi pozitiftir.
Performans literatüründeki di÷er bazÕ çalÕúmalarÕn bulgularÕ da bu úekilde çeliúkilidir (Örne÷in
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Abulescu, 2015, Dietrich ve Wanzenried, 2014). Ancak genellikle istikrara hizmet etse de,
zorunlu sermaye artÕúlarÕnÕn banka performansÕnÕ düúürece÷ine inanÕlmaktadÕr. Çünkü banka
daha çok ihtiyati kaynak ayÕrdÕkça, kazanç getiren operasyonlarÕna tahsis etti÷i kaynak
miktarÕ düúmektedir.
ølgili ülkede banka piyasasÕnÕn yapÕsÕnÕ tasvir eden yo÷unlaúma oranÕ (TA5/TA), Boone
ve Lerner endeksleri de ilginç sonuçlar vermiútir. Tüm örneklem dikkate alÕndÕ÷Õnda Boone
endeksi negatif, yo÷unlaúma oranÕ ve Lerner endeksi pozitif ve anlamlÕ katsayÕlar üretmiútir.
Alt örneklemlerde de sonuçlar benzer, ama daha az belirgindir. Genel anlamda sektörün
rekabet yapÕsÕnÕn performans üzerinde güçlü etkileri oldu÷u ve yo÷unlaúmanÕn performansÕ
pozitif etkiledi÷i söylenebilir. VarlÕk fiyatlarÕndaki oynaklÕklar ile performans iliúkisini analiz
etmek için modele dahil edilen sermaye piyasasÕ oynaklÕ÷Õ ve kur oynaklÕ÷Õ de÷iúkenleri de
anlamlÕ katsayÕ de÷erleri üretmiútir. Ama bunlarÕn da birbirleriyle tutarlÕ úekilde aynÕ
do÷rultuda de÷er ürettiklerini söylemek güçtür. Negatif katsayÕ de÷erlerinin fazlalÕ÷Õna
bakÕlarak, aktif fiyatlarÕndaki oynaklÕklarÕn banka performansÕnÕ olumsuz etkiledikleri
söylenebilir. Yine de bu bulguya ihtiyatlÕ yaklaúÕlmasÕnda yarar vardÕr. Daha ileri deneysel
çalÕúmalarla, bu bulgunun do÷rulanmasÕ gerekmektedir.
4. Sonuç
Oldukça geniú banka performansÕ literatürü incelendi÷inde, karlÕlÕ÷a dayalÕ
performansÕn ço÷unlukla banka temelli, piyasa temelli ve makro ekonomik de÷iúken setleriyle
açÕklanmaya çalÕúÕldÕ÷Õ görülmektedir. Buna karúÕn genelde finansal istikrarÕn ve özelde
banka sisteminin istikrarÕnÕn banka performansÕna etkileri oldukça az incelenmiútir. Oysa
küresel kriz sonrasÕ dönemde özellikle geliúmiú ekonomilerde bankalarÕn önemli zararlara
u÷radÕklarÕ, hatta bazÕlarÕnÕn iflas ettikleri bilinmektedir. Bu tespitler ÕúÕ÷Õnda çalÕúmada 46
geliúmiú ve yükselen ekonominin banka sistemleri incelenmiú ve banka performansÕnÕn
istikrara dayalÕ belirleyicileri analiz edilmiútir. Analizler bütün örneklemin yanÕ sÕra, geliúmiú
ve yükselen ekonomiler olarak alt örneklemler úeklinde ayrÕ ayrÕ da uygulanmÕútÕr. Analiz
yöntemi olarak iki aúamalÕ sistem dinamik panel veri modelleri kullanÕlmÕútÕr. Elde edilen
bulgular, analizlerde dikkate alÕnan tüm performans ölçütlerinin banka krizleri baúta olmak
üzere banka sisteminin istikrarÕnÕn farklÕ boyutlarÕnÕ yansÕtan de÷iúkenlerden etkilendiklerini
açÕkça göstermektedir. Kriz gibi bazÕ açÕklayÕcÕ de÷iúkenlerin performans ölçütüne göre etki
úekilleri de÷iúmektedir. Örne÷in kriz zamanlarÕnda kredi faiz oranlarÕ arttÕ÷Õndan, NIM krizden
pozitif etkilenmektedir. Oysa ROA ve ROE gibi di÷er performans ölçütleri üzerinde bu etki
negatif ölçülmüútür. Kredi açÕ÷Õ, úüpheli krediler, Z skoru ve zorunlu sermaye gibi
de÷iúkenlerin de banka performansÕnÕ etkiledikleri, ancak bu etkilerin yine bazÕ ölçüte ve alt
örnekleme göre de÷iúebildi÷i gözlenmiútir. Geliúmiú ve yükselen ekonomilerin yapÕsal
özellikleri arasÕndaki farklÕlÕklar, bazÕ de÷iúkenlerin neden modelden modele farklÕ katsayÕ
de÷eri ürettiklerini büyük oranda açÕklamaktadÕr. østikrarÕ yansÕtan ba÷ÕmsÕz de÷iúkenler
içinde kredi açÕ÷Õ özel bir yere sahiptir. Küresel kriz sonrasÕ dönemde sistemik banka
krizlerinin öncü bir göstergesi olarak kabul edilen ve BIS tarafÕndan kullanÕmÕ tavsiye edilen
bu de÷iúkenin banka performansÕnÕ negatif etkiledi÷i belirlenmiútir. Üstelik bu etki hem ana
hem de alt örneklemlerde tüm performans ölçütleri için geçerlidir. Söz konusu de÷iúken
üzerine yapÕlan çok ülkeli deneysel çalÕúmalar henüz az oldu÷undan, bu bulgu çalÕúmanÕn
ilgili literatüre önemli bir katkÕsÕ olarak de÷erlendirilebilir.
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Tablo 5. Geliúmiú Ekonomilerde Banka PerformansÕnÕn Belirleyicilerinin Sistem
Dinamik Panel Veri Tahminleri
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(***), (**), (*) z testlerinin sÕrasÕyla %1, %5 ve %10 düzeylerinde anlamlÕ olduklarÕnÕ göstermektedir.
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Tablo 6. Yükselen Ekonomilerde Banka PerformansÕnÕn Belirleyicilerinin Sistem
Dinamik Panel Veri Tahminleri
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(***), (**), (*) z testlerinin sÕrasÕyla %1, %5 ve %10 düzeylerinde anlamlÕ olduklarÕnÕ göstermektedir.
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Tablo 7. Bütün Örneklem øçin Banka PerformansÕnÕn Belirleyicilerinin Sistem Dinamik
Panel Veri Tahminleri
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göstermektedir.
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Di÷er taraftan banka performansÕnÕn hem rekabet koúullarÕndan hem de varlÕk
fiyatlarÕnÕn oynaklÕklarÕndan ciddi olarak etkilendi÷i de saptanmÕútÕr. Banka sisteminin rekabet
yapÕsÕnÕn, sistemin istikrarÕ üzerinde önemli etkileri oldu÷u öteden beri bilinmektedir.
DolayÕsÕyla bu gibi de÷iúkenlerin performans üzerindeki etkileri istikrar-performans
etkileúiminin dolaylÕ boyutunu oluúturmaktadÕr. Bu ba÷lamda varlÕk fiyatÕ hareketlerinin
performans üzerindeki etkilerine dair bulgular da yenilikçi olarak kabul edilebilir. Geçmiúte
erken uyarÕ modelleri, banka krizleri ve di÷er finansal krizleri konu alan deneysel
çalÕúmalarda varlÕk fiyatlarÕnÕn etkisi üzerinde durulmuútur. Ancak bu de÷iúkenlerin banka
performansÕna etkileri fazla irdelenmemiútir. VarlÕk fiyatlarÕnÕn performansa etkileri ele alÕnan
performans ölçütüne göre de÷iúmektedir. Bu nedenle tutarlÕ bulgulardan söz edilmesi zordur.
Bununla birlikte, fiyat oynaklÕklarÕnÕn performansÕ etkiledikleri de inkar edilemez açÕk bir
bulgudur. UlaúÕlan bulgular istikrar performans iliúkisine dair temel tespitler yapmaya imkan
vermektedir. Ama bu bulgulardan hareketle kesin yargÕlara varmak da do÷ru olmayacaktÕr.
Gelecek çalÕúmalarda konunun banka bazÕnda ve çok sayÕda ülkeyi içeren daha kapsamlÕ
örneklemler kullanÕlarak detaylÕ bir úekilde araútÕrÕlmasÕ gerekmektedir.
Ek Tablo 1. Analiz Edilen Örneklemde Yer Alan Ülkeler
Geliúmiú Ekonomiler
A.B.D.
Almanya
Avustralya
Avusturya
Belçika
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Güney
Kore
Hollanda
Hong
Kong
øngiltere
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Yükselen Ekonomiler

ørlanda
øspanya
øsrail
øsveç
øsviçre
øtalya
øzlanda
Japonya
Kanada

Arjantin
Brezilya
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Çin
Endonezya
Güney Afrika
Hindistan
Macaristan

Norveç
Portekiz

Malezya
Meksika

Slovak Cumhuriyeti
Yeni Zellanda

Polonya
Romanya

Rusya
ùili
Tayland
Türkiye
Ukrayna
Venezuela
Yunanistan

BankacÕlar Dergisi

Kaynakça
Abreu, M. ve Mendes, V. (2002). “Commercial Bank Interest Margins and Profitability: Evidence from
E.U. Countries”, CISEP – CEMPRE, Working Paper Series, Porto.
Aburime, T.U. (2008). “Determinants of Bank Profitability: Macroeconomic Evidence from Nigeria”,
SSRN Paper, September.
Albulescu, C.T. (2015). “Banks’ Profitability and Financial Soundness Indicators: A Macro-Level
Investigation in Emerging Countries”, Procedia – Economics and Finance, 23, 203-209.
Ashraf, D., Rizwan, M.S. ve L’Huillier, B. (2016). “A Net Stable Funding Ratio for Islamic Banks and Its
Impact on Financial Stability: An International Investigation”, Journal of Financial Stability, 25, 4757.
Arellano, M. ve Bond, S. (1991). “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence
and an Application to Employment Equations,” Review of Economic Studies, 58(2), 277–297.
Arellano, M. ve Bover, O. (1995). “Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error
Component Models,” Journal of Econometrics, 68(1), 29-51.
Athanasoglou, P.P.; Delis, D.M. ve Staikouras, C.K. (2006). “Determinants of Bank Profitability in the
Southern Eastern European Region”, Bank of Greece Working Paper, No. 47, September.
Athanasoglou, P.P., Brissimis, S.N., ve Delis, M.D. (2008). “Bank-specific, Industry-specific and
Macroeconomic Determinants of Bank Profitability”, Journal of International Financial Markets,
Institutions and Money, 18, 121-136.
Baltagi, Badi H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data, West Sussex, England, John Wiley &
Sons Ltd.
Beltratti, A. ve Stulz, R.M. (2011). “The Credit Crisis Around the Globe: Why Did Some Banks Perform
Better?”, Journal of Financial Economics, 105(1), 1-17.
Berger, A.N. (1995). “The Profit – Structure Relationship in Banking: Tests of Market-Power and
Efficient-Structure Hypotheses”, Journal of Money, Credit and Banking, 27(2), 404-431.
Bennett, R.L., Güntay, L. ve Unal, H. (2015). “Inside Debt, Bank Default Risk, and Performance during
the Crisis”, Journal of Financial Intermediation, 24, 487-513.
Bhimjee, D.C., Ramos, S.B., ve Dias, J.G. (2016). “Banking Industry Performance in the Wake of the
Global Financial Crisis”, International Review of Financial Analysis, 48, 376-387.
Blundell, R. ve Bond, S. (1998). “Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data
Models,” Journal of Econometrics, 87(1), 115-143.
Bourke, P. (1989). “Concentration and Other Determinants of Bank Profitability in Europe, North
America and Australia”, Journal of Banking and Finance, 13(1), 65-79.
Bun, Maurice J.G., ve Safaridis, Vasilis. (2015). “Dynamic Panel Data Models”, The Oxford Handbook
of Panel Data içinde, Ed. Badi H. Baltagi, New York, Oxford University Press. 76-110.
Capraru, B. ve Ihnatov, I. (2014). “Banks’ Profitability in Selected Central and Eastern European
Countries”, Procedia – Economics and Finance, 16, 587-591.
Choi, I. (2001). “Unit Root Tests for Panel Data”, Journal of International Money and Finance, 20(2):
249–272.
Demirgüç-Kunt, A. ve Huizinga, H. (1999). “Determinants of Commercial Bank Interest Margins and
Profitability: Some International Evidence”, World Bank Economic Review, 13(2), 379-408.
Demirgüç-Kunt, A. ve Huizinga, H. (2000). “Financial Structure and Bank Profitability”, World Bank
Policy Research Working Paper Series, No: 2430, January.
Diaconu, I.R. ve Oanea, D.C. (2014). “Determinants of Bank Profitability: Evidence from Credit Group”,
International Finance and Banking Conference, FIBA 2014, Bucharest, Romania, 356-362.

43

Doç. Dr. K. Batu Tunay

Dietrich, A. ve Wanzenried, G. (2011). “What Determines the Profitability of Commercial Banks? New
Evidence from Switzerland”, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money,
21(3), 307-327.
Dietrich, A. ve Wanzenried, G. (2014). “The Determinants of Commercial Banking Profitability in LowMiddle and High-income Countries”, The Quarterly Review of Economics and Finance, 54, 337354.
Flamini, V., McDonald, C.A., ve Schumacher, L. (2009). “The Determinants of Commercial Banks
Profitability in Sub-Saharan Africa”, IMF Working Paper, No: WP/09/15, January.
Goddard, J., Molyneux, P. ve Wilson, J.O.S. (2004). “The Profitability of European Banks: A CrossSectional and Dynamic Panel Analysis”, Manchester School, 72(3), 363-381.
Goddard, J., Molyneux, P. ve Wilson, J.O.S. (2011). “The Persistence of Bank Profit”, Journal of
Banking and Finance, 35(11), 2881-2890.
Gökalp, F. (2014). “Kriz Öncesi ve Kriz SonrasÕ Dönemler øtibariyle KatÕlÕm BankalarÕ ve Ticari
BankalarÕn KarlÕlÕ÷Õ Üzerine KarúÕlaútÕrmalÕ Bir AraútÕrma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 32, 191-201.
Guillen, J., Rengifo, E.W. ve Ozsoz, E. (2014). “Relative Power and Efficiency as a Main Determinant
of Banks’ Profitability in Latin America”, Borsa Istanbul Review, 14, 119-125.
Hoffmann, P.S. (2011). “Determinants of the Profitability of the US Banking Industry”, International
Journal of Business and Social Science, 2(22), 255-269.
Iatridis, G.E. ve Persakis, A.D. (2012). “Bank Profitability Determinants under IFRSs”, Journal of
Economics and Acounting, 3(1), 77-99.
Im, K.S., Pesaran, M.H. ve Shin, Y. (2003). “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels”, Journal
of Econometrics, 115(1), 53–74.
Kamarudin, F., Sufian, F., ve Nassir, A.M. (2016). “Global Financial Crisis, Ownership and Bank Profit
Efficiency in the Bangladesh’s State Owned and Private Commercial Banks”, Contaduría y
Administración, 61, 705-745.
Levin, A., Lin, C.F. ve Chu, J.C.S. (2002). “Unit root Tests in Panel Data: Asymptotic and FiniteSample Properties”, Journal of Econometrics, 108, 1-24.
Mamatzakis, E.C. ve Remoundos, P.C. (2003). “Determinants of Greek Commercial Banks
Profitability: 1989-2000”, Spoudai, 53(1), 84-94.
Micco, A., Panizza, U. ve Yanez, M. (2007). “Bank Ownership and Performance. Does Politics
Matter?”, Journal of Banking and Finance, 31(1), 219-241.
Mileva, E. (2007). “Using Arellano – Bond Dynamic Panel GMM Estimators in Stata”, Fortdam
University Economics Department Paper, July.
Molyneux, P. ve Thornton, J. (1992). “Determinants of European Bank Profitability: A Note”, Journal of
Banking and Finance, 16(6), 1173-1178.
Naceur, S.B. (2003). “The Determinants of the Tunisian Banking Industry Profitability: Panel
Evidence”, Universite Libre de Tunis, Department of Finance Working Paper, October.
Naceur, S.B. ve Goaied, M. (2001). “The Determinants of the Tunisian Deposit Banks’ Performance”,
Applied Financial Economics, 11(3), 317-319.
Naceur, S.B. ve Goaied, M. (2008). “The Determinants of Commercial Bank Interest Margin and
Profitability: Evidence from Tunisia”, Frontiers in Finance and Economics, 5(1), 106-130.
Naidu, V.N. ve Nair, M.S. (2014). “Financial Liberalization and Determinants of Profitability of
Commercial Banks in India”, MPRA Papers, No: 57166, July.
Neely, M.C. ve Wheelock, D.C. (1997). “Why Does Bank Performance Vary Across States?”, Federal
Reserve Bank of St. Louis Reviews, March-April, 27-38.

44

BankacÕlar Dergisi

Olson, D. ve Zoubi, T. (2016). “Convergence in Bank Performance for Commercial and Islamic Banks
During and After the Global Financial Crisis”, The Quarterly Review of Economics and Finance,
baskÕda:
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1062976916300412).
Petria, N., Capraru, B. ve Ihnatov, I. (2015). “Determinants of Banks’ Profitability: Evidence from EU
27 Banking Systems”, Procedia – Economics and Finance, 20, 518-524.
Pasiouras, F. ve Kosmidou, K. (2007). “Factors Influencing the Profitability of Domestic and Foreign
Commercial Banks in the European Union”, Research in International Business and Finance,
21(2), 222-237.
Ramlan, H. ve Adnan, M.S. (2016). “The Profitability of Islamic and Conventional Bank: Case study in
Malaysia”, Procedia – Economics and Finance, 35, 359-367.
Rashid, A. ve Jabeen, S. (2016). “Analyzing Performance Determinants: Conventional versus Islamic
Banks in Pakistan”, Borsa Istanbul Review, 16(2), 92-107.
Roodman, D. (2006). “How to Do xtabond2: An Introduction to “Difference” and “System” GMM in
Stata”, Center for Global Development Working Paper, No:103, December.
Roodman, D. (2008). “A Note on the Theme of Too Many Instruments”, Center for Global
Development Working Paper, No: 125, May.
Roodman, D. (2009a). “How to do Xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in
Stata”, The Stata Journal, 9(1), 86-136.
Roodman, D. (2009b). “A Note on the Theme of Too Many Instruments”, Oxford Bulletin of Economics
and Statistics, 71(1), 135-158.
Roman, A. ve Danuletiu, A.E. (2013). “An Empirical Analysis of the Determinants of Bank Profitability
in Romania”, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 15(2), 580-593.
Short, B.K. (1979). “The Relation Between Commercial Bank Profit Rates and Banking Concentration
in Canada”, Western Europe and Japan, Journal of Banking and Finance, 3(3), 209-219.
Staikouras, C.K., ve Wood, G.E. (2004). “The Determinants of European Bank Profitability”,
International Business and Economics Research Journal, 3(6), 57-68.
TaúkÕn, F.D. (2011). “Türkiye’de Ticari BankalarÕn PerformansÕnÕ Etkileyen Faktörler”, Ege Akademik
BakÕú, 11(2), 289-298.
Tato÷lu, F.Y. (2013). “øleri Panel Veri Analizi: Stata UygulamalÕ”, 2. BaskÕ, østanbul: Beta YayÕnevi.
Tunay, K.B. (2014). “Türkiye’de Banka KarlÕlÕ÷ÕnÕn Belirleyicileri: Ölçek Büyüklükleri, Mülkiyet ve
Finansal Krizler Temelinde Yeni Bir Analiz”, T.B.B. BankacÕlar Dergisi, SayÕ 91, 3-35.
Us, V. (2015). “Küresel Kriz öncesi ve sonrasÕnda Türk BankacÕlÕk Sektörünün PerformansÕ”, øktisat
øúletme ve Finans, 30(353), 45-74.
Yasar, M., Nelson, C.H. ve Rejesus, R.M. (2006). “The Dynamics of Exports and Productivity at the
Plant Level: A Panel Data Error Correction Model (ECM) Approach”, Panel Data Econometrics,
Theoretical Contributions and Empirical Applications içinde, (Ed.) B.H. Baltagi, Amsterdam:
Elsevier Pub., 279-306.
Yin, W. ve Matthews, K. (2014). “The Determinants and Profitability of Switching Costs in Chinese
Banking”, Cardiff Economics Working Papers, No: E2014/13, July.

45

Doç. Dr. K. Batu Tunay

Dipnotlar
1
2

3

4

5
6

7

8

46

FarklÕ zaman aralÕklarÕnda Türk banka sistemini ele alan her iki çalÕúmada da; krizlerin ROA ve ROE’yi negatif,
ancak NIM’i pozitif etkiledi÷i tespit edilmiútir.
Kamarudin vd. (2016), banka büyüklü÷ü, likidite, ekonomik büyüme ve piyasa yo÷unlaúmasÕ gibi de÷iúkenlerin
kamu bankalarÕnÕn karlÕlÕ÷ÕnÕ negatif etkilerken, özel bankalarÕn karlÕlÕklarÕnÕ pozitif etkilediklerini tespit
etmiúlerdir. Kapitalizasyon, kredi riski ve enflasyon gibi de÷iúkenler ise, kamu banka karlarÕnÕ pozitif, özel
banka karlarÕnÕ ve etkinli÷ini negatif etkilemektedir.
Bhimjee vd. (2016) çalÕúmasÕ, hem analiz etti÷i örneklem hem de analiz yöntemi olarak di÷erlerinden
farklÕlaúmaktadÕr. ÇalÕúmada panel-rejim de÷iúimi (panel regime-switching) modellerine dayalÕ analizler
yapmÕútÕr.
Ramlan ve Adnan’Õn (2016) Malezya, Rashid ve Jabeen’in (2016) Pakistan üzerine karúÕlaútÕrmalÕ çalÕúmalarÕ
da önemlidir. SayÕlan bu çalÕúmalar do÷rudan krizin performansa etkilerini ele almamÕú olsalar da inceledikleri
dönem itibariyle, küresel kriz döneminde yükselen ekonomilerde geleneksel bankalar ile øslami bankalarÕn
karlÕlÕklarÕna dair önemli tespitleri vardÕr. Örne÷in faklÕ banka türlerinin karlÕlÕk bileúenlerinin de farklÕlaútÕ÷Õ ve
maliyet unsurlarÕnÕn di÷er bileúenlere oranla karlÕlÕ÷a daha güçlü etkileri oldu÷u gözlenmiútir.
Ancak bu yakÕnsama aktif kompozisyonlarÕ ve risk ölçütlerinin de yakÕnsadÕ÷Õ úeklinde yorumlanmamalÕdÕr.
Çünkü bütün örneklem ve özellikle kriz öncesi dönem ele alÕndÕ÷Õnda bir yakÕnsamadan söz edilemez.
Çok ülkeli çalÕúmalarda makro ekonomik veriler genellikle IMF World Economic Outlook ve World Bank gibi
kaynaklardan derlenmektedir. Ülkeden ülkeye veri tanÕmlamalarÕ de÷iúmektedir. Örne÷in enflasyon oranÕ bazÕ
ülkelerde GSYøH deflatörünü, bazÕlarÕndaysa tüketici fiyat istatistikleri temel alÕnarak hesaplanmÕútÕr. Faiz
oranlarÕ da ilgili ülkedeki finansal piyasa ve araçlara göre de÷iúiklik göstermektedir. Verinin derlendi÷i
kaynaktan ileri gelen bu farklÕlÕklar, analiz edilen panel veri setlerinde ilgili ülkeyi temsil eden kesitlere
yansÕmaktadÕr. DolayÕsÕyla Dietrich ve Wanzenried (2014), Capraru ve Ihtanov (2014) gibi çalÕúmalarda makro
ekonomik veriler ilgili ülkeye özgü olmaktadÕr.
ArdÕúÕk ba÷lanÕmlÕ parametrelerin sayÕsÕ arttÕ÷Õnda, birim etkinin varyansÕnÕn hata terimleri vektörünün
varyansÕna oranÕ aúÕrÕ ölçüde yükseldi÷inde, veya kesit baúÕna gözlem sayÕsÕ düúükken fark alÕndÕ÷Õnda ciddi
sorunlar do÷abilmektedir. Bu konuda daha detaylÕ teknik açÕklamalar için Tato÷lu’nun (2013: 85-86)
çalÕúmasÕna bakÕlabilir.
Bilindi÷i gibi z skoru banka temelinde bir istikrar ölçütüdür. BankalarÕn ödeme güçlerinin veya finansal
sa÷lamlÕklarÕ temsil eden bu ölçüt, olasÕ operasyonel risklere karúÕ tampon niteli÷indeki sermaye ve getiriler ile
getiri oynaklÕ÷Õ temelinde riskin iliúkisini yansÕtmaktadÕr. Bu oran arttÕkça bankalarÕn yükümlülüklerini yerine
getirme güçlerinin arttÕ÷Õna, düútükçe de yükümlülüklerini karúÕlama güçlerinin düútü÷üne hükmedilebilir. Yani
Z skorunun düúmesi bankalarÕn mali bünyelerinin zayÕfladÕ÷Õna ve daha riskli hale geldiklerine iúaret
etmektedir.
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Kredi Kartı Sorunları, Finansal Okuryazarlık ve
Finansal Eğitim
Doç. Dr. G. Gülsün Akın*
Doç. Dr. Levent Yıldıran**,1
Öz
Çalışmamızda, Türkiye genelinden rassal olarak seçilmiş 2576 kişiyle yapılan anket verileri
kullanılarak, tüketicilerin kredi kartı kullanma pratikleri incelenmektedir. Yaşanan kredi kartı temerrüt
ve takip sorunlarını azaltmak için bu pratiklerde iyileştirilmesi/düzeltilmesi gereken yönler olup
olmadığı araştırılmaktadır. Tüketicilerin özellikle taksitlendirme ve tüketimi zamana yayma isteği ile
kart edindikleri, genellikle kredi kartı hizmetleri ve diğer bankacılık hizmetlerini bir paket olarak
gördükleri, kart edinirken kartların bonus, mil, prestij gibi fiyat dışı özelliklerine, faiz ve yıllık kullanım
ücreti gibi fiyat özelliklerinden daha çok önem verdikleri görülmektedir. Ayrıca, temerrüt ve takip
sorunu yaşayan kullanıcıların ciddi finansal okuryazarlık sorunları olduğu tespit edilmiştir. Bu tür
kullanıcıların, kredi kartı faiz oranlarını bilmedikleri, kredi kartları ile ne zaman ve nasıl borçlanılması
gerektiğini anlamadıkları, ödeme kolaylıkları nedeniyle gereksiz alışveriş yapabildikleri, bütçeleme
yapamadıkları, yapısal sorunlarını çok pahalı bir finansman yöntemi olan kredi kartları ile çözmeye
çalıştıkları anlaşılmaktadır. Özellikle bu tür kullanıcıları hedefleyen finansal eğitim programlarının, hem
kişilerin refahının artırılmasına, hem de ekonomilerin daha istikrarlı hale getirilmesine katkıda
bulunacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hanehalkı Borçluluğu, Bankacılık Düzenlemeleri, Makro İhtiyati Tedbirler.
JEL Sınıflandırması: G02, G18, G28, D14, D18.
Credit Card Problems, Financial Literacy and Financial Education
Abstract
Using a nationwide survey conducted with randomly selected 2576 credit card holders, we
investigate consumers’ credit card practices. We try to understand whether some of these practices
should be improved/corrected to be able to reduce credit card delinquency and default incidence. We
observe that consumers obtain credit cards mainly for consumption smoothing purposes, that they
mostly view credit card services and general banking services as a bundle, that they pay more
attention to the nonprice attributes of their credit cards like bonus points, travel miles and prestige than
the price attributes like interest rates and annual fees. Moreover, consumers, especially those who
experienced delinquency and default problems, seem to have severe financial literacy problems. We
observe that such consumers do not know the interest rates of credit cards, that they do not
understand when and how to borrow on credit cards, that they can do unnecessary shopping due to
payment facilities of credit cards, that they can not manage their budgets, and that they try to solve
their structural problems with a very costly way of financing. We believe that financial education
programs, especially targeting such consumers, are likely to improve both the welfare of individuals
and the stability of economies.
Keywords: Household Indebtedness, Banking Regulations, Macro Prudential Measures.
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1. Giriú
Türkiye’de kredi kartÕ piyasasÕ, olumlu ekonomik koúullar nedeniyle 2000’li yÕllarÕn
baúÕndan itibaren hÕzla büyümüútür. 2002-2012 yÕllarÕ arasÕnda kart sayÕsÕ yÕllÕk ortalama
yüzde 13 büyümeyle 15,7 milyondan 54,3 milyona, toplam iúlem hacmi yÕllÕk ortalama yüzde
30 büyümeyle 24 milyar TL’den 361 milyar TL’ye yükselmiútir (BKM).1 Bu hÕzlÕ büyüme
sürecinde birçok sorun gündeme gelmiútir. Bu sorunlarÕn bir tarafÕ olan bankalar hakkÕnda,
rekabet eksikli÷i nedeniyle yüksek fiyatlar dayattÕ÷Õ, ciddi karlar elde etti÷i, risk
de÷erlendirmesi yapmadan sokaklarda kredi kartÕ da÷ÕttÕ÷Õ, reklam ve kampanyalarla
harcamayÕ ve borçlanmayÕ özendirdi÷i gibi eleútiriler yapÕlmÕútÕr. AynÕ zamanda, di÷er taraf
olan tüketicilerin, kredi kartlarÕnÕ do÷ru kullanmadÕklarÕ, finansal bilgi ve becerilerinin eksik
oldu÷u, gelir-gider dengesini kuramadÕklarÕ, gereksiz harcama yaptÕklarÕ, fazla miktarda ve
yüksek maliyetle borçlandÕklarÕ úeklinde eleútiriler de mevcuttur.
2000’li yÕllarÕn ilk yarÕsÕnda sektördeki yüksek konsantrasyon, bankalarÕn yüksek
karlÕlÕ÷Õ, yüksek kredi kartÕ faiz oranlarÕ, hÕzla artan kredi kartÕ borçlulu÷u, temerrüt, takip ve
icra vakalarÕ kamuoyunu, politika yapÕcÕlarÕ ve araútÕrmacÕlarÕ epey meúgul etmiútir. Kredi
kartÕ piyasalarÕn kendili÷inden rekabetçi yapÕya ulaúamayabilece÷ine dair görüúlerin de
etkisiyle, 2006 yÕlÕnda 5464 sayÕlÕ Kanun ile kredi kartÕ faiz oranlarÕnÕ belirleme yetkisi Türkiye
Cumhuriyet Merkez BankasÕna verilmiútir. Kuramsal ve ampirik çalÕúmalar kredi kartÕ
sektöründe rekabetçi yapÕnÕn oluúmasÕnÕ engelleyen unsurlar olarak talep tarafÕnda
tüketicilerin kredi kartÕ taleplerinde fiyat esnekli÷inin az oluúuna ve arz tarafÕnda bankalar ile
tüketiciler arasÕndaki bilgi asimetrisine iúaret etmektedirler. Tüketicilerin kredi kartÕ faizlerine
karúÕ cok duyarlÕ olmamalarÕnÕn nedenleri olarak alternatif arama/kart de÷iútirme
maliyetlerinin yüksek oluúu ve tüketicilerin genelde, irrasyonel bir úekilde, planladÕklarÕndan
daha fazla harcama yapmalarÕ gösterilmiútir.
2006 yÕlÕndaki 5464 sayÕlÕ Kanun ile minimun ödeme miktarÕ, faiz hesaplama yöntemi,
limitler, baúvuru yapÕlmadan kredi kartÕ verilmemesi gibi bankalarÕn gelirlerini etkileyen birçok
unsura sÕnÕrlamalar getirilmiú, böylece, faizlerle beraber, bankalarÕn karlÕlÕk ve piyasa
güçlerinde de önemli düúüúler yaúanmÕútÕr (AkÕn vd. 2013). Ancak, tüketicilerin lehine yapÕlan
bu düzenlemelere ra÷men, Tablo 1’de görüldü÷ü üzere, kredi kartlarÕ ile ilgili sorunlarda bir
düúüú yaúanmamasÕ, bu sorunlarda tüketicilerin de bir payÕ olabilece÷ine iúaret etmektedir.2
Bu dönemde kredi kartÕ harcamalarÕnÕ ve borçlanmalarÕnÕ azaltmak için 2010, 2013, 2014
yÕllarÕnda BDDK tarafÕndan, makroihtiyati tedbirler çerçevesinde, minimum ödeme miktarlarÕ
artÕrÕlmÕú, kart limitleri gelirler ile iliúkilendirilmiú, temerrüt durumlarÕnda kart kullanÕmÕ
sÕnÕrlandÕrÕlmÕú, maksimum taksit sayÕlarÕ azaltÕlmÕú, iletiúim ve kuyumculuk ürünlerinde taksit
uygulamalarÕ kaldÕrÕlmÕútÕr.
Tablo 1: Faizler ve Takip OranÕ
YÕl Sonu

Akdi
Faiz
(%)

Gecikme
Faizi
(%)

Kart
SayÕsÕ
(Milyon)

Kiúi BaúÕ
Ortalama
Kart SayÕsÕ*

Takibe
Giren Kiúi
SayÕsÕ**

Takip
3
OranÕ
(%)

2006

5,65

6,29

32,43

1,9

118.636

0,69

2007

5,55

6,20

37,34

2,1

148.564

0,83

2008

4,39

5,14

43,39

2,2

400.428

2.03

2009

3,26

4,01

44,39

2,2

1.246.462

6,17

2010

2,44

2,94

46,96

2,2

824.235

3,86

2011

2,12

2,62

51,36

1,8

671.417

2,35

2012

2,34

2,84

54,29

1,8

907.298

3,01

* BKM Kart Monitör 2009, 2012
** TBB Risk Merkezi (Negatif Nitelikli Ferdi Kredi KartÕ østatistikleri)
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Bu çalÕúmada kredi kartÕ sorunlarÕyla ilgili olarak tüketiciler tarafÕna odaklanÕlacaktÕr.
2009 MayÕs ayÕnda gerçekleútirilen ve bir Tübitak projesi olan “Kredi KartÕ KullanÕmÕ
AraútÕrmasÕ” verileriyle tüketicilerin kredi kartÕ kullanma pratikleri incelenecektir. Temerrüt ve
takip sorunlarÕnÕ azaltmak için bu pratiklerinde iyileútirilmesi/düzeltilmesi gereken yönler olup
olmadÕ÷Õ belirlenecektir. Veriler tüm kredi kartÕ kullanÕcÕlarÕnÕ temsil edecek úekilde rassal
olarak 22 úehir ve 9 kasabadan seçilmiú 2576 kiúiyle yapÕlan anket çalÕúmasÕ sonucunda
toplanmÕútÕr. ølk olarak, tüketicilerin kredi kartlarÕnÕ neden kullandÕklarÕ, nasÕl seçtikleri, ne
kadar araútÕrma yaptÕklarÕ, memnuniyetleri, faiz ve faiz dÕúÕ özelliklere duyarlÕlÕklarÕ, kart
arama ve de÷iútirme maliyetleri, ardÕndan ise, neden borçlandÕklarÕ ve temerrüde düútükleri,
fazla harcama yapÕp yapmadÕklarÕ, finansal bilgi düzeyleri, rasyonel olmayan davranÕúlarda
bulunup bulunmadÕklarÕ, finansal e÷itimin gerekli olup olmadÕ÷Õ, getirilen son sÕnÕrlamalarÕn
yerinde olup olmadÕ÷Õ gibi konulara ÕúÕk tutulmaya çalÕúÕlacaktÕr. Ankete katÕlan kiúiler,
kartlarÕnÕ sadece ödeme aracÕ olarak kullanan ve hiçbir zaman borçlanmayan Düzenli
kullanÕcÕlar, borç alan fakat her zaman en az “minimum ödeme miktarÕ” kadar ödeme yaparak
temerrüt veya takip sorunu yaúamayan Min(+) kullanÕcÕlar, minimumun ödeme miktarÕnÕn
altÕnda ödeme yaparak temerrüde düúen Min(-) kulanÕcÕlar ve Takip sürecine girenler olarak
dört gruba ayrÕlmÕútÕr. Böylece, kredi kartÕ sorunu yaúamayan kullanÕcÕlar ile temerrüde düúen
ve takibe giren kullanÕcÕlar arasÕnda sosyoekonomik, demografik ve davranÕúsal farklÕlÕklar
olup olmadÕ÷Õ anlaúÕlmaya çalÕúÕlacaktÕr. ÇalÕúmamÕz, son derece kapsamlÕ bir anket olan
Kredi KartÕ KullanÕmÕ AraútÕrmasÕ’nÕn tüm sonuçlarÕnÕ basit betimleyici istatistikler ve analizler
kullanarak özetlemekte, böylece piyasa katÕlÕmcÕlarÕna, politika yapÕcÕlara ve
akademisyenlere bu konularda ÕúÕk tutmayÕ hedeflemektedir.
ÇalÕúmamÕz sonucunda tüketicilerin özellikle taksitlendirme ve tüketimi zamana yayma
amacÕyla kart edindikleri, kartlarÕnÕ seçerken en çok bankacÕlÕk hizmetlerine önem verdikleri,
yani öncelikle bankalarÕnÕ seçtikleri, kart özellikleri hakkÕnda fazla araútÕrma yapmadÕklarÕ,
kartlarÕn faiz ve yÕllÕk kullanÕm ücreti gibi fiyat özelliklerine pek dikkat etmedikleri, bonus, mil,
prestij gibi fiyat dÕúÕ özelliklerine fiyat özelliklerinden daha çok önem verdikleri, kart
de÷iútirme maliyetinin banka de÷iútirmekten kaynaklandÕ÷Õ, dile getirilen yo÷un úikayetlere
ra÷men kart memnuniyetlerinin oldukça yüksek oldu÷u ortaya çÕkmaktadÕr. AyrÕca, özellikle
temerrüde düúen ve takibe giren kullanÕcÕlarÕn ciddi bir finansal okuryazarlÕk sorunu oldu÷u,
bu kullanÕcÕlarÕn kredi kartlarÕnÕn özelliklerini anlamadÕklarÕ, kredi kartlarÕ ile ne zaman ve
nasÕl borçlanÕlmasÕ gerekti÷ini bilmedikleri, ödeme hizmetlerinin sa÷ladÕ÷Õ kolaylÕklar
nedeniyle gereksiz alÕúveriú yapabildikleri ve bu nedenle yüksek maliyetlerle borçlanmak
zorunda kaldÕklarÕ görülmektedir. Özellikle bu tür kullanÕcÕlarÕ hedef alan finansal e÷itim
politikalarÕnÕn kredi kartÕ sorunlarÕnÕ azaltma ve istikrarÕ/refahÕ artÕrma potansiyelinin yüksek
oldu÷u anlaúÕlmaktadÕr.4
Gelecekte yapÕlacak kredi kartÕ piyasasÕ düzenlemelerinin istenilen sonuçlarÕ vermesi
için öncelikle tüketicilerin alÕúkanlÕklarÕnÕn, davranÕú biçimlerinin, finansal okuryazarlÕk
düzeylerinin ve varsa irrasyonelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu ba÷lamda
çalÕúmamÕz politika yapÕcÕlarÕn daha sa÷lÕklÕ kararlar vermesine katkÕ sa÷layacaktÕr. AyrÕca,
kredi kartÕ sa÷layÕcÕsÕ bankalarÕn müúterileri hakkÕnda elde edecekleri ayrÕntÕlÕ bilgiler do÷ru
müúteri
memnuniyeti/sadakati
programlarÕ
geliútirmesine
olanak
sa÷layacaktÕr.
ÇalÕúmamÕzÕn ikinci kÕsmÕnda literatür özetlenecek, üçüncü kÕsmÕnda örneklem anlatÕlacak ve
veriler tanÕtÕlacaktÕr. Dördüncü kÕsÕmda, tüketicilerin kredi kartÕ tercihleri ve memnuniyetleri ile
kart de÷iútirme ve alternatif arama maliyetleri incelenecektir. Beúinci kÕsÕmda kredi kartÕ
sorunlarÕnda finansal okuryazarlÕ÷Õn bir etkisi olup olmadÕ÷Õ araútÕrÕlacaktÕr. AltÕncÕ kÕsÕm
sonuçlarÕ özetleyecektir.
2. Literatür Özeti
Kredi kartÕ faiz oranlarÕnÕn rekabetçi seviyelere gelmesini engelleyebilecek piyasa
aksaklÕklarÕ hakkÕnda birçok görüú öne sürülmüútür.5 Örne÷in, Ausubel (1991) talep
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tarafÕnda, alternatif arama/kart de÷iútirme maliyetleri ve bir takÕm tüketici irrasyonellikleri
nedeniyle fiyat esnekli÷inin az oluúuna, arz tarafÕnda ise bankalar ile kart kullanÕcÕlarÕ
arasÕndaki bilgi asimetrisine dikkat çekmiútir. Ausubel kart kullanÕcÕlarÕnÕ üç gruba ayÕrmÕútÕr:
Kredi kartÕ bakiyesini her zaman tam olarak ödeyen ve hiçbir zaman borçlanmayan düzenli
kullanÕcÕlar, borç almayÕ planlamadÕklarÕ halde sÕklÕkla borç almak durumunda kalan
irrasyonel fakat risksiz kullanÕcÕlar ve borç almayÕ planlayan riskli ve likit olmayan kullanÕcÕlar.
ølk grup zaten borçlanmadÕ÷Õ, ikinci grup ise borç almayÕ düúünmedi÷i için kredi kartÕ faiz
oranlarÕna duyarsÕzdÕrlar. Borç almayÕ planlayan ve aslÕnda borcunu ödeme niyetinde olan
üçüncü grup ise faiz oranlarÕna duyarlÕ tek gruptur. Bankalar, yüksek faiz geliri kazandÕran
ikinci grup kullanÕcÕlarÕ tercih ederler. Birinci grup kullanÕcÕlar kar imkanÕ vermedikleri için,
üçüncü grup kullanÕcÕlar ise riskli olduklarÕ için bankalar tarafÕndan tercih edilmezler. Faiz
indirimleri sadece tercih edilmeyen üçüncü grup kullanÕcÕlarÕ cezbedece÷i için, Ausubel,
kullanÕcÕ tiplerinin gözlenemedi÷i ortamlarda, bankalarÕn tek taraflÕ olarak faiz
indirmeyeceklerini iddia etmiútir. Calem ve Mester (1995) ve Calem vd. (2006), irrasyonellik
yerine sabÕrsÕzlÕk ile alternatif arama ve kart de÷iútirme maliyetlerini öne çÕkararak
kullanÕcÕlarÕ gruplara ayÕrmÕú ve aynÕ sonuca ulaúmÕútÕr: Ters seçim nedeniyle, yani kar
sa÷lamayan ve/veya riskli kullanÕcÕlarÕ cezbedece÷i için, bankalar tek taraflÕ olarak faiz
indirmeyeceklerdir.
AkÕn vd. (2011), Kredi KayÕt Bürosu ve Risk Merkezi gibi kuruluúlar nedeniyle,
Türkiye’de bilgi asimetrisinin artÕk önemli bir sorun olmadÕ÷ÕnÕ ve 2006 yÕlÕndaki 5464 sayÕlÕ
Kredi KartlarÕ Kanunu öncesindeki yüksek faizlerin, bankalar arasÕndaki fiyat dÕúÕ rekabetten
kaynaklandÕ÷ÕnÕ ileri sürmüúlerdir. AkÕn vd. (2011), bankalarÕn, kredi kartÕ hizmetleri ve genel
bankacÕlÕk hizmetlerini bir paket olarak sundu÷unu (bundling) veya kart sahiplerinin tüm bu
hizmetleri bir paket olarak algÕladÕ÷ÕnÕ, bu nedenle birçok kiúi için kart de÷iútirmenin banka
de÷iútirmek anlamÕna geldi÷ini belirtmiúlerdir. DolayÕsÕyla, daha düúük faizli baúka bir kredi
kartÕna geçmek kart kullanÕcÕlarÕ için çok maliyetli olaca÷Õndan, geniú úube/ATM a÷Õna sahip
ve zengin hizmetler sunan büyük bankalar kredi kartÕ faizlerini yüksek seviyelerde
tutabilmiúlerdir.
1990’lardan itibaren tüm dünyada hÕzla artan tüketici kredileri, kredi kartÕ kredileri ve
hanehalkÕ borçlulu÷u, birçok çalÕúmayla belgelenmiú, bu konuda kaygÕlar dile getirilmiú ve bu
sorunlar
finansal
okuryazarlÕk
ile
iliúkilendirilmiútir.6
Ancak,
finansal
okuryazarlÕk/bilgi/beceri/davranÕú gibi konulardaki çalÕúmalar özellikle 2008 krizinden sonra
ivme kazanmÕútÕr. Kurumsal birçok baúka nedenin yanÕnda, tüketicilerin bilinçsiz bir úekilde,
koúullarÕnÕ tam anlamadan, imkanlarÕnÕn çok üzerinde ödemelerle, gayrimenkul fiyatlarÕnÕn
artmaya devam edece÷i beklentisiyle, mortgage kredisi almalarÕ krizin önemli nedenlerinden
biri olarak görülmektedir. Bu konudaki çalÕúmalar, finansal bilgi ve becerileri artÕrÕlÕrsa,
tüketicilerin daha do÷ru ve verimli finansal kararlar (harcama, borçlanma, tasarruf, yatÕrÕm)
vereceklerini, böylece, hem kiúisel refahlarÕnÕ artÕracaklarÕnÕ, hem de ekonomilerin daha
istikrarlÕ ve sa÷lÕklÕ bir úekilde büyüyece÷ini öngörmektedirler. Nitekim, yapÕlan araútÕrmalar,
finansal bilgi ve becerileri daha düúük olan tüketicilerin daha yüksek düzeylerde
borçlandÕklarÕnÕ (Disney ve Gatherhood 2011), emeklilikleri ile ilgili olarak daha az planlama
yaptÕklarÕnÕ (Lusardi ve Mitchell 2008, 2007), optimal olmayan yatÕrÕm kararlarÕ verdiklerini
(Campbell 2006), daha pahalÕ yatÕrÕm fonlarÕ ile çalÕútÕklarÕnÕ (Choi vd. 2009), vs., ortaya
koymaktadÕr. Benzer úekilde, Lusardi ve Tufano (2009) bu durumdaki kiúilerin daha yüksek
maliyetlerle borçlandÕklarÕnÕ, örne÷in kredi kartÕ hizmetleri için ödedikleri ücretlerin üçte birinin
finansal okuryazarlÕk kaynaklÕ oldu÷unu, Gathergood (2012) ise otokontrol ve finansal
okuryazarlÕk sorunlarÕ olan tüketicilerin, temerrüt, yüksek maliyetle borçlanma ve aúÕrÕ
borçlanma sorunlarÕnÕ daha sÕk yaúadÕklarÕnÕ ileri sürmüúlerdir.
Finasal okuryazarlÕk (literacy) veya yeterlilik (capability), OECD ve Dünya BankasÕ
tarafÕndan, tüketicilerin/yatÕrÕmcÕlarÕn finansal refahlarÕnÕ artÕrabilmek için do÷ru davranÕúlar
benimsemeleri, nereden bilgi alÕnabilece÷ini bilmeleri, yeterli bilgi ile kararlar verebilmeleri,
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finansal ürün ve kavramlarÕ bilmeleri, finansal risk ve fÕrsatlarÕ yönetebilmeleri olarak
tanÕmlanmaktadÕr. Atkinson ve Messy (2012) finansal okuryazarlÕ÷Õ üç bileúene ayÕrmÕútÕr:
Bilgi, davranÕú ve tutum. Kiúilerin önemli finansal kavramlarÕ bilmeleri ve getiri hesabÕ
yapabilmeleri finansal bilgi, bütçeleme yapabilmeleri, harcamalarÕnÕ dikkatli, ödemelerini
zamanÕnda yapmalarÕ, gelir-gider dengesini kurabilmeleri ve uzun vadeli plan/yatÕrÕm
yapmalarÕ finansal davranÕú, tüketim, harcama ve tasarruf e÷ilimleri ise finansal tutum olarak
tanÕmlanmÕútÕr. OECD (Atkinson ve Messy 2012) ve World Bank (2013) çalÕúmalarÕ
dünyadaki birçok ülkede (geliúmiú olanlar dahil), tüketicilerin finansal okuryazarlÕk
düzeylerinin çok düúük oldu÷unu ve optimal olmayan finansal davranÕúlar benimsediklerini
belgelemektedir. Küresel düzeyde finansal e÷itimi artÕrmak, bu konuda bilgi ve kaynak
paylaúÕmÕnÕ sa÷lamak, araútÕrmalarÕ desteklemek için 2008 yÕlÕnda OECD çatÕsÕ altÕnda
UluslararasÕ Finansal E÷itim A÷Õ, INFE (International Network on Financial Education),
kurulmuú ve 2012 G-20 Liderler zirvesinde ülkelere finansal e÷itimi artÕrmak için ulusal
stratejilerini oluúturma ça÷rÕsÕ yapÕlmÕútÕr. Türkiye’nin de dahil oldu÷u birçok ülke INFE
deste÷i ile bu çalÕúmalara baúlamÕú, TCMB, BDDK, TBB, BKM bu konuda giriúimlerde
bulunmuúlardÕr.
3. Örneklem, Veriler, Betimleyici østatistikler
Tüketicilerin kredi kartÕ edinme ve kullanma pratiklerini belirlemeyi amaçlayan Kredi
KartÕ KullanÕmÕ AraútÕrmasÕ’nda hedef kitle Türkiye’deki kredi kartÕ kullanÕcÕlarÕdÕr. Kredi
kartlarÕ daha çok kentsel bölgelerde kullanÕldÕ÷Õ için anketin NUTS2 düzeyindeki 26 kentsel
bölgede yapÕlmasÕ planlanmÕútÕr.7 Kredi kartÕ kullanÕcÕlarÕnÕn bölgelere da÷ÕlÕmÕ
bilinmedi÷inden, anketlerin bölgelere da÷ÕlÕmÕnÕ belirlemek için bölgelerdeki POS cihazÕ ve
banka úubesi sayÕlarÕ araç olarak kullanÕlmÕútÕr. Her bölgeden rassal olarak bir il seçilmiútir.
Belirlenen da÷ÕlÕm yöntemine göre, bu illerden Kastamonu, Mardin, Van ve A÷rÕ’ya düúen
anket sayÕsÕ 30’un altÕnda kalmÕútÕr. Maliyet nedeniyle bu kritik seviyenin altÕndaki anketler
aynÕ NUTS1 bölgesindeki di÷er illere yukarÕda belirlenen da÷ÕlÕm yöntemi kullanÕlarak tekrar
da÷ÕtÕlmÕútÕr. Anketler il merkezlerinde yapÕlmÕú, fakat yetiúkin nufusu en az 45,000 olan ve
yukarÕda belirlenen kriterlere göre en az 30 anket da÷ÕtÕlabilecek ilçeler varsa bu ilçelerden
büyüklük sÕrasÕna göre bir veya ikisine 30 anket gönderilmiútir. Belirlenen 22 il, 9 ilçe ve bu
merkezlerde yapÕlan anket sayÕlarÕ Tablo 2 ve Tablo 3’de verilmiútir.
Anket yapÕlacak haneler kümeden rassal örneklem yöntemiyle belirlenmiútir. Seçmen
listeleri kullanÕlarak, anket yapÕlacak bölgelerden rassal olarak 250 asil 50 yedek mahalle
seçilmiútir. ArdÕndan, Maliye BakanlÕ÷Õ’nÕn sokak verileri kullanÕlarak, mahallelerden, her
sokakta iki görüúme yapÕlaca÷Õ düúünülerek, rassal úekilde beú asil iki yedek sokak
seçilmiútir. Sonuçta, her mahalleden 10 kiúi olacak úekilde, toplam 2500 kiúi ile görüúme
yapÕlmasÕ planlanmÕútÕr. Her sokaktaki ilk hane süpervizör tarafÕndan rassal olarak
belirlenmiú, görüúme mümkün olmazsa üç hane sonrasÕna gidilmiútir. Kredi kartÕ kullanÕcÕlarÕ
genellikle çalÕúan kiúiler oldu÷undan görüúmeler ço÷unlukla akúamlarÕ ve haftasonlarÕ
yapÕlmÕútÕr. YapÕlan görüúmelerin yüzde 30’u telefon ile veya adreslerine gidilerek teyit
edilmiútir. Görüúmeler, “Kredi kartÕnÕz var mÕ?” ve “Kredi kartÕ seçimi ve ödeme kararlarÕnÕ siz
mi veriyorsunuz?” filtre sorularÕna “Evet” cevabÕ verenlerle yapÕlmÕú, hanede bu durumda
birden fazla kiúi varsa alfabetik olarak önde olan kiúi ile görüúülmüútür. Filtre sorularÕnÕ
geçenler içinde görüúme yapÕlanlarÕn oranÕ yüzde 65’tir.
Ankete katÕlanlara, sosyoekonomik ve demografik özelliklerinin yanÕnda, kredi kartlarÕnÕ
nasÕl edindikleri, nasÕl kullandÕklarÕ ile ilgili sorular sorulmuú ve verilen cevaplar, kullanÕcÕlar
dört gruba ayrÕlarak (son 12 aydaki davranÕúlarÕna göre) incelenmiútir: KartlarÕnÕ sadece
ödeme amaçlÕ kullanan, ekstre ödemelerini her zaman tam olarak yapan ve hiç
borçlanmayan Düzenli kullanÕcÕlar, kartlarÕ ile borçlanan fakat her zaman en az minimum
ödeme miktarÕ kadar ödeme yapan ve dolayÕsÕyla temerrüt veya takip sorunu yaúamayan
Min(+) kullanÕcÕlar, minimumun altÕnda ödeme yaparak temerrüde düúen Min (-) kullanÕcÕlar
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ve Takip sürecine giren kullanÕcÕlar.8 Kredi kartÕna borçlanan kullanÕcÕlara son 12 ay içinde
kaç kez minimumun altÕnda ödeme yaptÕklarÕ ve bunun nedenleri sorulmuú, birden fazla
neden gösterebilecekleri belirtilmiútir (Tablo 31 ve 32). Minimumun altÕnda ödeme yapmÕú
olanlar (tek neden olarak “ödeme tarihini unuttum” diyenler haric) Min(-) olarak
sÕnÕflandÕrÕlmÕútÕr. Takibe giren kullanÕcÕlarÕ belirlemek için “KartÕnÕzÕn takibe girdi÷i oldu mu?”
ve “Evet ise, hangi yÕllarda oldu?” sorularÕna verilen cevaplar kullanÕlmÕútÕr. Son 12 ayda
takibe giren kullanÕcÕlarÕ tam olarak belirlemek mümkün olmasa da, anket 2009 MayÕs ayÕnda
yapÕldÕ÷Õ için, 2008 veya 2009 yÕllarÕnda takibe girmiú olanlar Takip grubu olarak
sÕnÕflandÕrÕlmÕútÕr.
Tablo 2: Seçilen øller ve Anket SayÕlarÕ
østanbul
Ankara
øzmir*
Antalya*
Bursa*
Denizli
øçel*
Kocaeli*
Samsun*
Manisa*
Trabzon
BalÕkesir
Konya
Kayseri
Gaziantep
Hatay*
Edirne
Malatya
DiyarbakÕr
Zonguldak
Nevúehir
Erzurum
TOPLAM
* ølçelerinde anket yapÕlan iller

687
234
194
129
128
121
121
108
98
87
82
73
65
64
63
60
54
49
44
40
38
37
2576

Tablo 3: Seçilen ølçeler ve Anket SayÕlarÕ
Alanya
ønegöl
øskenderun
Tarsus
Ödemiú
Gebze
Derince
Turgutlu
Bafra

Antalya
Bursa
Hatay
øçel
øzmir
Kocaeli
Kocaeli
Manisa
Samsun

29
30
28
30
32
30
30
31
30

Ankete katÕlanlarÕn sosyoekonomik ve demografik özellikleri ile ilgili betimleyici
istatistikler, toplu olarak ve gruplar halinde, Tablo 4’de verilmiútir. Gruplar arasÕ farklÕlÕklarÕ
karúÕlaútÕrmak için Düzenli grup referans olarak alÕnmÕú ve di÷er gruplara ait ortalama ve
oranlarÕn, istatiksel olarak anlamlÕ derecede referans gruptan farklÕ olup olmadÕklarÕnÕ
anlamak için t-testi veya z-testi yapÕlmÕútÕr. Tabloda görüldü÷ü üzere, ortalama hanehalkÕ
sayÕsÕ, 2576 kiúilik tüm grup için 3,64, 1782 kiúilik düzenli ödeyiciler için 3,61dir. østatistiksel
olarak, minimumun altÕnda ödeme yapanlarÕn, düzenli kullanÕcÕlara göre, daha kalabalÕk
ailelerden oldu÷unu söylemek mümkündür. AynÕ úekilde, minimumun altÕnda ödeme yapan
grupta, düzenli gruba göre, yaú ortalamasÕ daha düúük, BoúDulAyrÕ (BoúanmÕú, dul veya ayrÕ
yaúayan) olma oranÕ daha yüksektir. Minimumun üzerinde ödeme yapanlarÕn ortalama hane
gelirleri düzenli gruba göre daha yüksektir. Ancak, dikkat edilece÷i üzere, temerrüt ve takip
sorunu yaúayan son iki grubun ortalama hane gelirlerinin düzenli gruptan farklÕ oldu÷unu
söylemek mümkün de÷ildir. Referans grup olan düzenli kullanÕcÕlara kÕyasla istatistiksel
olarak farklÕ bulunan di÷er sonuçlar úunlardÕr: Minimumun altÕnda ödeme yapan ve takibe
giren gruplarda kadÕnlarÕnÕn oranÕ daha düúük, Terk/ølk/Orta (ølkokul terk, ilkokul mezunu
veya ortaokul mezunu) oranÕ daha yüksek, üniversite mezunu oranÕ daha düúüktür;
minimumun altÕnda ödeme yapan grupta özel sektörde calÕúma oranÕ daha yüksek, devlette
çalÕúma oranÕ daha düúüktür; ciftçilerin oranlarÕ kredi kullanan gruplarda daha yüksektir;
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iúsizlerin son iki grupta bulunma oranlarÕ, düzenli grupta bulunma oranlarÕndan daha
yüksektir, çalÕúmayanlarÕn ise aksine düzenli grupta olma oranlarÕ son iki grupta bulunma
oranlarÕndan daha yüksektir. Özetle, kredi kartÕ sorunu yaúayan gruplarda, Düzenli gruba
göre istatistiksel olarak, hane gelirinin daha düúük olmadÕ÷ÕnÕ, fakat hanelerin daha kalabalÕk,
e÷itim seviyesinin daha düúük, yaúlarÕn daha genç, BosDulAyrÕ oranÕnÕn daha yüksek, kadÕn
olma oranÕnÕn daha az, çiftçi, mevsimsel iúçi veya iúsiz olma oranlarÕnÕn daha yüksek
oldu÷unu söylemek mümkündür.
Tablo 4: Betimleyici østatistikler
Düzenli gruba göre ortalama farklÕlÕklarÕ parantez içinde t-istatistikleri ile verilmiútir. *,**,***, sÕrasÕyla,
%10, %5, %1 anlamlÕlÕk derecelerini göstermektedir.
Tüm
(2576)
Max
St.Sap

Düzenli
(1782)
Ortalama

Gözlem

Min

HanehalkÕ SayÕsÕ

2575

1

15

1,39

Ortalam
a
3,64

Yaú

2571

18

83

12,02

38,01

38,45

Evli

2575

0

1

0,45

0,71

0,72

Bekar

2575

0

1

0,43

0,25

0,25

BoúDulAyrÕ

2575

0

1

0,19

0,04

0,03

KadÕn

2576

0

1

0,45

0,29

0,30

Hane Gelir

2413

0

34400

1793,93

2231,89

2191,20

K.K. Limit

2528

100

40000

2929,13

2435,55

2505,64

Terk/ølk/Orta

2576

0

1

0,47

0,33

0,31

Lise

2576

0

1

0,48

0,36

0,35

Üniversite

2576

0

1

0,46

0,31

0,34

Devlet

2573

0

1

0,39

0,19

0,20

Özel

2573

0

1

0,49

0,39

0,38

Serbest

2573

0

1

0,37

0,16

0,16

Çiftçi/Mevsim

2573

0

1

0,18

0,03

0,03

øúsiz

2573

0

1

0,18

0,03

0,03

ÇalÕúmÕyor

2573

0

1

0,39

0,19

0,21

Sahil

2576

0

1

0,47

0,68

0,67

Karadeniz

2576

0

1

0,28

0,09

0,08

Orta Anadolu

2576

0

1

0,36

0,16

0,17

Do÷u Anadolu

2576

0

1

0,26

0,07

0,08

ølçe

2576

0

1

0,31

0,11

0,11

3,61

Min (+)
(256)
Ortalam
a
3,63
(0,26)
37,57
(-1,06)
0,71
(-0,28)
0,26
(0,37)
0,03
(0,20)
0,30
(0,27)
2587,11
(3,05)***
2420,19
(-0,43)
0,34
(1,03)
0,38
(0,89)
0,28
(-1,94)*
0,18
(-077)
0,39
(0,42)
0,16
(-0,21)
0,05
(2,48)**
0,04
(1,61)
0,17
(-1,62)
0,72
(1,55)
0,09
(0,57)
0,11
(-2,24)**
0,07
(-0,24)
0,07
(-1,79)*

Min (-)
(522)
Ortalama
3,77
(2,27)**
36,72
(-2,85)***
0,69
(-1,08)
0,26
(0,29)
0,05
(1,91)*
0,24
(-2,44)***
2209,87
(0,23)
2224,51
(-1,87)*
0,38
(2,91)***
0,38
(1,14)
0,24
(-4,12)***
0,14
(-3,09)***
0,43
(2,02)**
0,18
(1,48)
0,05
(2,49)**
0,06
(3,66)***
0,14
(-3,53)***
0,71
(1,83)*
0,09
(0,50)
0,13
(-1,87)*
0,06
(-1,16)
0,10
(-0,49)

9

Takip
(67)
Ortalama
3,66
(0,28)
38,36
(0,05)
0,72
(0,01)
0,22
(-0,50)
0,06
(1,14)
0,15
(-2,60)***
2223,02
(0,15)
2702,27
(0,50)
0,48
(2,87)***
0,36
(0,13)
0,16
(-2,97)***
0,16
(-0,80)
0,34
(-0,55)
0,19
0,86)
0,06
(1,63)
0,13
(5,23)***
0,10
(-2,12)**
0,72
(0,79)
0,06
(-0,68)
0,15
(-0,41)
0,07
(-0,11)
0,04
(-1,71)*
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4. Tercihler, Memnuniyet, Kart De÷iútirme ve Alternatif Arama
Tüketicilerin kredi kartÕnÕ kullanma nedenleri önem derecesine göre Tablo 5’de
verilmiútir. Tablo 6’da bu nedenler sÕnÕflandÕrÕlarak özetlenmiútir. Tablo 5’de verilen
nedenlerin önem dereceleri her grup için aúa÷Õ yukarÕ aynÕdÕr. Bu nedenlerden “taksitlerden
faydalanma”, “tüketimi zamana yayma” sÕnÕfÕna dahil edilebilece÷i halde, tüm gruplar
tarafÕndan en önemli nedenlerden biri olarak nitelendirildi÷i için, Tablo 6’da ayrÕ olarak
sÕnÕflandÕrÕlmÕútÕr.
Tablo 5: Kredi kartÕ kullanmanÕzda sayaca÷Õm nedenler ne derece etkilidir? Lütfen en çok
önem verdi÷iniz nedenlere 5, hiç önem vermedi÷iniz nedenlere 1 verecek úekilde 1 ila 5
arasÕnda derecelendiriniz.
Ortalama
Tüm

Düzenli

Min (+)

Min (-)

Takip

1

Nakit sÕkÕúÕklÕ÷Õ oldu÷u zamanlarda alÕúveriú yapabilmem

3,72

3,61

3,98

3,92

4,13

2

Taksitlerden faydalanmak istemem

3,69

3,65

3,78

3,80

3,82

3

Nakit taúÕmak istememem

2,91

2,99

2,69

2,77

2,69

4

Ekstrelerim sayesinde harcamalarÕmÕn dökümünü görebilmem

2,76

2,74

2,91

2,77

2,97

5

Ekstrenin tamamÕnÕ ödemeyerek borçlanabilme imkanÕ olmasÕ

2,72

2,57

3,06

3,02

3,21

6

øndirim ve akaryakÕt kampanyalarÕndan faydalanmak istemem

2,70

2,73

2,66

2,66

2,76

7

Nakit sÕkÕúÕklÕ÷Õ oldu÷u zamanlarda nakit avans çekebilmem

2,69

2,58

2,77

3,01

3,43

8

Rezervasyonlu iúlemleri yapmada (bilet, otel vb) kolaylÕk sa÷lamasÕ

1,84

1,85

1,84

1,82

1,78

9

ønternet alÕúveriúlerinde gereksinim duymam

1,78

1,80

1,74

1,74

1,46

10

YurtdÕúÕ alÕúveriúlerde kolaylÕk sa÷lamasÕ

1,47

1,50

1,40

1,41

1,49

Tablo 6: Özet
Düzenli gruba göre ortalama farklÕlÕklarÕ parantez içinde t-istatistikleri ile verilmiútir. *,**,***, sÕrasÕyla,
%10, %5, %1 anlamlÕlÕk derecelerini göstermektedir.
Taksitlerden faydalanmak istemem(2)
Tüketimi zamana yayma (1,5,7)
Ödeme hizmetleri (3,4)
Promosyonlardan faydalanmak istemem (6)
Rezervasyonlu iúlemleri yapmada (bilet, otel vb) kolaylÕk sa÷lamasÕ
ønternet alÕúveriúlerinde gereksinim duymam
YurtdÕúÕ alÕúveriúlerde kolaylÕk sa÷lamasÕ

Tüm
Düzenli
3,69
3,65
3,04

2,92

2,84

2,86

2,70

2,73

1,84

1,85

1,78

1,80

1,47

1,50

Min (+)
3,78
(1,59)
3,27
(5,19)***
2,80
(-0,85)
2,66
(-0,71)
1,84
(-0,03)
1,74
(-0,66)
1,40
(-1,38)

Min (-)
3,80
(2,60)***
3,32
(7,99)***
2,77
(-1,62)
2,66
(-0,71)
1,82
(-0,43)
1,74
(-0,84)
1,41
(-1,74)*

Takip
3,82
(1,15)
3,59
(5,34)***
2,83
(-0,25)
2,76
(0,19)
1,78
(-0,45)
1,46
(-2,14)**
1,49
(-0,03)

Tablo 6’daki özet sÕnÕflandÕrmada, taksitlerden faydalanma, tüm gruplar için, kredi kartÕ
kullanmanÕn en önemli nedeni olarak gözükmektedir, ama minimumun altÕnda ödeme
yapanlar taksitlere düzenli ödeyicilerden daha fazla önem atfetmektedirler. AyrÕca, do÷al
olarak, kredi kartlarÕnÕn kredi özelli÷ini kullanan son üç grubun, tüketimi zamana yaymaya,
düzenli kullanÕcÕlardan daha fazla önem verdi÷i görülmektedir. Buradaki genel sonuç ise, tüm
kullanÕcÕlarÕn, kredi kartlarÕnÕn tüketimi zamana yayma hizmetlerine ödeme hizmetlerinden
daha fazla önem vermeleri, bir baúka deyiúle tüketimi zamana yayma hizmetlerinden daha
fazla fayda sa÷lÕyor olmalarÕdÕr. Tüketicilere hangi bankanÕn kredi kartÕnÕ asÕl kartlarÕ olarak
tanÕmladÕklarÕ sorulmuú ve verilen cevaplar, kart çÕkaran bankalar Kamu, Dört Büyük, OrtaKüçük ve KatÕlÕm olarak sÕnÕflandÕrÕlarak, Tablo 7’de sunulmuútur. Tablo 8 tüketicilerin bu
kartlarÕ asÕl kartlarÕ olarak seçme nedenlerini önem derecesine göre, Tablo 9 ise bu
nedenlerin özet sÕnÕflandÕrmasÕnÕ vermektedir. Her iki tablo da bu seçimde tüm gruplar için en
önemli faktörün banka özellikleri oldu÷unu ortaya koymaktadÕr. Bir baúka deyiúle,
kullanÕcÕlarÕn ço÷u önce bankalarÕnÕ seçmekte veya müúterisi olduklarÕ bankalarÕnÕn kredi
kartÕnÕ kullanmaktadÕrlar. Bu sonuç, AkÕn vd. (2011)’in ileri sürdü÷ü, tüketicilerin ço÷unlukla
genel bankacÕlÕk hizmetleri ile kredi kartÕ hizmetlerini bir paket olarak gördükleri görüúünü
desteklemektedir.
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Tablo 7: Hangi bankanÕn kartÕnÕ asÕl kredi kartÕnÕz olarak tanÕmlarsÕnÕz?
Dört Büyük
Orta ve Küçük
Kamu
KatÕlÕm
Toplam

Gözlem
1812
459
249
56
2576

%
70,34
17,82
9,67
2,17
100,00

Tablo 8: Size sayaca÷Õm nedenler bu kartÕ (asÕl kart olarak) kullanmanÕzda ne derece etkilidir?
Çok etkiliyse 5, hiç etkili de÷ilse 1 olacak úekilde derecelendiriniz.
Ortalama
1

ùube ve Bankamatik a÷ÕnÕn yaygÕn olmasÕ

3,21

2

Sürekli çalÕúÕlan bankanÕn kredi kartÕ olmasÕ VEYA maaúÕn bu bankaya yatmasÕ

3,10

3

Daha fazla taksit imkânÕ sunmasÕ

3,04

4

Daha çok yerde indirim kampanyasÕ sunmasÕ

2,85

5

Prestijli bir kart olmasÕ

2,62

6

Daha çok bonus/parapuan/mil vs. veriyor olmasÕ

2,60

7

Limitinin yüksek olmasÕ

2,51

8

ølk kullandÕ÷Õm kart olmasÕ

2,49

9

YÕllÕk aidatÕn az ya da hiç olmamasÕ

2,37

10

Faiz oranlarÕnÕn düúüklü÷ü

2,32

11

AkaryakÕt alÕúveriúlerinde promosyon sa÷lamasÕ

2,23

12

Kredi kartÕ reklamlarÕnÕn bilgi verici ve etkileyici olmasÕ

2,18

13

ønternet ve telefonla verilen kredi kartÕ hizmetlerinin iyi olmasÕ

2,11

14

TanÕdÕklarÕmÕn tavsiyesi

2,00

15

Sigorta, Promosyon, Vale Parking gibi ekstra olanaklar sa÷lamasÕ

1,82

16

Ailemin bu kartÕ kullanÕyor olmasÕ

1,79

17

Sanal kart hizmeti sunmasÕ

1,68

18

TakÕm, okul gibi yakÕnlÕk duydu÷um bir kurumun kartÕ olmasÕ

1,66

Tablo 9: Özet
Düzenli gruba göre ortalama farklÕlÕklarÕ parantez içinde t-istatistikleri ile verilmiútir. *,**,***, sÕrasÕyla,
%10, %5, %1 anlamlÕlÕk derecelerini göstermektedir.
Ortalama
Tüm
BankanÕn özellikleri (1,2)
Daha fazla taksit imkânÕ sunmasÕ
Fiyat dÕúÕ özellikler (4,5,6,11)
Limitinin yüksek olmasÕ
ølk kullandÕ÷Õm kart olmasÕ
Fiyatla ilgili özellikler (9, 10)
Kredi kartÕ reklamlarÕnÕn bilgi verici ve etkileyici olmasÕ
TanÕdÕklarÕmÕn tavsiyesi
Geliúmiú fiyat dÕúÕ özellikler (13,15,17)
Ailemin bu kartÕ kullanÕyor olmasÕ
TakÕm, okul gibi yakÕnlÕk duydu÷um bir kurumun kartÕ
olmasÕ

3,15

Düzenli
3,19

3,04

3,06

2,57

2,61

2,51

2,52

2,49

2,50

2,34

2,37

2,18

2,22

2,00

2,04

1,87

1,90

1,79

1,84

1,66

1,69

Min (+)
3,05
(-1,85)*
2,94
(-1,34)
2,39
(-2,96)***
2,45
(-0,71)
2,48
(-0,22)
2,27
(-1,18)
2,09
(-1,38)
1,77
(-3,03)***
1,75
(-2,14)**
1,66
(-2,03)**
1,55
(-1,79)*

Min (-)
3,10
(-1,55)
3,03
(-0,41)
2,55
(-1,06)
2,52
(0,01)
2,47
(-0,33)
2,29
(-1,30)
2,12
(-1,46)
1,95
(-1,34)
1,84
(-1,19)
1,69
(-2,39)**
1,61
(-1,43)

Takip
2,97
(-1,59)
2,76
(-1,73)*
2,52
(-0,68)
2,72
(1,10)
2,48
(-0,11)
2,15
(-1,40)
2,09
(-0,76)
2,01
(-0,15)
1,64
(-2,02)**
1,61
(-1,42)
1,57
(-0,84)
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Tablo 8 ve 9’da ortaya çÕkan bir baúka önemli sonuç ise, yo÷un úikayetlere ra÷men,
tüketicilerin kartlarÕnÕ seçerken faiz oranlarÕ, yÕllÕk kullanÕm ücretleri gibi fiyat ile ilgili
özelliklere aslÕnda pek önem vermedikleridir. Fiyat ile ilgili özellikler, tüm gruplar için, önemli
özellikler sÕralamasÕnda ancak ortalarda yer bulmaktadÕr. Tüm kullanÕcÕlarÕn, bonus, mil,
prestij, indirim, taksit gibi fiyat dÕúÕ özelliklere fiyatlardan daha fazla önem vermeleri dikkat
çekicidir. Bu sonuç, bankalarÕn ürün farklÕlaútÕrma stratejilerininde baúarÕlÕ oldu÷u ve kredi
kartÕ piyasasÕnda hüküm süren rekabetin fiyat rekabeti de÷il, ürün farklÕlaútÕrmaya dayalÕ
tekelci rekabet (monopolistic competition) oldu÷u úeklinde de÷erlendirilebilir. Gruplar arasÕ
farklara bakÕldÕ÷Õnda, banka özellikleri ile bonus, mil, indirim, promosyon, internet hizmeti,
sanal kart uygulamasÕ gibi fiyat dÕúÕ özelliklere, düzenli kullanÕcÕlarÕn, minimumun üzerinde
ödeme yapan kullanÕcÕlardan daha fazla önem verdi÷i görülmektedir. AyrÕca, minimumun
üzerinde ödeme yapan kullanÕcÕlar, kartlarÕnÕ seçerken tanÕdÕk tavsiyesi, aile fertlerinin
kartlarÕ, takÕmdaúlÕk gibi somut olmayan kriterlere daha az önem vermektedirler.
Tablo 10 kullanÕcÕlarÕn kartlarÕndan ne derece memnun olduklarÕnÕ göstermektedir. Dile
getirilen yo÷un úikayet ve eleútirilere ra÷men kullanÕcÕlarÕn %80’inin kartlarÕndan oldukça
memnun oldu÷u (4 ve 5), ancak yüzde 6’sÕnÕn pek memnun olmadÕ÷Õ (1 ve 2) görülmektedir.
Memnuniyet konusunda gruplar arasÕ farklar dikkat çekicidir. Düzenli kullanÕcÕlarÕn
memnuniyeti, istatistiksel olarak, di÷er gruplardan önemli ölçüde fazladÕr. Memnuniyet di÷er
gruplarda kademeli olarak azalmaktadÕr. Takibe girenler do÷al olarak memnuniyeti en düúük
olan gruptur. Tablo 11 ise memnuniyet derecelerini banka gruplarÕna göre incelemektedir.
Referans grup olarak dört büyük banka alÕndÕ÷Õnda, istatistiksel olarak, katÕlÕm bankalarÕndaki
memnuyetin daha yüksek, orta ve küçük bankalardaki memnuniyetin daha düúük oldu÷unu
söylemek mümkündür. KullanÕcÕ gruplarÕnÕn bankalara da÷ÕlÕmÕnÕ veren Tablo 12 bankalar
arasÕndaki memnuniyet farkÕna bir açÕklama getirmektedir. Dikkat edilece÷i üzere, kullanÕcÕ
gruplarÕnÕn Dört Büyük, Kamu ve KatÕlÕm bankalarÕndaki da÷ÕlÕmlarÕ arasÕnda istatistiksel
olarak bir fark bulunmamaktadÕr. Örne÷in, düzenli kullanÕcÕlarÕn bu bankalardaki oranlarÕ
sÕrasÕyla yüzde 70,80, yüzde 71,48 ve yüzde 69,64’dür. Ancak, referans grup olan Dört
Büyük bankaya göre, Orta ve Küçük bankalardaki düzenli kullanÕcÕlarÕn oranÕ istatistiksel
olarak daha düúüktür (yüzde 61,43). AynÕ úekilde temerrüt ve takip sorunu yaúayan
kullanÕcÕlarÕn oranlarÕ Dört Büyük bankada yüzde 19,25 ve yüzde 2,15 iken, Orta ve Küçük
bankalarda bu oranlar sÕrasÕyla yüzde 26,79, yüzde 4,35’dir. Kredi kartÕ sorunu yaúayan riskli
kullanÕcÕlarÕn Orta ve Küçük bankalarÕ daha çok tercih etmeleri ve kart memnuniyetinin bu
bankalar için daha düúük olmasÕ dikkat çekicidir.
Tablo 10: AsÕl kredi kartÕnÕz olarak nitelendirdi÷imiz bu karttan ne derece memnunsunuz? Çok
memnunsanÕz 5, hiç memnun de÷ilseniz 1 olacak úekilde 1 ila 5 arasÕnda bir derece veriniz.
Düzenli gruba göre ortalama farklÕlÕklarÕ parantez içinde t-istatistikleri ile verilmiútir. *,**,***, sÕrasÕyla,
%10, %5, %1 anlamlÕlÕk derecelerini göstermektedir.
Tüm
Kart
Memnuniyeti
1

Düzenli

Min (+)

Min (-)

Takip

Gözlem

Yüzde

Gözlem

Yüzde

Gözlem

Yüzde

Gözlem

Yüzde

Gözlem

Yüzde

68

2,65

35

1,97

9

3,52

20

3,84

9

13,43

2

98

3,82

42

2,37

10

3,91

43

8,25

9

13,43

3

334

13,01

203

11,44

36

14,06

92

17,66

19

28,36

4

1.711

66,63

1.233

69,46

167

65,23

306

58,73

24

35,82

5

357

13,90

262

14,76

34

13,28

60

11,52

6

8,96

2.568

100

1.775

100

256

100

521

100

67

100

Toplam
Ortalama

56

3,85

3,93

3,81
(-2,37)**

3,66
(-6,94)***

3,13
(-8,51)***
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Tablo 11: AsÕl kredi kartÕnÕz olarak nitelendirdi÷imiz bu karttan ne derece memnunsunuz?
Dört Büyük bankaya göre ortalama farklÕlÕklarÕ parantez içinde t-istatistikleri ile verilmiútir. *,**,***,
sÕrasÕyla, %10, %5, %1 anlamlÕlÕk derecelerini göstermektedir.
Kart memnuniyeti

Gözlem

Ortalama

St. Sap.

Tüm

2568

3,85

0,80

Dört Büyük

1809

3,88
3,69
(-4,41)***
3,91
(0,51)
4,07
(1,80)*

0,78

Orta ve Küçük

457

Kamu

246

KatÕlÕm

56

0,88
0,73
0,78

Tablo 12: KullanÕcÕ gruplarÕnÕn bankalara da÷ÕlÕmÕ.
Düzenli gruba göre oran farklÕlÕklarÕ parantez içinde z-istatistikleri ile verilmiútir. *,**,***, sÕrasÕyla, %10,
%5, %1 anlamlÕlÕk derecelerini göstermektedir.
Tüm (2576)
Gözlem

Yüzde

1782

69,17

1283

256

9,93

522
67

Düzenli
Min (+)
Min (-)
Takip

Dört Büyük
(1812)
Gözlem Yüzde

10

Orta ve Küçük (459)

Kamu (249)

KatÕlÕm (56)

Gözlem

Yüzde

Gözlem

Yüzde

Gözlem

Yüzde

70,80

282

178

9,65

48

20,26

347

19,15

123

2,60

39

2,15

20

71,48
(0,22)
10,44
(0,39)
16,86
(-0,86)
3,21
(1,05)

39

175

61,43
(-3,87)***
10,45
(0,51)
26,79
(3,61)***
4,35
(2,65)***

69,64
(-0,19)
12,50
(0,71)
17,85
-(0,24)
0
-(1,11)

26
42
8

7
10
0

Tablo 13, tüketicilerin yüzde 47’sinin birden fazla bankanÕn kredi kartÕnÕ kullandÕ÷ÕnÕ
göstermektedir. Tablo 14, kullanÕcÕlarda ortalama olarak 1,77 farklÕ bankanÕn kartÕ
bulundu÷unu, fakat kredi kullanan son üç gruptakilerin istatistiksel olarak düzenli
gruptakilerden daha fazla sayÕda bankanÕn kartÕnÕ kullandÕklarÕnÕ ortaya koymaktadÕr. Bu
sonuç, borçlanan gruplarÕn borçlanma miktarÕnÕ artÕrmak için daha fazla sayÕda kart
kullandÕklarÕnÕ düúündürmektedir. Tablo 15’de, asÕl kartÕ kamu veya katÕlÕm bankasÕndan
olanlarÕn, farklÕ bir bankanÕn kartÕna sahip olma oranlarÕnÕn (sÕrasÕyla, yüzde 34 ve yüzde 38),
dört büyük bankanÕn müúterilerine göre (yüzde 49) anlamlÕ derecede daha düúük oldu÷u
görülmektedir. Bu sonuç, asÕl kartÕ kamu veya katÕlÕm bankasÕndan olanlar için müúteri
sadakatÕnÕn daha yüksek oldu÷u, borçlanma miktarÕnÕn daha düúük oldu÷u veya kart
de÷iútirme maliyetlerinin daha yüksek oldu÷u úeklinde yorumlanabilir.11
Tablo 13: FarklÕ bankalardan olan kredi kartÕ sayÕsÕ

Total

Tablo 14: FarklÕ Banka-Kart Da÷ÕlÕmÕ-1
Düzenli gruba göre ortalama farklÕlÕklarÕ
parantez içinde t-istatistikleri ile verilmiútir.
*,**,***, sÕrasÕyla, %10, %5, %1 anlamlÕlÕk
derecelerini göstermektedir

Banka-Kart
SayÕsÕ

Gözlem

Yüzde

1

1363

52,99

2

744

28,93

3

291

11,31

Tüm

1,77

4

100

3,89

Düzenli

1,67

5

46

1,79

Min (+)

6

16

0,62

Min (-)

7

7

0,27

8

2

0,08

9

3

0,12

2572

100,00

Banka-Kart SayÕsÕ

Takip

Ortalama

2,03
(5,22)***
1,98
(5,80)***
2,28
(4,76)***
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Tablo 15: FarklÕ Banka-Kart Da÷ÕlÕmÕ-2
Düzenli gruba göre oran farklÕlÕklarÕ parantez içinde z-istatistikleri ile verilmiútir. *,**,***, sÕrasÕyla, %10,
%5, %1 anlamlÕlÕk derecelerini göstermektedir.
FarklÕ BankaKart

AsÕl Kart
Dört Büyük
885 %48,93

Evet
HayÕr
Toplam

Orta&Küçük
219
%47,72
(-0,46)

84

Kamu
%33,88
(-4,45)***

KatÕlÕm
21
%37,50
(-1,68)*

Tüm
1209 %47,01

924

%51,07

240

%52,28

164

%66,12

35

%62,50

1363

1809

100%

459

100%

248

100%

56

100%

2572

%52,99
100,00
%

Tablo 16 kart sahiplerinin tek kredi kartÕ kullanma nedenlerini, Tablo 17 ise birden fazla
kredi kartÕ kullanma nedenlerini önem derecelerine göre vermektedir. Birden fazla kartÕn
iúlemleriyle u÷raúmamak ve yÕllÕk kullanÕm ücretini ödememek tek kart kullanmanÕn, farklÕ
hesap kesim tarihlerinden ve taksitlendirme olanaklarÕndan yararlanmak ise birden fazla kart
kullanmanÕn en önemli nedenleri olarak ortaya çÕkmaktadÕr.
Tablo 16: Sadece bir kredi kartÕ kullanmanÕzda sayaca÷Õm nedenler ne derece etkilidir? En çok
önem verdi÷iniz nedenlere 5, hiç önem vermedi÷iniz nedenlere 1 verecek úekilde 1 ila 5
arasÕnda derecelendiriniz.
Ortalama
Birden fazla kartÕn iúlemleriyle u÷raúmak istememem

3,39

Birden fazla yÕllÕk kullanÕm ücreti ödemek istememem

3,37

Birden fazla kartla daha fazla harcama yapaca÷ÕmÕ düúünmem

3,20

Yeni bir karta baúvurunun zor olmasÕ

1,98

Baúka kartlara baúvurularÕmÕn reddedilece÷ini düúünmem

1,73

Tablo 17: Birden fazla kredi kartÕnÕzÕn olmasÕnda sayaca÷Õm nedenler ne derece etkilidir?
Ortalama
FarklÕ taksitlendirme olanaklarÕndan yararlanma

3,02

FarklÕ hesap kesim tarihlerinden yararlanma

2,95

Di÷er kartta sorun çÕkmasÕ ihtimaline karúÕ tedbir olarak

2,86

Bonus, parapuan, mil gibi farklÕ özelliklerden yararlanma

2,75

FarklÕ indirim ve akaryakÕt kampanyalarÕndan yararlanma

2,63

Tek kartÕn limitinin yetmemesi

2,62

BazÕ kartlarÕmÕn faiz oranlarÕnÕn daha düúük olmasÕ

2,28

Prestij sa÷lamasÕ

2,18

Aúa÷Õdaki tablolar kredi kartÕ faiz oranlarÕnÕn neden kendili÷inden rekabetçi düzeylere
gelemeyebilece÷ini açÕklamak üzere öne sürülen kart de÷iútirme maliyetleri ile ilgilidir. Tablo
18’de görüldü÷ü üzere, kart de÷iútirenlerin oranlarÕ tüm kullanÕcÕlar için %15, düzenli
kullanÕcÕlar için yüzde 14’tür. Kart memnuniyetinin görece düúük oldu÷u temerrüt ve takip
sorunu yaúayan gruplarda kart de÷iútirenlerinin oranlarÕ düzenli gruba göre anlamlÕ derecede
daha yüksektir (yüzde 21 ve yüzde 24). Tablo 19’da, tüm kullanÕcÕlarÕn neredeyse yarÕsÕ kart
de÷iútirmenin temel nedeni olarak banka de÷iútirmiú olmayÕ göstermiúlerdir. Di÷er nedenleri
belirtenler ise yüzde 10’lar civarindadir. Bu sonucu destekleyecek úekilde Tablo 20’de, kart
de÷iútirmeyi zorlaútÕrabilecek nedenler soruldu÷unda, en önemli neden olarak “banka
de÷iútirmek istememem” çÕkmÕútÕr. Tablo 19 ve 20’deki sonuçlar ve tüketicilerin kart
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tercihlerini açÕklayan Tablo 8 ve 9’daki sonuçlar birlikte incelendi÷inde, AkÕn vd. (2011)’de
öne sürülen, kullanÕcÕlarÕn ço÷unun genel bankacÕlÕk hizmetleri ve kredi kartÕ hizmetlerini bir
paket olarak gördü÷ü, yani kart de÷iútirmenin onlar için banka de÷iútirmek anlamÕna geldi÷i,
bu nedenle kart de÷iútirme maliyetinin yükseldi÷i görüúünü do÷rulamaktadÕr. Tablo 19’da,
gruplar arasÕ farklar incelendi÷inde, takibe giren grupta limit yükseltmek için kart
de÷iútirenlerin oranÕnÕn düzenli gruba göre daha yüksek oldu÷u, benzer úekilde, minimumun
üzerinde ödeme yapan grupta daha düúük faizli oldu÷u için kart de÷iútirenlerinin oranÕnÕn
düzenli gruba göre daha yüksek oldu÷u görülmektedir.
Tablo 18: Daha önce asÕl kartÕnÕzÕ de÷iútirdiniz mi?
Düzenli gruba göre oran farklÕlÕklarÕ parantez içinde z-istatistikleri ile verilmiútir. *,**,***, sÕrasÕyla, %10,
%5, %1 anlamlÕlÕk derecelerini göstermektedir.
Gözlem

Evet

Yüzde

Tüm

2576

401

15,56

Düzenli

1782

250

14,03

256

38

522

110

67

14

14,83
(0,35)
21,07
(3,90)***
23,88
(2,25)**

Min (+)
Min (-)
Takip

Tablo 19: Evet ise, temel nedeni nedir?
Düzenli gruba göre oran farklÕlÕklarÕ parantez içinde z-istatistikleri ile verilmiútir. *,**,***, sÕrasÕyla, %10,
%5, %1 anlamlÕlÕk derecelerini göstermektedir.
Tüm
Gözlem

Düzenli

Min (+)

Min (-)

Takip

Yüzde

Göz.

Yüzde

Göz.

Yüzde

Göz.

Yüzde

Göz.

Yüzde

220

55,84

139

56,73

25

56

10,41

23

9,39

3

52,34
(0,76)
12,15
(0,78)

6

41

65,79
(1,05)
7,69
(-0,29)

4

42,86
(1,01)
28,57
(2,28)*
*

38

9,64

29

11,84

1

8

38

9,64

26

10,61

1

33

8,38

15

6,12

7

Di÷er…

24

6,09

13

5,31

1

2,63
(-1.71)*
2,63
(1,55)
18,42
(2,63)***
2,63

8

7,48
(1,22)
10,28
(0,09)
10,28
(1,37)
7,48

4

28,57

Toplam

394

100

245

100

38

100

107

100

14

100

BankamÕ de÷iútirdim
Limiti yüksek
YÕllÕk ücreti daha düúük
Bonus, taksit ve indirim gibi
özellikleri daha iyi
Yeni kartÕn faiz oranÕ daha düúük

13

11
11

Tablo 20: ùimdi size daha düúük faizli baúka bir kredi kartÕna geçmeyi zorlaútÕrabilecek bazÕ
nedenler sayaca÷Õm. Bunlar sizin için ne derecede etkilidir?
Ortalama
Tüm
BankamÕ de÷iútirmek istememem

3,11

Baúvurma ve iptal ettirme gibi iúlemlerle u÷raúmak istememem

2,87

AraútÕrmak istememem

2,62

Kredi kartlarÕ arasÕndaki faiz farkÕnÕn fazla olmadÕ÷ÕnÕ düúünmem

2,58

Düúük faizli kartlarÕn yÕllÕk kullanÕm ücretlerinin yüksek olmasÕ

2,36

Kredi kartÕna hiç borçlanmadÕ÷Õm veya az miktarda ve kÕsa sürelerle borçlandÕ÷Õm için faizlerle ilgilenmiyorum

2,36

Taksit, bonus/parapuan ve mil gibi kredi kartÕnÕn di÷er özelliklerinden vazgeçmek istememem

2,23

Yeni kartÕn limitinin düúük olaca÷ÕnÕ düúünmem

1,79

ùu anki yüksek borcum nedeniyle di÷er bankalara baúvurumun olumsuz sonuçlanaca÷ÕnÕ düúünmem

1,73

Baúka nedenlerle baúvurumun olumsuz sonuçlanaca÷ÕnÕ düúünmem

1,68
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Aúa÷Õdaki tablolarda, hem piyasadaki rekabetçi koúullarÕ etkiledi÷i için, hem de finansal
okuryazarlÕk ile ilgili oldu÷u için kart edinme/araútÕrma yöntemleri ve maliyetleri incelenmiútir.
Tablo 21’de kullanÕcÕlarÕn kartlarÕnÕ nasÕl edindikleri sorusuna verdikleri yanÕtlar
görülmektedir. KullanÕcÕlarÕn yüzde 55’i hesaplarÕnÕn oldu÷u bir bankaya veya baúka bir
bankaya kendisi baúvurarak, kalanÕ bir bankanÕnÕn teklifi üzerine kart edindiklerini
belirtmiúlerdir. Tablo 22’de, gruplar arasÕ farklar ciddi görünmese de, minimumun üzerinde
ödeme yapan grubun ortalamasÕnÕn, düzenli grubun ortalamasÕndan yüksek olmasÕ, 5464
sayÕlÕ kanun öncesinde, bankalarÕn kredi kartÕ da÷Õtmak için yaptÕklarÕ kampanyalarÕn bu grup
üzerinde daha etkili olmuú olabilece÷ine iúaret etmektedir. AyrÕca, minimumun altÕnda ödeme
yapan grupta, hesabÕn olmadÕ÷Õ bir bankaya baúvuru yaparak kart alanlarÕn oranÕnÕn düzenli
gruba göre daha yüksek olmasÕ, Ausubel (1991)’in belirti÷i gibi bu grup için talep esnekli÷inin
daha yüksek oldu÷u, veya ters seçim (adverse selection) olasÕlÕ÷ÕnÕn daha yüksek oldu÷u
úeklinde yorumlanabilir.
Tablo 21: AsÕl kartÕnÕzÕ nasÕl edindiniz?
Kart Edinme

Gözlem

Yüzde

(1) HesabÕmÕn oldu÷u bankaya kredi kartÕ baúvurusu yaparak

627

24,46

(2) HesabÕmÕn olmadÕ÷Õ bir bankaya kredi kartÕ baúvurusu yaparak

747

29,15

(3) HesabÕmÕn oldu÷u bankadan teklif ettiler

827

32,27

(4) HesabÕmÕn olmadÕ÷Õ bir bankadan teklif ettiler

362

14,12

2563

100,00

Toplam

Tablo 22: AsÕl kartÕnÕzÕ nasÕl edindiniz?
Düzenli gruba göre ortalama farklÕlÕklarÕ parantez içinde t-istatistikleri ile verilmiútir. *,**,***, sÕrasÕyla,
%10, %5, %1 anlamlÕlÕk derecelerini göstermektedir.
Tüm
Kart Edinme

Düzenli

Min (+)

Min (-)

Takip

Gözlem

Yüzde

Gözlem

Yüzde

Gözlem

Yüzde

Gözlem

Yüzde

Gözlem

Yüzde

1

627

24,46

452

25,54

53

20,7

119

22,84

16

23,88

2

747

29,15

498

28,14

75

169

827

32,27

590

33,33

84

150

32,44
(1,90)*
28,79

21

3

29,3
(0,38)
32,81

18

31,34
(0,57)
26,87

4

362

14,12

230

12,99

44

17,19

83

15,93

12

17,91

2.563

100

1.770

100

256

100

521

100

67

100

Toplam
Ortalama

2,36

2,34

2,46
(1,90)*

2,38
(0,83)

2,37
(0.28)

Tablo 23, kullanÕcÕlarÕn kartlarÕnÕ seçerken alternatifleri karúÕlaútÕrmak için çok araútÕrma
yapmadÕklarÕnÕ ortaya koymaktadÕr. Ortalama araútÕrma düzeyi tüm grup için 2,06, düzenli
grup için 2,16’dÕr. Kredi kullanan son üç grup için ise araútÕrma düzeyi anlamlÕ derecede
daha düúüktür. Tablo 8 ve 9’daki sonuçlarla beraber düúündü÷ümüzde, tüketicilerin
muhtemelem bankalarÕnÕ seçerken daha çok araútÕrma yaptÕklarÕnÕ ve seçtikleri bankanÕn
kredi kartÕnÕ kullanmayÕ tercih ettiklerini söyleyebiliriz. Tablo 24’de kartlar hakkÕnda araútÕrma
yapmayÕ zorlaútÕrabilecek nedenler soruldu÷unda, en çok verilen “kartlarÕn birbirinden farklÕ
olmadÕ÷ÕnÕ düúünmem” cevabÕ bu savÕmÕzÕ desteklemektedir. KullanÕcÕlar muhtemelen
farklÕlÕ÷Õn kartlar arasÕnda de÷il, kartÕ çÕkaran bankalar arasÕnda oldu÷unu düúünmektedirler.
Tablo 25 kullanÕcÕlarÕn hangi yöntemlerle kartlar hakkÕnda bilgi edindiklerini vermektedir.
ùubeye giderek veya telefon ederek bilgi almanÕn tüm kullanÕcÕlar için en çok kullanÕlan
yöntem oldu÷u görülmektedir. Ancak, minimumun altÕnda ödeme yapan ve takibe giren
gruplar, düzenli gruba göre, bu yöntemi daha az kullanmaktadÕrlar. Minimumun üzerinde
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ödeme yapanlar ise, düzenli gruba göre, reklamlarÕ daha çok kullanmakta, tanÕdÕk
tavsiyelerine daha az önem vermektedirler. Tablo 26’da, kredi kartlarÕ olmasaydÕ, yeni bir kart
edinmek için piyasadaki kartlarÕ ne kadar araútÕracaklarÕ soruldu÷unda, kullanÕcÕlar, úaúÕrtÕcÕ
bir úekilde, úimdiki kartlarÕ için yaptÕklarÕ araútÕrmadan çok daha fazlasÕnÕ yapacaklarÕnÕ
belirtmiúlerdir. Minimumun altÕnda ödeme yapan ve takibe giren gruplarÕn, her halukarda
düzenli gruptan daha az araútÕrma yapacaklarÕnÕ belirtmesi dikkat çekicidir.
Tablo 23: Bu kartÕ almaya karar verirken piyasadaki kredi kartlarÕnÕ ne kadar araútÕrdÕnÕz? Çok
detaylÕ araútÕrdÕysanÕz 5, hiç araútÕrmadÕysanÕz 1 olacak úekilde 1 ila 5 arasÕnda bir derece
veriniz.
Düzenli gruba göre ortalama farklÕlÕklarÕ parantez içinde t-istatistikleri ile verilmiútir. *,**,***, sÕrasÕyla,
%10, %5, %1 anlamlÕlÕk derecelerini göstermektedir.
Tüm
Kart AraútÕrma

Düzenli

Min (+)

Min (-)

Takip

Gözlem

Yüzde

Gözlem

Yüzde

Gözlem

Yüzde

Gözlem

Yüzde

Gözlem

Yüzde

1

1.299

52,17

830

48,2

152

61,04

303

60,24

45

67,16

2

282

11,33

203

11,79

33

13,25

46

9,15

1

1,49

3

467

18,76

355

20,62

28

11,24

82

16,3

9

13,43

4

338

13,57

257

14,92

30

12,05

51

10,14

8

11,94

104

4,18

77

4,47

6

2,41

21

4,17

4

5,97

2.490

100

1.722

100

249

100

503

100

67

100

5
Toplam
Ortalama

2,06

2,16

1,82
(-3,94)***

1,89
(-4,13)***

1,88
(-1,71)*

Tablo 24: Size kredi kartÕ özellikleri hakkÕnda araútÕrma yapmayÕ zorlaútÕran bir takÕm nedenler
sayaca÷Õm. Bu nedenler sizin için ne derece etkilidir?
Toplam
Kredi kartlarÕnÕn birbirinden farklÕ olmadÕ÷ÕnÕ düúünmem

3,01

U÷raúmak istememem

2,93

NasÕl araútÕraca÷ÕmÕ bilememem

1,62

Tablo 25: Piyasadaki kredi kartlarÕnÕn özelliklerini ö÷renmenizde sayaca÷Õm yöntemler ne
derece etkilidir?
Düzenli gruba göre ortalama farklÕlÕklarÕ parantez içinde t-istatistikleri ile verilmiútir. *,**,***, sÕrasÕyla,
%10, %5, %1 anlamlÕlÕk derecelerini göstermektedir.
Kart AraútÕrma

Tüm

Telefon ederek veya úubeye giderek ö÷renirim
Reklamlardan ö÷renirim
TanÕdÕklarÕmdan ö÷renirim
ønternette araútÕrma yaparÕm

Düzenli

2,86

2,90

2,41

2,37

2,38

2,40

2,26

2,25

Min (+)
2,84
(-0,65)
2,59
(2,51)**
2,20
(-2,32)**
2,35
(1,13)

Min (-)
2,74
(-2,18)**
2,45
(1,22)
2,41
(0,06)
2,25
(0,08)

Takip
2,49
(-2,24)**
2,55
(1,10)
2,45
(0,28)
2,38
(0,81)

Tablo 26: Kredi kartÕnÕz olmadÕ÷ÕnÕ varsayÕn. Yeni bir kredi kartÕ almadan önce piyasadaki kredi
kartlarÕnÕn özelliklerini ne kadar araútÕrÕrsÕnÕz? Çok detaylÕ araútÕrÕrsanÕz 5, hiç araútÕrmazsanÕz 1
olacak úekilde 1 ila 5 arasÕnda bir derece veriniz.
Düzenli gruba göre ortalama farklÕlÕklarÕ parantez içinde t-istatistikleri ile verilmiútir. *,**,***, sÕrasÕyla,
%10, %5, %1 anlamlÕlÕk derecelerini göstermektedir.
Yeni Kart AraútÕrma
Ortalama

Tüm

Düzenli
3,19

3,22

Min (+)
3,31
(0,94)

Min (-)
3,07
(-2,10)**

Takip
2,55
(-3,74)***
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5. Finansal Bilgi, Finansal DavranÕú ve Finansal E÷itim
Aúa÷Õdaki tablolarda kredi kartlarÕ ile ilgili yaúanan sorunlarda, tüketicilerin bir rolünün
olup olmadÕ÷ÕnÕ anlamaya yönelik sorular incelenecektir. Özellikle, tüketicilerin finansal bilgi
düzeyleri, rasyonellikleri, harcama alÕúkanlÕklarÕ, kredi kartlarÕnÕ do÷ru kullanÕp
kullanmadÕklarÕ, temerrüde düúenlerin davranÕúlarÕnda düzeltilmesi gereken unsurlar olup
olmadÕ÷Õ gibi konular aydÕnlatÕlmaya çalÕúÕlacaktÕr.
Kredi kartÕ bir ödeme aracÕ olmasÕnÕn yanÕnda, di÷er alternatiflerden pahalÕ olmasÕna
ra÷men, aynÕ zamanda bir kredi aracÕdÕr. østenildi÷i zaman, baúvuru yapmadan, limitler
dahilinde, teminatsÕz olarak, ekstredeki minimum miktarÕ ödedi÷iniz takdirde alÕúveriú (akdi)
faiz oranÕndan, aksi takdirde gecikme (temerrüd) faiz oranÕndan borçlanmak mümkündür.
AraútÕrmanÕn yapÕldÕ÷Õ dönemde Merkez BankasÕ tarafÕndan belirlenen alÕúveriú faiz oranÕ
yüzde 3,96, gecikme faiz oranÕ yüzde 4,70 idi. AynÕ dönemde tüketici faiz oranÕ ise aylÕk
yüzde 1,90 civarÕndaydÕ. Genel olarak, tüketici kredisi daha ucuz olmasÕna ra÷men, baúvuru
ücreti, dosya masrafÕ gibi sabit giderlerin oldu÷u o dönemde, kÕsa vade ve küçük miktarlar
için (örne÷in 6 aya kadar 1000TL) kredi kartÕ daha ucuz bir kredi aracÕydÕ. Tablo 27 ve 28’de,
kullanÕcÕlarÕn bu faiz oranlarÕnÕ bilip bilmediklerini incelenmektedir. O dönemde ço÷u kart için
yukarÕdaki oranlar geçerli olmasÕna ra÷men bazÕ bankalarÕn kartlarÕ için daha düúük faiz
uygulanmaktaydÕ. Tüm kartlarÕn o dönemki faiz oranlarÕ, BDDK kaynaklarÕ kullanÕlarak,
belirlendikten sonra bu oranlarÕ r %0,5 aralÕ÷Õnda bilenler do÷ru, bildi÷ini söyleyip bu aralÕ÷Õn
dÕúÕnda kalanlar yanlÕú olarak iúaretlenmiúlerdir. ÇÕkan sonuçlar çarpÕcÕdÕr. Tüm kullanÕcÕlarÕn
sadece yüzde 10’u kartÕnÕn alÕúveriú faiz oranÕnÕ do÷ru bilmiú, yüzde 20’si bildi÷ini düúündü÷ü
halde yanÕlmÕú, yüzde 70’i bilmiyorum cevabÕnÕ vermiútir. KartlarÕnÕn kredi özelli÷ini
kullanmayan düzenli kullanÕcÕlarÕn faiz oranlarÕnÕ bilmemesi do÷al karúÕlanabilir. Ancak, kredi
kartlarÕ ile borçlanan gruplarda da faiz oranlarÕnÕ do÷ru bilenlerin oranÕnÕn çok düúük
(minimumun üzerinde ödeme yapanlar için yüzde15) olmasÕ düúündürücüdür. AyrÕca, bu
gruplarda bildi÷ini düúünen fakat yanlÕú bilen, yani kendine fazla güvenen, kiúilerin oranlarÕ
(yüzde 28,52 ve yüzde 25,67) düzenli gruba göre (yüzde 17,06) oldukça yüksektir. Gecikme
faizi için de benzer sonuçlar elde edilmiútir. FiyatÕnÕ bilmeden/ö÷renmeden bir ürün veya
hizmet satÕn almak gibi, tüketicilerin maliyetini bilmeden kredi kartÕ ile borçlandÕklarÕ
anlaúÕlmaktadÕr. Bu durum çalÕúmamÕzÕn önemli bulgularÕndan biridir.
Tablo 27: AlÕúveriú (Akdi) Faiz OranÕ asgari miktarÕ ödedikten sonra, kalan miktara uygulanan
faiz oranÕdÕr.
En çok kullandÕ÷ÕnÕz kartÕnÕzÕn aylÕk alÕúveriú (akdi) faiz oranÕnÕ biliyor musunuz?
Düzenli gruba göre oran farklÕlÕklarÕ parantez içinde z-istatistikleri ile verilmiútir. *,**,***, sÕrasÕyla, %10,
%5, %1 anlamlÕlÕk derecelerini göstermektedir.
Tüm
Akdi Faiz Bilgisi
Do÷ru
YanlÕú
Bilmiyorum
Toplam
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Düzenli

Min (+)

Min (-)

Takip

Gözlem

Yüzde

Gözlem

Yüzde

Gözlem

Yüzde

Gözlem

Yüzde

Gözlem

Yüzde

253

9,82

165

9,26

39

47

20,03

304

17,06

73

1.807

70,15

1.313

73,68

144

2.576

100

1.782

100

256

9
(-0,17)
25,67
(4,40)***
65,33
(-3,73)***
100

6

516

15,23
(2,97)***
28,52
(4,41)***
56,25
(-5,77)***
100

8,96
(-0,08)
20,9
(0,81)
70,15
(-0,64)
100

134
341
522

14
47
67
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Tablo 28: Gecikme (Temerrüt) Faiz OranÕ asgari miktarÕn altÕnda ödeme yapÕlmasÕ sonucu
uygulanan faiz oranÕdÕr.
En çok kullandÕ÷ÕnÕz kartÕnÕzÕn aylÕk gecikme faiz oranÕnÕ biliyor musunuz?
Düzenli gruba göre oran farklÕlÕklarÕ parantez içinde z-istatistikleri ile verilmiútir. *,**,***, sÕrasÕyla, %10,
%5, %1 anlamlÕlÕk derecelerini göstermektedir.
Gecikme
Faizi Bilgisi
Do÷ru
YanlÕú
Bilmiyorum
Toplam

Tüm

Düzenli

Min (+)

Min (-)

Gözlem

Yüzde

Gözlem

Yüzde

Gözlem

Yüzde

272

10,56

170

9,54

34

393

15,26

228

12,79

57

1.911

74,18

1.384

77,67

165

2.576

100

1.782

100

256

13,28
(1,86)**
22,27
(4,08)***
64,45
(-4,62)***
100

Gözle
m
67

Takip
Yüzde

12,84
(2,17)**
20,11
(4,18)***
67,05
(-4,93)***
100

105
350
522

Gözl
em
9
13
45
67

Yüzde
13,43
(1,05)
19,4
(1,57)
67,16
(-2,01)**
100

Tablo 29, çalÕúmamÕzÕn bir di÷er önemli sonucunu vermektedir. Kredi kartÕnÕn gereksiz
alÕúveriúe neden olup olmadÕ÷Õ sorusuna evet diyenlerin oranÕ, tüm grup için yüzde 40,
düzenli grup için %33, kredi kullanan gruplar için ise yaklaúÕk yüzde 55’dir. Bu rasyonel
olmayan bir davranÕú úeklidir. Kredi kullanan tüketicilerin yarÕdan fazlasÕnÕn bu úekilde
davranÕyor olmasÕ ciddi bir durumdur. Tablo 30, tüketicilerin böyle davranma nedenlerini
önem sÕrasÕna göre vermektedir. Verilen cevaplar kredi kartÕ ödeme hizmetlerinin sundu÷u
kolaylÕ÷Õn bu rasyonel olmayan davranÕúa neden oldu÷unu göstermektedir. En önemsiz
olarak belirtilen “Belirli bir miktarÕn üzerinde harcama yaptÕ÷Õmda bazÕ avantajlardan
yararlanÕyor olmam” dÕúÕndaki açÕklamalarÕn hiç birisi rasyonellik tanÕmÕna girmemektedir.
Özellikle son iki grup kullanÕcÕlar için irrasyonellik derecelerinin daha yüksek veya otokontrol
yeteneklerinin daha düúük oldu÷unu söylemek mümkündür. Bu sonuç, temerrüde düúen ve
takibe giren gruptakilerin yaúadÕ÷Õ kredi kartÕ sorunlarÕnÕn önemli bir nedeninin bu úekilde
irrasyonelce/kontrolsüzce yapÕlan gereksiz harcamalar oldu÷unu düúündürmektedir.
Tablo 29: Kredi kartÕnÕz oldu÷u için bazen gereksiz alÕúveriúler yaptÕ÷ÕnÕzÕ düúünüyor
musunuz?
Düzenli gruba göre oran farklÕlÕklarÕ parantez içinde z-istatistikleri ile verilmiútir. *,**,***, sÕrasÕyla, %10,
%5, %1 anlamlÕlÕk derecelerini göstermektedir.
Gereksiz
AlÕúveriú

Tüm
Gözlem

Düzenli

Yüzde

Gözlem

Min (+)

Yüzde

Gözlem

1.045

40,57

599

33,61

148

HayÕr

1.531

59,43

1.183

66,39

Toplam

2.576

100

1.782

100

Evet

Min (-)

Yüzde

Gözlem
288

108

57,81
(7,51)***
42,19

256

100

Takip

Yüzde

Gözlem

Yüzde

35

234

55,17
(8,90)***
44,83

32

52,24
(3,15)***
47,76

522

100

67

100

Tablo 30: Evet ise, sayacaklarÕm bunda ne derece etkilidir? Çok etkiliyse 5, hiç etkili de÷ilse 1
olacak úekilde bir derece veriniz.
Düzenli gruba göre ortalama farklÕlÕklarÕ parantez içinde t-istatistikleri ile verilmiútir. *,**,***, sÕrasÕyla,
%10, %5, %1 anlamlÕlÕk derecelerini göstermektedir.
Tüm
Ödemeyi o an de÷il daha sonra yapÕyor olmanÕn psikolojik
rahatlÕ÷Õ

Düzenli

3,80

3,72

3,29

3,17

3,07

3,04

Nakit ödemedi÷im için ne kadar harcama yaptÕ÷ÕmÕ takip edemiyor
olmam

2,73

2,65

Belirli bir miktarÕn üzerinde harcama yaptÕ÷Õmda bazÕ
avantajlardan yararlanÕyor olmam

2,62

2,68

Taksitler nedeniyle, ödeyece÷im aylÕk rakamÕ düúük bulmam
Kredi kartÕ indirim ve promosyonlarÕnÕn cazip gelmesi

Min (+)
3,91
(1,77)*
3,37
(1,72)*
3,22
(1,51)
2,78
(1,04)
2,49
(-1,55)

Min (-)

Takip

3,91
(2,32)**
3,50
(3,69)***
3,06
(0,23)
2,86
(2,16)**
2,58
(-1,04)

4,37
(3,27)***
3,54
(1,68)*
3,14
(0,47)
3,09
(1,87)*
2,57
(-0,45)
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Tablo 31’de, kart sahiplerinin yaklaúÕk yüzde 20’sinin, 12 aylÕk dönem içinde en az bir
kez, ekstrelerindeki minimum miktarÕ ödemeyerek, temerrüde düútü÷ü görülmektedir. Bu çok
pahalÕ bir borçlanma úekli oldu÷u için, rasyonel bir insanÕn, ancak çok zor durumda
kaldÕ÷Õnda, acil ve geçici bir finansman ihtiyacÕnÕ karúÕlamak için, örne÷in ciddi bir gelir veya
gider úoku yaúadÕ÷Õnda, bu yolu seçmesi beklenir. Tüketicilere bu durumun nedenleri
sorulmuú, birden fazla neden gösterebilecekleri söylenmiú ve belirtilen nedenler önem
derecesine göre Tablo 32’de verilmiútir. Beklendi÷i üzere, bu durumdaki kiúilerin %48’i
tarafÕndan iúaretlenen, “øú kaybÕ, maaú yatmamasÕ” gibi bir gelir úoku en önemli ikinci neden
olarak gözükmektedir. Hiç beklenmeyen ise, “Genel olarak ihtiyaçlarÕmÕ karúÕlamaya gelirimin
yetmemesi” açÕklamasÕnÕn, temerrüde düúenlerin yüzde 56’sÕ tarafÕndan iúaretlenerek en
yaygÕn/önemli neden olarak ortaya çÕkmasÕdÕr. Bu çalÕúmamÕzÕn bir di÷er önemli bulgusudur.
AçÕkça irrasyonel olan bu davranÕú úekli çok vahimdir. Daha önce açÕklandÕ÷Õ üzere, bu
durumdaki kullanÕcÕlarÕn düzenli kullanÕcÕlardan daha düúük gelirli olduklarÕnÕ söylemek
mümkün de÷ildir (Tablo 4). Bu kiúilerin gelir-gider dengesini kuramadÕklarÕ, gelirlerini artÕrÕcÕ
veya giderlerini azaltÕcÕ tedbirler almalarÕ gerekirken, kÕsa vadeli ve geçici olmadÕ÷Õ anlaúÕlan
sorunlarÕnÕ kredi kartlarÕ ile çözmeye çalÕútÕklarÕ görülmektedir. Bu sürdürülebilir bir durum
de÷ildir. Sonuç olarak, bu kullanÕcÕlarÕn bütçeleme yapamadÕklarÕ, kredi kartlarÕnÕn
özelliklerini anlamadÕklarÕ, kredi kartlarÕ ile ne zaman ve nasÕl borçlanÕlmasÕ gerekti÷ini
bilmedikleri ve yapÕsal sorunlarÕnÕ çok pahalÕ ve sürdürülemez bir borçlanma yöntemi olan
kredi kartlarÕ ile çözmeye çalÕútÕklarÕ anlaúÕlmaktadÕr. Bu sonuç, kredi kartlarÕ ödemelerinde
temerrüde düúen kiúilerin büyük bir ço÷unlu÷unun, finansal okuryazarlÕk, finansal bilgi/beceri,
bütçeleme, rasyonellik gibi konularda ciddi sorunlarÕ oldu÷unu ve finansal e÷itime ihtiyaçlarÕ
oldu÷unu ortaya koymaktadÕr. Baúka çalÕúmalarda yaptÕ÷ÕmÕz ve hane geliri, hanehalkÕ
sayÕsÕ, e÷itim gibi birçok de÷iúkeni kontrol etti÷imiz çoklu de÷iúken analizlerimiz, bu davranÕú
úeklinin temerrüde düúme ve takibe girme vakalarÕnÕn önemli bir belirleyicisi oldu÷unu teyit
etmektedir.
Tablo 31: Tüm kredi kartlarÕnÕzÕ düúününüz. Son 12 ay içinde, kaç ay asgari (minimum) ödeme
miktarÕnÕn altÕnda ödeme yaptÕnÕz?
Ay SayÕsÕ

Gözlem

Yüzde

0

2039

79,22

1

94

3,65

2

159

6,18

3

130

5,05

4

53

2,06

5

39

1,52

6

48

1,86

7

5

0,19

8

5

0,19

10

2

0,08

2574

100,00

Total
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Tablo 32: ùimdi size sayaca÷Õm nedenlerden dolayÕ mÕ?
Oran
Genel olarak ihtiyaçlarÕmÕ karúÕlamaya gelirimin yetmemesi

0,56

øú kaybÕ, maaú yatmamasÕ gibi gelirimi olumsuz etkileyen beklenmedik bir durum

0,48

BazÕ harcamalarÕmÕ kredi kartÕyla zamana yaymam

0,29

FarkÕnda olmadan fazla harcama yapmÕú olmam

0,27

HastalÕk ve kaza gibi aniden ortaya çÕkan mecburi harcamalar

0,19

Ödemeye fÕrsat bulamamam

0,15

Ödeme tarihini unutmam

0,13

Benzer úekilde, Tablo 33, 12 aylÕk dönem içinde en az bir kez, temerrüde düúmeden
borçlanan kart sahiplerinin oranÕnÕn yüzde 30 oldu÷unu göstermektedir. Bu gruba da
borçlanma nedenleri sorulmuú ve Tablo 34’de bu nedenler önem derecesine göre verilmiútir.
Grubun %59’u tarafÕndan iúaretlenen “Genel olarak ihtiyaçlarÕmÕ karúÕlamaya gelirimin
yetmemesi”, aynÕ úekilde, bu grup için de en yaygÕn borçlanma nedeni olarak ortaya
çÕkmaktadÕr. Henüz temerüde düúmemiú olmalarÕna ra÷men, yukarÕda belirtti÷imiz finansal
okuryazarlÕk, rasyonellik, finansal e÷itim sorunlarÕnÕn bu grup için de geçerli oldu÷u ortadadÕr.
Tablo 33: Son 12 ay içinde, kaç ay ekstrenizdeki tutarÕn tamamÕndan az ama asgari miktardan
fazla ödeme yaptÕnÕz?
Ay SayÕsÕ

Gözlem

Yüzde

0

1841

71,58

1

78

3,03

2

138

5,37

3

138

5,37

4

78

3,03

5

68

2,64

6

75

2,92

7

19

0,74

8

20

0,78

9

14

0,54

10

33

1,28

11

15

0,58

12

55

2,14

2572

100,00

Total

Tablo 34: ùimdi size sayaca÷Õm nedenlerden dolayÕ mÕ?
Oran
Genel olarak ihtiyaçlarÕmÕ karúÕlamaya gelirimin yetmemesi

0,59

øú kaybÕ, maaú yatmamasÕ gibi gelirimi olumsuz etkileyen beklenmedik bir durum

0,42

BazÕ harcamalarÕmÕ kredi kartÕyla zamana yaymam

0,33

FarkÕnda olmadan fazla harcama yapmÕú olmam

0,28

HastalÕk ve kaza gibi aniden ortaya çÕkan mecburi harcamalar

0,19
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Bu konuda olumlu sayÕlabilecek bir sonuç, kullanÕcÕlarÕn kredi kartlarÕ ile ilgili yaúadÕklarÕ
ve duyduklarÕ sorunlarÕn, onlarÕ kredi kartlarÕnÕ daha dikkatli kullanmaya yöneltebilece÷i
ihtimalinin olmasÕdÕr. Bu konuda sorulan soruya tüm kullanÕcÕlar olumlu cevaplar vermiúlerdir.
Tablo 35: Kredi kartlarÕ hakkÕnda duydu÷unuz veya yaúadÕ÷ÕnÕz olaylar, kredi kartÕ
harcamalarÕnÕzda daha dikkatli olmanÕza ne derece etkili olmuútur? Çok etkili olduysa 5,hiç
etkili olmadÕysa 1 olacak úekilde bir derece veriniz.
Düzenli gruba göre ortalama farklÕlÕklarÕ parantez içinde t-istatistikleri ile verilmiútir. *,**,***, sÕrasÕyla,
%10, %5, %1 anlamlÕlÕk derecelerini göstermektedir.

Ortalama

Tüm

Düzenli

Min (+)

Min (-)

Takip

3,41

3,37

3,60
(2,36)**

3,49
(1,69)*

3,38
(0,09)

Son olarak, kredi kartÕ kullanÕmÕ ile ilgili aúa÷Õdaki veriler elde edilmiútir. Tablo 36 kredi
kartÕ borcunun tüketici kredisine çevrilmesiyle ilgilidir. Tüm kullanÕcÕlarÕn yüzde 9’unun,
düzenli gruptakilerin yüzde 5’inin, takibe girmeyen gruplarÕn yüzde 17’sinin, takibe giren
grubun ise yüzde 35’inin bu amaçla son oniki ayda tüketici kredisi almÕú oldu÷u
görülmektedir. AlÕnan ortalama kredi miktarÕ 5000 TL civarÕndadÕr. Tablo 37 kredi kartÕ
faizlerinin düúmesinin borçlanmayÕ artÕrabilece÷ine iúaret etmektedir. Tablo 38 ise kredi kartÕ
ödemelerinde otomatik ödeme uygulamasÕnÕn pek yaygÕn olmadÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Sonuç
olarak, birçok kiúinin, planlamadan/düúünmeden yaptÕ÷Õ kredi kartÕ harcamalarÕ nedeniyle
tüketici kredisi almak zorunda kalmÕú oldu÷unu çÕkartabiliriz. Faiz oranlarÕnÕn düúmesinin,
özellikle son iki grup için, bu tür borçlanmayÕ artÕrabilecek olmasÕ son yÕllarda makroihtiyati
tedbirler çerçevesinde kredi kartÕ harcama ve borçlanmalarÕna getirilen sÕnÕrlamalarÕn yerinde
oldu÷unu düúündürmektedir. Otomatik ödeme uygulamasÕnÕn özendirilmesi ve
yaygÕnlaútÕrÕlmasÕyla da yanlÕúlÕkla düúülen temerrüt vakalarÕnÕn azaltÕlmasÕ olasÕdÕr.
Tablo 36: Kredi kartÕ borcunuzu kapatmak için son 2 yÕl içinde ihtiyaç kredisi aldÕnÕz mÕ? Ne
kadar aldÕnÕz?
Düzenli gruba göre oran ve ortalama farklÕlÕklarÕ parantez içinde t- ve z-istatistikleri ile verilmiútir.
*,**,***, sÕrasÕyla, %10, %5, %1 anlamlÕlÕk derecelerini göstermektedir.
Tüm
Tüketici Kredisi

Düzenli

Min (+)

Min (-)

Takip

Frekan
s
230

Yüzde

Frekans

Yüzde

Frekans

Yüzde

Frekans

Yüzde

Frekans

Yüzde

8,96

91

5,12

45

89

2.338

91,04

1.688

94,88

210

429

17,18
(8,99)***
82,82

23

HayÕr

17,65
(7,49)***
82,35

44

34,33
(9,75)***
65,67

Toplam

2.568

100

1.779

100

255

100

518

100

67

100

Evet

Ortalama miktar

5636,74

6602,75

4195,60
(-2,64)***

5325,84
(-1,71)*

5843,47
(-0,56)

Tablo 37: Kredi kartÕ faizlerinin azalmasÕ, ekstrelerinizde ödemedi÷iniz miktarÕ artÕrarak,
borçlanmanÕzda artÕúa neden olur mu?
Düzenli gruba göre oran farklÕlÕklarÕ parantez içinde z-istatistikleri ile verilmiútir. *,**,***, sÕrasÕyla, %10,
%5, %1 anlamlÕlÕk derecelerini göstermektedir.
Borçlanma artar
mÕ?

Tüm

Düzenli

Min (+)

Min (-)

Takip

Frekans

Yüzde

Frekans

Yüzde

Frekans

Yüzde

Frekans

Yüzde

Frekans

Yüzde

708

27,84

394

22,45

92

214

1.835

72,16

1.361

77,55

163

303

41,39
(8,55)***
58,61

34

HayÕr

36,08
(4,75)***
63,92

32

51,52
(5,46)***
48,48

Toplam

2.543

100

1.755

100

255

100

517

100

66

100

Evet
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Tablo 38: AsÕl kredi kartÕnÕzÕ otomatik ödemeyle mi ödüyorsunuz?
Düzenli gruba göre oran farklÕlÕklarÕ parantez içinde z-istatistikleri ile verilmiútir. *,**,***, sÕrasÕyla, %10,
%5, %1 anlamlÕlÕk derecelerini göstermektedir.
Otomatik Odeme

Tüm

Düzenli

Frek.

Yüzde

Frek.

334

13,17

Min (+)

274

Yüzd
e
15,6

Frek
.
18

Evet, tamamÕnÕ otomatik
ödeme ile ödüyorum
Evet, asgarisini otomatik
ödeme ile ödüyorum
HayÕr

58

2,29

27

1,54

10

2.145

84,55

1.455

82,86

223

Toplam

2.537

100

1.756

100

251

Min (-)

Takip

Yüzde

Frek.

Yüzde

Frek.

Yüzde

7,17
(-3,54)***
3,98
(2,69)***
88,84
(2,39)**
100

42

8,17
(-4,28)***
3,89
(3,29)***
87,94
(2,76)***
100

3

4,55
(-2,45)**
6,06
(2,78)***
89,39
(1,39)
100

20
452
514

4
59
66

6. Sonuç
Tüketicilerin kredi kartÕ edinme ve kullanma pratiklerini belirlemek için yapÕlan Kredi
KartÕ KullanÕmÕ AraútÕrmasÕ verileriyle yaptÕ÷ÕmÕz çalÕúmalar, taksitlendirme ve tüketimi
zamana yayma iste÷inin tüketicilerin kredi kartÕ edinmelerindeki en önemli etken oldu÷unu
(bir baúka deyiúle kredi kartlarÕnÕn taksit ve tüketimi zamana yayma özelliklerinden ödeme
hizmetlerine kÕyasla daha fazla fayda sa÷ladÕklarÕnÕ), tüketicilerin ço÷unun kredi kartÕ
hizmetleri ve bankacÕlÕk hizmetlerini bir paket olarak gördü÷ünü, bu nedenle çalÕútÕklarÕ
bankanÕn kredi kartÕnÕ kullandÕklarÕnÕ, kart de÷iútirmek onlar için banka de÷iútirmek anlamÕna
geldi÷i için daha elveriúli koúullar sunan baúka kartlara geçmelerinin kolay olmadÕ÷ÕnÕ ortaya
koymaktadÕr. AyrÕca, tüketicilerin kartlarÕnÕ seçerken çok araútÕrma yapmÕyor olmalarÕ, faiz ve
yÕllÕk kullanÕm ücretlerinin bu seçimde pek etkili olmamasÕ, bonus, mil, prestij, limit gibi fiyat
dÕúÕ özelliklere fiyatlardan daha çok önem veriyor olmalarÕ, borçlanan gruplarÕn daha fazla
sayÕda bankanÕn kartÕnÕ kullanÕyor olmasÕ, sorun yaúayan gruplarÕn Orta ve Küçük
bankalarda yo÷unlaúmalarÕ, bu gruptakilerin daha düúük gelirli olmamalarÕ fakat daha az
e÷itimli olmalarÕ ve daha kalabalÕk ailelerden geliyor olmalarÕ, bu gruplarda kadÕn oranÕnÕn
daha düúük, BoúDulAyrÕ ve iúsiz oranlarÕnÕn daha yüksek olmasÕ, kart memnuniyetinin genel
olarak gayet yüksek olmasÕ fakat borçlanan gruplarda memnuniyetin düzenli gruba göre
önemli ölçüde daha düúük olmasÕ çalÕúmamÕzÕn di÷er bazÕ ilginç sonuçlarÕdÕr.
2006 yÕlÕndaki kredi kartÕ düzenlemelerinde tüketiciler lehine birçok de÷iúiklik
yapÕlmasÕna ra÷men, temerrüt ve takip vakalarÕnda bir azalma olmamasÕ bu sorunlarda
tüketicilerin de bir sorumlulu÷u olabilece÷ini düúündürmektedir. Özellikle temerrüt ve takip
sorunu yaúayan kullanÕcÕlarÕn, kredi kartlarÕnÕn özelliklerini bilmedikleri, kredi kartlarÕyla ne
zaman ve nasÕl borçlanÕlabilece÷ini anlamadÕklarÕ, kredi kartlarÕnÕn sa÷ladÕ÷Õ ödeme
kolaylÕklarÕ nedeniyle gereksiz alÕúveriú yapabildikleri, bu nedenle yüksek faiz oranlarÕyla
borçlanmak zorunda kaldÕklarÕ, genel olarak gelir-gider dengesini kuramadÕklarÕ, yapÕsal
sorunlarÕnÕ çok pahalÕ ve sürdürülemez bir finansman yöntemi olan kredi kartlarÕ ile çözmeye
çalÕútÕklarÕ görülmektedir. Finansal okuryazarlÕk olarak nitelenen bu tür sorunlar sadece
Türkiye’ye özgü de÷ildir. YapÕlan çalÕúmalar, geliúmiú olanlar dahil, birçok ülkede finansal
okuryazarlÕk sorunlarÕnÕn kaygÕ verici düzeyde oldu÷unu ortaya koymaktadÕr. Bu sorunlarÕ
azaltmak için tüm dünyada INFE tarafÕndan yürütülen finansal e÷itim çalÕúmalarÕna
Türkiye’de de bazÕ kurum ve kuruluúlarÕn katÕlmÕú olmasÕ umut vericidir. Tüketicilerin finansal
bilgilerini artÕrÕp, böylece onlarÕn do÷ru finansal davranÕúlar benimsemelerini ve do÷ru
finansal kararlar vermelerini sa÷lamayÕ hedefleyen bu çalÕúmalar sadece bireylerin refahÕnÕ
artÕrmakla kalmayÕp daha istikrarlÕ ekonomilere kavuúmamÕza da yardÕmcÕ olacaktÕr. Do÷ru
planlanan finansal e÷itim programlarÕ ile tüketicilerin finansal okuryazarlÕk düzeyleri
yükseldi÷inde muhtemelen yasal düzenlemelere duyulan ihtiyaç azalacaktÕr. Ancak, o
zamana kadar kredi kartÕ harcama ve borçlanmalarÕnÕ sÕnÕrlayan düzenlemelerin gerekli ve
yerinde oldu÷u anlaúÕlmaktadÕr.
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Dipnotlar
1

2
3

4

5

6
7
8

9

10

11
12

Mali desteğinden ötürü TÜBİTAK’a (Proje # 107K442), değerli katkılarından dolayı hakemlere ve araştırma
görevlilerimiz Tülin Araz ve Ezgi Özer’e teşekkür ederiz.
TCMB Haziran ayı kurlarıyla yapılan hesaplamaya göre Dolar bazında işlem hacminin yıllık ortalama büyüme
oranı yüzde 27’dir
Artan kredi kartı sorunlarında global ekonomik krizin etkileri olabileceği açıktır. Ancak, bu sorunlarda kriz
nedeniyle yaşanan gelir şoklarının yanında finansal okuryazarlığın da etkisi olduğu Tablo 31-34’de
görülmektedir.
Takibe giren kişi sayısının kredi kartı kullanıcı sayısına oranıdır. Kredi kartı kullanıcı sayısı ise kredi kartı
sayısı kişi başı ortalama kart sayısına bölünerek kestirilmiştir.
Sonuçlar değerlendirilirken anketin 2009 yılında yapılmış olduğu ve bu süre içinde tüketicilerin kart kullanma
pratiklerinde değişiklikler olabileceği dikkate alınmalıdır.
Bu görüşlerin özeti ve genel olarak kredi kartlarının ekonomisi için bakınız Scholnick vd. (2008).
Chen ve Volpe (1998), Stavins (2000), Kempson (2002), Moore (2003), Lachance vd. (2006), Norvilitis vd.
(2006), Schooley and Worden (2010).
NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) Avrupa Birliği tarafından istatistiksel amaçlarla ülkelerin
idari bölgelerininin belirlenmesi için geliştirilen bir standarttır. Türkiye’deki istatistiki bölgeler (coğrafi ve kültürel
özelliklerine göre) TÜİK ve DPT tarafından 2002 yılında oluşturulmuştur. Türkiye NUTS1 düzeyinde benzer
özelliklere sahip 12 istatiksel bölgeye, daha detaylı olan NUTS2 düzeyinde 26 bölgeye ayrılmıştır. NUTS3 ise
il düzeyindeki ayrımı ifade etmektedir.
Ekstrelerindeki minimum ödeme miktarını ödemeyerek temerrüde düşen kullanıcılar borçlarını alışveriş/akdi
faiz oranından daha yüksek olan temerrüt/gecikme faizi oranından ödemek zorundadırlar. Anketin yapıldığı
dönemde, son iki ayın minimum miktarını ödemeyen kullanıcılar idari ve yasal takip sürecine alınmaktaydılar.
Takibe giren 67 kişinin 51’i aynı zamanda son 12 ay içinde temerrüt sorunu yaşayan Min (-) grubundadır.
Geriye kalan 16 kişinin ise son 12 ayda temerrüt sorunu yaşamadığı ve takibe 2008’in ilk 5 ayında girdiği
anlaşılmaktadır.
Dört büyük, orta ve küçük, kamu ve katılım bankası müşterisi olup takibe girenlerden, sırasıyla, 32, 13, 3 ve 0
kullanıcı aynı zamanda son 12 ayda temerrüt sorunu yaşayan Min (-) grubundadır.
Farklı bankanın kredi kartı degil de farklı bir kart kullananlar için yaptığımız analizler de benzer sonuçlar
vermektedir.
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Spot ve Vadeli Piyasa øliúkilerine Markov Rejim
De÷iúim Modelleri YaklaúÕmÕ
Yrd. Doç. Dr. Ayben Koy*
Öz
HÕzlÕ ve sÕk dalgalanmalarÕn yaúandÕ÷Õ finans piyasalarÕ, çok sayÕda daralma ve büyüme
dönemleri yaúamaktadÕr. Bu çalÕúmada, ekonomilerin ve finans piyasalarÕnÕn içinde bulundu÷u
dönemler arasÕndaki geçiúleri, bir Markov Süreci ile açÕklayan Markov Rejim De÷iúim Modelleri
kullanÕlmÕútÕr. ÇalÕúma, BøST 30 Endeks Vadeli øúlem Sözleúmesinin fiyat de÷iúimlerini, Türkiye’deki ilk
organize vadeli piyasanÕn kuruluúundan 2016 yÕlÕ sonuna kadar günlük gözlemler (3.220 gözlem) ile
incelemektedir. BøST 30 Fiyat Endeksi ve Endeks Vadeli øúlem Sözleúmeleri fiyat de÷iúimleri
arasÕndaki iliúki, Markov Rejim De÷iúim Vektör Otoregresif Modeli ile açÕklanmaktadÕr. ÇalÕúmanÕn
sonuçlarÕ, spot ve vadeli piyasalarÕn rejimler arasÕnda ortak bir geçiú mekanizmasÕna sahip oldu÷unu
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Vadeli øúlem PiyasalarÕ, Endeks Vadeli øúlem Sözleúmesi, Do÷rusal Olmama,
Markov Rejim De÷iúim Modelleri.
JEL SÕnÕflandÕrmasÕ: G13, G14.
A Markov Regime Switching Approach to the Relationships Between
Spot and Futures Markets
Abstract
The financial markets which are observed with fast and frequent fluctuations, have many
periods of growth and shrinkages. In this study, Markov Regime Switching Models which explain the
switching behaviour between those periods by using the Markovian process are used. The study
examines the price changes of BIST 30 Price Index Futures since the establishment of the first
organized futures markets in Turkey until the end of 2016 with daily observations (3,220 observations).
The relationship between the price changes of BIST 30 Price Index and Index Futures is described by
Markov Regime Switching Vector Autoregressive Model. The study findings indicate that spot and
futures markets have a mutual switching mechanism between regimes.
Keywords: Futures Markets, Equity Index Futures, Nonlinearity, Markov Regime Switching Models.
JEL Classification: G13, G14.

1.

Giriú

Dünya literatüründe çeúitli emtialarÕn gelecekte teslimi için yapÕlan forward sözleúmeler
antik Yunan’a (Bodie, 2009) uzanmakla beraber, ilk kayÕtlÕ vadeli iúlem sözleúmesi 1697
yÕlÕnda Japonya’da gerçekleúmiú (Bakken,1966) ve ilk vadeli iúlem borsasÕ 1730 yÕlÕnda
Osaka’da organize edilmiútir (Ünal,1993, s.80). 1971 yÕlÕnda Bretton Woods Sisteminin
ortadan kaldÕrÕlmasÕ ile beraber uluslararasÕ piyasalardaki geliúmeler kur riski kavramÕnÕ ön
plana çÕkarmÕú, böylece ilk finansal vadeli iúlem sözleúmesi de, 1972 yÕlÕnda yedi para birimi
üzerine hazÕrlanmÕútÕr. Türkiye’de ise vadeli iúlem sözleúmelerinin düzenli olarak iúlem
gördü÷ü ilk organize borsa olan “Vadeli øúlem ve Opsiyon BorsasÕ”, 2005 yÕlÕnda øzmir’de
kurulmuútur.
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Türkiye’de 4 ùubat 2005 tarihinde faaliyetlerine baúlayan Vadeli øúlemler ve Opsiyon
BorsasÕ (VOB), 5 A÷ustos 2013 tarihi itibariyle Borsa østanbul Vadeli øúlem ve Opsiyon
PiyasasÕ (VøOP) ile birleúmiú, böylece Türkiye’de tüm vadeli iúlem ve opsiyon sözleúmeleri
tek bir çatÕ altÕnda iúlem görmeye baúlamÕútÕr. VøOP’ta BøST 30 Endeks, TL/Dolar, TL/Euro,
EUR/USD, TL/Gram AltÕn ve Dolar/Ons AltÕn Vadeli øúlem Sözleúmesi iúlem görmeye devam
eden finansal vadeli iúlem sözleúmeleri olmuútur. Ege Pamuk, Anadolu KÕrmÕzÕ Bu÷day ve
Baz Yük Elektrik Vadeli øúlem Sözleúmesi de VøOP’ta iúlem görmeye devam eden emtia
vadeli iúlem sözleúmeleri olmuútur.
Dayanak varlÕk çeúitlili÷i, yeni sözleúme türleri ve teknolojik geliúmelerle de
desteklenen VøOP’u yeniden de÷erlendirmek, önemli hale gelmiútir. Nitekim, 2017 yÕlÕnda
verilerin güncellenmesi ile tekrarlanmÕú olan çalÕúmanÕn baúladÕ÷Õ 2015 yÕlÕnda VøOP,
Avrupa’nÕn en hÕzlÕ büyüyen türev ürünler piyasasÕ olmuútur (FIA, 2015).
Finans piyasalarÕnda oluúan varlÕk fiyatlarÕ içinde bulunduklarÕ ekonomiye özgü veya
uluslararasÕ düzeydeki birçok ekonomik geliúmeden etkilenirler. Özellikle sermaye piyasalarÕ
ve borsalarda, piyasalara gelen bilgi do÷rultusunda hÕzlÕ ve kÕsa süreli fiyat de÷iúiklikleri
gözlenmektedir. Sermaye piyasalarÕnda menkul kÕymetlerin de÷eri, o menkul kÕymetin
dayanak varlÕ÷Õ olan iúletme/finansal varlÕ÷Õn içinde bulundu÷u ekonominin genel koúullarÕ ile
yakÕndan iliúkilidir. Ekonomideki daralma, geniúleme gibi konjonktürel de÷iúikliklerin de önce
finans piyasalarÕnda etkili oldu÷u görülmüútür. UluslararasÕlaúmÕú finans piyasalarÕnda
teknolojik geliúmiúlikle paralel, iúlemlerin hÕzlÕ bir úekilde tüm dünya piyasalarÕnda
gerçekleúmesi, arz/talep dengesinin kÕsa sürede kurulmasÕ, finans piyasalarÕnda güncel
bilgilerin fiyata yansÕmasÕnÕ hÕzlandÕrmaktadÕr.
Do÷rusal yöntemler ile yapÕlan çalÕúmalar, finans piyasasÕnÕn içinde oldu÷u ekonomiyi
bir bütün olarak ele almakta ve piyasada oluúan dalgalanmalarÕ bazen yok ederek, bazen
modele tek bir de÷iúken ile katarak hipotezleri test etmektedir. Finans piyasalarÕnda, içinde
bulunduklarÕ ekonomiye göre daha sÕk ve çok sayÕda geniúleme ve daralma dönemleri
gözlemlenmektedir. Konjonktürel dalgalanmalarÕn süre, boyut ve dönüm noktalarÕnÕ ölçme
çabalarÕ, risk ölçümleri ve tahminler hayli önemlidir. (Bildirici, Aykaç Alp, Ersin ve Bozoklu,
2010) Zaman serilerinin gözlemlenebilen bir de÷iúken etkisi ile rejimler (dalgalanma
dönemleri) arasÕnda geçiú yaptÕ÷Õ çalÕúmalarda eúikli (treshold) modeller kullanÕlÕrken,
gözlemlenemeyen bir stokastik (rastlantÕsal) de÷iúken nedeniyle farklÕ rejimler arasÕnda geçiú
yaptÕ÷Õ yapÕ, Markov Rejim De÷iúim (MRD) modelleri ile analiz edilmektedir.
Zaman serilerinin do÷rusal olmayan modellerle test edildi÷i ilk çalÕúmalarda Tong
(1983) gözlenen de÷erin hesaplanmÕú bir eúik de÷erinin altÕnda veya üstünde olmasÕ ile rejim
de÷iúimlerini açÕklarken, piyasalarda hÕzlÕ de÷iúen volatilite, zaman serilerinde gözlenen ani
sÕçramalar, frekans geniúli÷ine olan ba÷ÕmlÕlÕk, döngü limitleri gibi do÷rusal yöntemlerle
açÕklanamayan özellikler, do÷rusal olmayan yöntemlerin geliúmesine neden olmuútur
(Brockwell, 2011). Tong’un getirdi÷i zaman serilerini do÷rusal olmayan yöntemlerle açÕklama
çalÕúmalarÕ takip eden yÕllarda pek çok araútÕrmacÕ için öncü olmuútur (Chan, Petruccelli,
Tong ve Woolford, 1985; Tsay, 1989; Tsay; 1998; Chen, Tsay, 1991; Stramer, Tweedie ve
Brockwell, 2007). Markov De÷iúimi zaman serisi analizi ise ilk olarak Hamilton’Õn 1989
makalesinde iú döngüsü (business cycle)’ne uygulanmÕútÕr. Hamilton, ekonominin büyüme ve
daralma dönemlerine geçiúlerinin bir Markov süreci özelli÷i taúÕdÕ÷ÕnÕ savunarak ABD reel
Gayri Safi Milli HasÕla (GSMH) verilerini modellemiútir. Hamilton (1989) tarafÕndan geliútirilen
tek de÷iúkenli Markov de÷iúim modelinin Krolzig (1997) tarafÕndan çok de÷iúkenli duruma
genelleútirilmiú hali olan Markov Rejim De÷iúim Vektör Otoregresif Modeli ise farklÕ zaman
serilerini ortak etkileyen rejim özelliklerini belirleyerek de÷iúkenler arasÕndaki iliúkileri
açÕklayabilmektedir.
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YatÕrÕmcÕlarÕn piyasaya gelen bilgiler do÷rultusunda yapmÕú olduklarÕ hÕzlÕ alÕm-satÕm
iúlemleri nedeniyle finans piyasalarÕnda belli sürelerde devam eden daralma (depresyon, ayÕ
piyasasÕ), ÕlÕmlÕ büyüme ve yüksek büyüme (bo÷a piyasasÕ) gibi dalgalanmalar
gözlemlenmektedir. Finans piyasalarÕndaki kÕsa bir dönemdeki bir hÕzlÕ yükseliú (yüksek
büyüme, bo÷a piyasasÕ) piyasanÕn tüm katÕlÕmcÕlarÕ tarafÕndan bilinen bir bilgi ile
açÕklanabilmekte iken, uzun bir dönem ele alÕndÕ÷Õnda piyasaya gelen her türlü bilginin
bütünü, rejim de÷iúikliklerine neden olabilmektedir.
Finansal zaman serilerinde ve özellikle gözlem aralÕklarÕnÕn kÕsa oldu÷u durumlarda
rejimler arasÕndaki geçiú yumuúak olup, rejimleri birbirinden ayÕrmada varyans da önemli bir
faktör haline gelmektedir. Örne÷in pay piyasalarÕnÕn ortalama bir büyüme sürecinde oldu÷u
dönemler ile karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda, gelece÷e yönelik iyimser beklentilerin arttÕ÷Õ dönemlerde
(bo÷a piyasasÕ) fiyatlardaki de÷iúimlerin hÕzlandÕ÷Õ, volatilitenin arttÕ÷Õ gözlenmektedir.
Gelece÷e yönelik kötümser beklentilerin arttÕ÷Õ dönemler (ayÕ piyasasÕ) ise iyimser dönemlere
göre volatilitede daha yüksek artÕúlar göze çarpmaktadÕr. MRD modelleri, finansal zaman
serilerinde gözlenen zamanla de÷iúen varyans; kalÕn kuyruklu da÷ÕlÕm, çarpÕklÕk gibi
özellikleri yakalamakta baúarÕlÕdÕr (Ang ve Timmermann, 2011). Bu nedenlerle modeller,
finans bilim dalÕnÕn pek çok konusunda uygulama alanÕ görmüútür. Literatürde temel finans
teorilerinin analizleri, varlÕk fiyatlama modelleri (Chung ve Yeh, 2009), menkul kÕymet
fiyat/getiri/volatilite analizleri (Günay, 2015; Koy ve Çetin 2016; Seuk Wai ve di÷.,2013), pay
piyasalarÕnÕn entegrasyonu (øsmail ve øsa, 2008), vadeli iúlem piyasalarÕnda korunma
(Zazaglia, 2013), alÕm-satÕm stratejileri (Li, 2016), spot metal piyasalarÕ (Cheng, Shao ve
Guo, 2013; BalcÕlar, Hammodueh ve Asaba, 2015; Koy, Çetin ve Ersan, 2017) gibi birçok
konuda çalÕúmalar yer almaktadÕr.
2.

Literatür

Dünya literatüründe hem emtia hem de finansal varlÕk sözleúmelerinin yer aldÕ÷Õ
piyasalarÕ analiz eden çok sayÕda çalÕúma yer almÕútÕr. Working (1949), Rockwell (1976),
Telser ve Higinbotham (1977), Grauer ve Litzenberger (1979), Anderson (1981), Fama ve
French (1987)’in çalÕúmalarÕ, vadeli fiyatlarÕ etkileyen faktörler ile, vadeli ve spot fiyat
iliúkilerini açÕklayan çalÕúmalara ilk örneklerdendir. Vadeli iúlem piyasalarÕnÕn spot piyasalar
ile iliúkileri üzerine çok geniú bir literatür olmasÕndan dolayÕ bu çalÕúmada, uluslararasÕ
örneklerden yalnÕzca pay endeksi vadeli iúlem sözleúmeleri üzerine yapÕlan çalÕúmalara yer
verilmiútir.
Pay endeksi vadeli iúlem piyasasÕyla ilgili yapÕlan ilk çalÕúmalardan biri, Cornell ve
French’e aittir. 1983 yÕlÕnda yayÕnlanan çalÕúmada arbitraj fiyatlama modeli ile hesaplanan
teorik fiyat ile piyasada oluúan fiyat arasÕndaki farkÕn nedeni olarak vergi etkisi araútÕrÕlmÕú,
mükemmel piyasalarÕn çalÕúmasÕ için yatÕrÕmcÕlarÕn vergiden muaf olmasÕ gerekti÷i
savunulmuútur. Di÷er bir çalÕúmada Mackinlay ve Ramaswamy (1988), S&P 500 pay endeksi
vadeli iúlem sözleúmesinin ve pay endeksinin gün içi verilerinin korelasyonlarÕnÕ
incelemiúlerdir. Sonuçlara göre, onbeú dakikalÕk gözlem aralÕ÷Õnda mevcut olan korelasyon,
gözlem aralÕ÷Õ uzayÕp 60 dakikaya yaklaútÕ÷Õnda ortadan kaybolmaktadÕr. Vadeli iúlem
piyasasÕnda normal üstü korunma getirilerinin varlÕ÷ÕnÕ ölçen Lee (1988), 18 Ocak 1982 ile 19
AralÕk 1986 dönemindeki S&P 500 spot ve vadeli iúlem sözleúmelerinin gün içi verilerini
kullanmÕútÕr. Saatlik verilerin kullanÕldÕ÷Õ çalÕúmada, vadeli piyasada gerçekleúen fiyat teorik
fiyatÕn üzerinde (altÕnda) oldu÷unda, bir sonraki dönemde spot piyasada fiyatÕn yükseldi÷i
(düútü÷ü) görülmüútür.
Damodaran (1990), S&P 500 vadeli iúlem sözleúmelerinin 21 Nisan 1982 sonrasÕnda
spot piyasa volatilitesi üzerindeki etkisini araútÕrmÕútÕr. t testi ve kikare testi (x2) yöntemlerinin
kullanÕldÕ÷Õ çalÕúmada, endekse dahil olan paylarÕn ortalama getirilerinin ve varyanslarÕnÕn,
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endekste olmayan pay getirilerine göre daha çok yükseldi÷i sonucu istatistiki olarak anlamlÕ
bulunmuútur.
Chang, Cheng ve Pinegar (1996), Nikkei vadeli iúlem sözleúmelerinin iúlem görmeye
baúlamasÕ ile Nikkei pay senetleri için Tokyo BorsasÕ’nda volatilitenin arttÕ÷Õ, Osaka
BorsasÕ’nda azaldÕ÷Õ, Singapur UluslararasÕ Para PiyasasÕ’nÕn ise etkilenmedi÷i sonuçlarÕna
ulaúmÕúlardÕr.
Brooks, Garrett ve Hinich’in (1999) øngiltere piyasasÕna yönelik yaptÕklarÕ çalÕúmada,
çapraz korelasyon ve çapraz bikorelasyon ile pay endeksleri ile pay endeks vadeli iúlem
sözleúmelerinin arasÕndaki öncül-ardÕl iliúkiyi test etmiúlerdir. ÇalÕúmada, vadeli piyasanÕn
spot piyasaya liderlik etti÷i dönemlerin az olup, kÕsa sürdü÷ü yönünde bulgular elde
edilmiútir. Brooks, Rew ve Ritson’un (2001), FTSE 100 pay endeksleri ile vadeli pay endeks
sözleúmelerinin arasÕndaki öncül-ardÕl iliúkiyi, 10 dakikalÕk gözlem aralÕklarÕndan oluúan bir
veri seti ile test etmiúlerdir. Haziran 1996-1997 dönemini kapsayan çalÕúmada, en iyi tahmin
modelinin taúÕma maliyeti modeline göre hesaplanan teorik spot vadeli bazÕna uygulanan
vektör hata do÷rulama modeli oldu÷u sonucuna ulaúÕlmÕútÕr. øngiltere piyasasÕna yönelik
yapÕlan di÷er bir çalÕúmada Brooks ve Garrett (2002), FTSE100 pay ve vadeli pay
piyasalarÕnÕn düzgün bir fiyat hareketi var ise bu durumun en iyi úekilde, iki piyasa arasÕnda
oluúan bazÕn birinci dereceden Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) ile açÕklanabilece÷ini
öne sürmüúlerdir. Self Exciting Threshold Autoregressive (SETAR) modeli ile bazÕn, arbitraj
tetiklemesi olmaksÕzÕn farklÕ rejimlerde öngörülebilir bir úekilde dalgalandÕ÷Õ tahmin edilmiútir.
ÇalÕúmada, bazÕn iki eúik arasÕnda güçlü otoregresif davranÕú gösterdi÷i, fakat ekstra
dinamiklerin üst eúikte ve üzerinde kayboldu÷u, alt eúi÷e do÷ru hareket etti÷inde ise tekrar
ortaya çÕktÕ÷Õna yönelik kanÕtlar bulunmuútur. KanÕtlar, iúlem maliyetlerinden kaynaklanan
do÷rusalsÕzlÕ÷Õn hesaba katÕldÕ÷Õ durumda, pay endeksleri ile pay endeks vadeli iúlem
sözleúmelerinin etkin bir úekilde beraber hareket etti÷ine yönelik teoriyi do÷rusal modellere
göre daha güçlü bir úekilde destekledi÷ini göstermektedir. Ning (2009), çalÕúmasÕnda
Financial Times Stock Exchange (FTSE) 100 endeks vadeli iúlem sözleúmelerinin 10 MayÕs
1999’da elektronik sistemde iúlem görmeye baúlamasÕnÕn volatilite üzerindeki etkisini
araútÕrmÕútÕr. Elektronik sisteme geçilmesinin öncesindeki Ocak 1993 – Nisan 1999 dönem
birinci periyod, Haziran 1999 – AralÕk 2005 dönemi ikinci periyod olarak belirlenmiútir. Birinci
periyodda hem beklenen hem de beklenmeyen úoklar volatiliteyi arttÕrÕrken ikinci periyotta
yalnÕzca beklenmedik negatif úoklarÕn volatiliteyi etkiledi÷i sonucuna ulaúÕlmÕútÕr.
So ve Tse (2004), Hang Seng Endeksi, Hang Seng Endeks Vadeli øúlem Sözleúmesi
ve endeks fonunun gün içi verilerini Hasbrouck, Gonzalo ve Granger ortak faktör modelleri ve
M-GARCH ile incelemiúlerdir. ÇalÕúmada, üç piyasanÕn birbiri ile iliúkili oldu÷u, spot piyasanÕn
vadeli piyasayÕ takip etti÷i, endeks fonunun fiyat oluúumuna katkÕda bulunmadÕ÷Õ yönünde
bulgular elde edilmiútir. AynÕ makroekonomik koúullardan etkilenmekle beraber, üç piyasanÕn
da bilgiyi farklÕ yansÕttÕ÷Õ, çalÕúmanÕn genel sonucu olarak ortaya çÕkmÕútÕr. Hang Seng
endeksini örneklem alan di÷er bir çalÕúmada Rajaguru ve Pattnayak (2007), endeksin spot ve
vadeli öncül-ardÕl iliúkisini incelemiúlerdir. ÇalÕúmada, Ocak 1988-Ekim 2001 dönemine ait
3407 gözlemden oluúan günlük veriler kullanÕlmÕútÕr. Fraksiyonel Entegre Hata Do÷rulama
Modeli (Fractionally Integrated Error Correction Model)’nin tahminleme performansÕnÕn di÷er
olasÕ modellerle karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õ çalÕúmada en iyi performans, hata do÷rulama modelleri ile
fraksiyonel koentegre modellerden elde edilmiútir.
Xie ve Huang (2014), China Securities Index (CSI) 300’ün 2005-2012 verilerini
GARCHM ve GJR GARCH modelleri ile test etmiúlerdir. BulgularÕna göre, endeks vadeli
iúlem sözleúmelerinin piyasada iúleme alÕnmasÕ sonrasÕnda, spot piyasanÕn volatilitesinde bir
azalma olmamÕútÕr. AyrÕca, CSI 300 endeks vadeli iúlem sözleúmelerinin piyasada iúlem
görmeye baúlamasÕ ile birlikte, spot piyasada yeni bilgiye olan duyarlÕlÕk azalÕrken, eski
bilgiye olan duyarlÕlÕk artmÕútÕr. Benzer bir çalÕúma yapan Bohl, Diesteldorf ve Siklos (2014)
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ise, CSI300’ün vadeli iúlem sözleúmesinin iúlem görmeye baúlamasÕnÕn spot piyasanÕn
volatilitesini azalttÕ÷Õ sonucuna ulaúmÕúlardÕr.
Türkiye vadeli iúlem piyasasÕna literatürde, vadeli piyasanÕn spot piyasa için do÷ru
sinyalleri vererek hem spot piyasanÕn volatilitesini hem de spot piyasada normal üstü getiri
elde etme olanaklarÕnÕ azaltmasÕ, her iki piyasanÕn birlikte hareket etmesi ve spot ve vadeli
piyasalar arasÕndaki öncül-ardÕl iliúkilerin test edildi÷i çalÕúmalar yer almaktadÕr.
Çevik ve Pekkay (2007), ARMA-GARCH modeli ve Cheung ve Ng (1996) nedensellik
analizleri ile yaptÕklarÕ çalÕúmada, spot ve vadeli iúlem piyasalarÕ arasÕndaki iliúkilerin menkul
kÕymet bazÕnda farklÕlÕk gösterdi÷i sonucuna ulaúmÕúlardÕr. Özen (2008), vadeli iúlemlerin
spot piyasa etkinli÷i üzerindeki etkisini, korelogram testi ve birim kök testi ile ölçmüútür.
ønceleme kapsamÕna alÕnan BøST 30 günlük kapanÕú fiyatlarÕ 1 Ocak 2003 – 1 ùubat 2005 ve
4 ùubat 2005 – 30 Nisan 2007 olarak iki döneme ayrÕlarak analiz edilmiútir. Özen’in
çalÕúmasÕnda, spot piyasada iúlem gören BøST 30 endeksinin VOB’da vadeli iúlemlere geçiú
öncesinde ve sonrasÕnda zayÕf formda etkin oldu÷unu göstermiútir. ÇalÕúmada, vadeli iúlem
piyasasÕ ile spot piyasa arasÕnda kÕsa ve uzun dönem iliúkisi olup olmadÕ÷ÕnÕ görmek için
Engle-Granger eúbütünleúme testi uygulanmÕú ve hata düzeltme modeli oluúturularak iki
piyasa arasÕndaki nedensellik araútÕrÕlmÕútÕr. VOB 30 endeksiyle BøST 30 endeksleri arasÕnda
uzun ve kÕsa dönemli bir iliúki oldu÷u, BøST 30 endeksinin VOB 30 endeksinin nedeni oldu÷u
görülmüútür. Özen, VOB 30 endeksinin BøST 30 endeksine etki etmedi÷i, spot piyasa etkinli÷i
üzerinde olumlu katkÕ yapamadÕ÷Õ sonucuna ulaúmÕútÕr.
Çelik (2011), VOB30 vadeli endeks sözleúmeleri ile ABD DolarÕ vadeli döviz
sözleúmelerinin gün sonu fiyatlarÕnÕ kullanmÕútÕr. Çelik, Engle-Granger ve Johansen
eúbütünleúme analizleri ile zaman serileri arasÕndaki uzun dönemli iliúkileri ortaya koyduktan
sonra VECM, Etki-tepki ve varyans ayrÕútÕrma analizleri uygulamÕútÕr. ÇalÕúmada, vadeli dolar
sözleúmelerinin spot ABD DolarÕ fiyatlarÕ için bir fiyat göstergesi olarak kullanÕlabilece÷i,
bunun yanÕnda vadeli endeks sözleúmeleri için böyle bir iliúkiye rastlanmadÕ÷Õ sonuçlarÕna
ulaúÕlmÕútÕr.
Ersoy (2011), spot ile vadeli iúlem piyasalarÕ arasÕndaki iliúkiyi hem fiyat hem de
volatilite açÕsÕndan araútÕrmÕútÕr. BøST 30 Endeksi gün içi verilerinin kullanÕldÕ÷Õ çalÕúmada,
hem fiyat serileri kullanÕlarak Johansen Eúbütünleúme Testi, VECM ve Granger Nedensellik
Testi ile hem de otoregresif hareketli ortalama (ARMA) ile filtrelenen fiyat de÷iúim serileri
kullanÕlarak VAR ve Granger Nedensellik Testi uygulanmÕútÕr. BEKK-MGARCH modelinden
elde edilen volatilite serileri kullanÕlarak, VAR ve Granger Nedensellik Testi ile piyasalarÕn
volatiliteleri arasÕndaki iliúki analiz edilmiútir. Ersoy, spot ve vadeli iúlem piyasasÕ arasÕnda
uzun dönemli bir denge iliúkisinin oldu÷unu, ancak bu iliúkide vadeli iúlem piyasasÕnÕn spot
piyasaya öncülük etmedi÷ini, hem fiyat hem de volatilite açÕsÕndan piyasalarÕn karúÕlÕklÕ
etkileúim içerisinde olduklarÕnÕ tespit etmiútir.
Ünlü ve Ersoy (2012) ABD DolarÕ spot döviz kuru ile vadeli iúlem sözleúmeleri
arasÕndaki iliúki Engle Granger nedensellik testi ile analiz edilmiútir. 2007 Ocak - 2011 AralÕk
dönemindeki günlük kapanÕú fiyatlarÕnÕn kullanÕldÕ÷Õ çalÕúmada vadeli fiyatlarÕn spot fiyatlara
liderlik etmedi÷i ve hem kÕsa hem de uzun dönemli iliúkide piyasalar arasÕnda karúÕlÕklÕ
etkileúim oldu÷u sonucuna ulaúÕlmÕútÕr.
Üner (2013), BøST 30 endeksinin fiyat oynaklÕ÷ÕnÕ GARCH metodu ile vadeli fiyat ile
spot fiyat arasÕndaki iliúkiyi Johansen eúbütünleúme testi ile, vadeli iúlem sözleúmesi iúlem
hacmi ile spot piyasa iúlem hacmi ve fiyatÕ arasÕndaki iliúkiyi VAR metodu kullanÕlarak analiz
edilmiú olup; vadeli iúlem sözleúmesinin yo÷un iúlem görmeye baúladÕ÷Õ 2008 yÕlÕ öncesinde
fiyat oynaklÕ÷ÕnÕn yo÷un oldu÷u, vadeli iúlem sözleúmesinin etkisi ile 2008 yÕlÕndan 2010
yÕlÕna kadar geçen dönemde bu oynaklÕ÷Õn azaldÕ÷Õ sonucuna ulaúmÕútÕr. Uzun dönemde
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vadeli iúlem piyasasÕ ile spot piyasa fiyatlarÕnÕn eúbütünleúik yapÕ sergiledi÷i ayrÕca spot
piyasada iúlem gören BøST 30 endeksinin fiyatÕnÕn ve iúlem hacminin vadeli iúlem
sözleúmesinin fiyatÕndan ve iúlem hacminden etkilendi÷i sonucuna ulaúÕlmÕútÕr.
Ersoy ve Bayrakdaro÷lu (2013), BøST 30 endeksinin spot ve vadeli iúlem piyasalarÕ
arasÕndaki öncül-ardÕl iliúkinin varlÕ÷ÕnÕ analiz etmiútir. Johansen Eúbütünleúme testi, Vektör
Hata Düzeltme Modeli ve nedensellik testleri ile yapÕlan analizler sonucunda, iki piyasanÕn
eúbütünleúik oldu÷u, bunun yanÕnda piyasalar arasÕnda iki yönlü nedensellik iliúkisinin oldu÷u
görülmüútür.
Güniçi verilerle yapÕlan bir çalÕúmada Okur ve Çevik (2013), Hong’un nedensellik testini
kullanmÕúlardÕr. 2006-2010 dönemi için yapÕlan analizde, BøST30 endeksi spot piyasasÕnÕn,
vadeli piyasa fiyatlarÕ için Granger nedeni oldu÷u sonucuna ulaúÕlmÕútÕr. AynÕ yÕl yapÕlan di÷er
bir çalÕúmada Gök ve KalaycÕ (2013), BøST 30 endeksi gün sonu verileri ile 2000-2012
dönemi için AR(1)-GARCH(1,1) modelini uygulanmÕútÕr. ÇalÕúmada, endeks vadeli iúlemlerin
iúlem görmeye baúlamasÕ sonrasÕ spot piyasanÕn istikrardan uzaklaúmadÕ÷Õ sonucuna
eriúilmiútir. AyrÕca, endeks vadeli iúlemleri sonrasÕnda öncesine göre, spot piyasa volatilite
kalÕcÕlÕ÷ÕnÕn da azaldÕ÷Õ bulgularÕna eriúilmiú, dolayÕsÕyla endeks vadeli iúlemler sonrasÕ spot
piyasanÕn bilgiyi iúleme hÕzÕnÕn arttÕ÷Õ bulgusuna varÕlmÕútÕr.
3.

Veriler

øzmir Vadeli øúlem ve Opsiyon BorsasÕ’nÕn kuruluúundan bugüne en yüksek iúlem
hacmi ile halen Borsa østanbul’da Vadeli øúlemler ve Opsiyon PiyasasÕ’nda iúlem gören BøST
30 Endeksi Vadeli øúlem Sözleúmesinin fiyat de÷iúimleri, çalÕúmanÕn örneklemini
oluúturmaktadÕr. 2005 Ocak – 2016 AralÕk dönemini kapsayan çalÕúmada, BøST 30 Fiyat
Endeksi ve BøST 30 Endeks Vadeli øúlem Sözleúmesinin her ikisi için 3.220 günlük fiyat
serisinden elde edilmiú 3.219 adet günlük fiyat de÷iúim serisi kullanÕlmÕútÕr. BøST 30 Fiyat
Endeksi ve BøST 30 Endeks Vadeli øúlem Sözleúmelerine ait fiyat de÷iúimlerinin
hesaplanmasÕnda kullanÕlan günlük kapanÕú fiyatlarÕ, Borsa østanbul ve Finnet’ten elde
edilmiútir. Bankalar arasÕ Para PiyasasÕnÕn Gecelik Borçlanma Faiz OranlarÕ, Finnet
sisteminden alÕnmÕútÕr.
Vadeli iúlem piyasalarÕnda iúlem hacminin en yüksek oldu÷u sözleúme genellikle
vadesi en yakÕn olan sözleúmedir. Literatürde vadeli iúlem piyasasÕ üzerine yapÕlan
çalÕúmalarda, vadesi en yakÕn olan sözleúmenin kapanÕú fiyatÕ ile oluúturulmuú zaman serileri
kullanÕlmaktadÕr. BazÕ çalÕúmalarda ise; vadeye yakÕn günlerde, vadesi en yakÕn ikinci
sözleúmenin iúlem hacminin vadesi en yakÕn olanÕ geçmesi durumunda, iúlem hacmi yüksek
olan sözleúmenin bilgilerinin kullanÕldÕ÷Õ görülmüútür. Bu çalÕúmada veriler, aúa÷Õdaki úekilde,
teorik olarak vadeye kalan gün süresi aynÕ olacak úekilde düzenlenmiú ve analizlere bu
úekilde devam edilmiútir. YapÕlan dönüúüm, literatürde bir ilk olma özelli÷i gösterir.
Her iúlem günü için en yakÕn vadeli iúlem sözleúmesinin fiyat ve iúlem hacmi
verilerinden zaman serileri oluúturulmuú, her iúlem günü için vadeye kalan gün sayÕsÕ
hesaplanmÕútÕr. Örneklem dönemindeki 59 adet sözleúmenin her biri için iúlem hacminin en
yüksek oldu÷u gün belirlenmiútir. Örneklem dönemindeki her sözleúme için en yüksek iúlem
hacminin gerçekleúti÷i günlerin “ortalama vadeye kalan gün sayÕsÕ” frekanslarÕndan yola
çÕkarak, iúlem hacimlerinin en yüksek oldu÷u günlerin ortalama vadeye kalan gün sayÕsÕ 26
gün olarak belirlenmiútir.
Sözleúmenin vadeye kalan gün sayÕsÕnÕn 26’dan küçük veya büyük oldu÷u her gün için
bileúik faiz hesabÕ yapÕlarak teorik olarak vadeye kalan gün sayÕsÕ eúit olacak úekilde yeni bir
zaman serisi elde edilmiútir. Bu hesaplama, 2855 gözlemin tamamÕ için ayrÕ ayrÕ
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hesaplanmÕútÕr. Hesaplamada, günlük faiz de÷iúmelerinin piyasayÕ en
yansÕtabildi÷i, Bankalar arasÕ Para PiyasasÕ Gecelik Faiz OranlarÕ kullanÕlmÕútÕr.

iyi

úekilde

Vadeye kalan gün 26 günden fazla ise, her gün için bileúik faiz hesabÕ ile taúÕma
maliyetinden arÕndÕrÕlmÕútÕr. Vadeye kalan gün 26 günden az ise, 26 güne çÕkarmak için
gereken taúÕma maliyeti farkÕ eklenmiútir. PiyasanÕn kapalÕ oldu÷u resmi tatil günleri
(haftasonlarÕ dahil) için gelecek de÷er hesabÕ yapÕlÕrken son gerçekleúmiú piyasa faiz oranÕ,
geçmiú de÷er hesabÕ yapÕlÕrken resmi tatil günlerini takip eden piyasa faiz oranÕ kullanÕlmÕútÕr.
Vg = BøST 30 Endeks vadeli iúlem sözleúmesinin gerçek vadeye kalan gün sayÕsÕ;
Pg = BøST 30 Endeks vadeli iúlem sözleúmesinin kapanÕú fiyatÕ;
P26 = Teorik olarak vadeye kalan sürenin 26 gün oldu÷u, BøST 30 Endeks vadeli iúlem
sözleúmesi fiyatÕ;
r= Bankalar arasÕ para piyasasÕ gecelik faiz oranÕ/365
Vg = 26; P26 = Pg
Vg > 26; P26 = Pge-(گr )
Vg  ޒ26; P26 = Pg*eگr
4.

(1)
(2)
(3)

Yöntem

Markov de÷iúim modellerinde, ekonominin içinde bulundu÷u durum do÷rudan
gözlenememektedir. yt olarak ifade edilen zaman serisi de÷iúkeni ise gözlemlenebilmektedir.
Ekonominin her bir periyodunda içinde bulundu÷u durum, özellikleri rejimine ba÷lÕ oldu÷u
varsayÕlan gözlem de÷erleri kullanÕlarak, olasÕlÕksal olarak elde edilmektedir (Bildirici ve di÷.,
2010). Markov sürecinde ekonominin içinde bulundu÷u durum s0 elde edildi÷i zaman, bir
dönem sonrasÕnÕ ifade eden s1 ve di÷er rejimler geçiú olasÕlÕ÷Õna dayalÕ olarak elde edilir
(Bildirici ve di÷., 2010).
K boyutlu zaman serisi de÷iúkeni olan yt’yi, gözlemlenemeyen rejim de÷iúkeni st İ
{1,..,M} (Krolzig, 2000):
p(yt|Ytí1;Xt;st:

(4)
f(yt|Ytí1;Xt; 1)
f(yt|Ytí1; Xt; M)

e÷er st = 1
e÷er st = M

Xt = egzojen de÷iúken
ࣄ= M rejimiyle ba÷lantÕlÕ parametre vektörü
Markov Rejim modellerinde rejim üreten süreç, geçiú olasÕlÕklarÕ ile tanÕmlanan sonlu
sayÕda durumdan oluúan ergodik bir Markov zinciridir.
pij = Pr(st+1 = j|st = i); σெ
ୀଵ ݆ܲ݅ ൌ ͳ ;

i,j ={1,..,M}

st, indirgenemez bir geçiú matrisli M durumlu Markov süreci izler:
ଵଵ
۾ൌቮ ǥ
ெଵ
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øki rejimli bir modelde, bir rejimden di÷erine geçiú olasÕlÕklarÕ:
P(st+1=1|st = 1) = p11,
P(st+1=2|st = 1) = p12,
P(st+1=1|st = 2) = p21,
P(st+1=2|st = 2) = p22.
Rejimler arasÕndaki geçiú olasÕlÕklarÕ pozitif de÷erler alÕp, toplamlarÕ da 1’e eúit
olmalÕdÕr. (Pij) p11 + p12 = 1 ve p21 + p22 = 1 (Franses ve Dijk, 2000).
1993 yÕlÕnda Granger ve Terasvirta tarafÕndan popüler hale getirilen smooth transition
autoregressive (STAR) modelde rejimlerin a÷ÕrlÕklarÕ dÕúsal de÷iúkenlere ba÷lÕdÕr. Selfexciting threshold autoregressive (SETAR) modelde ise rejim üreten süreç dÕúsal olmasa da
içsel de÷iúkenin gecikmeli de÷erine ba÷lÕdÕr. MRD modellerinde ise geçiú olasÕlÕklarÕ içsel
de÷iúkene ba÷lÕ olup, gözlemlenmiú zaman serisi vektörünün bir fonksiyonu olup son rejime
ba÷lÕdÕr. AyrÕca, rejim 2 de kalma olasÕlÕ÷Õ ile rejim 1’den rejim 2’ye geçme olasÕlÕklarÕ da
birbirinden farklÕdÕr (Krolzig 1998). t zamanÕndaki ulaúÕlabilir tüm bilgi ile daralma (recession)
rejiminde olma ihtimali, (1) gözlemlenen yt de÷erinin maximum likelihood yöntemine göre
geniúleme (expansion) rejimi yerine daralma rejiminde olma ihtimali ile (2) bir önceki
dönemin (yt-1) bilgi seti ile tahmin edilen gelecek dönem daralma rejiminde olma ihtimaline
ba÷lÕdÕr (Krolzig 2001).
Markov de÷iúim vektör otoregresif modeli (MS-VAR), Hamilton (1989) tarafÕndan
geliútirilen tek de÷iúkenli Markov de÷iúim modelinin Krolzig (1997) tarafÕndan çok de÷iúkenli
duruma genelleútirilmiú halidir. MS-VAR modeli, sistem rejim de÷iúikli÷i ile karúÕ karúÕya ise
VAR sürecinin parametrelerinin, rejim de÷iúikli÷i ile beraber de÷iúebilmesini mümkün kÕlar
(Bildirici ve di÷., 2010). MS-VAR modeli, VAR modelini rejimlere göre tahmin etmek için
oluúturulmuútur (Krolzig, 1998).
Aúa÷Õdaki tabloda, MS-VAR modellerinin sÕnÕflandÕrÕlmasÕna yer verilmiútir. MS-VAR
modelleri, ortalamanÕn veya sabit terimin rejime ba÷lÕ olup olmasÕna göre iki ana sÕnÕfa ayrÕlÕr.
Modelin hata teriminin de÷iúen varyans özelli÷i taúÕyÕp taúÕmamasÕna veya otoregresif
parametrelerin rejimlere göre de÷iúip de÷iúmemesine göre alt sÕnÕflar oluúur.
Tablo 1: MS(M)-VAR(q) Modelleri
MSM

Aj sabit
Aj de÷iúir

 گsabit
 گde÷iúir
 گsabit
 گde÷iúir

 de÷iúir
MSM-VAR
MSMH-VAR
MSMA-VAR
MSMAH-VAR

MSI
 sabit
Do÷rusal MVAR
MSH-MVAR
MSA-MVAR
MSAH-MVAR

c de÷iúir
MSI-VAR
MSIH-VAR
MSIA-VAR
MSIAH-VAR

c sabit
Do÷rusal VAR
MSH-VAR
MSA-VAR
MSAH-VAR

Kaynak: Krolzig, (1998)
Tablodaki kÕsaltmalar aúa÷Õdaki gibidir:
M= Markov de÷iúim ortalamasÕ
I=Markov de÷iúim sabiti
A= Markov de÷iúim otoregresif parametresi
H= Markov de÷iúim de÷iúen varyanslÕlÕk (heteroskedastisiti)
MS-VAR modelinin en genel biçimi aúa÷Õdaki gibidir:
yt= c(st) + [A1(st)yt-1+…+Ap(st)yt-p] + ut

(6)
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Markov rejim modelinde, rejimi belirleyen unsur ortalama () oldu÷unda model kÕsaca
MSM(M)-VAR(q) olarak gösterilirken, formülü aúa÷Õdaki gibi ifade edilir (Krolzig: 1998):
yt= (st) + A1(st)(yt-1 - (st-1)) +…+ Ap(st)(yt-p - (st-p)) + ut
ut ࡱ NID( 0, (گst))

(7)

Sabitin (v), rejimler arasÕnda de÷iúti÷i model kÕsaca MSI(M)-VAR(q) olarak gösterilir. Bu
modelin açÕk formülü aúa÷Õdaki gibi ifade edilir:
yt= c(st) + A1(st)yt-1 +…+ Ap(st)yt-p + ut

(8)

Modellerde (st), c(st), A1(st), A2(st),…Ap(st) ve (گst), gerçekleúen rejim st üzerine , v,
A1, A2,…Ap ve  گparametrelerinin ba÷ÕmlÕlÕ÷ÕnÕ tanÕmlayan parametre de÷iúim fonksiyonlarÕdÕr
(Krolzig, 1998). MS-AR modellerinde oldu÷u gibi MS-VAR modellerinde de (st),
ortalamadaki bir de÷iúim gözlemlenen zaman serisinde ani bir sÕçrayÕúa neden olur iken;
c(st), sabitteki bir de÷iúime olan cevap ut, beyaz gürültü (white noise)’deki de÷iúime olan
cevap kadardÕr (Krolzig, 1998).
Yumuúak geçiúli bir model olup, volatiliteyi de dikkate alan MS-VAR modeli, kÕsaca
MSIH-VAR olarak gösterilip, aúa÷Õdaki gibi formülize edilmektedir:
yt= c(st) + A1(st)yt-1 +…+ Ap(st)yt-p + ut + ȍ1/2

(9)

ࢧt-1, bütün geçmiú gözlem ve durumlardaki bilgiyi ifade etmek üzere ȍ1/2 matrisi
aúa÷Õdaki gibidir:
ȍ st =Var[yt| ࢧt-1,st]

(10)

KÕsaca MSIH-VAR modeli, Markov geçiúli, Sabite ba÷ÕmlÕ rejim, Vektör otoregresif ve
de÷iúen varyans (heteroskedasticity) özelliklerini birarada gösterir (Guidolin, 2016).
5. BøST 30 Fiyat Endeksi ve BøST 30 Endeks Vadeli øúlem Sözleúmelerinin
Markov Rejim De÷iúim Vektör Otoregresif Modeli (MS-VAR) ile Analizi
ÇalÕúmada, vadeli piyasa ve spot piyasa arasÕndaki iliúki Markov Rejim De÷iúim Vektör
Otoregresif modelleriyle test edilmiútir. Teorik olarak vadeye kalan gün “26” olarak
hesaplanmÕú ve logaritmik fiyat de÷iúimleri hesaplanmÕú vadeli zaman serisi ile BøST 30 spot
endeksinin logaritmik fiyat de÷iúimlerinden oluúan zaman serisi arasÕndaki iliúki, her iki
de÷iúkenin de birbirini açÕkladÕ÷Õ bir modelde ele alÕnmÕútÕr.
FarklÕ rejim sayÕlarÕna (2 ve 3) ve farklÕ AR gecikme derecesine (0-5) sahip, varyansÕn
rejimlere göre de÷iúti÷i veya de÷iúmedi÷i durumlarÕ içeren, MRD Otoregresif Modeller
uygulanmÕútÕr. MRD modellerinde do÷rusal olmama özelli÷i, Davies (1987) ile belirlenmiútir
(Simo-Kengne, BalcÕlar, Gupta, Reid ve Aye, 2013; BalcÕlar, Demirer ve Hammodueh, 2013,
BalcÕlar ve di÷., 2015). P olasÕlÕk de÷eri 0,05 de÷erinden küçük olan modeller, H0 do÷rusallÕk
hipotezini anlamlÕ olarak reddetmektedir.
OxMetrics programÕnÕn kullanÕldÕ÷Õ çalÕúmada, do÷rusal olmama özelli÷ini gösteren
anlamlÕ modeller, Tablo 2’de sunulmuútur. Bu modellerde incelenen ikinci veri, LR do÷rusallÕk
testidir. LR testi, do÷rusal olmayan MRD modelinin, de÷iúkenler arasÕndaki iliúkiyi, do÷rusal
modelden ne kadar iyi açÕkladÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Davies H0 do÷rusallÕk hipotezini
reddeden modeller arasÕnda, MSIH-VAR modellerinin LR test sonuçlarÕnÕn, di÷er modellere
göre daha yüksek oldu÷u görülmüútür.
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LR de÷erinin yüksekli÷i, modelin açÕklama gücünün de yüksek oldu÷unu
göstermektedir. Akaike (AIC), Hannan Quin (HQ) ve Schwarz (SIC) bilgi kriterleri ile dikkate
alÕndÕ÷Õnda, üç rejimli modellerin iki rejimli modellerden, varyans de÷iúkeni içeren modellerin
ise varyans de÷iúkeni içermeyen modellerden daha güçlü oldu÷u görülmüútür.
Spot ve vadeli BøST30 endeks verilerinden oluúan iki zaman serisinin rejimler
arasÕndaki ortak hareketini kanÕtlayan en uygun model, MSIH(3)-VAR(3) modeli olmuútur. En
düúük bilgi kriterlerine (AIC (-13,3075), HQ (-13,2851) ve SIC (-13,2451)) sahip olan model
MSIH(3)-VAR(3) modelidir. LR olabilirlik oranÕna göre MSIH(3)-VAR(3) modeli açÕklama gücü
en yüksek (2.849,9063) olan modeldir.
Tablo 2: Bilgi Kriterleri
Model

log-likelihood

AIC

HQ

SIC

LR
linearity test

DAVIES
(%5)

MSIH(2)-VAR(1)

21.191,5941

-13,1607

-13,1499

-13,1305

0,0000

MSI(3)-VAR(1)

20.455,4914

-12,7014

-12,6885

-12,6655

MSIH(3)-VAR(1)

21.230,8227

-13,2665

-13,2496

-13,2193

MSIH(2)-VAR(2)

21.240,7274

-13,1929

-13,1793

-13,1551

MSIH(3)-VAR(2)

21.420,3533

-13,2989

-13,2793

-13,2442

MSI(3)-VAR(3)

20.522,8326

-12,7462

-12,7279

-12,6952

MSIH(2)-VAR(3)

21.250,2777

-13,2004

-13,1842

-13,1551

MSIH(3)-VAR(3)

21.431,4016

-13,3075

-13,2851

-13,2451

MSI(3)-VAR(4)

20.522,5459

-12,7475

-12,7265

-12,6889

MSIH(2)-VAR(4)

21.246,9191

-13,1919

-13,1810

-13,1470

MSIH(3)-VAR(4)

21.428,6493

-13,3074

-13,2823

-13,2375

MSI(3)-VAR(5)

20.520,4218

-12,7476

-12,7239

-12,6815

MSIH(2)-VAR(5)

21.245,5238

-13,2007

-13,1790

-13,1402

MSIH(3)-VAR(5)

21.425,8972

-13,3073

-13,2796

-13,2298

2.485,7469
(0,000)
1.013,6655
(0,000)
2.844,2010
(0,000)
2.474,4458
(0,000)
2.833,6976
(0,000)
1.032,7681
(0,000)
2.487,6584
(0,000)
2.849,9063
(0,000)
1.032,5728
(0,000)
2.481,3192
(0,000)
2.844,7797
(0,000)
1.030,8190
(0,000)
2.481,0229
(0,000)
2.841,7698
(0,000)

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Aúa÷Õdaki tabloda, MSIH(3)-VAR(3) Modelinin katsayÕlarÕ yer almaktadÕr. Spot ve
vadeli logaritmik getirilerin ortak olarak geçiú yaptÕ÷Õ üç rejimli modelde, katsayÕlarÕn negatif
oldu÷u birinci rejim, daralma rejimidir. KatsayÕlarÕn pozitif oldu÷u ikinci rejim ÕlÕmlÕ büyüme,
üçüncü rejim ise büyüme rejimidir. KatsayÕlarÕn pozitif oldu÷u ikinci ve üçüncü rejimleri
birbirinden ayÕran temel fark, volatilitedir. KullanÕlan Oxmetrics programÕ, volatilitenin daha
yüksek oldu÷u rejimi, üçüncü rejim olarak belirlemektedir. Finans piyasalarÕna yönelik yapÕlan
çalÕúmalarda genellikle, üçüncü rejim yüksek pozitif katsayÕlar ile ifade edilen bir büyüme
rejimi (expansion) olmaktadÕr. (Krolzig, 2000; Markov, 2010; Medhioub, 2015; Koy, 2016;
Koy, 2017; Koy ve di÷, 2017). Bu çalÕúmada ise, üçüncü rejimin katsayÕlarÕnÕn, ikinci rejimin
katsayÕlarÕndan düúük oldu÷u görülmüútür.
Bu çalÕúmanÕn vadeli ve spot piyasalar arasÕndaki liúkinin incelendi÷i Koy (2016)
çalÕúmasÕndan farkÕ, örneklem döneminin 2016 yÕlÕ sonuna (2 yÕl uzatÕlarak) kadar ele
alÕnmasÕdÕr. Son yÕllarda Türkiye finans piyasalarÕnda yaúanan geliúmeler, her iki piyasanÕn
ortak hareketini açÕklayan bu modelde, volatilitenin yüksek oldu÷u üçüncü rejimin düúük
pozitif getiriler ile açÕklanmasÕnda etkili olmuútur. Yine MSIH(3)-VAR(3) modeli ile piyasalar
arasÕndaki iliúkilerin açÕklandÕ÷Õ Koy (2016) çalÕúmasÕnda ise, literatürdeki benzer örneklerde
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oldu÷u gibi, daha yüksek bir volatiliteye sahip olan üçüncü rejimin katsayÕlarÕ ikinci rejimdeki
katsayÕlardan daha yüksektir.
Tablo 3: MSIH(3)-VAR(3) Modeli KatsayÕlarÕ
SPOT
VADE
KatsayÕ
KatsayÕ
-0,0004
-0,0012
Sabit (Rej. 1)
0,0009
0,0011
Sabit (Rej. 2)
0,0003
0,0006
Sabit (Rej. 3)
-0,1790
0,2729
Spot_1
-0,0548
0,1685
Spot_2
-0,0266
0,0734
Spot_3
0,1810
-0,2769
Vade_1
0,0612
-0,1620
Vade_2
0,0298
-0,0632
Vade_3
0,0269
0,0279
SE (Rej. 1)
0,0089
0,0088
SE (Rej. 2)
0,0155
0,0158
SE (Rej. 3)

Spot ve vadeli iúlem piyasalarÕnÕn ortak bir úekilde, bir rejimden di÷erine geçiú
olasÕlÕklarÕ, Tablo 4’te yer almaktadÕr.
MSIH(3)-VAR(3) Modelinin, rejim 1’de kalma olasÕlÕ÷Õ yüzde 88,44, rejim 2’de kalma
olasÕlÕ÷Õ yüzde 91,14 ve rejim 3’te kalma olasÕlÕ÷Õ yüzde 90,35’tir. Rejim 2’de kalma olasÕlÕ÷Õ,
di÷er bir ifadeyle, BøST30 endeksi ve BøST30 endeks vadeli iúlem sözleúmesinin getirilerinin
pozitif oldu÷u ve oynaklÕklarÕnÕn da düúük oldu÷u gözlemlendi÷inde, takip eden gün de yüzde
91,14 olasÕlÕkla aynÕ durumun geçerli olaca÷ÕnÕ göstermektedir.
MSIH(3)-VAR(3) Modelinde, rejim 1’deyken rejim 2’ye geçiú olasÕlÕ÷Õ yüzde 0,01, rejim
1’deyken rejim 3’e geçiú olasÕlÕ÷Õ yüzde 11,56’dÕr. Endeks ve endeks vadeli iúlem
sözleúmesinin getirilerinin negatif oldu÷u gözlenmiú ise, takip eden günün yüzde 11,56
olasÕlÕkla düúük pozitif getiri ile sonlanmasÕ beklenmektedir. Negatif getiri ve yükek volatilite
özellklerine sahip olan daralma rejimlerini, pozitif getiri ve yüksek volatilite özelliklerine sahip
olan geniúleme rejimleri takip etmektedir. Daralma rejiminden, pozitif getirili ve düúük
volatiliteli bir ÕlÕmlÕ büyüme dönemine geçme ihtimali neredeyse sÕfÕrdÕr (2.903 * e-005).
Rejim 2’den rejim 1’e geçiú olasÕlÕ÷Õ yüzde 0,50, rejim 2’den rejim 3’e geçiú olasÕlÕ÷Õ
yüzde 8,36’dÕr. IlÕmlÕ büyüme rejimlerini de, daralma rejiminde oldu÷u gibi, yine pozitif getirili
yüksek volatiliteli geniúleme rejimlerinin takip etme olasÕlÕ÷Õ (yüzde 8,36), di÷er rejime geçiú
olasÕlÕ÷Õndan (yüzde 0,50) yüksektir.
Rejim 3’ten rejim 1’e geçiú olasÕlÕ÷Õ yüzde 4,87, rejim 3’ten rejim 2’ye geçiú olasÕlÕ÷Õ
yüzde 4,78’tir. Piyasada getiriler pozitif iken yüksek volatilite gözlemlenmekte ise, bir sonraki
durumda yüksek volatilitenin devam etmesiyle birlikte getirilerin negatife dönmesi olasÕlÕ÷Õ
(yüzde 4,87) ile, pozitife dönme olasÕlÕ÷Õ (yüzde 4,78) oldukça yakÕndÕr.
Tablo 4: MSIH(3)-VAR(3) Modeli Geçiú OlasÕlÕklarÕ Matrisi
Model
MSIH(3)-VAR(3)
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Rejim
Rejim 1
Rejim 2
Rejim 3

Rejim 1
0,8844
0,0050
0,0487

Rejim 2
0,0000 (2.903 * e-005)
0,9114
0,0478

Rejim 3
0,1156
0,0836
0,9035
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MSIH(3)-VAR(3) Modelinin gözlem sayÕlarÕ birinci rejimde 728, ikinci rejimde 864 ve
üçüncü rejimde 1624 olarak da÷ÕlmÕútÕr. Rejimlerin ortalama ne kadar sürdü÷ü ise durasyon
olarak gösterilmektedir. BøST30 endeks ve BøST30 endeks vadeli iúlem sözleúmesinin, düúük
getirili yüksek volatiliteli üçüncü rejimde en çok gözlem sayÕsÕnÕn (1624) oldu÷u, en uzun süre
ise ikinci rejimde kaldÕ÷Õ (11,26 gün) gözlenmiútir.
Tablo 5: MSIH(3)-VAR(3) Modeli Rejim OlasÕlÕklarÕ
Model

Rejim

MSIH(3)-VAR(3)

Rejim 1
Rejim 2
Rejim 3

Gözlem
SayÕsÕ
728
864
1.624

OlasÕlÕk
0,2241
0,2719
0,5040

Durasyon
(gün)
8,65
11,29
10,36

MSIH(3)-VAR(3) Modelinde birinci rejimde spot ve vadeli zaman serileri arasÕndaki
korelasyon yüzde 89,58 ile en düúük seviyededir. Spot ve vadeli zaman serileri arasÕndaki
korelasyonun en yüksek oldu÷u rejim, yüzde 97,94 ile ikinci rejimdir. Üçüncü rejimde
korelasyon yüzde 96,67 seviyesindedir.
Tablo 6: MSIH(3)-VAR(3) Modeli EúanlÕ Korelasyon Matrisi
MSIH(3)-VAR(3)
De÷iúken
Spot
Vade

Rejim 1
Spot
Vade
1 0,8958
0,8958 1

Rejim 2
Spot
Vade
1 0,9794
0,9794 1

Rejim 3
Spot
Vade
1 0,9667
0,9667 1

ùekil 1 de, MSIH(3)-VAR(3) Modelin rejim olasÕlÕklarÕ yer almaktadÕr. ùekil 1, rejimlerin
kaçÕncÕ gözlemde ne úekilde gerçekleúti÷ine dair görsel bilgiler vermektedir. BøST30 Endeks
Vadeli øúlem Sözleúmesinin iúlem görmeye baúladÕ÷Õ ilk yÕllarda spot ve vadeli iúlem
piyasalarÕnÕn ortak hareketinin, daralma ve büyüme rejimleri arasÕnda geçiú yaptÕ÷Õ dikkat
çekmektedir. Beúinci yÕlÕn ortalarÕndan itibaren ise, daralma ve geniúleme dönemleri a÷ÕrlÕk
kazanmÕútÕr.
ùekil 1: MSIH(3)-VAR(3) Modeli Rejim OlasÕlÕklarÕ
MSIH(3)-VAR(3), 7 - 3220
0.1

DLSPOT

DL VKG 26

0.0
-0.1
1.0

250
500
Probabilities of Regime 1
filtered
predicted

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

3000

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

3000

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

3000

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

3000

smoothed

0.5

1.0

250
500
Probabilities of Regime 2
filtered
predicted

smoothed

0.5

1.0

250
500
Probabilities of Regime 3
filtered
predicted

smoothed

0.5

250

500

ùekil 2, MSIH(3)-VAR(3) modeline iliúkin rejim dinamiklerini göstermektedir. Dikey
eksen belirli bir rejimde bulunma olasÕlÕ÷ÕnÕ gösterirken, yatay eksen ise gözlem sÕrasÕnÕ
(zamanÕ) göstermektedir. Üst sÕradaki üç úekilde sÕrasÕ ile 1. Rejim, 2. Rejim ve 3. Rejim veri
iken 1500 güne kadarki tahmin edilen geçiú olasÕlÕklarÕnÕ göstermektedir. Alt sÕradaki üç úekil
ise aynÕ rejimde kalma olasÕlÕklarÕnÕ göstermektedir.
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ùekil 3: Rejim Dinamikleri
Predicted h-step probabilities when st = 1

1.0

Regime 1
Regime 3

Regime 2

0.5

Predicted h-step probabilities when st = 2

1.0

Regime 1
Regime 3

Regime 2

0.5

0

500
1000
Probability of duration = h
Regime 1
Regime 3

0.10

1500

0

500
1000
Probability of duration d h
Regime 1
Regime 3

1500

0
1.00

Regime 2

Regime 2

500
1000
1500
Probability of staying in the same regime h periods ah
Regime 1
Regime 3

0.75

0.5

0.05

Regime 1
Regime 3

0.5

1.0

Regime 2

Predicted h-step probabilities when st = 3

1.0

Regime 2

0.50
0.25

0

500

1000

1500

0

500

1000

1500

0

500

1000

1500

ùekil 4’te, etki tepki analizi sonuçlarÕ yer almaktadÕr. Etki tepki analizleri, her bir
de÷iúkende meydana gelen bir standart sapmalÕk úok karúÕsÕnda, di÷er de÷iúkenlerin
tepkilerinin büyüklü÷ünü ve süreklili÷ini göstermektedir. ùeklin ilk sütununda vadeli zaman
serisinde meydana gelen úoka karúÕlÕk spot zaman serisinin tepkisi, her rejim için ayrÕ ayrÕ
gösterilmiútir. økinci sütunda ise spot zaman serisinde meydana gelen bir standart sapmalÕk
úoka karúÕlÕk, vadeli zaman serisinde gerçekleúen tepkiler her üç rejim için yer almÕútÕr.
Spot zaman serisine bir standart sapmalÕk úok uygulandÕ÷Õnda,
1.
Rejimde vadeli zaman serisi 3. güne kadar 0,026 birim yükselmekte,
devamÕnda úokun etkisi kalÕcÕ olmaktadÕr.
2.
Rejimde vadeli zaman serisi 3. güne kadar 0,00885 birim yükselmekte,
devamÕnda úokun etkisi 0,0088 civarÕnda kalÕcÕ olmaktadÕr.
3.
Rejimde vadeli zaman serisi 1. günün sonrasÕnda tepki vermeye
baúlamaktadÕr. üçüncü günün ortalarÕnda 0,0156’ya ulaúan tepki, devamÕnda bir miktar
azalarak kalÕcÕ olmaktadÕr.
Vadeli zaman serisine bir standart sapmalÕk úok uygulandÕ÷Õnda,
1.
Rejimde spot zaman serisi ilk gün 0,002 birim yükselmekte, devamÕnda tepki
kalÕcÕ olmaktadÕr.
2.
Rejimde spot zaman serisi ilk gün 0,0003 birim yükselmekte, tepki 0,00025
seviyesinde kalÕcÕ olmaktadÕr.
3.
Rejimde spot zaman serisi ilk gün 0,001 birim yükselmekte, tepki devamÕnda
kalÕcÕ olmaktadÕr.
Her üç rejim bir arada de÷erlendirildi÷inde, vadeli piyasada meydana gelen úoklara
spot piyasanÕn verdi÷i tepki, çok düúüktür. Vadeli piyasanÕn spot piyasada meydana gelen
úoklara verdi÷i tepkiler ise çok daha güçlüdür. Bu durum, ilgili dönemde spot piyasanÕn vadeli
piyasaya öncülük etti÷ine dair kanÕtlar sunmaktadÕr.
Etki-tepki analizlerinden elde edilen çalÕúmalar Koy (2016) çalÕúmasÕ ile
karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda, sonuçlarÕn örtüúmedi÷i görülmüútür. Örneklem döneminin iki yÕl uzatÕlmÕú
olmasÕ, iki piyasanÕn ortak hareketinde öncül-ardÕl iliúkinin yönünün de÷iúmesine neden
olmuútur.
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ùekil 4: MSIH(3)-VAR(3) Etki Tepki Analizi
0.027
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LSPOT
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Sonuç
HÕzlÕ ve sÕk dalgalanmalarÕn yaúandÕ÷Õ finans piyasalarÕ, çok sayÕda daralma ve
büyüme dönemleri yaúamaktadÕr. Piyasaya gelen bilgilerin iyimser beklentilere yol açtÕ÷Õ
dönemlerde, yatÕrÕmcÕlarÕn alÕm a÷ÕrlÕklÕ kararlar almalarÕ ile menkul kÕymetlerin ortalama fiyat
seviyeleri artmaktadÕr, bu durumda piyasa bo÷a piyasasÕ olarak tanÕmlanmaktadÕr. Kötümser
beklentilerle menkul kÕymet fiyatlarÕnÕn ard arda düúüúler yaúadÕ÷Õ ayÕ piyasalarÕ ile bo÷a
piyasalarÕ arasÕnda sÕklÕkla geçiúler gözlemlenmektedir. Finans piyasalarÕ, içinde bulunduklarÕ
ekonomiye göre daha sÕk ve çok sayÕda geniúleme ve daralma dönemlerinden geçmektedir.
DalgalanmalarÕn süre, boyut ve dönüm noktalarÕ yatÕrÕmcÕlara önemli bilgiler de verecektir.
Zaman serilerinin gözlemlenebilen bir de÷iúken etkisi ile dalgalanma dönemleri arasÕnda
geçiú yaptÕ÷Õ çalÕúmalarda eúikli (treshold) modeller kullanÕlÕrken, gözlemlenemeyen bir
stokastik (rastlantÕsal) de÷iúken nedeniyle farklÕ rejimler arasÕnda geçiú yaptÕ÷Õ yapÕ, MRD
Modelleri ile analiz edilmektedir.
Menkul kÕymet piyasalarÕnda, gelece÷e yönelik iyimser beklentilerin arttÕ÷Õ dönemlerde
fiyatlardaki de÷iúimlerin hÕzlandÕ÷Õ, volatilitenin arttÕ÷Õ gözlenmektedir. Gelece÷e yönelik
kötümser beklentilerin arttÕ÷Õ dönemlerde ise, iyimser dönemlere göre volatilitede daha
yüksek artÕúlar göze çarpmaktadÕr. MRD modelleri, finansal zaman serilerinde gözlenen
zamanla de÷iúen varyans; kalÕn kuyruklu da÷ÕlÕm, çarpÕklÕk gibi özellikleri yakalamakta
baúarÕlÕdÕr.
Literatürde, vadeli iúlem piyasasÕ ve spot piyasa arasÕndaki iliúkileri, eú bütünleúme,
nedensellik, regresyon, VAR (Vector Autoregressive Model) gibi modeller ile ele alan
çalÕúmalar do÷rusal iliúkilere dayanÕrken, tek bir rejimdeki volatilite GARCH (Generalized
Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) modelleri de ekonominin / piyasalarÕn içinde
bulundu÷u farklÕ rejimleri gözardÕ etmektedir. Bu çalÕúmada, vadeli piyasa ve spot piyasa
arasÕndaki iliúki Markov Rejim De÷iúim Vektör Otoregresif modelleriyle test edilmiútir.
Ekonominin ve piyasalarÕn içinde bulundu÷u rejimleri ve bu rejimler arasÕndaki geçiúleri
analiz eden MRD modelleri, literatürdeki çalÕúmalara farklÕ bilgiler katmaktadÕr. YapÕlan
analizlerde, Davies kriteri 0,05’ten küçük olup do÷rusal olmama özelli÷i gösteren birden fazla
MRD modeli elde edilmiútir. Elde edilen modellerden, iki zaman serisi arasÕndaki iliúkiyi en iyi
açÕklayan model, 3 rejimli ve 3 gecikmeli bir yapÕya iúaret eden, MSIH(3)-VAR(3) modelidir.
Spot ve vadeli piyasalarÕn rejimler arasÕ ortak hareketini, daralma, ÕlÕmlÕ büyüme ve
geniúleme olarak üç rejim arasÕ geçiúlerle açÕklayan model, üç otoregresif parametreye
sahiptir. Rejimler arasÕ geçiúin bir Markov sürecine ba÷lÕ oldu÷u modelde, ÕlÕmlÕ büyüme ve
geniúleme dönemlerinin gözlem, olasÕlÕk ve durasyon de÷erleri birbirine oldukça yakÕndÕr.
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Modelin kat sayÕlarÕ incelendi÷inde, volatilitenin daha düúük oldu÷u ÕlÕmlÕ büyüme rejiminin
kat sayÕsÕnÕn en yüksek oldu÷u, böylece yüksek getirilerin, oynaklÕ÷Õn düúük oldu÷u
dönemlerde elde edildi÷i gözlenmiútir. Finans piyasalarÕna yönelik yapÕlan çalÕúmalarda
genellikle, üçüncü rejim yüksek pozitif katsayÕlar ile ifade edilen bir büyüme rejimi
(expansion) olmaktadÕr. (Krolzig, 2000; Markov, 2010; Medhioub, 2015; Koy, 2016; Koy,
2017; Koy ve di÷, 2017). Bu çalÕúmada ise, üçüncü rejimin katsayÕlarÕnÕn ikinci rejimin
katsayÕlarÕndan düúük oldu÷u görülmüútür. Bu çalÕúmanÕn vadeli ve spot piyasalar arasÕndaki
liúkinin incelendi÷i Koy (2016) çalÕúmasÕndan farkÕ, örneklem döneminin 2016 yÕlÕ sonuna (2
yÕl uzatÕlarak) kadar ele alÕnmasÕdÕr. Son yÕllarda Türkiye finans piyasalarÕnda yaúanan
geliúmeler do÷rultusunda, her iki piyasanÕn ortak hareketini açÕklayan bu modelde,
volatilitenin yüksek oldu÷u üçüncü rejimin düúük pozitif getiriler ile açÕklanmasÕnda etkili
olmuútur. Yine MSIH(3)-VAR(3) modeli ile piyasalar arasÕndaki iliúkilerin açÕklandÕ÷Õ Koy
(2016) çalÕúmasÕnda ise, daha yüksek bir volatiliteye sahip olan üçüncü rejimin katsayÕlarÕ
ikinci rejimdeki katsayÕlardan daha yüksek olarak elde edilmiútir.
Modelde etki-tepki analizlerinde elde edilen bulgular birarada de÷erlendirildi÷inde,
vadeli piyasada meydana gelen úoklara spot piyasanÕn verdi÷i tepki, spot piyasada meydana
gelen úoklara vadeli piyasanÕn verdi÷i tepkilerden oldukça düúüktür. Bu durum, örneklem
döneminde spot piyasanÕn vadeli piyasaya öncülük etti÷ine dair kanÕtlar sunmaktadÕr.
Etki-tepki analizlerinden elde edilen çalÕúmalar Koy (2016) çalÕúmasÕ ile
karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda, sonuçlarÕn örtüúmedi÷i görülmüútür. Örneklem döneminin iki yÕl uzatÕlmÕú
olmasÕ, iki piyasanÕn ortak hareketinde öncül-ardÕl iliúkinin yönünün de÷iúmesine neden
olmuútur. Bu durum, literatürdeki örnekler ile karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda, spot ve vadeli piyasalar
arasÕndaki iliúkinin, BøST 30 Endeks sözleúmesi verileri ile MRD modelleriyle analiz edildi÷i
bu çalÕúmada, iki piyasanÕn rejimler arasÕnda birlikte hareket etti÷i yönünde güçlü kanÕtlar
sunulmuútur. Bu yönüyle, piyasalarÕn birlikte hareket etti÷i sonuçlarÕna ulaúan Özen (2008),
Ersoy (2011), Çelik (2011), Ersoy ve Bayrakdaro÷lu (2013)’nun çalÕúmalarÕnÕ destekler
niteliktedir. Piyasalar arasÕnda liderlik iliúkisini arayan çalÕúmalarda ise a÷ÕrlÕklÕ olarak iki
piyasanÕn karúÕlÕklÕ etkileúimde oldu÷u sonucuna ulaúÕlmÕútÕr. Elde edilen MSIH(3)-VAR(3)
modelinde her iki de÷iúken de birbirini açÕklamakta iken, etki tepki analizlerinin vermiú oldu÷u
bilgi, Özen (2008), Ersoy (2011), Ersoy ve Bayrakdaro÷lu (2013)’nun çalÕúmalarÕnÕ
destekleyip, Üner (2013) ve Koy (2016) ile ters düúmektedir.
Türkiye Vadeli øúlem PiyasasÕnÕ do÷rusal olmayan zaman serisi analizlerden MRD
modelleriyle inceleyen bu çalÕúma, hem veri seti özellikleri, hem de yöntemin finans bilimine
olan katkÕsÕ açÕsÕndan araútÕrmacÕlara ÕúÕk tutacaktÕr. Volatilitenin zaman serilerini
modellemede, zaman serileri arasÕndaki iliúkileri açÕklamada, bu çalÕúmada da görüldü÷ü
üzere rejimleri ayrÕútÕrmadaki rolü yüksektir. ølerleyen çalÕúmalarda, volatiliteyi do÷rusal
olmayan yöntemler ile modelleyen, Markov Rejim De÷iúim GARCH gibi modellerin
uygulanmasÕ önerilmektedir.
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Finansal KÕsÕtlar, Döviz KurlarÕ ve FirmalarÕn Yaúama
ùanslarÕ Üzerine Bir ønceleme
Yrd. Doç. Dr. NazlÕ ToraganlÕ Karamollao÷lu*
Öz
Bu çalÕúmada Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÕ tarafÕndan kullanÕma açÕlan bir mikro veri
seti kullanÕlarak döviz kurlarÕndaki de÷erlenmenin firmalarÕn yaúama úanslarÕ üzerine etkileri
incelenmiútir. ÇalÕúmanÕn sonuçlarÕna göre, yerli paranÕn de÷er kazanmasÕ firmalarÕn hem ihracat hem
de iç pazardaki yaúama úanslarÕnÕ olumsuz etkilemektedir. ÇalÕúma, ayrÕca, firmalar arasÕ verimlilik
düzeyi ve finansal durum farklÕlÕklarÕnÕn, döviz kuru-yaúama úansÕ iliúkisi üzerinde nasÕl bir rol
oynadÕ÷ÕnÕ araútÕrmÕútÕr. Beklentilere paralel olarak, verimlilik düzeyi yüksek olan úirketlerin yaúama
úanslarÕ döviz kurundaki de÷erlenmeden daha az etkilenmektedir. SonuçlarÕmÕz ayrÕca ihracatçÕ
firmalardan düúük likiditeye ve yüksek kaldÕraç oranÕna sahip olan firmalarÕn döviz kuru
hareketlerinden daha fazla etkilendiklerini göstererek ihracatçÕ firmalar için finansal özelliklerin önemini
vurgulamaktadÕr.
Anahtar Kelimeler: Reel Döviz Kuru, ømalat Sektörü, øhracat, Finansal KÕsÕtlar.
JEL SÕnÕflandÕrmasÕ: F14, F31, F41.
Financial Constraints, Exchange Rates and Firms’ Survival: An Empirical Investigation
Abstract
We investigate the the impact of real exchange rate variations on firms’ survival behaviour
using a firm-level database obtained through Turkish Central Bank. We document that real domestic
currency appreciation has negative imapct on the survival of firms both in domestic and export
markets. We also invesitigate the impact of firm-level productivity and financial characteristics on
exchange rate firm-survival link. Our results documents that the impact of real exchange rate
appreciation on the probability of survival is lower for firms with higher productivity levels. We also find
that exporters with lower liquidity and higher leverage ratio are impacted more from exhange rate
variations underlying the importance of financial characteristics for exporting firms.
Keywords: Real Exchange Rate, Manufacturing Sector, Export, Financial Constraints.
JEL Classification: F14, F31, F41.

I. Giriú
Yurtiçi reel döviz kurundaki de÷erlenmenin dÕú ticaret tarifelerine benzer etki ederek,
ihracat ürünlerinin yabancÕ para cinsinden de÷erini yükseltmek suretiyle, úirketlerin
uluslararasÕ pazarlarda rekabet gücünü azalttÕ÷Õ düúünülmektedir. Rekabet gücü kanalÕ
olarak adlandÕrÕlan bu kanal vasÕtasÕyla, yerel paranÕn de÷er kazanmasÕ sonucu bu ürünlere
olan yabancÕ talebinin azalmasÕyla sonuçlanmaktadÕr. Di÷er taraftan, Türk imalat sektörünün
yüksek ithal ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ göze alÕndÕ÷Õnda, yerli paradaki de÷erlenme “üretim maliyeti”
kanalÕyla da firmalarÕ etkileyebilmektedir. Üretim maliyeti kanalÕ ile döviz cinsinden fiyatlanan
ithal ve yerli girdiler, yerli para biriminin yabancÕ para birimleri karúÕsÕndaki de÷er kazancÕ
sonucu döviz cinsinden fiyatlanan girdilere ba÷ÕmlÕ üretim yapÕsÕna sahip firmalarÕn üretim
maliyetlerini azaltarak rekabet gücü kanalÕ ile ters yönde etki edebilmektedir. Bu çerçevede
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yerli paradaki de÷er kayÕplarÕnÕn firmalarÕn yaúama úanslarÕ üzerine etkisi birbirine zÕt yönde
etki eden rekabet ve üretim maliyeti kanallarÕnÕn büyüklüklerine göre belirlenmekte oldu÷u
düúünülebilir.
FirmalarÕn hayatta kalma úanslarÕ üzerine etkili olan bir di÷er faktör firmaya özgü
finansal özelliklerdir. Finansal yapÕsÕ sa÷lam bir firmanÕn döviz kuru hareketlerinin
yaratabilece÷i negatif etkilerden daha az etkilenmesi beklenmektedir. Mikro veri ile yapÕlan
çalÕúmalar ayrÕca firmaya özgü finansal özelliklerin (likidite, cari oran gibi) firmalarÕn ihracat
yapma olasÕlÕklarÕ üzerinde önemli etkileri oldu÷unu bulgulamÕúlardÕr (Greenaway vd, 2007 s.
392).
Yeni ticaret teorileri kapsamÕnda firmalar ihracat faaliyetinde bulunabilmeleri için ihracat
yapÕlan hedef pazara özgü bilgi edinme maliyeti, da÷ÕtÕm a÷ÕnÕn kurulmasÕ, hedef pazara
yönelik ürün çeúitlendirilmesi gibi maliyet kalemlerine (sunk costs) tabiidir. Bunun sonucu
olarak sadece minimum verimlilik olarak tanÕmlanan “eúik verimlilik” üzerinde verimlili÷e
sahip firmalar ihracat yapabilmektedir (Melitz, 2003). Bu maliyetler bir çeúit yatÕrÕm olarak
düúünüldü÷ünde finanse edilebilmeleri, firmalarÕn finansal yapÕlarÕnÕn sa÷lamlÕ÷Õyla yakÕndan
ilgilidir. øhracat verimlilik iliúkisi alanÕnda yapÕlan çalÕúmalar, firmanÕn finansal sa÷lÕ÷ÕnÕn
ihracat davranÕúlarÕnÕn belirlenmesinde verimlilik de÷iúkeni gibi heterojen bir yapÕ sergiledi÷i
ortaya koymaktadÕr. Hatta ampirik literatürde, firmanÕn finansal sa÷lÕ÷ÕnÕn verimlilik ve ihracat
yapma olasÕlÕ÷Õ arasÕndaki iliúkide kopukluk yarattÕ÷Õ ifade edilmekte, firmalarÕn ihracat
yapabilmeleri için gerekli olan eúik verimlilik düzeyinin yanÕ sÕra, ihracata baúlama faaliyetini
finanse edebilmeleri için sermaye yapÕlarÕnÕn da yeterince güçlü olmasÕ gere÷i
vurgulanmaktadÕr (Berman and Hericourt, 2010 s. 206; Liu and Li, 2015, s. 2).
Bu çalÕúmada, 2002-2009 dönemi için yaklaúÕk 600 firmanÕn verisi kullanÕlarak farklÕ
finansal özellikteki úirketlerin yaúama úanslarÕnÕn döviz kuru hareketlerinden nasÕl
etkilendikleri analiz edilecektir.
ÇalÕúmamÕzda giriúin ardÕndan ikinci bölümde, döviz kuru ve firmaya özgü finansal
özelliklerin firmalarÕnÕn yaúama úanslarÕ üzerine etkilerini inceleyen ampirik literatür gözden
geçirilecektir. Üçüncü bölümde, ampirik çalÕúmada kullandÕ÷ÕmÕz veri seti tanÕtÕlacaktÕr.
Dördüncü bölümde, bu modeli test etmek üzere kullandÕ÷ÕmÕz ampirik çalÕúmanÕn
metodolojisi anlatÕlmaktadÕr. Beúinci bölümde ise, ampirik çalÕsma sonucu ortaya çÕkan
sonuçlar de÷erlendirilecektir.
II. Literatur Özeti
FirmalarÕn yaúama úanslarÕnÕn literatürde farklÕ úekillerde tanÕmlanmasÕndan hareketle
ilgili literatür iki grup altÕnda incelenecektir. Birinci grupta yer alan çalÕúmalar döviz kuru
hareketlerinin veya firmanÕn finansal özelliklerinin firmalarÕn hem ihracat hem de iç pazara
yaptÕklarÕ satÕúlarÕn bitmesi di÷er bir ifadeyle firmanÕn faaliyetinin bitmesi üzerine
yo÷unlaúmÕútÕr. økinci grup ise sadece ihracat davranÕúÕ üzerine odaklanarak döviz kuru
hareketlerinin veya firmanÕn finansal özelliklerinin firmalarÕn ihracat pazarÕna giriú ve çÕkÕúlarÕ
incelemektedir. Her iki grup içinde yer alan çalÕúmalar finansal kÕsÕtlar veya döviz kuru
hareketlerinin firmalarÕn ihracat pazarÕna giriúlerini etkileyen çalÕúmalar úeklinde ikiye
ayrÕlarak incelenecektir. Döviz kuru ve firmaya özgü finansal özelliklerin úirketlerin yaúama
úanslarÕ üzerine etkilerinin aynÕ anda ele alÕndÕ÷Õ çalÕúma bulunmamaktadÕr.
ølk grup içinde yer alan literatür gerek döviz kuru gerekse firmaya özgü finansal
özelliklerin firmalarÕn hem ihracat hem de iç pazarda yaúama úanslarÕ üzerine etkilerini
incelemektedir. Bu çalÕúmalardan Görg ve Spailara (2014) øngiltere ve Fransa’ya ait úirket
verilerini kullanarak farklÕ ihracat davranÕúÕ gösteren firmalarÕn yaúama úanslarÕnÕn (ihracata
yeni baúlayan, ihracatÕnÕ durduran, sürekli ihracat yapan, ihracat yapma davranÕúÕ de÷iúiklik
gösteren) finansal özelliklerine göre nasÕl tepki verdiklerini incelemiútir. ÇalÕúmada ihracat
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yapmaya yeni baúlayan firmalar ile ihracatÕnÕ durduran firmalarÕn yaúama úanslarÕnÕn, dÕú
pazara giriú ve çÕkÕúÕn yarattÕ÷Õ mali kÕsÕtlamalara paralel, finansal özeliklerindeki
bozulmalardan daha fazla etkilendikleri rapor edilmiútir. Bridges ve Guariglia (2008) firmaya
özgü özelliklerin firmalarÕn hayatta kalma olasÕlÕklarÕnÕ incelerken firmalarÕ farklÕ gruplara
ayÕrmÕútÕr. Bu gruplamalar, firmanÕn küresel ba÷lantÕlarÕnÕn (firmanÕn yabancÕ yatÕrÕm ortaklÕ÷Õ
içermesi veya firmanÕn ihracat yapÕyor olmasÕ gibi) var olup olmadÕ÷ÕnÕ temel almÕútÕr.
ÇalÕúmanÕn sonucunda, düúük teminat ve yüksek kaldÕraç oranlarÕna sahip firmalarÕn
baúarÕsÕz olma ihtimalinin yerel firmalar için, küresel olarak yapÕlanmÕú firmalara göre daha
fazla oldu÷u ortaya çÕkmÕútÕr. Bu sonuç küresel ba÷lantÕlÕ yatÕrÕmlarÕn firmalarÕ finansal
kÕsÕtlardan korumasÕ olarak de÷erlendirilmiútir. Döviz kuru hareketlerinin firmalarÕn yaúama
úanslarÕ ile ba÷lantÕsÕnÕ inceleyen çalÕúmalardan Baggs vd. (2009; 2010) döviz kuru
dalgalanmalarÕnÕn Kanada’daki imalat ve servis sektöründe çalÕúan firmalarÕnÕn yaúama
úanslarÕna etkilerini araútÕrmÕúlardÕr. BulduklarÕ sonuçlar, Kanada dolarÕnÕn de÷er
kazanmasÕnÕn bu firmalarÕn hayatta kalma olasÕlÕklarÕna olumsuz etkisi oldu÷u yönünde
olmuú fakat verimlili÷i yüksek firmalar için bu olumsuzlu÷un etkisinin daha az oldu÷u
bulgulanmÕútÕr. Baldwin ve Yan (2011) ise döviz kuru dalgalanmalarÕ ve gümrük vergisi
indirimlerinin eú zamanlÕ etkilerinin Kanada’daki imalat endüstrilerine olan yansÕmalarÕnÕ 1979
ve 1996 seneleri arasÕndaki dönem için araútÕrmÕúlardÕr. ÇalÕúmanÕn sonuçlarÕna göre hem
yerel döviz kurunun güçlenmesinin, hem de gümrük vergisi indirimlerinin úirketlerin yaúama
úanslarÕ üzerinde olumsuz etkilerini rapor etmiúlerdir.
Literatürün ikinci kÕsmÕnda firmanÕn finansal özelliklerinin ve döviz kuru hareketlerinin
firmalarÕn ihracat pazarÕna giriú ve çÕkÕúlarÕ ele alÕnacaktÕr. Firmaya özgü finansal özelliklerin
ihracat davranÕúÕ üzerindeki iliúkiyi inceleyen araútÕrmalarÕn öncüsü olarak Greenaway vd.
(2007) çalÕúmasÕ gösterilebilir. Greenaway vd. (2007) øngiltere için 9292 firmayÕ kapsayan bir
veri seti kullanarak 1993-2003 döneminde firmaya özgü finansal özellikler ile ihracat pazarÕna
katÕlÕm kararlarÕ arasÕndaki ba÷lantÕyÕ araútÕrÕlmÕútÕr. ÇalÕúmanÕn sonuçlarÕna göre, ihracatçÕ
firmalarÕn finansal olarak ihracat yapmayan firmalardan daha kuvvetli olduklarÕnÕ rapor
edilmiútir. øhracat yapmaya yeni baúlayan firmalarda genel olarak düúük likidite oranÕ ve
yüksek kaldÕraç oranÕ bulundu÷u gözlenmekte, bunun sebebi de büyük olasÕlÕkla ihracat
pazarÕna girebilmek için göze alÕnmasÕ gereken batÕk maliyetlerden kaynaklanmaktadÕr. Bu
alanda yapÕlan bir baúka çalÕúma Minetti ve Zhu (2011) tarafÕndan øtalya firma verisi
kullanÕlarak yapÕlmÕútÕr. ÇalÕúmanÕn sonuçlarÕna göre ihracat yapma olasÕlÕ÷Õ kredi
kÕsÕtlamasÕna tabii olan úirketlerde yüzde 39 oranÕnda daha az kaydedilmiútir. Berman ve
Hericourt (2010) geliúmekte olan dokuz ülkenin firma verilerini kullanarak, finansal faktörlerin
yaygÕn ve yo÷un ticarete etkilerini araútÕrmÕúlardÕr. BulduklarÕ sonuçlar, ihracat pazarÕna
girecek firmalar için finansal kÕsÕtlarÕnÕn olmamasÕnÕn önemli bir faktör oldu÷u
vurgulamaktadÕr. Döviz kuru hareketlerinin ihracat pazarÕna giriú üzerine etkilerini inceleyen
çalÕúmalar arasÕnda Berman vd. (2012), Li vd. (2015) sayÕlabilir. Berman vd. (2012) FransÕz
firmalarÕndan oluúturduklarÕ veri tabanÕnÕ kullanarak, herhangi bir ülkenin para birimine karúÕ
yerel para biriminin yüzde 10 de÷er kazanÕmÕn, o ülkeyle olan ihracat olasÕlÕ÷ÕnÕ yüzde 1.8
oranÕnda azalttÕ÷ÕnÕ gözlemlemiúlerdir. Li vd. (2015) ise Çin firma verisi kullanarak 2002-2007
dönemi için, döviz kuru dalgalanmalarÕnÕn Çin firmalarÕnÕn ihracat kararlarÕna etkilerini
araútÕrmÕúlardÕr. BulduklarÕ sonuçlar, Çin para biriminin herhangi bir ülkenin para birimine
karúÕ kuvvetlenmesinin, Çin’in o ülkeye ihracat yapma olasÕlÕ÷ÕnÕ azalttÕ÷Õ yönündedir.
Literatür taramasÕnda yer alan çalÕúmalarda firmalarÕn yaúama úanslarÕ incelenirken
sÕklÕkla tercih edilen yöntem ikili tercih modellerinden probit model (Baggs vd, 2009, s. 404;
2010, s.166; Baldwin ve Yan, 2010, s. 141; Greenaway vd. 2007, s.182; Minetti ve Zhu 2011,
s. 115; Berman ve Hericourt, 2010, s. 182) olmakla birlikte lineer olasÕlÕk modeli ve logit
modelleri de kullanÕlmÕútÕr (Berman vd, 2012, s. 471; Li vd, 2015, s.13). ÇalÕúmamÕzda lineer
olasÕlÕk modelinde hata terimi da÷ÕlÕmÕnÕn normal da÷ÕlÕm sergilememesi, de÷iúen varyans
probleminin gibi problemlerden ötürü bu yönteme alternatif olarak geliútirilen probit ve logit
modelleri kullanÕlacaktÕr.
90

BankacÕlar Dergisi

III. Veri seti
Bu çalÕúma, Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÕ (TCMB) tarafÕndan hazÕrlanan Reel
Sektör østatistikleri úirket bilanço verilerini kullanmaktadÕr. Merkez Bankasi, firmalarÕ her sene
ankete tabi tutmakta, ve firmalar bu ankete istemli olarak katÕlmaktadÕrlar. Veri setinde,
firmalarin gelir ve bilanço tablolari, istihdam verileri, kuruluú tarihi, lokasyon bilgisi, NACE 1.1
tanÕmlamalarÕna uygun sektör bilgisi ve úirketlerin hukuki durumlarÕna iliúkin bilgiler
bulunmaktadÕr.
Reel Sektör østatistikleri do÷rudan úirketlerden ya da úirketler ile kredi iliúkisi olan
finansal kuruluúlardan temin edilmiútir. Veri tabanÕ düzenli olarak mali tablolarÕnÕ gönderen
firmalarÕ kapsamaktadÕr. Son üç yÕllÕk dönem içinde herhangi bir yÕla ait verisine
ulaúÕlamayan firmalarÕn çalÕúma kapsamÕnÕn dÕúÕnda kaldÕ÷Õ, dolayÕsÕyla yayÕmlanan veriler
sektörün tamamÕnÕ temsil etmeyebilece÷i göz önünde bulundurulmalÕdÕr. Tüm veriler TCMB
nezdindeki sektör uzmanlarÕ tarafÕndan tutarlÕlÕk açÕsÕndan kontrol edilmektedir. Frekans yÕllÕk
düzeyde bulunmaktadÕr. ÇalÕúmamÕz 2002-2009 dönemini kapsamaktadÕr.
ÇalÕúmamÕzda eksik ve tutarsÕz gözlemler çÕkarÕlmÕútÕr 1 . øúgücü verimlili÷i úirket
bazÕnda toplam reel satÕúlarÕ çalÕúan sayÕsÕna bölerek elde edilmektedir. Bu nedenle sektör
bilançolarÕ veri setinde istihdam rakamlarÕ eksiksiz rapor edilen firmalarÕn verilerini analize
dahil edilmiútir. Buna ek olarak analizde kullandÕ÷ÕmÕz de÷iúkenlerin de÷erlerin yüzdelik
da÷ÕlÕmÕnÕ baz alarak bu da÷ÕlÕmlarÕn yüzde 0.5’lik aúa÷Õ ve yukarÕ bölümlerini çalÕúma
dÕúÕnda tutulmuútur. Sonuç olarak tüm veri setinin yaklaúÕk yüzde 1’lik bölümü çalÕúma
dÕúÕnda tutulmuútur.
ÇalÕúma NACE 1.1 sistemine göre sÕnÕflandÕrÕlmÕú 14 imalat sanayi kolunda faaliyet
gösteren 616 firmaya ait 4821 gözlemi içermektedir. Veri setinde yer alan firmalarÕ hayatta
kalanlar ve faaliyeti sona erenler úeklinde iki gruba ayrÕlmÕútÕr. Literatür bölümünde
bahsedilen ve ikinci grupta yer alan çalÕúmalardan farklÕ olarak, firmanÕn çÕkÕú yapmÕú olmasÕ
sadece ihracat pazarÕndan çÕkmÕú olmasÕ de÷il bütün pazarlardaki aktivitelerine son vermiú
olmasÕ anlamÕna gelmektedir. Genel olarak firma çÕkÕúlarÕ firmanÕn rapor vermedi÷i “eksik
gözlemler” kullanÕlarak tanÕmlanmaktadÕr. TCMB sektör bilançolarÕ veri setinde
oluúturulmasÕnda kullanÕlan anketin iste÷e ba÷lÕ olmasÕndan dolayÕ úirketlerin faaliyetlerinin
bitmesinin eksik gözlemler baz alÕnarak saptanmasÕ güvenilir bir yöntem de÷ildir. Bu nedenle
TCMB sektör bilançolarÕ veri seti Merkez BankasÕ’ndan alÕnmÕú ve faaliyeti biten firmalarÕn
kimlik numaralarÕnÕ ihtiva eden baúka bir veri seti ile birleútirilerek faaliyeti son bulan úirketler
belirlenmiútir. HesaplarÕmÕza göre TCMB firma veri setinde bulunan 616 firmalarÕn yaklaúÕk
yüzde 5’i (30 tanesi) 2002-2009 tarihleri arasÕnda çÕkÕú yapmÕúlardÕr. Tablo 1’de imalat
sanayii alt sektörleri için faaliyeti biten úirketlerin sayÕlarÕnÕ göstermektedir. Bu oranlar yüzde
2 (Makina ve teçhizat) ve yüzde 25 (TÕbbi aletler, hassas ve optik aletler imalatÕ) arasÕnda
de÷iúmektedir.
Tablo 2-a firmaya özgü finansal rasyolarla ilgili tanÕmlayÕcÕ istatistikleri içermektedir 2.
Hayatta kalan firmalara ait cari oran ve asit test oranÕ faaliyeti son bulmuú firmalarÕn likidite
oranlarÕna göre düúük kaydedilmekle birlikte, her iki grubun da likidide oranlarÕnÕn yüzde
200’ün üstünde seyretmesi finansal kÕsÕtlama söz konusu oldu÷unda likidite açÕsÕndan iki
grubun da problemli görünmedi÷ini sergilemektedir. KaldÕraç oranÕnÕ karúÕlaútÕrdÕ÷ÕmÕz
zaman gene iki grubun kaldÕraç oranÕnÕn kabul edilebilir seviyelerde olmakla beraber faaliyeti
biten firmalarÕn kaldÕraç oranlarÕnÕn daha yüksek seyretti÷i kaydedilmiútir.Tablo 2b’de ise
úirkete özgü iúgücü verimlili÷i (çalÕúan baúÕna reel satÕú), yaú, çalÕúan sayÕsÕ, ihracat payÕ
(firmanÕn ihracatÕnÕn toplam satÕúlarÕna oranÕ) ve reel varlÕklara (cari kÕymet ve sabit de÷erler
toplamÕnÕn, sektör bazÕndaki üretici fiyatlarÕ endeksine bölünmüú hali) iliúkin bilgiler yer
almaktadÕr. Faaliyeti sona eren firmalar düúük seviyede istihdam, reel varlÕklar, ihracat payÕ
ve iúgücü verimlili÷i ihtiva ettikleri görülebilir.
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ÇalÕúmamÕzda nominal de÷iúkenler Türkiye østatistik Kurumu’ndan alÕnan sektör bazlÕ
üretici fiyat endeksi kullanÕlarak reelleútirilmiútir. ÇalÕúmada kullanÕlan di÷er veriler IMF
UluslararasÕ Finansal østatistikler veri tabanÕndan alÕnmÕútÕr. Yerel GSMH verileri için sabit
fiyatlÕ GSMH de÷erleri kullanÕlmÕútÕr. Döviz kuru de÷iúkeni olarak, TUFE bazlÕ eúit a÷ÕrlÕklÕ
reel sepet kur kullanÕlmÕú olup, sepet kurdaki artÕú, döviz kurundaki de÷erlenmeyi temsil
etmektedir. ÇalÕúmada firma bazÕnda kullanÕlan de÷iúkenlerin tanÕmlarÕ Tablo 3’te detaylÕ
olarak verilmiútir.
IV. Model
ÇalÕúmada firmalarÕn hayatta kalma úanslarÕ ve döviz kuru hareketleri arasÕndaki iliúki
ikili tercih modellerinden (binary choice models) “probit” ve “logit” yaklaúÕmÕ altÕnda
maksimum olabilirlik yöntemi ile tahmin edilecektir. Bir di÷er ikili tercih modeli olan do÷rusal
olasÕlÕk modeli sonuçlarÕn yorumlanmasÕ açÕsÕndan kolaylÕk sa÷lasa da hata terimi
da÷ÕlÕmÕnÕn normal da÷ÕlÕm olmamasÕ, de÷iúen varyans probleminin olmasÕ ve beklenen
de÷erlerin 0’dan küçük, 1’den büyük çÕkmasÕ gibi sakÕncalarÕ nedeniyle probit ve logit
modeller, analizimizde tercih edilmiútir. økili tercih modellerinde ba÷ÕmlÕ de÷iúken nitel ve iki
de÷erli olurken, probit ve logit model arasÕndaki temel fark tercih olasÕlÕklarÕnÕ tanÕmlamada
kullanÕlan birikimli da÷ÕlÕm fonksiyonudur. Probit modelde normal, logit modelde lojistik
birikimli da÷ÕlÕm fonksiyonu mevcuttur.
Denklem 1 de belirtilen regresyon modeli kullanÕlarak döviz kuru de÷iúikliklerinin
firmalarÕn hayatta kalma úanslarÕ üzerine etkileri analiz edilecektir.
ܲሺܵ௧ ሻ ൌ ߙ  ߚ ܳ௧  ߚଵ ܲ௧  ߚଶ ܲܦܩ௧ௗ  ߚଷ ܣ௧  ߚସ ܧ௧  ߚହ  ݐ ߝ௧

(1)

Burada S ba÷ÕmlÕ de÷iúkeni i firmasÕnÕn t zamanÕnda faaliyet durumunu temsil ederken,
0 veya 1 de÷erini almaktadÕr. S de÷iúkeninin 1 de÷erinin almasÕ firmanÕn faaliyetinin bitti÷ini
iúaret ederken, 0 de÷eri firmanÕn faaliyetini sürdürdü÷ünü göstermektedir. ܳ௧ reel döviz
kurunu temsil ederken, denklemde bulunan ܲ௧ , ܣ௧ ve ܧ௧ sÕrasÕyla firmaya özgü iúgücü
verimlili÷i, yaú ve istihdam bilgilerini, ܲܦܩ௧ௗ yurtiçi GSYHI’yi, t ise zaman trendini
göstermektedir.
Ba÷ÕmsÕz de÷iúkenlere iliúkin katsayÕlarÕn iúareti ilgili de÷iúken ile olayÕn gerçekleúme
olasÕlÕ÷Õ arasÕndaki iliúkinin yönünü göstermektedir. Bu çerçevede ߚ katsayÕsÕnÕn negatif
olmasÕ yerel döviz kurundaki de÷erlenmenin firmalarÕn yaúama úanslarÕ üzerine negatif
etkileri oldu÷unu göstermektedir. Denklem (1) de belirtilen model de÷iúik finansal özellikleri
ve ihracat davranÕúlarÕnÕ içeren firma gruplarÕndan oluúan örneklemlerde probit ve logit
modelleri kullanÕlarak test edilecektir.
Modelin genel anlamlÕlÕ÷ÕnÕ ölçmek için Wald test uygulanmÕútÕr. Wald test boú
hipotezinde modeldeki tüm de÷iúkenlerin katsayÕlarÕnÕn sÕfÕra eúit oldu÷unu kabul
edilmektedir. Wald test sonuçlarÕna göre %1 anlamlÕlÕk düzeyinde boú hipotez düúük kaldÕraç
oranÕna sahip ihracatçÕ firmalar dÕúÕndaki tüm spesifikasyonlarda reddedilerek katsayÕlarÕn
sÕfÕrdan farklÕ olduklarÕnÕ (ba÷ÕmlÕ de÷iúken üzerinde etkili olduklarÕnÕ) ifade eden alternatif
hipotez kabul edilmiútir. Bu çerçevede katsayÕlarÕn ve modelin geçerlili÷i do÷rulanmÕúࡤ
olmaktadÕr.
Tablolarda ayrÕca uyum iyili÷inin (goodness of fit) nonlineer modellerde bir ölçüsü kabul
edilen Pseudo-r2 rapor edilmektedir. Pseudo r2’nin lineer modellerde hesaplanan r2’den
farklÕ olarak kendi baúÕna bir anlam ifade etmedi÷i ve ancak aynÕ veri seti üzerinde uygulanan
farklÕ modelleri kÕyaslarken anlamlÕ olabilece÷i göz önünde bulundurulmalÕdÕr. Modelin uyum
iyili÷ini test etmek amacÕyla Hosmer Lemeshow testi de uygulanmÕútÕr. Hosmer Lemeshow
testi sonuçlarÕna göre elde edilen p de÷erleri 0.05 anlam düzeyinden büyük bulunarak, model
uyumunun kullanÕlan spesifikasyonlarda oldukça iyi oldu÷u rapor edilmiútir.
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Denklem 1‘de belirtilen model öncelikle tüm firmalar üzerinde test edilmiútir (Tablo 4-6,
Kolon 1). Tüm firmalarÕ kapsayan örneklem sonuçlarÕna göre yerel döviz kurunun de÷er
kazanmasÕ, firmanÕn yaúama úansÕnÕ olumsuz etkilemektedir. Bu durum rekabet kanalÕnÕn
üretim maliyeti kanalÕna kÕyasla daha etkili oldu÷una iúaret etmektedir. Di÷er taraftan
firmanÕn verimlilik düzeyi ve istihdamÕndaki artÕú firmanÕn yaúama úansÕnÕ arttÕrmaktadÕr.
Buna ek olarak, firmanÕn yaúÕ ve hayatta kalma úansÕ arasÕnda negatif ve anlamlÕ bir iliúki
rapor edilmiútir. Yurtiçi GSYH büyüme oranÕ ile firmanÕn yaúama úansÕ arasÕnda da negatif ve
anlamlÕ bir iliúki gözlenmiútir.
økinci adÕm olarak firmalar likidite oranlarÕndan cari oran ve asit test oranÕ baz alÕnarak
düúük likiditeye sahip olan firmalar ve yüksek likiditeye sahip olan firmalar olarak iki gruba
ayrÕlmÕútÕr (Tablo 4-a, 4-b, 5-a ve 5-b; Kolon 2-3). Bu ayrÕma göre firmaya özgü ilgili likidite
oranÕnÕn (cari oran ve asit test oranÕ) de÷erlerinin da÷ÕlÕmÕnda ilk yüzde 50’lik dilime denk
gelen firmalar yüksek likidite, ikinci yüzde 50’lik dilime ait olan firmalar ise düúük likidite
olarak rapor edilmiútir. Probit ve logit modele iliúkin analiz sonuçlarÕna göre yüksek likidite
oranÕna sahip firmalar için döviz kuru de÷erlenmesinin yaúama úansÕ üzerinde negatif iliúkisi
rapor edilmiútir.
Üçüncü adÕm olarak yüksek ve düúük likidite oranÕna sahip firmalar, ihracat yapma
e÷ilimlerine göre gruplanmÕútÕr (Tablo 4-a, 4-b, 5-a ve 5-b; Kolon 4-7). YurtdÕúÕ satÕúlarÕn
toplam satÕúlara oranÕna (2002-2009 ortalamasÕ) iliúkin da÷ÕlÕmda ilk yüzde 50’lik dilime denk
gelen firmalar ihracatçÕ (EX), ikinci yüzde 50’lik dilime ait olan firmalar ise iç pazara satÕú
yapan firmalar (NEX) olarak gruplandÕrÕlmÕútÕr. øç pazara satÕú yapan firmalarÕn toplam
satÕúlarÕnÕn yüzde 23’ü ihracat, kalanÕ yurtiçi satÕlarÕ kapsamaktadÕr.
Probit ve logit model sonuçlarÕ ihracatçÕ firmalardan cari orana göre düúük likiditeye
sahip olan firmalarÕn döviz kuru hareketlerinden yüksek likiditeye sahip firmalara oranla daha
fazla etkilendiklerini göstererek ihracatçÕ firmalar için likidite oranÕnÕn önemini
vurgulamaktadÕr. Likidite oranÕ olarak asit-test oranÕ kullanÕldÕ÷Õnda ise sadece probit model
için paralel sonuçlar rapor edilmiútir. Daha önce belirtildi÷i gibi ihracatçÕ firmalara yönelik
maliyet kalemlerinin (sunk costs) bir çeúit yatÕrÕm olarak düúünüldü÷ünde finanse
edilebilmeleri, firmalarÕn finansal yapÕlarÕnÕn sa÷lamlÕ÷Õyla yakÕndan ilgilidir. Bu nedenle
likidite oranÕnÕn fazla olmasÕ ihracatçÕ firmalarÕ döviz kuru de÷erlenmesinin negatif
etkilerinden korumaktadÕr. øhracat düzeyi düúük olan firmalara baktÕ÷ÕmÕzda ise döviz
kurunun asit test oranÕna göre yüksek likiditeye sahip firmalarÕn yaúama úanslarÕ üzerinde
negatif etkisi rapor edilmiútir (Tablo 5-a ve 5-b; Kolon 5). øhracatçÕ firmalarÕn tersine yüksek
likidite oranÕna sahip firmalar döviz kuru de÷erlenmesinden daha fazla etkilenmektedirler. Bu
durum iç pazara satÕú yapan firmalar ve ihracatçÕ firmalarÕ etkileyen farklÕ dinamiklerin
oldu÷una iúaret etmektedir.
Tablo 6’da ise firmanÕn finansal durumu ile bilgi veren di÷er bir önemli rasyo olan
kaldÕraç oranÕ incelenmiútir. Probit ve logit model sonuçlarÕna göre kaldÕraç oranÕ fazla olan
firmalarÕn döviz kuru de÷erlenmesinden daha fazla etkilendikleri rapor edilmiútir. (Tablo 6-a
ve 6-b, Kolon 3). Yine aynÕ úekilde probit model sonuçlarÕna göre ihracatçÕ firmalar için
kaldÕraç oranÕ yaúama úanslarÕ açÕsÕndan önem taúÕmaktadÕr. Yüksek kaldÕraç oranÕna sahip
ihracatçÕ firmalarÕn döviz kuru de÷erlenmesinden negatif etkilendikleri rapor edilmiútir (Tablo
6, Kolon 4).
V. Sonuç
ÇalÕúmamÕzda Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÕ tarafÕndan oluúturulan úirket
bazÕnda bir veri seti kullanÕlarak döviz kurlarÕndaki de÷erlenmenin farklÕ finansal firmalarÕn
yaúama úanslarÕ üzerine etkileri ve incelenmiútir. ÇalÕúmanÕn sonuçlarÕna göre, yerli paranÕn
de÷er kazanmasÕ firmalarÕn hem ihracat hem de iç pazardaki yaúama úanslarÕnÕ olumsuz
etkilemektedir. ÇalÕúma, ayrÕca, firmalar arasÕ verimlilik düzeyi ve finansal durum
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farklÕlÕklarÕnÕn, döviz kuru-yaúama úansÕ iliúkisi üzerinde nasÕl bir rol oynadÕ÷ÕnÕ araútÕrmÕútÕr.
Beklentilere paralel olarak, verimlilik düzeyi yüksek olan úirketlerin yaúama úanslarÕ döviz
kurundaki de÷erlenmeden daha az etkilenmektedir. ÇalÕúmanÕn sonuçlarÕ finansal kÕsÕtlarÕ ele
alan literatürde sÕklÕkla kullanÕlan ve firmanÕn finansal sa÷lÕ÷ÕnÕn bir göstergesi kabul edilen
likidite ve kaldÕraç oranlarÕna göre farklÕlÕk gösteren firmalarÕn döviz kuru hareketlerinden
nasÕl etkilendikleri konusunda bilgi vererek literatüre katkÕ sa÷lamaktadÕr. Bu çerçevede döviz
kuru de÷erlenmesinin yüksek likidite ve kaldÕraç oranÕna sahip firmalarÕn yaúama úanslarÕ
üzerinde negatif iliúkisi rapor edilmiútir. FirmanÕn ihracat pazarÕnda aktif rol alÕp almadÕ÷Õ
gözönünde bulundurdu÷umuzda, ihracatçÕ firmalardan düúük likiditeye ve yüksek kaldÕraç
oranÕna sahip olan firmalarÕn döviz kuru hareketlerinden daha fazla etkilendiklerini göstererek
ihracatçÕ firmalar için likidite ve kaldÕraç oranÕnÕn önemini vurgulamaktadÕr. ÇalÕúmanÕn
sonuçlarÕ ülkemiz ekonomisinin önemli bir bölümünü oluúturan imalat sanayi sektöründeki
farklÕ finansal yapÕdaki firmalarÕnÕn reel döviz kurlarÕndan nasÕl etkilendi÷i konusuna ÕúÕk
tutarak literatüre katkÕ sa÷lamaktadÕr. Döviz kuru hareketlerinin reel sektör üzerine etkisinin
anlaúÕlmasÕ ihracat dinamiklerinin ve Türkiye ekonomisinin yüksek ve sürdürülebilir büyüme
hÕzÕna ulaúmasÕnda öncelik verilmesi gereken etkenlerin anlaúÕlmasÕ açÕsÕndan büyük önem
taúÕmaktadÕr. ÇalÕúmamÕz ayrÕca Türkiye örne÷inden hareketle geliúmekte olan ülkeler için,
sermaye hareketlerinin seyrine ba÷lÕ olarak, döviz kurunun uzun dönemli olarak
de÷erlenmesine yol açan geliúmelerin dikkatli bir biçimde izlenmesi gerekti÷ine iúaret
etmektedir.
TABLO 1 - ùirket SayÕlarÕ

Sektör

Nace
Rev
1.1.
Kodu

GÕda ürünleri ve içecek

15

116

Tütün ürünleri

16

Tekstil ürünleri

2005

2006

2007

116

116

116

114

114

112

112

0.03

5

5

5

4

4

4

4

4

0.20

17

109

109

108

106

105

105

104

102

0.06

Giyim

18

45

45

44

43

42

42

41

41

0.09

A÷aç ürünleri

20

10

10

10

9

9

9

9

9

0.10

Ka÷Õt ve ka÷Õt ürünleri

22

9

9

9

9

9

9

9

9

0.11

Kimyasal madde ve
ürünler

24

70

70

70

69

69

68

68

68

0.03

Plastik ve kauçuk ürünleri

25

38

38

37

37

37

37

37

37

0.03

26

57

57

57

56

55

55

54

54

0.05

28

38

38

38

38

38

38

38

37

0.03

29

48

48

48

48

48

47

47

47

0.02

31

26

26

26

26

25

25

24

24

0.08

33

4

4

4

4

4

4

4

3

0.25

34

41

41

41

41

40

39

39

39

0.05

616

616

613

606

600

596

589

586

0.05

Makina ve teçhizat
Ba܈ka yerde
sÕnÕflandÕrÕlmamÕú
elektrikli makine ve
cihazlar
TÕbbi aletler, hassas ve
optik aletler
Motorlu kara ta܈ÕtÕ,
römork ve yarÕ römork
Toplam
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2003

2008

2009

ÇÕkÕú
OranÕ

2004

Metalik olmayan di÷er
mineral ürünleri
Ana metal ve fabrikasyon
metal ürünleri

2002
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Tablo 2a - TanÕmlayÕcÕ østatistikler
De÷iúken
Hayatta Kalanlar

ÇÕkÕú Yapanlar

Tüm ùirketler

Ortalama

Standart Sapma

Gözlem SayÕsÕ

Cari Oran
Asit test OranÕ

234.02
137.24

455.85
249.95

4679
4497

KaldÕraç OranÕ

53.34

32.55

4680

Cari Oran
Asit test OranÕ
KaldÕraç OranÕ
Cari Oran
Asit test OranÕ

273.6
166.17
55.66
235.18
138.06

669.2
458.29
32.74
463.44
258.19

141
132
141
4820
4629

KaldÕraç OranÕ

53.41

32.55

4821

Tablo 2b- TanÕmlayÕcÕ østatistikler

Hayatta Kalanlar

ÇÕkÕú Yapanlar

Hayatta Kalanlar

De÷iúken øsmi

Ortalama

Standart Sapma

Gözlem SayÕsÕ

Yaú

30.3

10.6

4680

ÇalÕúan SayÕsÕ

399.6

490.5

4680

øúgücü verimlili÷i

37.7

49.7

4680

øhracat OranÕ
Reel VarlÕklar

0.31
1150000

0.3
1800000

4680
4680

Yaú

31.4

11.7

141

ÇalÕúan SayÕsÕ

241.3

299.0

141

øúgücü verimlili÷i

35

44.0

141

øhracat OranÕ

0.27

0.3

141

Reel VarlÕklar

637981

809116

141

Yaú

30.3

10.6

4821

ÇalÕúan SayÕsÕ

395

486.7

4821

øúgücü verimlili÷i

37.7

49.5

4821

øhracat OranÕ

0.31

0.3

4821

Reel VarlÕklar

1140000

1790000

4821

Kaynak: TCMB Reel Sektör østatistikleri

Tablo 3
øúgücü verimlili÷i: Reel SatÕúlar/ østihdam
øhracat OranÕ: Toplam Ihracat/Toplam SatÕúlar
Reel VarlÕklar: (Dönen VarlÕklar+Duran VarlÕklar) / Sektörel Üretici Fiyat Endeksi
Cari Oran (Current Ratio) = 100X( Dönen VarlÕklar / KÕsa Vadeli YabancÕ Kaynaklar)
Asit Test Orani (Quick/Acid-Test Ratio) = Dönen VarlÕklar – (Stoklar + Gelecek Aylara Ait Giderler +
Di÷er Dönen VarlÕklar) / KÕsa Vadeli YabancÕ Kaynaklar
KaldÕraç OranÕ (Leverage Ratio) = KÕsa ve Uzun Vadeli YabancÕ Kaynaklar / Toplam Aktif
Kaynak: TCMB Reel Sektör østatistikleri
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Tablo 4-a: Likidite OranlarÕ - Cari Oran - Probit Model SonuçlarÕ

Reel Döviz Kuru
øúgücü Verimlili÷i

østihdam

GSYIH

Büyüme

DK EX

DK

TF

DK

YK

YK EX

YK NEX

(I)

(II)

(III)

(IV)

(V)

-4.898**

-3.981

-8.247*

-1.492

-89.376

-12.171**

-2.142

(2.274)

(2.68)

(5.014)

(6.484)

(54.353)

(5.92)

(3.279)

0.174**

0.162*

0.195

-0.005

0.325**

0.445**

0.15

(0.072)

(0.091)

(0.119)

(0.220)

(0.159)

(0.198)

(0.124)

0.218***

0.263***

0.277***

0.411**

0.173*

0.518***

(0.054)

(0.062)

(0.099)

(0.188)

(0.095)

(0.164)

(VI)

NEX
(VII)

0.278*
**
(0.093)
-

-0.071*

-0.091*

-0.052

-0.350***

0.722

-0.077

(0.037)

(0.049)

(0.058)

(0.084)

(0.495)

(0.104)

(0.058)

-0.530**

-1.068***

0

0.646

-0.392

-2.740***

-0.496

(0.206)

(0.281)

(0.318)

(0.591)

(0.378)

(0.524)

(0.326)

0.209

0.115

0.441

-0.479

6.351

0.789*

-0.162

(0.176)

(0.211)

(0.376)

(0.474)

(3.891)

(0.454)

(0.263)

N

4821

2067

1722

306

737

527

725

Pseudo R-sq

0.136

0.159

0.188

0.247

0.262

0.337

0.142

99.511

141.603

67.843

36.031

34.736

54.798

68.61

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.080

2.985

6.140

2.537

7.285

1.394

6.491

0.85

0.94

0.632

0.96

0.4

0.994

0.592

OranÕ

0.141*
*

Yaú
t

Wald Testi Khi-Kare
De÷eri (Ȥ2)
Wald Testi AnlamlÕlÕk
Düzeyi (p)
HL

Testi

Khi-Kare

De÷eri (Ȥ2)
HL Testi AnlamlÕlÕk
Düzeyi (p)

***p < 0.01, **p < 0.05 ve *p 0.1 de÷erinde anlamlÕlÕ÷Õ ifade ederken, bu anlamlÕlÕk düzeylerine iliúkin standart
normal z tablo de÷erleri p<0.01 için z=2.58, p<0.05 için z=1.96 ve p<0.1 için z=1.65 olarak alÕnmÕútÕr. Standart
hatalar parantez içinde belirtilmiútir.
TF: Tüm
Firmalar; YK: Yüksek kaldÕraç oranÕna sahip firmalar; DK: Düúük kaldÕraç oranÕna sahip firmalar
EX: øhracatçÕ; NEX : øç pazara satÕú yapan
firmalar
Kaynak: TCMB Reel Sektör østatistikle
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Tablo 4-b: Likidite OranlarÕ - Cari Oran –Logit Model SonuçlarÕ
TF

DK

YK

YK EX

YK NEX

DK EX

DK NEX

(I)

(II)

(III)

(IV)

(V)

(VI)

(VII)

-

-

232.539

22.511*

(15.137)

(144.21)

(13.455)

(9.109)

-0.052

0.840**

1.009**

0.362

(0.279)

(0.537)

(0.423)

(0.46)

(0.317)

0.608***

0.756***

0.943*

0.413*

1.099***

0.642**

(0.147)

(0.168)

(0.267)

(0.492)

(0.227)

(0.397

(0.266)

-0.167

-0.22

-0.11

1.968

-0.224

-0.303*

(0.108)

(0.138)

(0.178)

(0.167)

(1.321)

(0.247)

(0.164)

0.251

1.209

-0.575

-13.327**
(6.319)

(7.57)

(12.702)

øúgücü Verimlili÷i

0.441**

0.413*

0.465*

(0.183)

(0.242)

0.546***

østihdam

GSYIH Büyüme OranÕ

Yaú

-1.237**

-9.398

-

Reel Döviz Kuru

2.588***

21.369*

-6.065

0.736***

5.763***

-6.265

-1.04

(0.591)

(0.804)

(0.958)

(1.603)

(1.208)

(1.173)

(0.88)

0.601

0.271

1.154

-0.715

16.566

1.421

-0.288

(0.489)

(0.593)

(0.961)

(1.056)

(10.325)

(1.042)

(0.719)

N

4821

2067

1722

306

737

527

725

Pseudo R-sq

0.133

0.154

0.196

0.245

0.279

0.328

0.138

116.279

187.183

67.033

61.077

43.384

78.104

86.655

0

0

0

0

0

0

0

4.739

4.194

11.242

2.720

6.347

1.851

3.521

0.785

0.839

0.188

0.951

0.608

0.985

0.898

t

Wald Testi Khi-Kare De÷eri
(Ȥ2)
Wald

Testi

AnlamlÕlÕk

Düzeyi (p)
HL Testi Khi-Kare De÷eri
(Ȥ2)
HL Testi AnlamlÕlÕk Düzeyi
(p)

***p < 0.01, **p < 0.05 ve *p 0.1 de÷erinde anlamlÕlÕ÷Õ ifade ederken, bu anlamlÕlÕk düzeylerine iliúkin standart
normal z tablo de÷erleri p<0.01 için z=2.58, p<0.05 için z=1.96 ve p<0.1 için z=1.65 olarak alÕnmÕútÕr. Standart
hatalar parantez içinde belirtilmiútir.
TF: Tüm Firmalar; YK: Yüksek kaldÕraç oranÕna sahip firmalar; DK: Düúük kaldÕraç oranÕna sahip
firmalar
EX: øhracatçÕ; NEX : øç pazara satÕú yapan firmalar
Kaynak: TCMB Reel Sektör østatistikleri
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Tablo 5-a: Likidite OranlarÕ - Asit Test OranÕ – Probit Model SonuçlarÕ
TF

DK

YK

YK EX

YK NEX

DK EX

DK NEX

(I)

(II)

(III)

(IV)

(V)

(VI)

(VII)

-4.898**

-3.314

-8.986**

-2.725

-19.227**

-11.858*

-0.669

(2.274)

(2.935)

(4.338)

(5.527)

(8.748)

(6.42)

(3.842)

0.174**

0.211**

0.152

0.054

0.136

0.498**

0.251*

(0.072)

(0.106)

(0.094)

(0.196)

(0.111)

(0.211)

(0.134)

0.218***

0.181***

0.339***

0.369**

0.304**

0.503**

0.225**

(0.054)

(0.065)

(0.093)

(0.132)

(0.126)

(0.226)

(0.095)

-0.071*

-0.091

-0.057

-0.32

0.079

-0.069

-0.212*

(0.037)

(0.057)

(0.051)

(0.094)

(0.092)

(0.117)

(0.118)

-0.530**

-0.970***

-0.297

-0.348

-0.385

-2.727***

-0.258

(0.206)

(0.292)

(0.264)

(0.645)

(0.333)

(0.525)

(0.304)

0.209

0.089

0.467

-0.386

1.302**

0.845*

-0.447

(0.176)

(0.239)

(0.323)

(0.422)

(0.635)

(0.495)

(0.452)

N

4821

1622

1950

574

819

476

499

Pseudo

0.136

0.155

0.193

0.255

0.209

0.338

0.163

99.511

109.645

76.428

55.226

47.576

53.279

27.115

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.002

4.080

2.697

7.745

1.122

6.091

1.785

5.491

0.850

0.952

0.459

0.997

0.637

0.987

0.704

Reel Döviz Kuru
øúgücü Verimliliƣi
østihdam
GSYIH

Büyüme

OranÕ
Ya܈
t

Wald Testi Khi-Kare
De÷eri (Ȥ2)
Wald
AnlamlÕlÕk

Testi
Düzeyi

(p)
HL Testi Khi-Kare
De÷eri (Ȥ2)
HL Testi AnlamlÕlÕk
Düzeyi (p)

***p < 0.01, **p < 0.05 ve *p 0.1 de÷erinde anlamlÕlÕ÷Õ ifade ederken, bu anlamlÕlÕk düzeylerine iliúkin
standart normal z tablo de÷erleri p<0.01

için z=2.58, p<0.05 için z=1.96 ve p<0.1 için z=1.65 olarak

alÕnmÕútÕr. Standart hatalar parantez içinde belirtilmiútir.
TF: Tüm Firmalar; YK: Yüksek kaldÕraç oranÕna sahip firmalar; DK: Düúük kaldÕraç oranÕna
sahip firmalar
EX: øhracatçÕ; NEX: øç pazara satÕú yapan
firmalar
Kaynak: TCMB Reel Sektör østatistikleri
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Tablo 5-b: Likidite OranlarÕ - Asit Test OranÕ – Logit Model SonuçlarÕ
TF

Reel Döviz Kuru

øúgücü Verimlili÷i

østihdam

GSYIH Büyüme OranÕ

Yaú

t

N

DK

(I)
13.327*
*

YK

YK EX

YK NEX

(II)

(III)

(IV)

(V)

-7.867

-22.722**

-7.283

-47.305*

(6.319)

(8.403)

(10.717)

(13.066
)

(27.877)

0.441**

0.557**

0.390*

0.184

0.322

(0.183)

(0.265)

(0.201)

(0.446)

(0.242)

0.546**
*

0.384**

0.857***

0.834**
*

0.737**

(0.147)

(0.187)

(0.211)

(0.322)

(0.305)

-0.167

-0.215

-0.123

(0.108)

(0.159

1.237**

(0.146

0.685**
*
(0.174

(0.299

-2.286***

-0.635

-0.818

-0.806

(0.591)

(0.817)

(0.759)

(1.929)

(0.951)

0.601

0.205

1.179

-0.662

3.2

(0.489)

(0.684)

(0.8)

(0.906)

(2.038)

4821

1622

1950

574

819

0.248

DK
EX
(VI)
21.79
2
(14.6
43)
1.037
**
(0.45
2)
1.131
*
(0.61
8)
0.222

DK NEX
(VII)
-3.33
(10.449)
0.599*
(0.314)
0.526**
(0.265)
-0.460*

(0.29
5.688
***
(1.21
2)
1.543
(1.16
2)

(0.273

(0.779)

476

499

-0.505

-0.917
(1.091)

Pseudo R-sq
0.133
0.15
0.198
0.249
0.214 0.329
0.165
Wald Testi Khi-Kare De÷eri
116.27
78.93
140.225
74.954
93.451
52.212
32.391
(Ȥ2)
9
5
Wald Testi AnlamlÕlÕk Düzeyi
0
0
0
0
0
0
0
(p)
HL Testi Khi-Kare De÷eri (Ȥ2)
4.739
3.790
9.695
3.709
5.224 2.258
4.146
HL Testi AnlamlÕlÕk Düzeyi
0.785
0.876
0.287
0.882
0.733 0.972
0.844
(p)
***p < 0.01, **p < 0.05 ve *p 0.1 de÷erinde anlamlÕlÕ÷Õ ifade ederken, bu anlamlÕlÕk düzeylerine iliúkin standart
normal z tablo de÷erleri p<0.01 için z=2.58, p<0.05 için z=1.96 ve p<0.1 için z=1.65 olarak alÕnmÕútÕr. Standart
hatalar parantez içinde belirtilmiútir.
TF: Tüm Firmalar; YK: Yüksek kaldÕraç oranÕna sahip firmalar; DK: Düúük kaldÕraç oranÕna sahip
firmalar

EX: øhracatçÕ; NEX : øç pazara satÕú yapan
firmalar
Kaynak: TCMB Reel Sektör østatistikleri
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Tablo 6-a: KaldÕraç OranÕ (Leverage Ratio) – Probit Model SonuçlarÕ

Reel Döviz Kuru

TF

DK

YK

YK EX

YK NEX

(I)

(II)

(III)

(IV)

(V)

-4.955

-6.835**

(3.596)

(3.216)

0.197**

0.157

(0.099)

(0.117)

0.224***

0.329***

(0.075)

(0.072)

-0.06

-0.113**

(0.051)

(0.045)

-0.530**

-0.148

-1.317***

-3.057***

(0.206)

(0.253)

(0.351)

(0.700)
0.541

0.026

0.084

0.486

(0.421)
519

(0.365)

(0.46)

(0.405)

527

303

965

-4.898**
(2.274)

øúgücü Verimliliƣi

0.174**
(0.072)

østihdam

0.218***
(0.054)

GSYIH Büyüme OranÕ

-0.071*
(0.037)

Ya܈
t
N

0.209

0.264

0.215

(0.176)

(0.278)

(0.226)

4821

1784
2002
0.144
75.187

-11.329*
(6.333)
0.435
(0.32)
0.420**
(0.213)
-0.171*
(0.094)

-6.004
(4.844)
0.107
(0.143)
0.543***
(0.208)
-0.128*
(0.067)

DK
EX
(VI)

DK NEX

3.617
(5.73)

-7.865

(VII)

(5.221)

0.006
(0.17)

0.331***

0.360
**
(0.14
6)
-0.13

0.091

(0.102)

(0.085)
-0.023
(0.071)

-0.597

(0.09
1)
0.189

(0.486)

(0.73)

(0.282)

-0.452

Pseudo Rsq
0.136
0.213
0.394
0.22 0.176
0.143
Wald Testi Khi-Kare De÷eri
146.949
44.752
94.455 10.77
69.194
99.511
(Ȥ2)
Wald
Testi
AnlamlÕlÕk
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000 0.292
0.000
Düzeyi (p)
HL Testi Khi-Kare De÷eri
2.985
6.140
2.537
7.285 1.394
6.491
4.080
(Ȥ2)
HL Testi AnlamlÕlÕk Düzeyi
0.696
0.966
0.997
0.994 0.342
0.838
0.850
(p)
***p < 0.01, **p < 0.05 ve *p 0.1 de÷erinde anlamlÕlÕ÷Õ ifade ederken, bu anlamlÕlÕk düzeylerine iliúkin standart
normal z tablo de÷erleri p<0.01 için z=2.58, p<0.05 için z=1.96 ve p<0.1 için z=1.65 olarak alÕnmÕútÕr. Standart
hatalar parantez içinde belirtilmiútir.
TF: Tüm Firmalar; YK: Yüksek kaldÕraç oranÕna sahip firmalar; DK: Düúük kaldÕraç
oranÕna sahip firmalar
EX: øhracatçÕ; NEX: øç pazara satÕú yapan firmalar
Kaynak: TCMB Reel Sektör østatistikleri
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Tablo 6-b: KaldÕraç OranÕ (Leverage Ratio) – Logit Model SonuçlarÕ

Reel Döviz Kuru

øúgücü Verimlili÷i

østihdam
GSYIH Büyüme OranÕ
Yaú
t

N

DK
NEX
(VII)

TF

DK

YK

YK EX

YK NEX

DK EX

(I)

(II)

(III)

(IV)

(V)

(VI)

-13.327**

-13.197

-15.463*

-19.619

-16.593

-8.391

(6.319)

(9.879)

(8.384)

(13.761)

(13.412)

(13.03)

0.441**

0.449**

0.41

0.914

0.287

-0.01

(0.183)

(0.226)

(0.321)

(0.793)

(0.356)

(0.41)

-20.652
(15.975
)
0.734**
*
(0.219)

0.546***

0.604***

0.725***

0.906*

1.354**

0.851**

0.251

(0.147)

(0.2)

(0.18)

(0.536)

(0.64)

(0.364)

(0.246)

-0.167

-0.131

-0.258**

-0.361

-0.237

-0.311

-0.012

(0.108)

(0.155)

(0.123)

(0.25)

(0.184)

(0.227)

(0.235)

-1.237**

-0.137

-3.088***

-6.345***

-1.077

0.335

-0.9

(0.591)

(0.74)

(1.015)

(1.65)

(1.355)

(2.099)

(0.838)

0.601

0.731

0.487

0.927

0.295

0.208

1.296

(0.489)

(0.773)

(0.586)

(0.911)

(1.014)

(1.084)

(1.247)

4821

2002

1784

519

527

303

965

Pseudo R-sq
0.133
0.147
0.205
0.379
0.225
0.181
0.142
Wald Testi Khi-Kare De÷eri
116.279
88.303
234.958
74.161
133.384
10.286
93.15
(Ȥ2)
Wald
Testi
AnlamlÕlÕk
0
0
0
0
0
0.328
0
Düzeyi (p)
HL Testi Khi-Kare De÷eri
4.739
5.763
2.710
1.504
4.964
9.574
3.545
(Ȥ2)
HL Testi AnlamlÕlÕk Düzeyi
0.785
0.674
0.951
0.993
0.761
0.296
0.896
(p)
***p < 0.01, **p < 0.05 ve *p 0.1 de÷erinde anlamlÕlÕ÷Õ ifade ederken, bu anlamlÕlÕk düzeylerine iliúkin standart
normal z tablo de÷erleri p<0.01 için z=2.58, p<0.05 için z=1.96 ve p<0.1 için z=1.65 olarak alÕnmÕútÕr. Standart
hatalar parantez içinde belirtilmiútir.
TF: Tüm Firmalar; YK : Yüksek kaldÕraç oranÕna sahip firmalar; DK: Düúük kaldÕraç oranÕna
sahip firmalar
EX: øhracatçÕ; NEX : øç pazara satÕú
yapan firmalar
Kaynak: TCMB Reel Sektör østatistikleri
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TutarsÕz gözlemler yaú veya istihdam verisi negatif olarak belirtilen gözlemlerdir.
Finansal rasyolara iliúkin tanÕmlar için Tablo 3’te verilmiútir
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Finansallaúma Ça÷Õnda Eúitsizliklerin Görünümü ve
Devletin Rolü
Arú. Gör. Umut Üzar*
Öz
1980’li yÕllardan bu yana, dünyada eúitsizlikler giderek artmÕútÕr. Eúitsizliklerin derinleúmesi, bir
yandan önemli bir sosyal sorun teúkil ederken, di÷er yandan da toplam talebin durgunlaúmasÕ
yönünde makroekonomik problemler yaratmaktadÕr. Hiç kuúkusuz, bu sürecin finansallaúma
fenomeninden ba÷ÕmsÕz olarak ele alÕnmasÕ, birçok úeyin gözden kaçÕrÕlmasÕna neden olacaktÕr. Reel
alanda sÕkÕúan sermayenin giderek finansal alanlara kaymasÕ ve süreç içinde finans piyasalarÕnÕn ve
aktörlerinin ekonomik aktivitelerde giderek belirleyici bir konuma gelmesi finansal alana ait olan her bir
parçanÕn dikkatli bir úekilde analizini gerekli kÕlmaktadÕr. AyrÕca, Keynesyen dönemde devletlerin etkin
olarak faaliyet gösterdi÷i e÷itim, sa÷lÕk ve sosyal güvenlik alanlarÕ gibi dolaylÕ gelir olarak kabul
edilebilecek bazÕ kalemlerin de ortadan kaybolmasÕyla giderek daha çok kiúi finansal alana entegre
olmuú ve neredeyse tüm dünya üzerinde hane halkÕnÕn borç gelir oranÕ ciddi úekilde artmÕútÕr.
DolayÕsÕyla tüm bu süreçler kaçÕnÕlmaz bir úekilde eúitsizlikleri derinleútirmiútir.
Anahtar Kelimeler: Finansallaúma, Gelir Da÷ÕlÕmÕ, Devlet.
JEL SÕnÕflandÕrmasÕ: G20, E25, H70.
Outlook for Inequalities in Age of Financialization and Role of State
Abstract
Since 1980s, inequalities has been increasing all around the world. While deepening of
inequalities causes many social problems, it also creates macroeconomic problems by decreasing
aggregate demand. Discussing this issue independent from the financialization phenomenon will
indeed result in missing many important aspects of it. Gradual shift of capital, which has been stuck in
the real sector so far, towards financial sector and dominance of agents within financial sector on
determination of economic activities entails a thorough analysis of each component of financialization.
Moreover, decrease in share of government in services such as education, health, social security,
which were once significantly subsidized by the government and can be considered indirect income,
many more people has been engaged with financial sector and all around the world household debtto-revenue ratio has been considerably increased. As a result, all these processes inevitably has
deepened the inequalities.
Keywords: Financialization, Income Distribution, State.
JEL Classification: G20, E25, H70

1. Giriú
Ana akÕm iktisat teorisinin bölüúüm konularÕnÕ ele almadaki yetersizli÷i, 2008 yÕlÕnda
patlak veren krizle birlikte ciddi bir úekilde sorgulanmaya baúlanmÕútÕr. Özellikle krizin
nedenleri üzerine yapÕlan tartÕúmalarda, finansal piyasalarÕn denetleme ve düzenlemelerden
sÕyrÕlarak ola÷anüstü riskli iúlere kalkÕútÕ÷Õ üzerinde bir uzlaúÕ sa÷lanmakla birlikte, gelir
da÷ÕlÕmÕnda görülen ciddi ölçekli bozulmalar da analiz kapsamÕna dahil edilmeye çalÕúÕlmÕútÕr.
Bu ba÷lamda, konu üzerindeki ilgi de büyük bir hÕzla artmÕútÕr. Thomas Piketty’nin “Yirmi
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Birinci YüzyÕlda Kapital” adlÕ kitabÕnÕn tüm dünya üzerinde en çok satanlar listesinde yer
almasÕ, bu ilginin en somut göstergesi olmuútur.
AslÕna bakÕlÕrsa, heteredoks iktisat yazÕnÕnda bölüúüm ve gelir eúitsizli÷i gibi ekonomi
politi÷in merkezinde yer alan konular uzun zamandÕr teorik ve ampirik düzeyde
çalÕúÕlmaktadÕr (Kalecki, 1938; Kaldor, 1955; Rowthorn, 1982; Palley, 2011, 2016;
Stockhammer, 2012, 2015). Di÷er yandan, ana akÕm iktisat yazÕnÕnda, bölüúüm ve eúitsizlik
gibi girift konularÕn geçmiúe göre daha yüksek bir tonda telaffuz edildi÷i de görülmektedir
(Rajan, 2010; Kumhof ve Ranciere, 2010; Piketty, 2014; Stiglitz, 2016). Özellikle, Piketty
(2014) ve Stiglitz (2016)’in çalÕúmalarÕ, piyasa dinamiklerinin yarattÕ÷Õ eúitsizlikler, devletlerin
bu eúitsizliklere karúÕ refleksleri ve finansal piyasalarÕn eúitsizlikleri nasÕl derinleútirdi÷i
hususunda ikna edici kanÕtlar sunmaktadÕr.
Konuya artan ilgi karúÕsÕnda, fiyat istikrarÕnÕ obsesyon haline getiren ve di÷er iktisadi
amaçlarÕ ikincil önemde gören merkez bankalarÕ bile, eúitsizlik ve yoksullu÷un azaltÕlmasÕ
konusunda para politikalarÕnÕn neler yapabilece÷ini tartÕúmaya açmÕúlardÕr (Memiú, 2014, s.
695). Amerikan Merkez BankasÕ (FED) baúkanÕ Janet Yellen da “Ekonomik FÕrsat Eúitsizli÷i”
konulu konferansta yaptÕ÷Õ konuúmada, ABD’deki artan gelir eúitsizli÷inin yarattÕ÷Õ tahribattan
bahsederek, bu konu hakkÕndaki endiúelerini dile getirmiútir (Dünya Gazetesi, 2014). Merkez
bankalarÕ dÕúÕnda ana akÕm politikalarÕn kuramsal çerçevesini çizen UluslararasÕ Para Fonu
(International Monetary Fund, IMF) gibi ulus üstü kurumlarÕn araútÕrma metinlerinde de
büyüme, yeniden da÷ÕlÕm, eúitsizlik ve emek piyasalarÕndaki kurumsal zayÕflÕk gibi konular
daha sÕk yer almaya baúlamÕútÕr (Ostry, Berg ve Tsangarides, 2014; Jaumotte ve Buitron,
2015).
Neoliberal ça÷Õn baskÕn karakteristi÷i olan finans temelli büyüme modelinin
uygulanmasÕyla birlikte, 1970’li yÕllarÕn sonlarÕna do÷ru baúlayarak, dünyanÕn önemli bir
bölümünde eúitsizlikler artmaya baúlamÕú ve bu model ola÷an úüpheli haline gelmiútir. Petrol
krizinin a÷ÕrlaútÕrdÕ÷Õ bir sorun olarak karúÕmÕza çÕkan kar oranlarÕndaki düúme e÷ilimi,
sermayenin giderek reel sektör faaliyetlerinden uzaklaúarak, kÕsa vadecili÷in a÷Õr bastÕ÷Õ ve
sürdürülebilir olmayan finansal aktivitelere kaymasÕna neden olmuútur. Bu ba÷lamda, reel
sektör yatÕrÕmlarÕnÕn artan bir biçimde finansal yatÕrÕmlarla tahvil edilmesi istihdam
olanaklarÕnÕ giderek azaltmÕútÕr. Verimli yatÕrÕmlar ve istihdam alanÕndaki kayÕplar, marjinal
tüketim e÷ilimi yüksek olan gruplarÕn gelirlerini giderek düúürerek, efektif talep ve büyüme
üzerinde baskÕ yaratmÕútÕr. Bu nedenle, ekonomik büyümenin sa÷lanmasÕ, kredi kanalÕ
aracÕlÕ÷Õyla hanehalkÕ borçlanmasÕ üzerinden gerçekleúmiútir. Son küresel krizin merkez üssü
olan ABD’de, alt yüzde 50’lik grupta, borç-gelir oranÕ 1989’da yüzde 61 seviyesindeyken, bu
oran 2007 yÕlÕnda yüzde 137’ye çÕkmÕútÕr. Bu trend, di÷er geliúmiú ve geliúmekte olan ülkeler
içinde benzerlik göstermektedir (Stockhammer, 2015, s.949). Bu nedenle, ekonomik
canlanma, kredi mekanizmasÕ aracÕlÕ÷Õyla tüketim üzerinden gerçekleútirilmeye çalÕúÕlmÕútÕr.
Bunun yanÕ sÕra, kredilerdeki geniúleme trendi, ters seçim ve ahlaki tehlike gibi sorunlara
neden olarak, kredi alanlarÕn sa÷lÕklÕ seçilememesine neden olmakta ve ödenemeyen
krediler banka bilançolarÕnÕ bozmaktadÕr. AyrÕca, verimli yatÕrÕmlarÕn azalmasÕ ve
düzenlemelerden yoksunlaúan finansal piyasalardaki risk alma iútahÕndaki artÕú, mal
piyasalarÕnda da iktisadi temellerden kopuk balonlar yaratmÕútÕr. Bu minvalde, son küresel
krizde de görüldü÷ü gibi, gerek reel yatÕrÕmlarÕn ikinci plana atÕlmasÕ gerekse de finansal
aktivitelerdeki aúÕrÕ ÕsÕnma nedeniyle finans temelli büyüme modelinin uzun vadede
sürdürülebilir olmadÕ÷Õna dair kaygÕlar derinleúmiútir.
Keynesyen talep yönetimi politikalarÕ ve refah devletinin baskÕn model olmasÕ, ücret
gelirleri üzerinde pozitif bir etki yaratmÕútÕr. Ücret paylarÕnÕn milli gelir içinde yükselmesi ve bu
dönem içinde ABD, BatÕ Avrupa ve Japonya gibi sanayileúen ülkeler arasÕndaki rekabetin
giderek kÕzÕúmasÕ kar oranlarÕnÕn azalmasÕna neden olmuútur (Ö÷üt, 2006). Bu çerçevede,
geliúmiú kapitalist ekonomilerde kar oranlarÕnda önemli bir azalma görülmüútür. 1960’larÕn
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sonunda yüzde 17 seviyesinde olan kar oranlarÕ, 1980’lere gelindi÷inde yüzde 10 seviyesine
düúmüútür (Harvey, 2010, s.166). Bu süreçlere paralel olarak, Paul Baran ve Paul Sweezy,
1960’lÕ yÕllarÕn hemen baúÕnda “Tekelci Sermaye” adlÕ kitaplarÕnda, devletin sivil ve askeri
alanlardaki harcamalarÕnÕn, ikinci büyük otomobil dalgasÕnÕn ve di÷er tarihsel faktörlerin
sistemi durgunluk e÷iliminden kurtardÕ÷ÕnÕ ve bu tarihsel faktörlerin ortadan kalkmasÕyla
birlikte sistemin durgunlu÷a girece÷ini vurgulamÕúlardÕr. AyrÕca, o dönemle birlikte çok büyük
bir ekonomik artÕ÷Õn giderek finansal sektöre kaydÕ÷ÕnÕ vurgulamÕúlardÕr (Foster, 2007, s.6).
Bu ba÷lamda, reel ekonomik faaliyetlerin milli gelir içindeki payÕ azalÕrken, finansal
aktivitelerin payÕ önemli oranda artmÕútÕr. Ekonomilerde görülen bu sektörel kayma, bir
yandan yüksek katma de÷erli üretim alanlarÕnÕn aúÕnmasÕna neden olurken di÷er yandan da
bu sektörlerin görece yüksek istihdam yaratma kapasitelerini de ortadan kaldÕrmÕútÕr. AyrÕca,
reel sektörde faaliyet gösteren firmalarÕn bilançolarÕnda faaliyet dÕúÕ karlarÕn oranÕ giderek
yükselmiú ve reel aktiviteler önemsizleúmiútir. Bunun bir sonucu olarak, emek piyasalarÕ
giderek esnekleútirilerek, eme÷in ücret, sosyal haklar ve sendikalaúma gibi kategorilerde
önemli kayÕplar verdi÷i gözlemlenmiútir.
Ücretlerdeki durgunluk ve aúÕnmanÕn aksine, Chief Executive Officer (CEO) gelirlerinin
ve “süperstar” olarak isimlendirilen yöneticilerin maaúlarÕnda gözlemlenen yüksek artÕúlar bu
olguyu tanÕmlayan dönüúüm sürecini yansÕtmaktadÕr. Ekonomideki bu tür bir dönüúüm
kaçÕnÕlmaz bir úekilde toplam gelirler içindeki üst gelir grubu payÕnÕn giderek yükselmesini
sa÷layarak, gelir eúitsizli÷ini artÕrmÕútÕr. Bu çerçeveden bakÕldÕ÷Õnda, kalabalÕk kitlelerin
aksine, üst düzey yöneticilerin oldukça güçlü oldu÷u ve iktisadi pastadan olabildi÷ince fazla
pay almayÕ baúardÕ÷Õ görülmektedir.
Ekonomik faaliyetler -özellikle de finansal aktiviteler- üzerindeki denetim ve düzenleme
mekanizmalarÕnÕn giderek azalmasÕ, piyasa dinamiklerini özgürleútirmekte ve iktisadi çÕkarlar
do÷rultusunda daha rahat hareket edebilmesini sa÷lamaktadÕr. DolayÕsÕyla piyasa dinamikleri
kaçÕnÕlmaz olarak eúitsizlikleri derinleútirmektedir. Tam bu noktada, devletlerin artan oranlÕ
vergi sistemi ve sosyal harcamalar aracÕlÕ÷Õyla bu e÷ilimi tersine çevirmesi beklenirken,
ampirik kanÕtlar bu beklentilerin gerçekleúmedi÷ini göstermektedir. Özellikle; sa÷lÕk, e÷itim ve
sosyal güvenlik alanlarÕnÕn giderek piyasa mekanizmasÕ içine dahil edilmesi ve devlet
etkisinin azalmasÕ bu süreci daha da derinleútirmektedir.
Bu çalÕúmada çerçevesi yukarÕda çizilen, finansal piyasalarÕn baskÕn konumunun
eúitsizlikler üzerindeki etkilerine odaklanÕlacaktÕr. ÇalÕúmanÕn amacÕ, kapitalizmin
finansallaúma aúamasÕnda, eúitsizliklerin nasÕl yaratÕldÕ÷Õ ve derinleútirildi÷i ve devlet
politikalarÕnÕn bu süreci tersine çevirmede baúarÕlÕ olup olmadÕ÷ÕnÕ analiz etmektir. Bu
ba÷lamda, giriú bölümünü takip eden ikinci bölümde, Keynesyen uygulamalardan neoliberal
döneme geçiúi sa÷layan koúullar analiz edilerek, finansallaúma sürecinin nasÕl yeni bir
ekonomik mimari inúa etti÷i incelenecektir. Üçüncü bölümde, ekonomilerin finansallaúmasÕnÕ
takip eden dönemde, eúitsizliklerin görünümü ve kaynaklarÕna odaklanÕlacaktÕr. Dördüncü
bölümde ise, piyasanÕn yarattÕ÷Õ eúitsizlikler karúÕsÕnda, devletlerin nasÕl konumlandÕ÷Õ ve ne
úekilde refleks gösterdi÷i incelenecektir. ÇalÕúmanÕn sonuç kÕsmÕnda genel bir de÷erlendirme
yapÕlarak, bu de÷erlendirmeler ÕúÕ÷Õnda bazÕ politika önerileri geliútirilecektir.
2. øktisat PolitikalarÕnda Paradigma KaymasÕ: Finansallaúma Sürecine KÕsa Bir
BakÕú
1944 yÕlÕnda imzalanan Bretton Woods anlaúmasÕndan 1970’lere uzanan dönemde,
iktisat politikalarÕna Keynesyen paradigma damgasÕnÕ vurmuútur. Kapitalizmin “altÕn ça÷Õ”
olarak adlandÕrÕlan bu dönemde, hem geliúmiú hem de geliúmekte olan ülkeler önemli iktisadi
baúarÕlar elde etmiútir. Bu dönemle birlikte, devlet harcamalarÕ ekonominin sürükleyici gücü
olurken, sosyal ve refah devleti kavramÕ ve prati÷i özellikle Avrupa’da olmak üzere giderek
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baskÕn hale gelmiútir. Keynesyen uygulamalar çerçevesinde devletler; e÷itim, sa÷lÕk ve
sosyal güvenlik alanlarÕnda da önemli adÕmlar atarak, vatandaúlarÕnÕn bu hizmetlere
zahmetsiz bir úekilde ulaúmasÕnÕ sa÷lamÕútÕr (Köymen, 2007, s. 47). Bu ba÷lamda, piyasa
mekanizmasÕnÕn dÕúÕnda tutulan bu tür hizmetler, insanlarÕn refah düzeyini yükselterek,
eúitsizliklerin azalmasÕnda önemli bir rol oynamÕútÕr.
Keynesyen politikalar çerçevesinde ekonominin sürükleyici gücü toplam talep olmuútur.
Bu ba÷lamda, ekonominin resesyonda oldu÷u ve iúsizli÷in yüksek seyretti÷i dönemlerde,
devlet harcamalarÕnÕ artÕrarak toplam talebi yükseltmelidir. Bu do÷rultuda tüketim ve
yatÕrÕmlardaki artÕú istihdamÕ yükselterek ekonominin büyümesini sa÷layacaktÕr. Bu sistemik
iliúkinin iktisadi mantÕ÷Õ grafik 2.1’de gösterilmektedir.
Grafik 2.1: Keynesyen Büyüme Modelinin Döngüsü
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Kaynak: Palley, 2016, s.8

Grafik 2.1’ de gösterilen Keynesyen büyüme modelinde, verimlilik artÕúlarÕ, ücret
artÕúlarÕnÕ beraberinde getirmekte, ücret artÕúlarÕ da toplam talebin yukarÕ çekilmesini
sa÷lamaktadÕr. Toplam talepte meydana gelen artÕú, emek talebini de artÕrarak ekonominin
tam istihdam seviyesine ulaúmasÕnÕ sa÷layacaktÕr. En nihayetinde, ekonomi talep kanalÕ
üzerinden geniúleyerek büyüme gerçekleúecektir.
Keynesyen iktisatta reel ekonomideki mantÕk bu úekilde iúlerken, finansal alandaki
uygulamalar sÕkÕ bir denetim mekanizmasÕ altÕnda sürdürülmüútür. AslÕna bakÕlÕrsa, finansal
sistemin ekonomi içindeki temel iúlevi, kaynaklarÕn etkin tahsisini sa÷lamak, risk yönetimini
kolaylaútÕrmak, tasarruflarÕn etkin bir úekilde kullanÕmÕnÕ gerçekleútirmekle birlikte mal, hizmet
ve sözleúmelerin mübadelesini kolaylaútÕrmaktÕr (Mishkin, 2010, s.25-26; Kozano÷lu ve
Aytürk, 2015, s. 305). Keynesyen sistemde New Deal (Yeni Düzen) reformu çerçevesinde
düzenlenen, sÕkÕ kontrol ve denetim altÕndaki finansal sistem öncelikle uzun vadeli
yatÕrÕmlarÕn ve ekonomik büyümenin gerçekleútirilmesini amaçlamaktadÕr. Bu ba÷lamda,
finansal sistem, asli olarak reel faaliyetleri uygun kredilerle finanse etmektedir. AyrÕca,
hanehalklarÕ ve yatÕrÕmcÕlara sigorta hizmeti sunarak, tasarruflar kanalÕyla hanehalklarÕnÕn
gelecekteki ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlama olana÷Õ yaratmaktadÕr (Dickens, 1998, s.222-3; Orhangazi,
2008a, s.145; Palley, 2016, s. 8; Kozano÷lu ve Aytürk, 2015, s. 305).
1970’lÕ yÕllarÕn ilk yarÕsÕndan baúlayarak geliúmiú ülkelerde kendini gösteren kâr
oranlarÕnÕn düúme e÷ilimi, uluslararasÕ kapitalist sistemin iúleyiúini ve ulusal ekonomiler
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arasÕndaki entegrasyon úekillerini köklü bir biçimde de÷iúikli÷e u÷ratmÕútÕr. 1970’lerdeki
petrol krizinin de a÷ÕrlaútÕrdÕ÷Õ bir sorun olarak azalan kar oranlarÕnÕ telafi etmek ve krizin
aúÕlmasÕnÕ sa÷lamak adÕna geçen süreçte hakim iktisat paradigmasÕ olan Keynesçilik yerini
neoliberal paradigmaya bÕrakmÕútÕr (Üzar, 2014, s. 1).
Neoliberal paradigma, kapitalist iliúkilerin çÕkmaza girdi÷i bu dönemde, Keynesyen
paradigmaya ve onun bir kazanÕmÕ olan sosyal devlet politikalarÕna karúÕ yo÷un bir ideolojik
cephe oluúturarak krizin faturasÕnÕ uygulanan politikalara çÕkarmÕútÕr (Köymen, 2007, s. 52).
AyrÕca, IMF ve Dünya BankasÕ (The World Bank, WB) gibi uluslararasÕ kurumlarÕn ve yerel
siyasi otoritelerin deste÷ini alan neoliberal politikalar tüm dünya üzerinde hÕzla popüler hale
gelmiú ve uygulamaya konulmuútur. Bu ba÷lamda; serbestleúme, özelleútirme ve
küreselleúme furyasÕ giderek ekonomik ve sosyal hayata nüfuz ederken, ticari ve finansal
alanÕn deregülasyonu neoliberal süreci tamamlayan di÷er parçalar olmuútur.
Bu ba÷lamda, 1980 sonrasÕ, Keynesyen büyüme modeli, yerini tamamen neoliberal
büyüme modeline bÕrakmÕútÕr. Bu yeni ekonomik modelle birlikte makroekonomik istikrar
politikalarÕnÕn tasarÕmÕnda da önemli de÷iúimler gözlemlenmiútir. Keynesyen dönemde,
politika yapÕmÕnÕn merkezinde yer alan tam istihdam hedefi terkedilerek, yerine istikrarlÕ ve
düúük enflasyon hedefi konulmuútur (Epstein, 2013, s. 274; Palley, 2016, s. 8). øktisadi
hedefler konusundaki bu eksen kaymasÕ hiç kuúkusuz finansallaúma fenomeninden ba÷ÕmsÕz
de÷ildir. En yaygÕn ve sÕkça atÕf yapÕlan tanÕmÕyla finansallaúma, ulusal ve uluslararasÕ
düzlemde iktisadi faaliyetlerin artan bir úekilde finansal piyasalarÕn, finansal aktörlerin ve
finansal kurumlarÕn etki alanÕna girmesidir (Epstein, 2005, s. 3; Krippner, 2005, s.174; Palley,
2007, s.2; Tiryaki, 2016, s.102). Bu ba÷lamda, finansal piyasalar aracÕlÕ÷Õyla ellerinde tahvil
ve hisse senedi tutan yatÕrÕmcÕlarÕn kazançlarÕnÕn enflasyon karúÕsÕnda erimemesi öncelikli
bir amaç haline gelmiútir (Ero÷lu, 2007, s.8; Stiglitz, 2016, s. 316).
Son yÕllarda, özellikle de politik iktisat alanÕnda, merkezi bir konumda yer alan
finansallaúma olgusu, zengin bir literatüre sahiptir. Bu alanda öncü çalÕúmalardan biri
Marksist iktisatçÕ Rudolf Hilferding tarafÕndan yapÕlmÕútÕr. 1910 yÕlÕnda yaptÕ÷Õ çalÕúmasÕnda,
sanayi ve ticari sermayeleri ve bankacÕlÕk sektöründeki de÷iúimin dinamiklerini ele alarak,
bankacÕlÕk kesiminin, sanayi kesimiyle girdi÷i iliúkide daha baskÕn konumda oldu÷unu
vurgulamÕútÕr. Buradan hareketle büyük bankalarÕn giderek ekonomik alan içinde baskÕn
aktör olaca÷ÕnÕ söylemiútir (Hilferding, 1995). Benzer úekilde, Marksist yazÕnÕn önemli
teorisyenlerinden biri olan Vladimir Lenin, 1916 yÕlÕnda kaleme aldÕ÷Õ kitabÕnda emperyalizmi
-Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek AúamasÕ- beú kategori üzerinden tanÕmlamÕútÕr.
Sanayi ve banka sermayelerinin birleúimi sonucu oluúan finans kapitalin, finansal oligarúi
yaratarak, finansal alan dÕúÕnda da etkin olaca÷ÕnÕ vurgulamÕú ve bunu yaptÕ÷Õ emperyalizmin
tanÕmÕnda merkezi bir konuma yerleútirmiútir (Lenin, 2006).
Bu öncü çalÕúmalarÕn yanÕ sÕra yakÕn geçmiúte finansallaúma tartÕúmalarÕnÕn boyutu
giderek artmÕútÕr. Amin (1996), Sweezy (1997), Arrighi (2003; 2005), Palley (2007) ve
Giacché (2011) gibi çalÕúmalar, finansallaúmayÕ Bretton Woods sisteminin yÕkÕlmasÕnÕn
ardÕndan, finansal sektör üzerindeki kÕsÕtlamalarÕn da kalkmasÕyla birlikte, faaliyet hacminin
artmasÕ olarak tanÕmlamÕúlardÕr. Bu ba÷lamda, 1970’li yÕllarda Petrol Krizinin de derinleútirdi÷i
kar oranlarÕnÕn azalma olgusu ve bunun telafi edilmesi konusundaki e÷ilimler ekonomide
finansal aktivitelerin artmasÕna neden olmuútur. Boyer (2000) ve Aglietta ve Breton (2001),
finansallaúmÕú geliúmiú ülkelerdeki makro ve parasal politikalar ile büyüme rejimleri
arasÕndaki iliúkiye odaklanmÕútÕr. Her iki çalÕúmada, özellikle bilgi ve iletiúim teknolojilerindeki
geliúmelerin yol verdi÷i finansallaúmanÕn, borç temelli ekonomik balonlar oluúturdu÷u ve
sermaye birikiminde finansal kanallarÕn ön plana çÕktÕ÷ÕnÕ vurgulamÕúlardÕr. AyrÕca,
finansallaúma döneminde uygulanan iktisadi politikalarÕn, ücret ve istihdam esnekli÷ini
arttÕrdÕ÷Õ belirtmiúlerdir. Dumenil ve Levy (2005), petrol krizi sonrasÕ kar oranlarÕnda düúme
e÷ilimin aúÕlmasÕ gereklili÷ini vurgulamakla birlikte, finansal piyasalarÕn artan
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deregülasyonunun finansallaúmanÕn önünü açan önemli bir geliúme oldu÷unu belirtmiúlerdir.
Dore (2002), di÷er çalÕúmalardan farklÕ olarak, finansallaúmanÕn sosyolojik ve kurumsal
kökenlerine inerek, úirketler, finansal kurumlar ve di÷er kurumlar arasÕndaki iliúkilere
odaklanmÕútÕr. Bu çerçevede, úirketlerin alaca÷Õ kararlarda borsalarÕn bir hayli etkili oldu÷unu
ve borsadaki geliúmelerin iú hayatÕnda belirleyici bir faktör oldu÷unu iddia etmiútir. Lapavitzas
(2010), finansallaúmayÕ, finans kapital kavramÕndan farklÕ olarak, finansal alanÕn hareket
kabiliyetinin artmasÕ olarak tanÕmlamaktadÕr. Kapitalizmin yeni bir aúamasÕ olarak gördü÷ü bu
süreçte, üretim ekonomisi ve finans ekonomisi arasÕndaki iliúkinin ikinci lehine evrildi÷ine
iúaret etmektedir. AyrÕca, finansal müsadere olarak adlandÕrdÕ÷Õ süreçte, hanehalklarÕ artan
bir úekilde finansal sektöre entegre edilmekte ve bunun bir sonucu olarak ücretlerden
finansal karlara bir transferin söz konusu oldu÷unu vurgulamaktadÕr. 2008 Küresel Krizin
oluúumunda da finansallaúma sürecinin önemli bir rol oynadÕ÷Õ da yazarÕn tespitleri
arasÕndadÕr.
Finansallaúma sürecini makro açÕdan inceleyen bu çalÕúmalar dÕúÕnda, iúletmelerin
merkezde yer aldÕ÷Õ mikro perspektiften ele alÕnan çalÕúmalarda literatürde mevcuttur. Froud,
Haslam, Johal ve Williams (2000) ve Lazonick ve O’ Sullivan (2000), reel kesim firmalarÕnÕn,
yönetim tarzlarÕnÕn ve iktisadi kararlarÕnÕn finansal piyasalar tarafÕndan etkilenip
etkilenmedi÷ine odaklanmÕúlardÕr. Bu ba÷lamda, iúletmeler genel olarak, kÕsa vadecili÷e
yönelmekte ve finansal piyasalar aracÕlÕ÷Õyla karlarÕnÕ maksimize etmeye çalÕúmaktadÕr.
øúletmeler için hisse senedi de÷er artÕúlarÕ karlÕlÕ÷Õn baúat unsurunu oluúturmaktadÕr. Bu
durum kaçÕnÕlmaz olarak, belirsizlikleri artÕrarak ekonomi üzerinde uzun vadeli etkileri olan
sabit sermaye yatÕrÕmlarÕnÕn azalmasÕna neden olmaktadÕr. VurgulanmasÕ gerek bir di÷er
husus, bahsedilen ilk çalÕúmanÕn “kupon havuzu kapitalizmi” (coupon pool capitalism)
kavramÕnÕ ortaya atarak, bu kavram çerçevesinde finansal alanÕn hanehalkÕ ve úirketler
üzerindeki etkisini ele almasÕdÕr.
Ampirik düzeyde yapÕlan önemli çalÕúmalara bakÕldÕ÷Õnda, finansallaúma sürecinin
iktisadi faaliyetler üzerinde negatif etkilerinin oldu÷u bulgulanmÕútÕr. Stockhammer (2004),
Post-Keynesyen firma teorisinden hareket ederek, finansallaúmanÕn sermaye birikimi
üzerindeki etkisini ABD, øngiltere, Fransa ve Almanya için analiz etmiútir. FinansallaúmanÕn,
ABD ve Fransa’da önemli ölçüde, øngiltere’de ise makul düzeylerde sermaye birikimini
olumsuz etkiledi÷i sonucuna ulaúmÕútÕr. Öte yandan, Almanya için böyle bir iliúki
bulunamamÕútÕr. Bunun nedeni olarak, hissedar de÷erinin artan etkisinin Almanya için yeni
bir fenomen oldu÷u belirtmiútir. Orhangazi (2008b), 1973-2003 dönemini kapsayan
çalÕúmasÕnda, ABD’de finansallaúma sürecinin reel yatÕrÕmlar üzerindeki etkisini incelemiútir.
Artan finansal yatÕrÕmlarÕn ve karlÕlÕ÷Õn reel sektör yatÕrÕmlarÕnÕ negatif etkiledi÷i sonucuna
ulaúÕlmÕútÕr. Benzer e÷ilimlerin geliúmekte olan ülkelerde de ortaya çÕktÕ÷Õ gösteren
çalÕúmalar mevcuttur. Demir (2007), üç geliúmekte olan ülkeyi (Arjantin, Meksika ve Türkiye)
inceledi÷i çalÕúmasÕnda, makroekonomik belirsizliklerin ve kredi kÕsÕtlamalarÕnÕn oldu÷u bir
ekonomik konjonktürde yatÕrÕmlarÕn ne yönde hareket edece÷ini araútÕrmÕútÕr. Bu koúullar
altÕnda, reel ve finansal yatÕrÕmlar arasÕndaki getiri oranÕn ikinci lehine evrilmesinin kÕsa vadeli
finansal yatÕrÕmlarÕn artÕrarak, reel yatÕrÕmlarÕn azaltaca÷Õ sonucuna ulaúmÕútÕr. Tiryaki
(2014), Türkiye’de finansal geniúlemenin büyüme üzerindeki etkisini inceledi÷i çalÕúmasÕnda,
bankalarÕn kaldÕraç oranlarÕnda meydana gelen yükselmenin milli geliri olumsuz etkiledi÷ini
analiz etmiútir.
Hein ve Mundt (2011), Dodig, Hein ve Detzer (2015) ve Stockhammer (2015),
finansallaúmanÕn uzun dönem etkilerine odaklanarak, küresel krize giden süreci analiz
etmiúlerdir. Neoliberal dönemle birlikte finansal piyasalar üzerindeki kÕsÕtlamalarÕn
kaldÕrÕlmasÕ sonrasÕ, artan eúitsizlikler ve küresel düzeydeki iktisadi dengesizliklerin farklÕ
büyüme stratejileri yarattÕ÷ÕnÕ vurgulamÕú, bu sürdürülemez iliúkilerin krize neden oldu÷unu
belirtmiúlerdir.

108

BankacÕlar Dergisi

Kapitalizmin yeni bir aúamasÕ olarak finansallaúma sürecinde, kapitalist ekonomilerin
a÷ÕrlÕk merkezi reel üretimden finansal alana kaymÕútÕr (Foster, 2010, s. 2). Bu ba÷lamda,
Foster (2010), finansallaúmayÕ beú kategori üzerinden tanÕmlamaktadÕr. Bu kategoriler,
toplam karlar içinde finansal karlarÕn oranÕndaki artÕú, GSYH'nin bir oranÕ olarak borçluluk
seviyesinde yükselme, finans/sigorta/gayrimenkul sektörlerinin (FIRE), milli gelir içinde
payÕnÕn yükselmesi, úeffaf olmayan finansal enstrüman sayÕsÕndaki artÕú ve finansal
balonlarÕn giderek öneminin artmasÕdÕr.
Grafik 2.2, dünyanÕn en büyük ekonomisine sahip ve finansallaúma derecesi en yüksek
ülkelerden biri olan ABD’nin toplam çÕktÕsÕ içindeki imalat ve finans, sigorta ve gayrimenkul
sektörlerinin a÷ÕrlÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Görüldü÷ü üzere 1970’lerin ilk yarÕsÕ itibariyle imalat
sanayiinin toplam üretim içindeki payÕ hÕzla azalmaktadÕr. Özellikle 1980 sonrasÕ neoliberal
politikalarÕn uygulamaya konmasÕyla, bu düúüú e÷iliminin daha da hÕzlandÕ÷Õ görülmektedir.
ùekildeki kÕrmÕzÕ çizgi, FIRE olarak adlandÕrÕlan ve Foster (2010)’Õn finansallaúma göstergesi
olarak tanÕmladÕ÷Õ, finans, sigorta ve gayrimenkul sektörlerinin toplam çÕktÕ içindeki payÕnÕ
göstermektedir. 1970’li yÕllar boyunca sabit bir trend izleyen FIRE, 1980 sonrasÕ büyük bir
ivme kazanmÕútÕr. Görüldü÷ü üzere ABD’nin toplam çÕktÕsÕ içinde FIRE payÕ hÕzla artmakta ve
ekonomi giderek finansallaúmaktadÕr. Bu veriler ABD için reel ekonominin giderek önemini
kaybetti÷ini, finansal piyasalarÕn ve kazançlarÕn ise daha önemli bir hale geldi÷ini
göstermektedir.
Grafik 2.2: ømalat ve Finans Sektörlerinin Toplam ÇÕktÕ øçindeki PayÕ, ABD (1970-2015)
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Kaynak: Bureau of Economic Analysis
Grafik 2.3: Borsada Kote Olan Yurtiçi FirmalarÕn Piyasa KapitalizasyonlarÕ ( % GSYH)
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Kaynak: The World Bank, World Development Indicators.
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Özellikle, ampirik gözlemler 1980 sonrasÕ bu sürecin giderek belirginleúti÷ini ortaya
koymaktadÕr. AslÕna bakÕlÕrsa, ABD ekonomisi tüm geliúmiú kapitalist ekonomilerin bir aynasÕ
oldu÷undan, bu finansallaúma trendi di÷er ülkelerde de karúÕmÕza çÕkmaktadÕr.
1980’li yÕllarda ABD ekonomisinde baúlayan finansallaúma süreci daha sonra hÕzla
di÷er geliúmiú ülkelere de yayÕlmÕútÕr. Grafik 2.3, seçilmiú olan geliúmiú ülkelerde borsaya
kote edilen yurtiçi firmalarÕn piyasa kapitalizasyonunun GSYH’ye oranÕnÕ göstermektedir.
Piyasa kapitalizasyonu, en basit tanÕmÕyla borsaya kote edilen bir iúletmenin hisse adediyle
piyasadaki hisse senedi fiyatÕnÕn çarpÕmÕna eúittir. Ele alÕnan tüm ülkelerde, 1990 yÕlÕnda
görece düúük seviye olan piyasa kapitalizasyonu, küresel krizin ilk emarelerini gösterdi÷i
2007 yÕlÕnda oldukça yüksek bir seviyeye tÕrmanmÕútÕr. Küresel krizle birlikte finansal
piyasalardaki daralma ve hisse senedi fiyatlarÕnda meydana gelen düúüú piyasa
kapitalizasyonunun GSYH içindeki payÕnÕ azaltmÕútÕr. 2015 yÕlÕna gelindi÷inde, krizin ilk
etkilerinin aúÕlmasÕyla birlikte piyasa kapitalizasyonu tekrar yükselmiútir. Görüldü÷ü üzere,
finansallaúma derecesinde, en çarpÕcÕ artÕú, øsviçre, Kanada ve Avustralya’da gözükmektedir.
AyrÕca, øngiltere, GSYH oranÕna göre bu ülkelerin gerisinde kalmasÕna ra÷men, mutlak
büyüklük olarak seçilen tüm ülkelerden daha yüksek bir piyasa kapitalizasyonuna sahiptir.
Ampirik veriler, 1980 sonrasÕ, neoliberal politikalarÕn bir uzantÕsÕ olarak hayata geçirilen
finansallaúma sürecinin giderek baskÕn bir konuma geldi÷ini göstermektedir.
Foster (2010) ve Tiryaki (2016)’nin finansallaúma ölçüsü olarak tanÕmladÕ÷Õ bir di÷er
kategori, toplam karlar içinde finansal karlarÕn artÕúÕdÕr. Sektörel kompozisyondaki de÷iúimin
yanÕ sÕra geliúmiú ülkelerdeki toplam karlar içinde finansal karlarÕn oranÕna bakmak
tamamlayÕcÕ olacaktÕr. Bu ba÷lamda, grafik 2.4, finansal getirilerin toplam úirket karlarÕ
içindeki payÕnÕ göstermektedir. 1960’lÕ yÕllarda úirket karlarÕ içinde finansal getirilerin payÕ
yüzde 15 gibi makul bir seviyedeyken, 2005 yÕlÕnda bu oran yüzde 40’ a yükselmektedir. Bu
ba÷lamda, úirketler giderek uzun vadeli reel faaliyetlerden koparak, kÕsa vadeli ve yüksek
getirili finansal aktivitelere bel ba÷lamÕútÕr. KarlarÕn artan ölçüde finansal alanda yaratÕlÕyor
olmasÕ, úirketlerin sabit sermaye yatÕrÕmlarÕ için ayÕraca÷Õ kaynaklarÕn da azalmasÕna sebep
olmuútur. 1970-2000 döneminde brüt úirket karlarÕndan sabit sermaye yatÕrÕmlarÕna ayrÕlan
pay, ABD’de yüzde 44’den 39’a, Avrupa Birli÷i ekonomilerinde yüzde 47’den 40’a ve
øngiltere’de yüzde 48’den 42’ye düúmüútür (YÕlmaz ve Uçak, 2012, s. 73).
Grafik 2.4: Geliúmiú Ülkelerde Finansal KarlarÕn ùirket KarlarÕ øçindeki PayÕ (Yüzde)

Kaynak: Foster, 2008.
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2008 krizine kadar, finansal piyasalarÕn olabildi÷ince serbest iúlemesi ve
müdahalelerden kaçÕnÕlmasÕ konusunda geniú çaplÕ bir konsensüs oluúmuútur (Tokucu ve
AykÕrÕ, 2011,s.20). Bu bakÕú açÕsÕnÕn do÷rudan bir yansÕmasÕ olarak, küresel kriz öncesi
finansal piyasalarÕn regülasyonu mikro düzeyde gerçekleútirilmiútir. Bu ba÷lamda, düzenleme
ve denetim tekil kurumlar ve piyasalara odaklanan bu düzenlemeler, kurumlarÕn tekil olarak
güçlenmesini ve asimetrik bilgi, sÕnÕrlÕ sorumluluk ve açÕk ya da örtülü hükümet garantileri gibi
faktörlerin sebep oldu÷u piyasa baúarÕsÕzlÕklarÕnÕ ortadan kaldÕrmayÕ amaçlamÕútÕr. Bu
çerçevede, sistemik risk ve bunun makroekonomik etkileri önemli ölçüde ihmal edilmiútir
(Blanchard, Dell’Aricca ve Mauro, 2010, s.6; Özatay, 2015, s.307).
Bu ba÷lamda, küresel krizin baú sorumlusu olarak finansal piyasalarÕn öne çÕkmasÕ, bu
sektörde yo÷un bir regülasyon sürecinin baúlamasÕna neden olmuútur. Bu regülasyon
sürecinin en önemli ayaklarÕndan biri, makro-ihtiyati politikalarÕn (macro-prudential regulation)
hayata geçirilmesidir. Makro-ihtiyati politikalar, en genel tanÕmÕyla, finansal sistemin
bütününe odaklanarak, sistemik riskin gözlenmesi, takip edilmesi ve azaltÕlmasÕnÕ içeren
politikalardÕr (Tokucu ve AykÕrÕ, 2011, s.17; Vucinic, 2016, s.79). Makro-ihtiyati araçlar bir
bütün olarak finansal sistemin sa÷lam ve güçlü temeller üzerinden inúa edilmesini ve
geliútirilmesini amaçlamaktadÕr. Bu ba÷lamda makro-ihtiyati araçlar üç kategori üzerinden
açÕklanabilir. ølk kategori, finansal sistemin borç veren kurumlarÕnÕn davranÕúlarÕna odaklanÕr.
Bu çerçevede borç veren kurumlarÕn, çevrimsel sermaye gereksinimleri ve kaldÕraç oranlarÕ
gibi de÷iúkenler üzerinden finansal kurumlarÕn davranÕúlarÕ etkilenmeye çalÕúÕlÕr. økinci
kategori borç alanlarÕn davranÕúlarÕna odaklanmaktadÕr. Bu kapsamda kredinin de÷ere oranÕ
(loan to value ratio) ve borç servisinin gelire oranÕ (debt to income ratio) üzerine getirilen
sÕnÕrlamalar finansal piyasalarÕn denetimi ve düzenlenmesinde önemli bir araç olarak
kullanÕlmaktadÕr. Son kategori ise, sermaye akÕmlarÕnÕn yönetimi araçlarÕdÕr (capital flow
management tools). Bu araçla birlikte, sermaye akÕmlarÕndaki dengesizliklerin, döviz kuruna
ve dolayÕsÕyla finansal piyasalara yansÕyacak olumsuz etkinin önlenmesi amaçlanmaktadÕr
(Blanchard, Dell’Aricca ve Mauro, 2013, s.18). Bu ba÷lamda, sektörün özsermayesine oranla
açtÕ÷Õ kredileri temsil eden kaldÕraç oranlarÕnÕn sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ, konut ve di÷er kredilere
ulaúÕmda getirilen kÕsÕtlamalar aracÕlÕ÷Õyla finansal sektörde meydana gelecek
dengesizliklerin ve bunun reel ekonomi üzerinde oluúturaca÷Õ olumsuz etkinin azaltÕlmasÕ
amaçlanmaktadÕr.
Küresel kriz sonrasÕ, finansal düzenlemelerin yetersizli÷i üzerine yapÕlan tartÕúmalar
kaçÕnÕlmaz olarak, sektörün daha ciddi bir úekilde düzenlenmesini gerekli kÕlmÕútÕr. Makroihtiyati araçlarÕn yanÕ sÕra, finansal sektörün denetim ve düzenlenmesine yönelik olarak atÕlan
bir di÷er adÕm Basel III uzlaúÕsÕ olmuútur. Basel III uzlaúÕsÕ, küresel kriz sürecinde ve
sonrasÕnda eksiklikleri görülen Basel II’nin yetersizliklerini tamamlayan düzenlemeler
silsilesidir (BDDK, 2010, s.1). Basel III süreci, finansal sektör için önemli düzenlemeler
öngörmektedir. Bu kapsamda, bankalarÕn varlÕklarÕnÕn kalitesini arttÕrmasÕ, sermaye yeterlilik
oranÕnÕ yükseltmeleri, tutulmasÕ gereken sermaye ihtiyacÕnÕn konjonktürel durumu göre
ayarlanabilmesi ve kredi riskinin azaltÕlmasÕ gibi düzenlemeleri içermektedir (BankacÕlÕk
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2010, s.1). Bu çerçevede Basel III uzlaúÕsÕ, bir
takÕm düzenlemelerle, finansal istikrarÕn sa÷lanmasÕ, iktisadi patlamalarÕn sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ,
sistemik riskin azaltÕlmasÕ ve bir kredi patlamasÕ sonucu meydana gelecek kayÕplarÕn ve
bunlarÕn reel ekonomiye yansÕmalarÕnÕn azaltÕlmasÕnÕ amaçlamaktadÕr (Tayler ve Zilberman,
2016, s.145).
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Tablo 2.5: Küresel Borç Servisi ve Bileúik YÕllÕk ArtÕú OranlarÕ
FarklÕ Türlerde Küresel Borç Servisi (Trilyon
Dolar)
2000 (4Q)
2007 (4Q)
30.06.2014

YÕllÕk Bileúik ArtÕú OranÕ (%)
2000-2007
2007-2014

Finansal ø.
20
37
45
9,4
Finansal O.ø.
26
38
56
5,7
Hükümet
22
33
58
5,8
HanehalklarÕ
19
33
40
8,5
Toplam
87
141
199
7,3
Borç Sto÷u
Kaynak: McKinsey Global Institute, Debt and (Not Much) Deleveraging, ùubat 2015, s.15.

2,9
5,9
9,3
2,8
5,3

FinansallaúmanÕn bir göstergesi olarak kabul edilen borçluluk düzeyi, küresel kriz
öncesi dönemde milli gelirin yüzde 246’sÕna tekabül ederken, bu oran küresel kriz anÕnda
yüzde 269 seviyelerine yükselmiútir (Kozano÷lu ve Aytürk, 2015, s.306). Kriz sonrasÕ
dönemde, finansal piyasalarÕn denetim ve düzenlemelerine yönelik tartÕúmalar neticesinde
devreye sokulan makro-ihtiyati politikalar ve Basel III düzenlemeleri, kaldÕraç oranlarÕnÕ
azaltarak finansal sektörün büyüme hÕzÕnÕ yavaúlatmÕútÕr. Tablo 2.5, küresel borç servisini ve
bileúik yÕllÕk artÕú oranlarÕnÕ göstermektedir. Bu ba÷lamda, hanehalkÕ ve finansal iúletmelerin
borç servisindeki artÕúlar 2000-2007 döneminde sÕrasÕyla yüzde 8,5 ve yüzde 9,4 düzeyinde
gerçekleúirken, bu oran 2007-2014 döneminde yüzde 2,8 ve 2,9 düzeyinde kalmÕútÕr. AynÕ
dönemler için, finansal olmayan iúletmeler ve hükümet kanadÕndaki borç stokuna
bakÕldÕ÷Õnda, her iki aktöründe borç stokunda yükselmelerin gerçekleúti÷i gözlemlenmiútir.
AyrÕca, finansallaúmanÕn bir di÷er göstergesi kabul edilen finansal varlÕklarÕn GSYH’ye oranÕ,
2007 yÕlÕnda yüzde 355 seviyesindeyken, 2012 yÕlÕnda yüzde 312’ye düúmüútür. Bu azalÕúÕn
en önemli sebebi, küresel kriz sonrasÕ hisse senedi piyasalarÕndaki de÷er kaybÕdÕr
(Kozano÷lu ve Aytürk, 2015, s.307-308). Küresel kriz sonrasÕ, finansal piyasalarÕn
düzenlenmesine iliúkin atÕlan adÕmlar ve devreye sokulan araçlar, finansallaúmanÕn hÕzÕnda
kÕsa süreli bir yavaúlamaya neden olsa da krizin etkilerinin azalmaya baúlamasÕyla, birçok
ülke için büyümenin motoru olan finans temelli büyüme rejimi a÷ÕrlÕ÷ÕnÕ hissettirmeye devam
etmiútir.
Neoliberal paradigmayla birlikte de÷iúen bir di÷er iliúki, ücretler ve verimlilik arasÕndaki
iliúkinin kopmasÕdÕr (Palley, 2016, s. 8). Ekonomideki sektörel kompozisyonun reel sektörden
finansal sektöre do÷ru evrilmesi, uzun dönemli yatÕrÕmlarÕn miktarÕnÕ azaltarak sermayenin
finansal piyasalara kaymasÕna neden olmuútur. Verimli yatÕrÕmlarÕn giderek azalmasÕ,
uluslararasÕ rekabetin günden güne kÕzÕúmasÕ ve eme÷in sendikal ve pazarlÕk gücündeki
aúÕnma emek gelirleri üzerinde büyük bir baskÕ yaratmÕútÕr. Bu nedenle güç kaybeden emek
gelirleri karúÕsÕnda, verimlilik artarken bu ikisi arasÕndaki makas giderek açÕlmÕútÕr.
Grafik 2.6, neoliberal ajandanÕn ekonomik mantÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Bir bütün olarak
neoliberal politikalar, emek piyasasÕnÕ esnekleútirip, ücret, sosyal hak ve sendikalaúma gibi
alanlara sÕnÕrlamalar getirerek; e÷itim ve sa÷lÕk gibi kamusal alanlarÕ giderek piyasa
mekanizmasÕ içine dahil etmiútir. AyrÕca sermaye hareketlerinin uluslararasÕ hareketlili÷i
önündeki engelleri ortadan kaldÕrarak, azalan kar oranlarÕnÕn telafisi için gerekli koúullar
yaratÕlmÕútÕr (Üzar, 2014, s.1). Çeúitli kanallar aracÕlÕ÷Õyla gerçekleútirilen bu dönüúüm, gelir
da÷ÕlÕmÕ üzerinde de olumsuzluklar yaratmÕútÕr. Neoliberal politikalar sonucu gerçekleúen
istihdam kayÕplarÕ, aúÕnan ücretler, finansal kazançlardaki artÕúlar ve hanehalkÕnÕn artan
borçlulu÷unun yarattÕ÷Õ maliyetler, eúitsizlikleri giderek derinleútirmiútir.
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Grafik 2.6: Neoliberal Ekonomi Model

Kaynak: Palley, 2016.

3. Finansallaúma Ça÷Õnda Eúitsizliklerin Görünümü ve KaynaklarÕ
Neoliberalizm ve onun bir getirisi olan finansallaúma sürecinin en önemli sonuçlarÕndan
biri gelir da÷ÕlÕmÕ üzerinde yarattÕ÷Õ kutuplaútÕrÕcÕ etkidir. Siyasi ve ekonomik gücün giderek
sermaye lehine evrilmesi ve eme÷in bu süreçlerden dÕúlanmasÕ faktör getirilerinde de önemli
bir dönüúüm süreci yaratmÕútÕr. Emek payÕ bu dönem boyunca Japonya, øngiltere ve ABD’de
baúta olmak üzere tüm dünya üzerinde önemli ölçüde gerilemiútir (Stockhammer, 2012, s.
54-55). Van Arnum ve Naples (2013), ABD’yi kapsayan finansallaúma ve eúitsizlikler üzerine
yaptÕklarÕ ekonometrik çalÕúmada, demografik nedenlerden ziyade, karlardaki azalma e÷ilimi
ve artan finansallaúmanÕn neden oldu÷u ücretlerdeki aúÕnma ve sendikal faaliyetlerin güç
kaybetmesinin artan eúitsizli÷in en önemli sebepleri oldu÷unu bulgulamÕúlardÕr.
Ana akÕm iktisat, XIX. YüzyÕldan bu yana baskÕn kuram olan marjinal üretkenli÷i
eúitsizliklerin açÕklanmasÕnda yaygÕn olarak kullanmaktadÕr. Bu teoriye göre bireyler, üretim
süreci sonunda topluma yaptÕklarÕ katkÕ kadar gelir elde ederler. Her bireyin yaptÕ÷Õ katkÕ ise,
arz ve talep güçleri tarafÕndan serbest piyasa koúullarÕ altÕnda belirlenir. Bu ba÷lamda, kiúinin
üretim süreci sonunda topluma yaptÕ÷Õ katkÕ fazlaysa yüksek gelirle ödüllendirilecek veya
katkÕ düúük düzeydeyse cezalandÕrÕlacaktÕr. Bu noktadan sonra ise devreye teknoloji girecek
ve becerilerin üretkenli÷ini belirleyecektir. Bu teori çerçevesinde gelirlerde gözlemlenen
farklÕlÕk, yüksek yeterlilikleri gözeten teknik ilerleme (skill-biased technical change) ile
açÕklanmaktadÕr. Bu ba÷lamda, teknolojideki ilerlemeler, kalifiye bireylerin verimlili÷ini
ortalamanÕn çok üstünde arttÕrmakta ve bu artÕú ücretlere de do÷rudan yansÕmaktadÕr
(Piketty, 2014, s. 336). Meseleye politik ekonomi perspektifinden bakÕldÕ÷Õnda, teknolojik
geliúmenin çalÕúanlar arasÕnda yarattÕ÷Õ verimlilik farklarÕndan ziyade, küreselleúme
üzerinden açÕklama getirilmektedir (Tridico, 2012, s. 17; Stockhammer, 2012, s. 56; Van
Arnum ve Naples, 2013, s. 1167). Bu çerçeveden bakÕldÕ÷Õnda, ticari ve finansal
serbestleúme üzerinden vücut bulan küreselleúme ve sendikalarÕn gücünün aúÕnmasÕ
ücretlerdeki durgunlu÷un en önemli nedenleridir.
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Grafik 3.1: Seçilmiú Ülkelerde Emek Gelir PayÕ (1990-2006)
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Kaynak: OECD.Stat

Grafik 3.1, seçilmiú OECD ülkelerinde emek gelirlerinin, 1990-2006 dönemindeki
e÷ilimini göstermektedir. Neoliberal dönüúüm süreciyle birlikte, karlardaki sÕkÕúma, sabit
sermaye yatÕrÕmlarÕndaki azalma, uluslararasÕ rekabetin giderek artmasÕ, sendikalarÕn
gücünün azalmasÕ ve finansal piyasalarÕn artan gücü nedeniyle bir maliyet unsuru olarak
görülen ücretler önemli ölçüde aúÕnmÕútÕr. Ücretlerdeki durgunluk ve aúÕnma hiç kuúkusuz
gerek ülkeler bazÕnda gerekse de bir bütün olarak dünyada eúitsizliklerin artmasÕnÕn en
önemli nedenlerinden biridir.
Eúitsizliklerin artmasÕnda ücret gelirlerinin azalmasÕ önemli bir rol oynarken, di÷er
yandan kurumsal úirket CEO’larÕnÕn maaúlarÕnÕn marjinal verimlilik kuramÕnÕn öngördü÷ünün
çok üzerinde belirlenmesi bu süreci derinleútiren bir di÷er faktör olmuútur (Fitoussi ve
Saraceno, 2010, s. 4).1
Tablo 3.1: 2015 YÕlÕnda En Çok Kazanan 5 CEO

ùirket
Valeant Pharmaceutical
International
Masimo Corporation
SolarCity Corporation
Gamco Investors
Palo Alto Networks
Kaynak: www.aflcip.org.

Ceo

YÕl

Ücret($)

J. Michael Pearson

2015

143,077,442

Joe Kiani
Lyndon R. Rive
Mario J. Gabelli
Mark D. Mclaughlin

2015
2015
2015
2015

119,222,614
77,318,016
75,018,176
66,606,716

Bu çerçevede, finans sektörü ve kurumsal úirketlerin CEO gelirleri, eúitsizlikleri
derinleútiren önemli bir unsur olmuútur (Piketty, 2014, s. 318). Tablo 3.1, 2015 yÕlÕnda
ABD’de en fazla kazanan ilk beú CEO’yu göstermektedir. Listenin ilk sÕrasÕnda yer alan
Michael Pearson, yaklaúÕk 143 milyon dolar yÕllÕk gelirle ortalama bir ABD’li iúçiden yüzlerce
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kat daha fazla kazanmaktadÕr. Buradan hareketle, özellikle ABD’de, CEO maaúlarÕnÕn
oldukça yüksek düzeyde seyretti÷i rahatlÕkla söylenebilir. YapÕlan çalÕúmalar ABD’deki
eúitsizliklerin en önemli nedenlerinden birinin ücret farklÕlÕklarÕndan kaynaklandÕ÷ÕnÕ
vurgulamaktadÕr. Yüzde 1’lik dilim içinde yer alan grupta 1979’dan 2007 yÕlÕna yÕllÕk ortalama
maaúlar yüzde 156 artarken, binde 1’lik grupta aynÕ dönem için maaúlardaki yÕllÕk ortalama
artÕú yüzde 362’yi bulmaktadÕr. En alttaki yüzde 90’lÕk gruba bakÕldÕ÷Õnda aynÕ dönem için
ücretlerdeki büyüme yüzde 17 gibi oldukça makul bir seviyede kalmaktadÕr (Mishel ve
Sabadish, 2013, s. 1). Marjinal üretkenlik kuramÕ ba÷lamÕnda düúünüldü÷ünde, CEO’larÕn
üretkenliklerinde aldÕklarÕ maaúlar oranÕnda bir artÕúÕnÕn olup olmadÕ÷Õ ise oldukça mu÷lak ve
tartÕúmalÕ görünmektedir.
UluslararasÕ ÇalÕúma Örgütü’nün (International Labour Organization, ILO) 2013 yÕlÕnda
yayÕnladÕ÷Õ Dünya ÇalÕúma Raporu’nda üst düzey yönetici maaúlarÕnÕn artÕú trendi hakkÕnda
bilgiler verilmiútir. 2007-2011 yÕlÕnda ABD’nin en büyük úirketlerinde CEO maaúlarÕ yüzde 10
artÕú göstermiútir. Bu ba÷lamda, ABD’de ortalama bir CEO, ortalama maaú kazanan
çalÕúandan 508 kat daha fazla kazanmaktadÕr. øngiltere için bakÕldÕ÷Õnda, ortalama bir CEO,
ortalama bir çalÕúandan 228 kat daha yüksek gelir elde etmektedir. Öte yandan, AngloSakson ekonomilerde daha baskÕn bir úekilde karúÕmÕza çÕkan bu trend, daha farklÕ kurumsal
yapÕlarÕ olan görece daha az finansallaúan ve üst düzey yöneticilerin bu ülkeler kadar baskÕn
olmadÕ÷Õ Almanya, Hong Kong ve Çin’de de karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. Bu ülkelerde en büyük
firmalara bakÕldÕ÷Õnda, CEO’larÕn aynÕ dönem içinde maaúlarÕnÕn yüzde 25 oranÕnda
yükseldi÷i görülmektedir. Ele alÕnan bu ülkelerde ortalama CEO ve çalÕúan arasÕndaki maaú
oranÕ Almanya’da yüzde 155’den yüzde 190’a, Hong Kong ve Çin’de yüzde 135’den yüzde
150’ye yükselmiútir. CEO’lar dÕúÕndaki di÷er üst düzey yöneticiler ele alÕndÕ÷Õnda, aradaki
makasÕn ilki kadar açÕk olmadÕ÷Õ görülmektedir. Bu grup içinde yer alan yöneticilerin
maaúlarÕ, ortalama ücretlerden daha fazla yükselmekte fakat bu artÕú CEO ödemeleri kadar
büyük artÕú göstermemektedir. ABD’de ortalama bir yönetici, ortalama bir ücret elde eden
çalÕúandan 167, øngiltere’de ise 113 kat daha fazla kazanmaktadÕr. AynÕ zamanda, Almanya,
Hong Kong, Çin ve øngiltere’de CEO dÕúÕndaki yöneticilerin maaúlarÕ önemli ölçüde iyileúme
kaydetmiútir (ILO, 2013, s.82-83). PaylaúÕm temelli ödeme sistemi, özellikle üst düzey
yöneticilerin hisse senetlerinin de÷erini yükseltme yönünde önemli bir efor sarf etmesine
neden olmaktadÕr. Hisselerin yükselmesi hissedar de÷erini artÕrmakta ve bu durumda
finansal piyasalar aracÕlÕ÷Õyla kÕsa dönemde hisse de÷erlerini artÕrmayÕ teúvik etmekte, bunun
yanÕ sÕra uzun dönemli yatÕrÕmlarÕ caydÕrmaktadÕr.
Özellikle Anglo-Sakson ülkelerinde görülen ücret gelirleri arasÕndaki makasÕn açÕlmasÕ
eúitsizlikleri giderek derinleútirmiútir. Bu farklÕlaúma do÷rultusunda ücret gelirlerinde yüzde 1
ve yüzde 10’luk üst dilimini oluúturanlarÕn, toplam gelirler içindeki payÕ giderek artmaktadÕr.
Ücret gelirleri arasÕndaki bu farklÕlÕk ABD özelinde eúitsizliklerin 2/3’ünü açÕklarken, kalan
1/3’lük kÕsÕm sermaye gelirlerinin farklÕlaúmasÕndan kaynaklanmaktadÕr. AçÕklÕ÷a
kavuúturulmasÕ gereken bir unsurda, süper yönetici olgusunun aslÕnda Anglo-Sakson
ülkelere özgü oldu÷udur. Bu ülkelerde son 30-40 yÕl içinde eúitsizliklerde gözlemlenen çarpÕcÕ
artÕúÕn birçok nedeni olmakla birlikte, en önemlileri finans sektörünün baskÕn konumu ve hem
bu sektörde hem de di÷er sektörlerde üst düzey yöneticilerin gelirlerindeki büyük artÕúlardÕr
(Piketty, 2014, s.337-338). ÇalÕúmanÕn kimi bölümlerinde analiz kapsamÕna dahil edilen di÷er
ülkeler, bu ülkelerle kÕyaslandÕ÷Õnda bazÕ kurumsal farklÕlÕklara sahip olduklarÕ söylenebilir.
Fakat son çeyrek yüzyÕlda özellikle finans sektörünün baskÕn konumu ve úirket yönetim
stratejileri bu ülkelerde de baskÕn konuma gelmektedir. Bu nedenle, eúitsizlikler tam
anlamÕyla eú anlÕ ve aynÕ düzeyde gerçekleúmemektedir. Paralel bir süreç olmamakla birlikte,
finans piyasalarÕnÕn baskÕn konumu ve eúitsizliklerin artÕúÕ önemli bir realite oluúturmaktadÕr.
Grafik 3.2 ve 3.3; dört geliúmiú ülkede yüzde 10 ve yüzde 1’lik dilimin toplam gelirler
içindeki payÕnÕ göstermektedir. Görüldü÷ü üzere ele alÕnan her dört ülkede de bahsedilen
gruplarÕn toplam gelirler içindeki payÕ giderek artmaktadÕr. Dikkat çeken unsur, her iki
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kategoride de ABD’nin izledi÷i seyirdir. Hem yüzde 1’lik hem de yüzde 10’luk gruplar içinde
ABD’deki trend di÷erlerine göre daha úiddetlidir. Yüzde 10’luk dilim 2014 yÕlÕ itibariyle toplam
gelirlerin hemen hemen yüzde 50’lik kÕsmÕna sahip durumdayken, yüzde 1’lik dilim ise,
toplam gelirlerin yüzde 18’ini elde etmektedir.
Grafik 3.2: En Üst Yüzde 10’luk Dilimin Gelirden AldÕ÷Õ Pay
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Kaynak: The World Wealth and Income, 2016.
Grafik 3.3: En Üst Yüzde 1’lik Dilimin Gelirden AldÕ÷Õ Pay
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Bu ba÷lamda, her iki úekilde, özellikle ele alÕnan ülkelerde eúitsizliklerin giderek
arttÕ÷ÕnÕ göstermektedir. AyrÕca ABD ve di÷er Anglo-Sakson ülkelerde yüksek ücretli úirket
yöneticilerin etkisi ile benzer e÷ilimler, Fransa, øsveç, Almanya ve Japonya gibi ülkelerde de
görülmektedir. Bu ülkelerde, daha düúük seviyelerde de olsa üst düzey yönetici maaúlarÕ ve
buna ba÷lÕ olarak yüzde 1’lik kesimin toplam gelirler içindeki payÕ sÕnÕrlÕ bir yükseliú
göstermektedir (Piketty, 2014, s.339-340; Çelik, 2014, s. 685). Fakat, yukarÕda bahsedilen
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ILO araútÕrmasÕ son yÕllarda Almanya’da daha farklÕ bir trendin gerçekleúti÷ini göstermektedir
(ILO, 2013, s.82).
Grafik 3.4: GSYH’nÕn Yüzdesi Olarak Sabit Sermaye YatÕrÕmlarÕ
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Kaynak: The World Bank, World Development Indicators,.2016.

Ekonomilerin reel üretim kapasitesin bir göstergesi olarak sabit sermaye yatÕrÕmlarÕnÕn
yÕllar içindeki seyrine bakmak, ekonomideki dönüúüm hakkÕnda önemli ipuçlarÕ verecektir.
Sabit sermaye yatÕrÕmlarÕ -bilgisayarlardan fabrikalara, araç ve gereçlerden makinelereekonomide uzun vadeli etkileri a÷Õr basan ve katma de÷er yaratan üretim süreçlerini
gerçekleútiren yatÕrÕmlardÕr. Bu çerçevede, ekonomi üzerinde sürdürülebilir büyüme ve
istihdam yaratma kapasitesi de yüksektir. Keynesyen politikalarÕn uygulandÕ÷Õ dönemde reel
ekonomik faaliyetler ve tam istihdama atfedilen önem do÷rultusunda yüksek seyreden sabit
sermaye yatÕrÕmlarÕnÕn, neoliberal dönemle birlikte güç kaybetti÷i söylenebilir. Kar
oranlarÕndaki azalma e÷ilimi ve finansal piyasalarÕn serbestleúmesi, sÕkÕúan sermayenin uzun
vadeli reel yatÕrÕmlardan koparak, kÕsa vadecili÷in a÷Õr bastÕ÷Õ ve istihdam yaratma kapasitesi
daha sÕnÕrlÕ olan finansal piyasalara akÕúÕnÕ sa÷lamÕútÕr.
Grafik 3.4, finansallaúma sürecinde eúitsizliklerin oldukça fazla arttÕ÷Õ dört ülkedeki
sabit sermaye yatÕrÕmlarÕnÕn, GSYH’ye oranÕnÕ göstermektedir. 1970-2014 dönemini
kapsayan veriler, sabit sermaye yatÕrÕmlarÕnÕn GSYH’ye oranÕnÕn azalan bir e÷ilim içinde
oldu÷unu göstermektedir. 1970 yÕlÕnda ABD’nin sabit sermaye yatÕrÕmlarÕnÕn GSYH’ye oranÕ
yaklaúÕk yüzde 20 düzeyindedir ve ele alÕnan dönem boyunca oldukça dalgalÕ bir seyir
izlemektedir. 1980’li yÕllarla birlikte sabit sermaye yatÕrÕmlarÕnÕn GSYH’ye oranÕ azalÕrken,
1990’lÕ yÕllarÕn ilk yarÕsÕ itibariyle artan bir trend göstermeye baúlamÕútÕr. Son kriz dönemiyle
birlikte artÕú trendi tekrar tersine dönmüú ve 2014 yÕlÕnda gerçekleúen seviye yüzde 20’nin
altÕnda kalmÕútÕr. Sabit sermaye yatÕrÕmlarÕnÕn seyri açÕsÕndan øngiltere’nin durumu oldukça
çarpÕcÕdÕr. Ele alÕnan ülkeler arasÕnda en çarpÕcÕ azalÕú øngiltere’de gerçekleúmiútir. BazÕ
yÕllarda artÕú e÷ilimleri gözükse de sabit sermaye yatÕrÕmlarÕnÕn GSYH içindeki payÕ önemli
ölçüde azalmÕútÕr. Kanada’ya bakÕldÕ÷Õnda, benzer bir e÷ilimle 1980’li yÕllarla birlikte görülen
azalma e÷iliminin, 2000’li yÕllarda tersine döndü÷ü görülmektedir. Bu ba÷lamda, Kanada
1970’li yÕllardaki seviyeyi 2000’li yÕllarda aúarak bu kategoride bir istisna oluúturmaktadÕr.
AyrÕca belirtilmesi gerekilen bir di÷er unsur, kriz sonrasÕ süreçte gerçekleúen finansal
regülasyonlardan dolayÕ hem ABD hem de Avrupa Bölgesinde banka kredilerinin oldukça
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azaldÕ÷Õ gerçe÷idir. Bu durum do÷al olarak, yatÕrÕmlar için gerekli finansmanÕn bulunmasÕnÕ
zorlaútÕrmakta ve dolayÕsÕyla sabit sermaye yatÕrÕmlarÕnÕ olumsuz etkilemektedir. DolayÕsÕyla,
bu etkinin de sabit sermaye yatÕrÕmlarÕnÕ olumsuz etkiledi÷i ve azalmasÕna neden oldu÷u
söylenebilir.
Bir eúitsizlik göstergesi olan gini katsayÕsÕ, hem ülkeler arasÕnda hem de tekil ülke
bazÕnda gelir da÷ÕlÕmÕnda gözlenen de÷iúimlerin zaman içindeki seyrini göstermektedir
(Baúo÷lu, Ölmezo÷ullarÕ ve ParasÕz, 2012, s. 188). Ancak, gelir da÷ÕlÕmÕnda farklÕ 1/5’lik
dilimler arasÕndaki farklÕlaúmalarÕ gizleyebilir. Bu nedenle Gini katsayÕsÕnÕn kullanÕmÕ ve
yorumlanmasÕ peúinen tedbirli olmayÕ beraberinde getirmelidir (Fitoussi ve Saraceno, 2010,
s. 4). Yine de finansallaúma ve eúitsizlikler ba÷lamÕnda fikir vermesi açÕsÕndan buradaki
kullanÕmÕ aydÕnlatÕcÕ olmaktadÕr. Grafik 3.5, ele alÕnan ülkelerde finansallaúma dereceleri ve
gini katsayÕlarÕ arasÕndaki iliúkiyi göstermektedir. ABD, Kanada, øngiltere ve Avustralya’nÕn
oluúturdu÷u ülkeler grubunda yüksek finansallaúma derecesine, yüksek seviyede gini
katsayÕsÕ eúlik etmektedir. Bunun yanÕ sÕra refah devleti modelini uygulayan Norveç, øsveç,
Danimarka ve Almanya gibi ülkelerde ise finansallaúma ve eúitsizlik seviyeleri daha düúüktür.
Görüldü÷ü üzere, yüksek finansallaúma seviyesine yüksek Gini katsayÕsÕ eúlik etmektedir. Bu
iki de÷iúken arasÕndaki pozitif korelasyon finansal piyasalarÕn artan gücünün eúitsizlikleri de
beraberinde getirdi÷i savÕnÕ desteklemektedir.
Grafik 3.5: 2000’lerde Eúitsizlik ve Finansallaúma øliúkisinin Serpilme Çizimi

Kaynak: Tridico, 2012, 28

Grafik 3.5’in sundu÷u veriler ÕúÕ÷Õnda vurgulanmasÕ gereken bir di÷er unsur, iki farklÕ
küme oluúturan ülke gruplarÕnÕn kurumsal yapÕlardÕr. Kapitalizm çeúitlili÷i (varieties of
capitalism) literatüründe, finansallaúma ve gini seviyeleri yüksek olan ülkeler serbest piyasa
ekonomileri olarak sÕnÕflandÕrÕlmÕútÕr. Öte yandan, Almanya, øsveç, Danimarka ve Norveç gibi
düúük finansallaúma ve gini katsayÕsÕna sahip ülkeler eúgüdümlü piyasa ekonomileri olarak
tanÕmlanmÕútÕr (Hall ve Soskice, 2004, s.19; Allen, 2004, s.91). AynÕ zamanda ilk grup ülkeler
devlet müdahalesinin oldukça az oldu÷u liberal refah devletleri, ikinci grup ülkeler Hristiyan
demokrat ve sosyal demokrat refah devletleri olarak isimlendirilmektedir (Bayram, 2015,
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s.147). Serbest piyasa ekonomileri, geliúkin ve derinleúmiú finansal piyasalara sahip, iúveren
ve iúçilerin uzun dönemli karúÕlÕklÕ ba÷lÕlÕklarÕn az oldu÷u piyasa temelli sistem olarak tasvir
edilebilir. Di÷er yandan eúgüdümlü piyasa ekonomileri, sorunlarÕn çözümünde piyasa dÕúÕ
unsurlarÕ önemseyen ve uzun vadeli ba÷lÕlÕ÷Õn ön plana çÕktÕ÷Õ ve karúÕlÕklÕ etkileúim boyutun
yüksek oldu÷u sistemlerdir. Bu ba÷lamda, ülkelerin ekonomik mimarileri oluúturan farklÕ
kurumsal yapÕlar, ekonomik performansÕn baúat unsurunu oluúturmaktadÕr. Serbest piyasa
ekonomileri, toplu pazarlÕ÷Õ öne çÕkarmayan bunun yerine bireyselli÷i ön plana koyan ve
istihdam iliúkilerinde oldukça esnek olan bir yapÕ üzerine kuruludur. Eúgüdümlü piyasa
ekonomileri ise üretim süreçlerinde farklÕ etmenler arasÕnda iúbirli÷inin hakim oldu÷u, eme÷in
korundu÷u ve görece özerkli÷e sahip oldu÷u modeldir (Metin, 2013, s.147-150).
Bahsedilen bu kurumsal farklÕlÕklar ülkelerin karúÕlaútÕrmalÕ üstünlüklerini de
oluúturmaktadÕr (Hall ve Soskice, 2004, s.1). ABD, øngiltere, Kanada ve Avustralya
ekonomileri finans temelli ekonomilerdir. Baúka bir deyiúle ekonomik büyümenin motoru
finansal iliúkilerdir. Öte yandan, di÷er grubu oluúturan ülkelerden Almanya’da finans temelli
ekonomiden ziyade, sanayiye dayanan ihracat temelli ekonomi ön plana çÕkmaktadÕr. Keza,
øskandinav ülkeleri de insan sermayesini önemseyen ve ihracat temelinde büyüyen
ülkelerdir. Ele alÕnan bu farklÕ kurumsal yapÕlar, emek piyasalarÕ üzerinde de kendini
göstermektedir. Bu ba÷lamda, düzenli ve geçici istihdam koúullarÕ ve toplu iúten çÕkarmalarÕn
kÕsÕtlanmasÕ gibi bazÕ parametreleri kapsayan istihdam koruma mevzuatÕ (Employment
Protection Legislation, EPL) eme÷in korunma gücünü gösteren önemli bir göstergedir. Bu
katsayÕnÕn düúük olmasÕ, emek piyasalarÕnÕn esnekleútirildi÷ini ve emek gücünün zayÕf ve
örgütsüz oldu÷unu göstermektedir. 1980 ve 2000’li yÕllarÕ kapsayan dönemde ABD ve
øngiltere için ortalama EPL katsayÕlarÕ sÕrasÕyla 0,2 ve 0,3’dür. Almanya ve øskandinav
ülkelerinde ise yÕllar itibariyle düúüú göstermekle birlikte 2’nin üzerindedir (Tridico, 2012,
s.30). DolayÕsÕyla farklÕ kümelerde yer alan bu ülkelerde eme÷in korunumu farklÕlaúmaktadÕr.
Emek piyasalarÕnÕn farklÕ kurumsal yapÕlara sahip olmasÕnÕn yanÕ sÕra, finansallaúma
düzeyleri ve CEO/üst düzey yöneticilerin baskÕn konumu ABD ve øngiltere’ye daha özgü bir
olgudur (Piketty, 2014, s.337). Tüm bu etmenler, farklÕ co÷rafyalarda farklÕ eúitsizlik
seviyelerinin temel dinamiklerini oluúturmaktadÕr. Fakat, 1980 yÕlÕndan bu yana eúitsizliklerin
düúük oldu÷u bu bölgelerde EPL katsayÕlarÕnda düúüú ve finansallaúma seviyelerinde
meydana gelen yükseliú dikkatlerden kaçÕrÕlmamalÕdÕr. Bunun yanÕ sÕra, son yÕllarda
Almanya’da CEO ve üst düzey yönetici maaúlarÕndaki yüksek artÕúlar, eúitsizliklerin küresel
düzeyde daha hÕzlÕ artabilece÷i kaygÕsÕ yaratmaktadÕr.
4. Eúitsizlikler Konusunda Devletin Rolü: YapÕlanlar ve YapÕl(a)mayanlar
Eúitsizliklerin yaratÕlmasÕ ve derinleúmesinde piyasa dinamiklerinin yanÕ sÕra, devlet
politikalarÕ da önemli bir rol oynamaktadÕr. Uygulamaya konulan her iktisat politikasÕ,
kaçÕnÕlmaz olarak farklÕ kesimler arasÕndaki bölüúüm iliúkilerini do÷rudan etkilemektedir. Bu
ba÷lamda, devletlerin çÕkardÕ÷Õ yasalar ve uygulamaya koydu÷u politikalarÕn yanÕ sÕra bazÕ
alanlarda denetim ve düzenlemelerin olabildi÷ince azaltÕlmasÕ, piyasa dinamiklerinin yarattÕ÷Õ
eúitsizlikleri daha da derinleútirmektedir.
Bu çerçevede, iktisadi alana dair kurallarÕn adil bir úekilde belirlenmesi ve uygulanmasÕ
büyük önem taúÕmaktadÕr. Devlet, piyasalarÕn tekelleúme ve yo÷unlaúma derecelerini
sÕnÕrlayarak, hangi faaliyetlerin rekabet dÕúÕ oldu÷unu belirleyerek piyasa dinamiklerinin
yarattÕ÷Õ eúitsizlikleri azaltabilir (Stiglitz, 2016, s. 81). Vergiler ve sosyal harcamalar
aracÕlÕ÷Õyla, farklÕ kesimler arasÕnda gelir aktarÕmÕ yaparak, gelir da÷ÕlÕmÕnÕ düzenleyebilir.
AyrÕca, e÷itim ve sa÷lÕk hizmetlerinin, piyasa mekanizmasÕ dÕúÕnda tutularak, geniú kitlelere
sunulmasÕ, kiúilerin beceri düzeyini yükselterek eúitsizliklerin azaltÕlmasÕnÕ sa÷layabilir.
1970’li yÕllarÕn baúÕnda patlak veren Petrol Krizi, Keynesyen paradigmanÕn ve politik
önermelerinin ciddi úekilde mevzi kaybetmesine neden olmuútur. Milton Friedman ve
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takipçileri, maliye ve refah devleti politikalarÕnÕ krizin en önemli sorumlusu olarak görmüútür.
1970 ve 1980’li yÕllarda ortaya çÕkan krizler ve bunun bir sonucu olan iúsizlik oranlarÕndaki
yükselmenin engellenebilmesi adÕna hayata geçirilen politikalar birçok ülkede kamu
maliyesini ciddi úekilde yÕpratmÕútÕr. Kamu maliyesindeki bozulmalardan hareketle,
Monetarist iktisatçÕlar, refah devleti uygulamalarÕ ve kamu harcamalarÕnÕn azaltÕlmasÕnÕ
içeren politika önerileri geliútirmiúlerdir. AyrÕca, Monetarist ideolojide serbest piyasa
ekonomisi ve minimal devlet olgusunun merkezi konumundan dolayÕ, devletin ekonomideki
rolü azalmÕú ve piyasalarÕn giderek serbestleúmesi sa÷lanmÕútÕr (Bayram, 2015, s.150).
PiyasalarÕn giderek serbestleúmesi ve devletin ekonomik alanda sÕnÕrlÕ bir yer iúgal
etmesi yönündeki politik önermelere ra÷men, devletin ekonomideki en önemli görevlerinden
biri denetleyici ve düzenleyici kurum olmasÕdÕr. Genel olarak düzenleme, devletin piyasa
aktörlerinin davranÕúlarÕnÕ etkilemek üzere yaptÕ÷Õ idari ve yasal müdahaleler olarak
tanÕmlanabilir. Bu ba÷lamda, tüketicileri koruyan yasalarÕn çÕkarÕlmasÕ, finansal kurumlarÕn
kredi arzlarÕnÕn denetlenmesi ve çevre kirlili÷inin engellemesi gibi birçok konuda, devletler bir
takÕm müdahalelerle düzenlemeler yapabilir. Spesifik olarak bakÕldÕ÷Õnda, toplumun büyük bir
kÕsmÕnÕn istedi÷i ve yararlandÕ÷Õ aktiviteler üzerindeki sürekli ve kapsamlÕ denetim olarak da
tasvir edilebilir (Pierson, 2005, s.107-108). Bu çerçevede denetim ve düzenlemelerden
yoksun piyasalar, çeúitli mekanizmalar üzerinden, farklÕ sÕnÕfsal kategoriler arasÕnda
eúitsizliklere yol açabilir.
1929 Büyük BuhranÕnÕn ardÕndan, denetim ve düzenlemelerden yoksun piyasalarÕn
yaratabilece÷i tehlikelerin tecrübe edilmesiyle birlikte, finansal piyasalar sÕkÕ bir denetim ve
düzenleme altÕna alÕnmÕútÕr. Bu ba÷lamda, ABD kongresi, 1933 yÕlÕnda, Büyük BuhranÕn
gerçekleúme sebeplerine bir tepki olarak, Glass-Steagall YasasÕnÕ (Glass-Steagall Act)
çÕkarmÕútÕr. Bu yasa kapsamÕnda, yatÕrÕm bankalarÕ ile mevduat bankalarÕ birbirinden
ayrÕlarak, faaliyet alanlarÕ net bir úekilde belirlenmiútir. Bu sayede, ticari ve yatÕrÕm
bankalarÕnÕn birleúerek ekonomiyi domine etmesinin önünü geçilerek, spekülatif faaliyetler
sÕnÕrlandÕrÕlmÕútÕr (Bocuto÷lu, 2014). Bu ba÷lamda, finansal piyasalarÕn iyi bir úekilde
düzenlenmesi, izleyen kÕrk yÕl boyunca ABD ve hatta tüm dünyada büyük çaplÕ bir krizin
yaúanmasÕnÕ önlemiútir (Stiglitz, 2016, s. 85; Eichengreen, 2016, s.12). Ancak, 1980 sonrasÕ
kademeli olarak gerçekleútirilen düzensizleútirme furyasÕ, 1999 yÕlÕnda Glass-Steagall
YasasÕnÕn kaldÕrÕlmasÕ ve Finansal Hizmetleri Modernleútirme YasasÕnÕn (Gramm-LeachBliley Act) kabulüyle birlikte giderek hÕzlanmÕútÕr. 1980 sonrasÕ süreçte, denetim ve
düzenlemelerin aúamalÕ olarak kaldÕrÕlmasÕ, birçok iktisadi krizin oluúumuna zemin
hazÕrlamÕútÕr. Bu ba÷lamda, tarihten çÕkarÕlan dersler, devletlerin tekelleúme e÷ilimlerini
sÕnÕrladÕ÷Õ ve piyasalara iúlevsel düzenlemeler getirdi÷inde, ekonominin genel iúleyiúin
olabildi÷ince sa÷lÕklÕ yürüdü÷ünü göstermektedir.
2000 yÕlÕnda teknoloji ve internet úirketleri hisselerinin yerle bir olmasÕyla patlayan dotcom balonunun ardÕndan, yatÕrÕm talebindeki düúüúle birlikte Amerikan ekonomisi durgunluk
sürecine girmiútir. Bu durgunlu÷un aúÕlmasÕ ve ekonomide canlanmanÕn sa÷lanabilmesi için
FED’in gösterdi÷i reaksiyon, uzun dönemli faiz oranlarÕnÕ çok düúük seviyelere çekme ve
gevúek para politikasÕ uygulamalarÕ olmuútur. Politika yapÕcÕlarÕn, ekonomiyi canlandÕrma
amacÕyla yürürlü÷e koydu÷u ucuz para yaratÕmÕna dayalÕ bu sürecin do÷al bir sonucu olarak
emtia ve konut fiyatlarÕ yükselmiútir. AynÕ zamanda finansal yenilikler ve düúük maliyetli
krediler aracÕlÕ÷Õyla teúvik edilen potansiyel alÕcÕlar, bu sürecin iktisadi temellerden giderek
kopmasÕna ve konut sektöründe balon oluúmasÕna neden olmuútur. Bu ba÷lamda, 1997’den
krize kadar olan dönemde konut fiyatlarÕ, ABD’de yüzde 200 artmÕú, en trajik artÕú ise yüzde
300 gibi yüksek bir oranla ørlanda’da gerçekleúmiútir. Konut fiyatlarÕndaki hÕzlÕ yükseliú bu
ülkelerle sÕnÕrlÕ kalmayarak, øngiltere, øspanya, Fransa, Danimarka, øtalya, Kanada ve
Hollanda’da da yaklaúÕk yüzde 200’ü bulan artÕúlar görülmüútür (Tridico, 2012, s.20-21). Alan
Grrenspan’Õn fiyat balonlarÕna neden olan geniúletici para politikasÕ ve finansal sektörünün
kendi kendini regüle edece÷ine dair güçlü inancÕnÕn yanÕ sÕra, konut kredileri üzerinden
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gerçekleútirilen spekülasyon, düzenlemelerden muaf bazÕ derecelendirme kuruluúlarÕnÕn
bono derecelendirmesinde aktif rol üstlenmesi, eúik altÕ kredilerin denetlenmesi ve
düzenlenmesindeki zafiyetler, konut kredisi koúullarÕndaki aúÕnma, aúÕrÕ kaldÕraç kullanÕmÕ ve
Glass-Steagal YasasÕnÕn la÷vedilmesiyle birlikte finansal sektörün bir bütün olarak regüle
edilememesi ve ayrÕca ekonomideki farklÕ kesimler ve do÷rudan finans piyasalarÕ içindeki güç
iliúkilerinin dengelenememesi küresel krizin çÕkÕú nedenlerini oluúturmuútur (Bocuto÷lu, 2015,
s.299). AyrÕca, kriz sonrasÕ, devletlerin kamu harcamalarÕnÕ artÕrÕlmasÕ ve bu ba÷lamda banka
kurtarma operasyonlarÕna giriúmesi bütçe üzerinde ciddi bir yük do÷urmuútur. øyi
düzenlenemeyen finansal piyasalarÕn kurtarÕlmasÕnÕn yükü, kemer sÕkma politikalarÕ, dolaylÕ
vergi oranlarÕnda artÕú ve ücretlerin baskÕlanmasÕ aracÕlÕ÷Õyla bu sektörden ba÷ÕmsÕz olarak
tüm topluma yüklenmiútir (Bayram, 2015, s.144-150). Bu ba÷lamda, finansal piyasalarÕn kriz
sonrasÕ devlet deste÷ine ihtiyaç duymasÕ, Polanyi’nin de belirtti÷i gibi, piyasalarÕn kendi
kendini düzenledi÷i e÷iliminin bir efsane oldu÷unu ve piyasalarÕn devlet aygÕtÕna sÕkÕ sÕkÕ
ba÷lÕ oldu÷unu göstermiútir (Polanyi, 2010, s.113).
Devletin olmadÕ÷Õ varsayÕmÕ altÕnda, piyasa mekanizmasÕ çerçevesinde oluúan gelir
da÷ÕlÕmÕna birincil ya da piyasa da÷ÕlÕmÕ denmektedir. Ana akÕm iktisat teorisine göre, tam
rekabet koúullarÕnda çalÕúan piyasalarda, toplam gelir üretim faktörleri arasÕndaki katkÕ
farklarÕna göre belirlenmektedir. Bu çerçevede, gelirin adil da÷ÕlÕmÕ, üretime yapÕlan katkÕnÕn
do÷ru bir úekilde yansÕtÕlmasÕyla ölçülmektedir (Savaúan, 2015, s.373). Fakat, modern
piyasalarÕn tam rekabetten uzak bir úekilde oligopolist e÷ilimlere sahip olmasÕ ve aynÕ
zamanda piyasalarÕn eúitsiz dinamikleri gelir da÷ÕlÕmÕnÕ önemli ölçüde bozmaktadÕr. Ortaya
çÕkan bu etkiler, devletlere önemli misyonlar yüklemektedir. Buradan hareketle, bölüúüm
konusu özelinde devletlerin gerçekleútirmekle sorumlu olduklarÕ ve anayasalar üzerinden
meúruiyet kazanan birtakÕm görevleri oldu÷u görülmektedir. Bu ba÷lamda, kiúilerin çalÕúma
hakkÕ, insan onuruna yaraúÕr bir úekilde hayat standardÕnÕn yükseltilmesi ve kapsamlÕ sosyal
güvenlik a÷larÕyla gelece÷e dair belirsizliklerin azaltÕlmasÕ gibi görevler, devletlere
verilmektedir (Özgüler, 2014, s.74).
Modern devletler, büyük bir ekonomik aktör ve vergi devleti olarak kabul edilir. Bu
nedenle, devletler ekonomik aktivite içerisinde, önemli harcamalar yapmakta ve bu
harcamalarÕn finansmanÕ için vergi toplamakta ve borçlanmaktadÕr. Vergilendirme ve
harcama politikalarÕ gelir ve servetin yeniden da÷ÕlÕmÕnÕn en baúat unsurudur. Bu nedenle
devletler, uyguladÕklarÕ bu politikalar aracÕlÕ÷Õyla iktisadi refahÕ erkeklerden kadÕnlara,
çalÕúanlardan iúsizlere veya yetiúkinlerden gençlere kaydÕrabilir (Pierson, 2005, s.109-110).
Bu ba÷lamda, devletler geliri üst kesimlerden, orta ve alt kesimlere yeniden da÷Õtabilece÷i
mekanizmalara sahiptir. Yoksullara kÕyasla üst gelir grubunu daha çok vergileyen artan oranlÕ
bir vergi sistemi ve güçlü sosyal güvenlik a÷larÕ eúitsizli÷in boyutunu önemli derecede
azaltabilir (Stiglitz, 2016, s. 82). Ancak, birçok ülkede vergi gelirlerinin dolaylÕ vergiler
üzerinden sa÷lanmasÕ, kurumlar ve servet vergilerinin toplam vergi gelirleri içindeki payÕnÕn
oldukça düúük kalmasÕ ve sermaye kazançlarÕnÕn çok düúük oranlarda vergilendirilmesi
piyasa dinamiklerinin yarattÕ÷Õ eúitsizlikleri daha da úiddetlendirmektedir. Bu çerçevede, vergi
sisteminin revize edilerek, dilim sayÕsÕnÕn artÕrÕlmasÕ, harcamalar üzerinden alÕnan vergi
oranlarÕnÕn düúürülmesi, kurumlar, servet ve sermaye gelirlerinin, vergi gelirleri içindeki
payÕnÕn artÕrÕlmasÕ eúitsizliklerin azaltÕlmasÕ ba÷lamÕnda kritik önem taúÕmaktadÕr.
Tablo 4.1, seçilmiú bazÕ OECD ülkelerindeki, kurumlar ve servet vergilerinin toplam
vergiler içindeki oranÕnÕ göstermektedir. Sermaye úirketleri ve iú ortaklÕklarÕnÕn da dahil
oldu÷u ve devletlerin önemli oranda gelir elde edebilece÷i kurumlar vergisi kategorisi, toplam
vergiler içinde oldukça makul bir düzeyde kalmaktadÕr. 1965 yÕlÕndan bu yana, OECD
ülkelerinin ortalamalarÕna bakÕldÕ÷Õnda, kurumlar vergisinin toplam vergiler içindeki payÕ
oldukça düúük seviyededir. Vergi politikalarÕyla, eúitsizliklerin azaltÕlabilece÷i di÷er bir
kategori olan servet vergilerinde de durum farklÕ de÷ildir. Özellikle, servet kaynaklÕ
eúitsizlikler, gelir eúitsizli÷i besleyen ve onu derinleútiren ve bir kÕsÕr döngü úeklinde devamÕnÕ
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sa÷layan bir unsurdur. Görüldü÷ü üzere, kurumlar vergisinden farksÕz olarak, servet vergileri
de toplam vergi yükünün içinde oldukça makul bir paya sahiptir.
Tablo 4.1 Seçilmiú OECD Ülkelerinde Kurumlar ve Servet Vergilerinin Toplam Vergiler øçindeki
PayÕ

ABD
øngiltere
Kanada
Almanya
Fransa
OECD
Ort.

1965
16,4
4,4
14,9
7,8
5,3
8,8

Toplam Vergilerin Yüzdesi Olarak Kurumlar Vergisi
1980
1990
2000
2007
2008
2009
2011
10,8
7,5
7,9
10,0
6,7
6,0
7,5
8,4
9,9
9,7
9,5
10,0
8,1
8,6
11,6
7,0
12,2
10,6
10,4
10,5
10,3
5,5
4,8
4,8
6,2
5,3
3,7
4,7
5,1
5,3
6,9
6,8
6,7
3,5
5,7
7,6
7,9
9,6
10,5
9,9
8,3
8,6

Toplam Vergilerin Yüzdesi Olarak Servet Vergileri
15,9
10,7
11,6
10,2
11,5
12,3
14,1
12,6
ABD
14,5
12,0
8,2
11,6
12,6
11,6
12,2
11,6
øngiltere
14,3
9,1
10,0
9,5
10,6
10,8
11,3
10,9
Kanada
5,8
3,3
3,4
2,3
2,5
2,3
2,3
2,4
Almanya
4,3
4,8
6,3
6,9
7,9
7,6
8,0
8,4
Fransa
7,9
5,3
5,7
5,5
5,6
5,4
5,6
5,5
OECD
Ort.
Kaynak: OECD Revenue Statistics 2015.

2012
8,6
8,1
10,1
4,7
5,6
8,5

2013
8,5
7,7
9,7
4,9
5,7
8,5

12,1
11,8
10,6
2,4
8,5
5,5

11,3
12,3
10,4
2,5
8,4
5,6

Bu ba÷lamda, piyasa dinamiklerinin yarattÕ÷Õ eúitsizlikler, üst gelir dilimini oluúturan
gruplarÕn gerekli ölçüde vergilendirilmemesinden dolayÕ daha da artmaktadÕr. ABD özelinde
bakÕldÕ÷Õnda, en üst kesimdekilerin marjinal vergi oranlarÕ, Ronald Reagan döneminde yüzde
70 düzeyinden yüzde 28 seviyesine düúürülmüú, Bill Clinton döneminde kÕsmi bir iyileúme
yapÕlarak yüzde 39,6’ya çÕkarÕlÕrken, George W. Bush baúkanlÕ÷Õnda yüzde 35’e indirilmiútir
(Stiglitz, 2016, s. 130). Bu ba÷lamda, vergi yükü, önemli ölçüde sermaye gelirlerinden ücret
gelirlerine kaymÕútÕr (Fitoussi ve Saraceno, 2010, s. 6).
Devletlerin vergilendirme konusundaki bu tercihleri, neoliberal pratik içinde úekillenen,
yüksek vergi oranlarÕnÕn, yatÕrÕmlarÕ ve istihdamÕ azaltaca÷Õ yönündeki teorik argüman
do÷rultusunda gerçekleúmektedir. Bu teorik çerçevenin aksine, 1980 yÕlÕndan sonraki
dönemde sermayenin daha çok reel faaliyetlerden koparak finansal piyasalara kaydÕ÷Õ ve
sabit sermaye yatÕrÕmlarÕ ve istihdam yaratma konusunda yetersiz kalÕndÕ÷Õ görülmektedir.
AyrÕca, finansal piyasalarÕn oldukça geliúmiú oldu÷u ve aktörlerin bu piyasalar aracÕlÕ÷Õyla
önemli ölçüde karlar elde etti÷i ABD’de, hisse senedi de÷er artÕúlarÕndan elde edilen karlar
yüzde 15 gibi makul bir seviyede vergilendirilmektedir (Stiglitz, 2016, s. 131). Bu ba÷lamda,
vergi sisteminin sermaye gelirlerine kÕyasla emek gelirleri üzerinde daha büyük bir yük
oluúturmasÕ, devletlerin gelir da÷ÕlÕmÕnÕ düzenleme konusunda oldukça yetersiz kaldÕ÷ÕnÕ,
hatta bu süreci daha da derinleútirdi÷ini göstermektedir.
Devletlerin ekonominin bir aktörü olarak üstlendi÷i önemli görevlerden biri de istihdam
yaratma ve istihdam politikalarÕnÕ destekleme iúlevleridir. 1945’den sonra devletin ekonomide
aktif bir úekilde yer almasÕ kamuyu bir sektör olarak büyütmüú ve tam istihdama atfedilen
önem do÷rultusunda kamu istihdamÕ önemli ölçüde artmÕútÕr. Refah devleti uygulamalarÕnÕn
baskÕn oldu÷u bu dönemde, devletlerin sanayi sektörü içindeki istihdam payÕ yüzde 6-8
oranÕnda artmÕútÕr. Hatta Fransa gibi bazÕ ülkelerde büyük ölçekli iúletmelerdeki kamu
istihdam oranÕ yüzde 40’Õ aúmÕútÕr (Pierson, 2005, s.105). Neoliberal politikalarÕn hayata
geçti÷i 1980’li yÕllar kamu istihdamÕ konusunda elde edilen kazanÕmlarÕn önemli ölçüde
kaybedilmesine neden olmuútur. Devletin ekonomik alanda sÕnÕrlÕ bir yer tutmasÕnÕn
benimsenmesi, kamu iúletmelerinin özelleútirilmesine büyük bir ivme kazandÕrmÕútÕr.1980’ler
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ve 1990’larda geliúmiú ülkelerde hÕzlanan özelleútirme furyasÕ hÕzla geliúmekte olan dünyaya
da sirayet etmiútir. Telekomünikasyon, su, elektrik, havayollarÕ ve giyim gibi yüksek istihdam
kapasitesine sahip sektörlerin özelleútirilmesi giderek ola÷anlaúmÕútÕr. Ekonomideki sektörel
kayma da düúünüldü÷ünde, kar maksimizasyonunun ön plana çÕktÕ÷Õ iúletme stratejisi
çerçevesinde esnek çalÕúma koúullarÕ ve taúeronlaúma artmÕú, ücretler durgunlaúmÕútÕr.
Önemli bir di÷er husus, finansallaúma sürecinin bir getirisi olan ve tam istihdam hedefinin
önüne geçen düúük enflasyon hedefi, istihdam yaratma konusunda istenilen ölçüde baúarÕlÕ
olamamÕútÕr (IúÕk, 2009, s.140). østihdam ve ücret kayÕplarÕnÕn yarattÕ÷Õ eúitsizlikleri azaltmak
amacÕyla Post-Keynesyen iktisatçÕlar devletin nihai istihdam edici görevini (employer of last
resort) vurgulamÕúlardÕr (Wray, 2007; IúÕk, 2009). Devletin nihai istihdam edici olma görevi,
devletin bir fon oluúturarak, ekonomide çalÕúmaya hazÕr ve istekli iúsizleri temel bir ücretten
istihdam edebilme önerisidir (Tcherneva, 2012, s.2). Bu öneri, bir yandan neoliberal
dönemde iú gücü piyasasÕnÕn esnekleútirilmesi sonucu iú ve dolayÕsÕyla gelir kaybÕ
yaúanmasÕnÕ önlemeyi amaçlarken di÷er yandan da ekonomide bir stabilizatör görevi
üstlenerek, makroekonomik istikrarsÕzlÕklarÕn azaltÕlmasÕ ve önlenebilmesi ba÷lamÕnda önemli
bir potansiyel oluúturmaktadÕr.
Finansallaúma ça÷ÕnÕ karakterize eden bir di÷er kategori, sendikalarÕn gücünün giderek
azalmasÕdÕr. SendikalarÕn bu dönem boyunca giderek güç kaybetmesi, emek piyasasÕnÕn
esnekleútirilmesini kolaylaútÕrmÕútÕr. Esnek ve güvencesiz çalÕúma koúullarÕnÕn hakim oldu÷u
emek piyasalarÕnda, ücretler önemli ölçüde baskÕlanmÕú ve dolaylÕ gelir olarak
tanÕmlanabilecek sosyal harcamalarÕn da azalmasÕyla, ücretlilerin satÕn alma gücü önemli
ölçüde aúÕnmÕútÕr (Tridico, 2012, s. 17).
Yeni tüketim kalÕplarÕnÕn oluútu÷u ve bunlarÕn en verimli ve en düúük maliyetlerle
üretilmesinin amaçlandÕ÷Õ post-fordist dönemde, sanayi sektöründen hizmetler sektörüne bir
dönüúüm yaúanmÕútÕr. Teknoloji ve inovasyonlarÕn hÕz verdi÷i bu süreçte, tüketicilerin
tercihleri çok çabuk de÷iúmekte ve firmalar da bu de÷iúimlere hÕzlÕca yanÕt vermeye
çalÕúmaktadÕr. DolayÕsÕyla, baú döndürücü bir hÕzla de÷iúen tercihler, kaçÕnÕlmaz olarak emek
gücünün de firmalarÕn beklentisi do÷rultusunda, kendilerini bu de÷iúen koúullara göre
ayarlamalarÕnÕ zorunlu kÕlmÕútÕr (Tridico, 2012, s.26). Bu ba÷lamda, sendikalarÕn güç
kaybetmesi ve emek piyasalarÕn giderek esnekleútirilerek, iú güvencelerinin ortadan kalkmasÕ
yeni ekonomik mimari için oldukça iúlevsel olmuútur. Özellikle ABD’de Reagan ve øngiltere’de
Thatcher’Õn iktidara gelmesiyle birlikte hayata geçirilen sendikasÕzlaútÕrma ve esnekleútirme,
daha sonra tüm dünya üzerinde yo÷un bir úekilde uygulamaya konulmuútur.
Eúitsizliklerin artmasÕna neden olan bu süreçte, devletlerin en önemli görevlerinden biri
sendikalaúmanÕn önündeki engelleri kaldÕrarak, yasal düzenlemelerle sendikalaúmayÕ teúvik
etmesidir (Tiyek, 2014, s.10; Stiglitz, 2016, s. 113). Buna ra÷men, 1980 yÕlÕndan sonra birçok
ülkede hayata geçirilen ihracata dayalÕ büyüme modeli, rekabet ö÷esini ön plana çÕkararak,
bir maliyet unsuru olarak görülen ücret artÕúlarÕnÕ, sendikalaúmayÕ zayÕflatarak engellemeye
çalÕúmÕútÕr. AyrÕca üretim süreçlerinin parçalanarak tüm dünyaya yayÕlmasÕ, emek üzerinde
baskÕ oluúturan di÷er unsur olarak göze çarpmaktadÕr. Üretken yabancÕ sermayenin, güçlü
sendikalarÕn bulundu÷u ülkelere girmemesi, mevcut sendikal faaliyetleri de üretimi durdurma
ve ülkeden çÕkma kozunu kullanarak aúÕndÕrmasÕ, sendikalarÕn ve dolayÕsÕyla ücretlerin
zayÕflamasÕna neden olmuútur. Politik iktisat perspektifinden bakÕldÕ÷Õnda, 1980 sonrasÕ
sendikalarÕn zayÕflamasÕ eúitsizliklerin oluúmasÕ ve derinleúmesinde önemli bir rol
oynamaktadÕr.
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ùekil 4.1. Seçilmiú OECD Ülkelerinde Sendika Yo÷unlu÷u (1980-2012)
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Grafik 4.1, ücret ve maaú kazanan iúçilerin, ne oranda sendikalÕ olduklarÕnÕ gösteren,
sendika yo÷unlu÷unu temsil etmektedir. ùekilden de görüldü÷ü üzere, 1980 yÕlÕndan bu yana
sendikalarÕn yo÷unlaúma derecesi giderek azalmaktadÕr. DünyanÕn en önemli ekonomik gücü
olan ve aynÕ zamanda eúitsizliklerin yo÷un oldu÷u ABD’de, 1980’li yÕllarda bile düúük bir
seviyede olan yo÷unlaúma oranÕ giderek azalmÕútÕr. Eúitsizliklerin giderek derinleúti÷i
øngiltere’de ise tarihsel olarak daha güçlü sendikalar olmasÕna ra÷men sendikalÕ çalÕúanlarÕn
sayÕsÕ giderek azalmaktadÕr. AyrÕca; Türkiye, Yunanistan ve ørlanda gibi geliúmekte olan
ülkelerde de benzer bir e÷ilim göze çarpmaktadÕr. Bu ülkelerde de neoliberal ajandanÕn bir
sonucu olarak sendikalar giderek güç kaybetmiútir. OECD ülkelerinin ortalamasÕna
bakÕldÕ÷Õnda da, yo÷unlaúma oranÕnÕn önemli ölçüde azaldÕ÷Õ bulgulanmaktadÕr.
Birikimin finansallaúmasÕna koúut olarak, devletlerin yeniden yapÕlandÕrÕldÕ÷Õ ve
dönüútürüldü÷ü bu süreç, devletin finansallaúmasÕ olarak tanÕmlanmaktadÕr. Devletin
finansallaúmasÕyla
birlikte,
yasal
düzenlemeler
aracÕlÕ÷Õyla
finansal
piyasalar
derinleútirilmekte, para ve maliye politikalarÕnda uluslararasÕ düzeyde kabul gören
uygulamalar hayata geçirilmekte ve finansal sektörün kayÕplarÕ toplumsallaútÕrÕlmaktadÕr
(Güngen, 2015, s.27). Bu sürecin do÷rudan bir yansÕmasÕ olarak, enflasyon hedeflemesinin
neredeyse tüm dünya üzerinde kabul gören bir para politikasÕ stratejisi haline gelmesi, önemli
bir örnek teúkil etmektedir. Sermaye hareketlili÷in hem geliúmiú hem de geliúmekte olan
ülkelerde ola÷anüstü hÕzlanmasÕ sonucu, finansal kazançlarÕn erimemesi amacÕyla fiyat
istikrarÕ, para politikasÕnÕn merkezinde yer almÕútÕr. Bu ba÷lamda, uygulanan enflasyon
hedeflemesi ile hem ülkeler kredi notunu yüksek tutarak sermaye giriúlerini sa÷lamakta hem
de sermaye getirileri fiyat artÕúlarÕndan etkilenmemektedir. Bu noktada merkez bankalarÕ,
büyüme, istihdam, sanayileúme ve sosyal adalet gibi kalkÕnmacÕ hedeflerden
uzaklaúmaktadÕr (Chang ve Grabel, 2005; Epstein, 2013). AyrÕca, kalkÕnmacÕ merkez
bankacÕlÕ÷Õ (developmental central banking) prati÷i dÕúÕnda, fiyat istikrarÕna odaklanan bir
merkez bankasÕ ve di÷er kamu kurumlarÕnÕn oluúturaca÷Õ bir konsorsiyum, bu hedeflerin
gerçekleúmesine katkÕ sa÷layabilecektir. Fiyat istikrarÕ ve di÷er amaçlar arasÕndaki ödünleúim
iliúkilerine ek olarak, kriz patlak verdi÷inde kemer sÕkma politikalarÕ, ücretlerin dondurulmasÕ,
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istihdam kayÕplarÕ ve harcamalar üzerinden tahsil edilen vergilerinin yükseltilmesi vasÕtasÕyla
maliyetler toplumsallaútÕrÕlmaktadÕr. DolayÕsÕyla devletlerin politik tercihleri, iktisadi alanda
önemli eúitsizlikler yaratmaktadÕr.
5. Sonuç
1970’li yÕllarda petrol krizinin de a÷ÕrlaútÕrdÕ÷Õ bir sorun olarak baú gösteren azalan kar
oranlarÕnÕn telafi edilmesi ve krizinin olabildi÷ince az hasarla atlatÕlmasÕ için Keynesyen
paradigmanÕn çizdi÷i çerçevenin terk edilmesi öncelikli gündem maddesi haline gelmiútir. Bu
ba÷lamda, Keynesçi uygulamalar yerini neoliberal uygulamalara bÕrakmÕú ve yeni bir
ekonomik mimari oluúturulmuútur. Bu çalÕúmada, yeni ekonomik mimariyi temsil eden
finansallaúma fenomeninin, çeúitli mekanizmalar üzerinden eúitsizlikleri nasÕl derinleútirdi÷i
tarihsel bir bakÕú açÕsÕyla ele alÕnmÕú ve devlet olgusunun bu süreçteki konumu
aydÕnlatÕlmaya çalÕúÕlmÕútÕr.
IMF ve Dünya BankasÕ gibi uluslararasÕ kurumlarÕn deste÷i ve bölgesel otoritelerinde
hevesli yaklaúÕmÕyla tüm dünya üzerinde uygulama alanÕ bulan neoliberal politikalar,
serbestleúme, özelleútirme ve ticari ve mali sermayenin serbest dolaúÕmÕ ile ekonomik ve
sosyal hayata do÷rudan nüfuz etmiútir. Bu sürece paralel olarak, ekonomide önemli bir
sektörel kayma meydana gelmiú ve imalat sektörü giderek önemini kaybederken,
finans/sigorta ve gayrimenkul sektörlerinin milli gelir içindeki payÕ hÕzla artmÕútÕr. Sektörel
kompozisyonun yanÕ sÕra, reel sektör úirketlerinin toplam karlarÕ içindeki finansal kar oranlarÕ
yükselmiú ve bu çerçevede yüksek katma de÷er yaratan reel yatÕrÕmlarÕnÕn milli gelir içindeki
payÕ azalmÕútÕr.
Bu dönemle birlikte, uzun vadeli yatÕrÕmlarÕn giderek azalmasÕ, sermaye gruplarÕ ve
ülkeler arasÕnda artan rekabet ve sermayenin finansal alanlara kaymasÕ, istihdam
olanaklarÕnÕ daraltÕrken, bir maliyet unsuru olarak görülen ücretlerin de baskÕlanmasÕna
neden olmuútur. Bu ba÷lamda, emek piyasalarÕ post-fordist üretim tarzÕna uygun olarak
esnekleútirilmiú, ücret, sosyal hak ve sendikalaúma gibi alanlarda mevzi kaybedilmiútir. Bu
sürece ek olarak, özelleútirme ve finansal piyasalarÕn geliúimine paralel bir biçimde, e÷itim ve
sa÷lÕk alanlarÕ tarihsel örneklerin aksine daha fazla piyasa mekanizmasÕ içine dahil edilmiú ve
sosyal harcamalar önemli ölçüde kÕsÕlmÕútÕr. Bu durum, çalÕúanlarÕn satÕn alma güçlerinde
önemli aúÕnmalar yaratmÕútÕr. KÕsacasÕ, finansallaúmanÕn verimli yatÕrÕmlarÕn altÕnÕ oymasÕ
sonucu, kaybedilen istihdam alanlarÕnÕn telafi edilememesi, bu nedenle ücretlerin önemli
ölçüde zayÕflamasÕ ve bu zayÕflÕ÷Õn artan borçlanma ile telafi edilmesi finansallaúma ça÷Õnda
eúitsizlikleri daha da derinleútirmiútir.
øktisadi faaliyetlerde finansal piyasalar ve aktörlerin öneminin artmasÕ olarak
tanÕmlanan finansallaúma ça÷Õnda, üst düzey yöneticilerin konumu oldukça güçlenmiútir.
Marjinal üretkenlik kuramÕ çerçevesinde, üst düzey yöneticilerin yüksek maaúlarÕ, yüksek
yeterlilikleri gözeten teknik ilerleme kuramÕyla meúruiyet kazanmÕútÕr. Bu ba÷lamda, emek
gelirleri arasÕndaki makasÕn açÕklÕ÷Õ, teknolojik geliúmelerin çalÕúanlar arasÕnda yarattÕ÷Õ
verimlilik farklÕlÕklarÕ üzerinden okunmuútur. Özellikle politik iktisat alanÕnda yapÕlan
heteredoks çalÕúmalar, ücretler arasÕndaki farklÕlÕklarÕn, verimlilik farklarÕnÕn çok ötesinde
úekillendi÷ini vurgulamaktadÕr. Bu nedenle, toplam gelirler içinde emek gelirlerinin payÕnÕn
azalmasÕnÕn yanÕ sÕra yüzde 1’lik üst dilimin toplam gelirler içindeki payÕnÕn artmasÕ
eúitsizliklerin en önemli sebebidir. YapÕlan çalÕúmalar, eúitsizliklerin açÕklanmasÕnda en
önemli faktörlerden birinin ücret gelirleri arasÕndaki uçurum oldu÷unu bulgulamaktadÕr.
Özellikle ABD, øngiltere, Kanada ve Avustralya gibi Anglo-Sakson ülkelerde, 1980 yÕlÕndan bu
yana üst yüzde 1 ve yüzde 10’luk dilimin toplam gelirler içindeki payÕ hÕzla artmÕútÕr. Bir
eúitsizlik göstergesi olarak kabul edilen tepe gelir gruplarÕnÕn toplam pastadan aldÕklarÕ pay
büyümekte ve eúitsizlikler derinleúmektedir. Tridico (2012)’nun yaptÕ÷Õ çalÕúmada da
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finansallaúma ve gini katsayÕlarÕ arasÕnda yakalanan pozitif korelasyon, finansallaúma
ça÷ÕnÕn eúitsizlikleri derinleútirdi÷ine dair önemli bir ipucu sunmaktadÕr.
ÇalÕúmada vurgulanan bir di÷er husus, eúitsizliklerin yaratÕlmasÕ ve derinleútirilmesinde,
finansallaúma sürecinin dayattÕ÷Õ piyasa dinamiklerinin yanÕ sÕra, devletlerin politik
tercihlerinin de bir hayli önemli rol oynadÕ÷ÕdÕr. Baúka bir deyiúle, uygulamaya konulan her
iktisat politikasÕnÕn kaçÕnÕlmaz olarak sÕnÕfsal bir karakteri vardÕr. Bu çerçevede devletler,
vergi sistemleri aracÕlÕ÷Õyla farklÕ gelir gruplarÕ arasÕndaki bölüúüm iliúkilerini yeniden
düzenleyebilme olana÷Õna sahiptir. Birçok ülkede dolaylÕ vergilerin toplam vergi gelirleri
içindeki payÕnÕn yüksekli÷i, kurumlar ve sermaye kazançlarÕnÕn düúük vergilenmesi ve de
servet vergilerinin yetersizli÷i, piyasa dinamiklerinin yarattÕ÷Õ eúitsizliklerin daha da artmasÕna
neden olmuútur. Eúitsizliklerin azaltÕlabilmesi ve sosyal adaletin sa÷lanabilmesi için,
devletlerin daha adil ve hakkaniyetli bir vergi sistemi inúa etmeleri elzemdir. Düúük gelir
gruplarÕna kÕyasla üst gelir grubu kazançlarÕnÕ daha yüksek oranda vergileyen artan oranlÕ bir
vergi sistemi ve tabana yayÕlmÕú sosyal güvenlik a÷larÕ piyasalarÕn yarattÕ÷Õ eúitsizlikleri
önemli ölçüde dizginleyecektir.
BunlarÕn yanÕ sÕra, emek piyasalarÕnÕn esnekleútirilmesi ve sendikalaúma üzerindeki
engellemeler, eme÷in pazarlÕk gücünü önemli ölçüde aúÕndÕrmaktadÕr. SendikalarÕn güç
kaybetmesi, iúverenle yapÕlan pazarlÕklarda, ücretlerin verimlilik artÕúÕ do÷rultusunda
artmamasÕna neden olmaktadÕr. ÇalÕúmada da vurgulandÕ÷Õ üzere, neredeyse tüm dünyada,
sendika yo÷unlaúma oranlarÕ önemli ölçüde azalmÕútÕr. PazarlÕk gücündeki bu aúÕnma,
kaçÕnÕlmaz olarak emek gelirlerinin de aúÕndÕrarak, alt-üst gelir gruplarÕ arasÕndaki uçurumun
daha da derinleúmesine neden olmaktadÕr. Bu ba÷lamda, sendikalarÕn güçlenmesi önündeki
engellerin aúÕlmasÕ ve bu yönde hayata geçirilecek yasal düzenlemelerle, iúçilerin iúverenler
karúÕsÕnda elini güçlendirerek, verimlilik artÕúlarÕ do÷rultusunda ücretlerde iyileúme
sa÷layacaktÕr. Ücretlerdeki iyileúme, bir yandan etkin ücret kuramÕnÕn vurguladÕ÷Õ gibi,
çalÕúma arzu ve motivasyonunu artÕraca÷Õ, di÷er yandan da marjinal tüketim e÷ilimi yüksek
kesimlerin bu ücret artÕúlarÕ do÷rultusunda tüketim harcamalarÕnÕ artÕrarak, toplam talebin
yukarÕ çekilmesini sa÷layacaktÕr. Bu çerçevede, hem önemli bir sosyal sorun olan eúitsizlikler
azalacak hem de etkin talep sorunu çözümlenecektir.
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Dipnotlar
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Kozano÷lu ve Aytürk (2015), sermaye piyasalarÕn daha geliúmiú oldu÷u merkez ülkelerde úirketlerin üst düzey
yöneticilerinin almÕú oldu÷u ücret ve primlerin, kar payÕ olarak de÷erlendirilmesinin daha do÷ru olaca÷ÕnÕ
belirtmektedir. AyrÕca yazÕnda bu tür gelirlerin kar payÕ olarak de÷erlendirilmesi gerekti÷i sÕklÕkla
vurgulanmaktadÕr. Yine de elde edilen ola÷anüstü kazancÕn gelir farklÕlÕklarÕnÕ yansÕtmasÕ için önemli oldu÷u
düúünülmektedir.
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Bireysel Müúterilerinin ùikayetlerinin Nedenleri ve
Seyrine Dair Analiz: Türkiye Bankalar Birli÷i
Üyesi Banka UygulamalarÕ
Elif Gül Özak*
Öz
Bu çalÕúmada, Türkiye’de toplam bankacÕlÕk pazar büyüklü÷ünde yüzde 95 paya sahip olan
Türkiye Bankalar Birli÷i üyesi bankalarÕn ürün ve hizmetlerinden alÕnan ücret ve komisyonlara iliúkin
olarak, bireysel müúterilerinden alÕnan taleplerin 2008 yÕlÕndan bu yana seyri incelenerek, sorunlarÕn
nedenlerinin tüm sektör müúterileri için ortak olup olamayaca÷Õ sorgulanmÕútÕr. BankalarÕn attÕklarÕ
ortak adÕmlar incelendikten sonra elde edilen bulgular veri kabul edilerek, sorunlarÕn, analize konu
2016 yÕlÕndan sonra izleyebilece÷i olasÕ seyre projeksiyon yapÕlmÕú ve bankacÕlÕk sektörünün gelecek
10 yÕllÕk dönemde tercih edece÷i davranÕú yönü teúhis edilmeye çalÕúÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler: Banka ùikayetleri, ùikayetlerin Seyri, ùikayetlerin Çözümü.
JEL SÕnÕflandÕrmasÕ: D11, D14, D18.
Analysis on Reasons and Tendency of Banks’ Consumer Banking Customers’ Complaints:
Applications of Members of The Banks Association of Turkey
Abstract
In this study, complaints of the consumer banking costomers of the members of the The
Banks Association of Turkey with regard to commissions and fees, having a share in the amount of 95
percent of the total banking sector in Turkey are questioned, in order to clarify whether they are mutual
for the whole sector’s consumers by reviewing their tendency since 2008. It is tried to be diagnosed
towards on which way the banks will preferably behave in the next decade as well as projected the
probable tendency of complaints, given the facts reached, having reviewed actions taken mutually for
resolving the issues so far.
Keywords: Bank Complaints, Tendency of Complaints, Resolving the Complaints.
JEL Classification: D11, D14, D18.

1. Giriú
Ülkemizde bireysel müúterilerin bankalarla yaúadÕklarÕ çeúitli ihtilaflar, kamuoyu
gündeminin her daim ilgi oda÷ÕdÕr. YargÕ kararlarÕnÕn, benzer ürün ve hizmetlere iliúkin
bankalar arasÕ uygulama farklÕlÕklarÕnÕn, mevzuat de÷iúikliklerinin getirdi÷i yeni durumlar ile
muhtelif tüketici örgütlerinin, basÕn yayÕn organlarÕnÕn, halkÕn bankacÕlÕk iúlemleri üzerinde
yönlendirme gücüne sahip baúlÕca faktörler olmasÕ, bu de÷erlendirmenin baúka bir ifadesidir.
Bu çalÕúmada, bireysel müúterilerin bankacÕlÕk sektörüyle yaúadÕ÷Õ sorunlarÕn asÕl
nedeninin ne oldu÷u ve sorunlarÕn genel olup olamayaca÷Õ, halkÕn genel e÷ilimi veri
alÕnmadan sorgulanmÕútÕr. Çünkü, sadece Türkiye’de de÷il tüm dünyada, bankacÕlÕk sektörü
hizmetlerinden do÷an memnuniyetsizliklerin önemli bir bölümü, münferit banka müúteri
iliúkisine dayalÕ ve olayÕn taraflarÕ arasÕnda geçen tekil anlaúmazlÕklardan çok, toplumsal
motiflerden beslenmektedir. Bu durum, bankacÕlÕk sektörü için “úikayet” kavramÕnÕ, yapÕlan
iúin bir kalite göstergesi oldu÷u anlayÕúÕndan uzaklaútÕrmakta, tarafsÕz gözle analiz
*

Türkiye Bankalar Birli÷i, Bireysel Müúteri Hakem Heyeti ve Mali øúler Koordinatörü.
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edilmesine ket vurmaktadÕr. Oysa her bir anlaúmazlÕk aslÕnda, kendine özgü koúullarda
ortaya çÕkarken, böyle bir genelleme nasÕl oluúmaktadÕr?
Sorunu bileúenlerine ayÕrÕrsak, bir tarafta ço÷unluk banka müúterilerini ortak paydada
buluúturan benzer konu baúlÕklarÕ, di÷er tarafta bankacÕlÕk sektörü olmak üzere, bu iki tarafÕ
karúÕ karúÕya getiren hangi sebep ya da sebepler, sorunu özel olmaktan çÕkarÕp, her iki tarafÕ
blok halinde iki karúÕ safa yerleútirmektedir?
Türkiye’de bankalarÕn bireysel müúterileriyle yaúadÕ÷Õ sorunlarÕn, genel sebeplere mi,
yoksa her müúteriyle bankasÕ arasÕndaki özel sebeplere mi dayandÕ÷ÕnÕ ayrÕútÕrabilmek için,
úu sorularÕn yanÕtÕna ihtiyaç vardÕr:
1. Türkiye’de bankalarÕn bireysel müúterilerinin úikayetlerinin
raporlanmasÕndan resmi olarak hangi merci sorumludur?

izlenmesi

ve

2. Bireysel banka úikayetlerinin raporlanmasÕndan sorumlu merci var ise, hazÕrladÕ÷Õ
rapor sonuçlarÕ neyi iúaret etmektedir?
3. Bireysel banka müúteri úikayetlerine iliúkin rapor sonuçlarÕ veri alÕndÕ÷Õnda, sektör
tarafÕndan neler yapÕlmÕútÕr?
4. Dünyada durum nasÕldÕr?
2.
Türkiye’de BankalarÕn Bireysel Müúterilerinin ùikayetlerinin øzlenmesi ve
RaporlanmasÕndan Resmi Olarak Hangi Merci Sorumludur?
Türkiye’de bankacÕlÕk sektörünün tüm verilerini izleyen, denetleyen ve düzenleyen
baúlÕca iki resmi otorite vardÕr: BankacÕlÕk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÕ (TCMB). BankacÕlÕk sektörü dÕúÕnda hemen hemen
hiçbir sektör, günlük hatta saatlik izlenmemekte ve kontrol edilmemektedir. BankacÕlÕk
sektörüne giriú de çÕkÕú da denetime ve izne tabidir. YapÕlan her bir iúlem kayÕt altÕndadÕr.
5411 SayÕlÕ BankacÕlÕk Kanunu kapsamÕnda faaliyetlerini sürdüren meslek örgütleri
olarak Türkiye Bankalar Birli÷i (TBB) ve Türkiye KatÕlÕm BankalarÕ Birli÷i (TKBB)’nin ise,
üyelerini denetleme ve faaliyetlerine müdahale etme görev ve yetkisi yoktur. Ancak bu iki
kurum BDDK ve TCMB gibi, sektörel verilere iliúkin raporlama yapmaktadÕr.
Sektör hakkÕnda yayÕmlanan tüm raporlara bakÕldÕ÷Õnda, hemen hepsinin bankalarÕn
bilanço verileriyle ile ilgili oldu÷u ve bu raporlarÕn, BDDK, TCMB, TBB ve TKBB tarafÕndan
yayÕmlandÕ÷Õ ancak, bankacÕlÕk sektörü hakkÕndaki bireysel müúteri úikayetleri hakkÕndaki
raporlarÕn, sadece TBB ve TKBB tarafÕndan yayÕmlandÕ÷Õ görülür. Buna göre, Türkiye’de
bireysel bankacÕlÕk sektörü úikayetlerinin durumu hakkÕnda yapÕlacak bir çalÕúmada,
raporlamanÕn kimin tarafÕndan yapÕldÕ÷Õ hakkÕnda sorulacak ilk sorunun yanÕtÕ bellidir: TBB ve
TKBB, bankalar hakkÕndaki bireysel úikayet verilerini düzenli olarak derleyip raporlamak ve
ilan etmekle görevli ve bu alana özel ortak mevzuata tabi iki görevli kurumdur.1
TBB ve TKBB’ye verilen bu görev, 5411 SayÕlÕ BankacÕlÕk Kanunu’nun, Birliklerin görev
ve yetkilerini düzenleyen 80’inci maddesinin (j) bendine dayanmaktadÕr. Söz konusu
hükümde, her iki Birli÷e, üyeleriyle bireysel müúterileri arasÕndaki ihtilaflarÕn de÷erlendirilmesi
ve çözüme kavuúturulmasÕnÕ temin etmek üzere hazÕrlayacaklarÕ ve BankacÕlÕk Düzenleme
ve Denetleme Kurulunca onaylanan usul ve esaslar dâhilinde hakem heyeti oluúturma görevi
verilmiútir. Bu görev dahilinde hazÕrlanan ve BankacÕlÕk Düzenleme ve Denetleme Kurulu
onayÕ ile uygulanmakta olan Bireysel Müúteri Hakem Heyetinin Oluúumu, ÇalÕúma Esas ve
Usulleri HakkÕnda Tebli÷’in “YÕllÕk Faaliyet Raporu” baúlÕklÕ 18’inci maddesinde, “Bankalar
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kendilerine iletilen bireysel içerikli baúvurularÕn sayÕlarÕnÕ, konularÕnÕ ve bunlarÕn sonuç
bilgilerini Birlik tarafÕndan belirlenecek ve Kurumun uygun görece÷i formatta bir rapor halinde,
takvim yÕlÕnÕn baúÕndan itibaren hesaplanacak üçer aylÕk dönemlerde, dönemi takip eden
ayÕn sonuna kadar Birli÷e iletirler. Birlik de bunlarÕ, izleyen ayÕn sonuna kadar Kuruma
gönderir. Birlik, bu bilgiler ve Heyete intikal eden ve nihai bir çözüme ba÷lanan baúvurulara
iliúkin istatistiki bilgileri içeren Heyetin yÕllÕk faaliyet raporunu en geç her yÕlÕn Mart ayÕ sonuna
kadar Kuruma iletir ve kendi internet sitesinde yayÕnlar.” hükmüne yer verilmiútir.
Resmi olarak her iki Kuruma verilen bu görevi, yasal mevzuat nezdinde atfedilen önem
açÕsÕndan ve TBB örne÷ini ele alarak de÷erlendirmekte yarar görülmektedir. TBB’nin
hazÕrladÕ÷Õ ve kamuoyuyla da paylaútÕ÷Õ, banka úube sayÕlarÕ, çalÕúan sayÕlarÕ, ATM sayÕlarÕ,
iller bazÕnda úube ve ATM da÷ÕlÕmÕ vb istatistiki verilerin üyelerden toplanmasÕnÕn yasal
dayana÷Õ, 1998 yÕlÕndan bu yana konuya iliúkin alÕnan TBB Yönetim Kurulu kararlarÕdÕr.
Bankalar hakkÕnda yapÕlan bireysel müúteri úikayetlerine iliúkin verilerin raporlanma usulü ise,
BDDK tarafÕndan belirlenmiútir. Buna göre, bireysel úikayetlerin raporlanma usulünün
arkasÕndaki dayanak, düzenleyici otorite takdiridir. BankalarÕn operasyonel faaliyetleriyle ilgili
raporlama usulündeki bu farklÕlÕk bizi, bankacÕlÕk sektörü hakkÕndaki úikayetlerin, otorite
nezdinde parasal faaliyetlerle eúde÷er önemde ele alÕnÕp izlendi÷i sonucuna ulaútÕrabilir.
3.
Bireysel Banka ùikayetlerinin RaporlanmasÕndan Sorumlu Merci Var øse,
HazÕrladÕ÷Õ Rapor SonuçlarÕ Neyi øúaret Etmektedir? 2
TBB, bankalar hakkÕndaki bireysel úikayetleri, Müúteri ùikayetleri Hakem Heyetinin
Oluúumu ÇalÕúma Esas ve usulleri HakkÕnda Tebli÷’in yürürlü÷e girdi÷i 1 Eylül 2007
tarihinden bu yana izlemekte, BDDK’ya raporlamakta ve kamuoyuna ilan etmektedir.
TBB’nin, Hakem Heyeti YÕllÕk Faaliyet RaporlarÕna göre, bankalar hakkÕndaki úikayetlerin
2008 - 2016 yÕllarÕ arasÕnda, Tablo 1’de yer alan grafikteki gibi bir seyir izledi÷i görülmektedir.
Söz konusu grafik, 2014 yÕlÕna dek bireysel úikayetlerin dalgalanarak artma e÷iliminde
devam etti÷ini, ancak 2014 yÕlÕndan itibaren azalmaya baúladÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Peki bu
durum kalÕcÕ olabilir mi? Bireysel úikayet hacmi, bu yazÕnÕn baúÕnda, halkÕn e÷ilimi üzerinde
önemli rol oynadÕ÷Õ öne sürülen faktörlere ba÷lÕ olarak mÕ azalmÕútÕr? Bu faktörlerin etkisi mi
zayÕflamÕútÕr? Yoksa, müúteriler özelinde olumlu geliúmeler mi kaydedilmiútir? Bu sorularÕn
yanÕtÕnÕ bulmak için, úikayetlerin içeri÷i ve yo÷unlaútÕ÷Õ alanlar ile var ise bu alanlardaki
bankacÕlÕk faaliyetlerinde meydana gelen de÷iúiklik ve alÕnan tedbirler arasÕndaki iliúkiyi
sorgulayalÕm.
Grafik 1
YÕllara Göre Baúvuru Adetleri
2008-2016 (Bin)
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TBB tarafÕndan yayÕnlanan, Bireysel Müúteri Hakem Heyeti YÕllÕk Faaliyet RaporlarÕnda
yer alan bankalar hakkÕnda do÷rudan yapÕlan úikayet verilerine büyüteç tutuldu÷unda, 2011 –
2015 yÕllarÕ arasÕnda, komisyon ve ücretler hakkÕndaki úikayetlerin, toplam úikayetler içindeki
payÕnÕn yaklaúÕk olarak yüzde 40 ve daha üzeri bir seviyede oldu÷u görülmektedir.
Ücret ve komisyonlarÕn toplam baúvurular içindeki payÕnÕ gösteren Tablo 2’deki grafi÷in
2011 yÕlÕndan baúlamasÕnÕn nedeni ise, 2011 yÕlÕndan önce, bankacÕlÕk sektörü úikayetlerinin
genel baúlÕklar altÕnda izlenmesidir. 2008 yÕlÕndan itibaren toplam baúvurularda meydana
gelen dalgalanma ve artÕú e÷iliminin devam etmesi ihtimali karúÕsÕnda sektör, raporlamanÕn
daha ayrÕntÕlÕ hale getirilmesi konusunda görüú birli÷ine varmÕútÕr. YapÕlan çalÕúma
sonrasÕnda BDDK, TBB aracÕlÕ÷Õ ile bankalara yolladÕ÷Õ 20 Mart 2014 tarihli yazÕsÕnda,
2011’de yapÕlan içerik güncellemesini daha ayrÕntÕlÕ hale getirmiú ve raporlama prensiplerini
belirlemiútir. BaúvurularÕn izlenme yönteminde yapÕlan bu de÷iúiklik, 2011 yÕlÕndan itibaren
yapÕlan analizleri daha gerçekçi hale getirmiútir. Buna ba÷lÕ olarak, 2011– 2015 yÕllarÕ
arasÕnda úikayetlerdeki artÕúÕn, bankalarÕn aldÕklarÕ komisyon ve ücretlerle ilgili oldu÷u
yönündeki söylemler somutlaúmÕútÕr.
Grafik 2
YÕllar BazÕnda Toplam Baúvuru/
Ücret Komisyon KarúÕlaútÕrÕlmasÕ (Bin)
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Raporlama yönteminde yapÕlan de÷iúiklik aynÕ zamanda, 2011 yÕlÕndan itibaren
komisyon ve ücretler hakkÕndaki bireysel úikayetlerin toplam úikayet baúvurularÕ içindeki
payÕnÕn da arttÕ÷ÕnÕ ortaya çÕkarmÕútÕr.
Ücret ve komisyonlar hakkÕndaki memnuniyetsizlikler dÕúÕnda kalan hiçbir konu, dikkat
çeken a÷ÕrlÕ÷a sahip olmadÕ÷Õ için bu yazÕya konu edilmemiútir. O halde, TBB Bireysel
Müúteri Hakem Heyeti yÕllÕk faaliyet raporlarÕna dayanarak bankacÕlÕk sektörü bireysel
úikayetleriyle ilgili olarak baúlÕca úu üç sonuca ulaúÕlabilir:
1- 2008 yÕlÕndan 2015 yÕlÕna kadar bireysel úikayetler artmÕútÕr.
2- Bankalar, ticari kararlarÕnda bir de÷iúikli÷e gittilerse, bunu yaparken müúterilerini
bilgilendirmeyi ihmal etmiúler ya da kendilerini bireysel müúterilerine do÷ru
anlatamamÕútÕr.
3- 2015 yÕlÕndan itibaren, úikayet baúvurularÕ azalmaya baúlamÕútÕr.
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3.2. Neden Ücret ve Komisyonlara øtiraz Edilmektedir?
Türkiye ekonomisinde, yüksek enflasyonun hakim oldu÷u dönemde bankacÕlÕk
sektörünün temel gelirleri faiz gelirlerine dayanÕyordu. BankalarÕn temel gelir kayna÷Õ
kredilendirme a÷ÕrlÕklÕ olarak, devlet tahvil ve bono gelirlerinden elde ettikleri faiz gelirlerinden
oluúmakta, mevduat faizleriyle kredi faizleri arasÕndaki makas, faizlerin düúme e÷ilimine
geçti÷i 2000’li yÕllarÕn baúlarÕna kadar geniú seyretti÷i için, operasyonel maliyetleri de
karúÕlamaya yetiyordu. Ancak 2005 yÕlÕndan itibaren, faizlerin belirgin úekilde hÕzla düúme
e÷ilimine girmesi sonucunda bankalar, operasyonel maliyetlerinin bir kÕsmÕnÕ ücret ve
komisyonlardan elde ettikleri gelirler yoluyla karúÕlama yoluna gittiler.
Grafik 3
BankacÕlÕk Sektörünün
Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Toplam Gelirler øçindeki
Yüzde PayÕ
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2011 ve 2014 yÕllarÕ arasÕnda, bankacÕlÕk hizmet gelirlerinin toplam gelirler içindeki
payÕna iliúkin Tablo 3’te yer alan grafik ile aynÕ dönemde komisyon ve ücretler hakkÕnda
alÕnan úikayetlere iliúkin Tablo 2’deki grafi÷in yukarÕ yönde bir e÷ri çizmesi, banka
müúterilerinin, bankalarÕn bireysel bankacÕlÕk alanÕndaki ticari davranÕú biçimlerinin
de÷iúmesi, buna karúÕn oluúan de÷iúikli÷in beraberinde bireysel müúterilerin bilgilendirmesi
alanÕnda alÕnmasÕ gereken tedbirlerde geç kalÕnmasÕ ya da eksikliklere yer verilmiú olmasÕ
nedeniyle sorun yaúanmÕú olabilece÷i tezini güçlendirmektedir.
ùematik olarak iki grafik yan yana konuldu÷unda, 2012 yÕlÕndan 2014 yÕlÕna bankacÕlÕk
hizmet gelirlerinin, toplam gelirler içindeki yüzde payÕ artÕú kaydederken, bu artÕúa paralel
olarak úikayet adedi ile bu adet içinde ücret ve komisyonlarÕn payÕ da artÕú e÷ilimi
göstermiútir. Net faiz gelirinde 2012 yÕlÕ içinde meydana gelen yüzde 33’lük yüksek artÕú
nedeniyle; hizmet ve komisyon gelirlerinin toplam gelirler içindeki payÕ yüzde 25’ten yüzde
22’ye gerilemiútir. Bununla beraber, hizmet ve komisyon gelirleri yüzde 11,4 artarak; úikayet
sayÕsÕndaki artÕúÕ desteklemiútir.
Di÷er taraftan, faizlerin düúmeye baúladÕ÷Õ 2000’li yÕllarda, bireysel bankacÕlÕk ürün ve
hizmetlerindeki çeúitlilik önceki yÕllara kÕyasla çok önemli bir artÕú kaydetmiútir. Geliúen
teknoloji ve internet dünyasÕnÕn, elektronik bankacÕlÕk alanÕna getirdi÷i yenilikler, bankalarÕ
yeni alt yapÕ yatÕrÕmlarÕna sevk ederken, yüklü miktarda yeni maliyet kalemlerine de maruz
bÕrakmÕútÕr. Gerek yeni maliyet kalemleri oluúmasÕnÕn, gerek grafik verileri arasÕndaki do÷ru
orantÕlÕ bir iliúkinin varlÕ÷ÕnÕn, bireysel bankacÕlÕk ürün ve hizmetleriyle ilgili ücret ve
komisyonlar hakkÕnda, rastlantÕsal olarak bile ipucu verdi÷i var sayÕlÕrsa, bu durumun,
taraflardan birinin topluca haklÕ ya da topluca haksÕz oldu÷unu gösterdi÷inden söz edilemez.
Ancak, sorunun, genel mi özel mi oldu÷u konusu aydÕnlatÕlabilir.
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4. Bireysel Banka Müúteri ùikayetlerine øliúkin Rapor SonuçlarÕ Veri AlÕndÕ÷Õnda,
Sektör TarafÕndan Neler YapÕlmÕútÕr?
Bireysel müúteri úikayetleri sayÕlarÕnÕn, 2008 ve 2012 yÕllarÕ arasÕnda yukarÕ do÷ru bir
trend izlemesi nedeniyle 2011 yÕlÕnda BDDK rehberli÷inde, ihtilaflarÕn çözümü konusunda
yapÕsal tedbir alÕnarak bu yolda ilk adÕm atÕlmÕútÕr.
YapÕlan çalÕúmalar;
- Kaynakta çözümleme ve
- oluútuktan sonra çözümleme
olmak üzere iki boyutlu tasarlanmÕútÕr.
Kaynakta çözümleme için, bireysel müúterilerin bilgilendirilmesi konusuna a÷ÕrlÕk
verilmiú ve bir dizi yapÕsal de÷iúikli÷e gidilmiútir:
- BDDK’nÕn 6 Ocak 2011 sayÕlÕ Genelgesi ile BDDK sitesinde, bankalarÕn bireysel
bankacÕlÕk iúlemlerinde uyguladÕklarÕ ücret ve komisyonlarÕn karúÕlaútÕrmalÕ olarak
izlenebilece÷i ve sürekli güncellenen tablolar yoluyla bilgi edinilebilecek bir uygulamaya
baúlanmÕútÕr. BankalarÕn bireysel müúterilerinden tahsil ettikleri ücret kalemlerine ve
tutarlarÕna BDDK sitesinde “BankacÕlÕk Ürün ve Hizmet Ücretleri” baúlÕklÕ logodan da
ulaúÕlabilmektedir. Aúa÷Õda yer verilen Yönetmelik ve øzahname ile yapÕlan düzenlemeler
sonrasÕnda yeknesak hale gelen bu ücretlerin karúÕlaútÕrÕlabilir bir formatta finansal tüketiciye
sunulabilmesi için, ücret ve komisyon kalemlerinin açÕk ve anlaúÕlÕr úekilde gösterildi÷i bir
formatÕn oluúturulmasÕ çalÕúmalarÕna baúlanmÕútÕr. Bu çalÕúmalar TBB, TKBB ile BDDK
nezdinde halen sürdürülmektedir.
- 5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk Kanunu’nun 80’inci maddesinin (i) bendi uyarÕnca bankalarÕn
bireysel müúterileriyle akdettikleri sözleúmelerin úekil ve içeri÷i konusunu düzenleyen ilgili
Tebli÷’de 14 MayÕs 2013 tarihinde de÷iúiklik yapÕlmÕú ve sözleúmelere ek olarak, bireysel
müúterilerin yapacaklarÕ iúlemler ile kullandÕklarÕ ürün ve hizmetlere iliúkin alÕnacak ücret ve
komisyonlar hakkÕnda müúterilerin do÷rudan, sözleúme akdetme aúamasÕnda
bilgilendirilmeleri amacÕyla bilgi formlarÕ uygulamasÕna geçilmiútir. Buna göre,1 Eylül 2013
tarihinden önceki banka – bireysel müúteri iliúkisinde, sadece sözleúme düzenlenmesi ya da
o ürünün türüne göre (örne÷in konut kredilerindeki sözleúme öncesi bilgi formu uygulamasÕ)
kendi özel mevzuatÕnÕn gerektirdi÷i formlarÕn doldurulmasÕ, yazÕlÕ talimatlarÕn alÕnmasÕ vb
uygulamalar yer almakta iken, 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren artÕk, bir bireysel bankacÕlÕk
iúlemleri sözleúmesi akdedildikten sonra, o sözleúmeye konu tüm bankacÕlÕk ürün ve
hizmetleri için ayrÕ bir form düzenlenmesine baúlanmÕútÕr. Söz konusu formlarda, müúteriden
tahsil edilecek faiz, ücret tutarlarÕ, faiz veya ücretin tahsil yöntemi, geçerli oldu÷u süre,
geçerlilik süresi sonunda yapÕlacak de÷iúikli÷in tutarÕ ya da oranÕ ya da de÷iúikli÷in hangi
esasa göre yapÕlaca÷Õ bilgileri yer almaya baúlamÕútÕr. Bilgi formlarÕ, úekil úartlarÕ ve içerik
yönünden, tüm bankalarca ortak olarak kullanÕlacak úekilde tasarlanmÕútÕr. Banka ve müúteri
tarafÕndan imzalandÕktan sonra, imzalÕ bir nüshasÕ müúteriye teslim edilmektedir.
- 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren baúlanan bir di÷er uygulama ise, talep alma sürecinde
yapÕlan de÷iúiklik ile ilgilidir. Söz konusu tarihten önceki banka – bireysel müúteri iliúkisinde,
bir ürünün kullanÕmÕna iliúkin sadece müúteri iradesine dayalÕ olan iúlemlerde talep alma
süreci iúletilip, bankanÕn kendi iradesiyle sözleúmeden aldÕ÷Õ yetkiye dayanarak yaptÕ÷Õ
iúlemler için ayrÕca talep alÕnmamaktaydÕ. 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren, bir bireysel
bankacÕlÕk iúlemleri sözleúmesi akdedilip, bilgi formu yoluyla bilgilendirme de yapÕldÕktan
sonra, o sözleúmeye konu olan bir ürünün kullanÕlmaya baúlanmasÕndan önce, müúterinin
talebinin alÕnmasÕ zorunlu hale getirilmiútir. Müúteri talebinin yazÕlÕ olarak alÕnmasÕ esas
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olmakla beraber, günlük hayatÕn akÕúÕna uygun olarak ATM, kÕsa mesaj ya da telefon vb
araçlarla da alÕnabilmektedir.
- AynÕ dönemde, müúterinin bilgilendirilmesi, alaca÷Õ ürün ya da hizmete iliúkin talebinin
alÕnmasÕ süreçlerinde yapÕlan de÷iúiklikler zincirine eklenen son iyileútirme halkasÕ ise, ücret
ve komisyonlarda fiyat arttÕrÕmÕ yapÕlmasÕ durumunda, müúterinin vaz geçme hakkÕnÕ
kullanmasÕna getirilen yeniliktir. Önceki uygulamada, banka - bireysel müúteri iliúkisinde, bir
ürünün ya da hizmetin fiyat artÕúÕna iliúkin bilgilendirme, ürünün türüne göre, kendi
mevzuatÕnda özel bir düzenleme mevcut ise müúteriye özel yapÕlmakta iken, o ürüne özel bir
düzenleme yok ise, ilan ve duyuru yoluyla bilgilendirme yapÕlmakta idi. 1 Eylül 2013
tarihinden itibaren ise, faiz ve ücretlerdeki de÷iúikliklerin müúteriye en az 30 gün önce etkin
bir yolla bildirilmesi zorunlu hale getirilirken, bu bildirim üzerine müúteriye de yeni dönem
baúladÕktan itibaren 15 gün sonrasÕna kadar ürünü veya hizmeti kullanmaktan vazgeçme
hakkÕ verilmiútir. Bu hakkÕn kullanÕlmasÕ halinde müúteriden yeni döneme iliúkin olarak hiçbir
úekil ve surette ilave faiz veya ücret talep edilemeyecektir. Bununla beraber, vazgeçme
hakkÕnÕ kullanan müúteriye banka, bu hizmeti vermeyi durdurabilecektir. AyrÕca, bir takvim yÕlÕ
içinde, ücret, masraf ve komisyonlarda yüzde 20’nin üzerinde artÕú öngören de÷iúiklikler için
de talep alÕnmasÕ zorunlu hale getirilmiútir.
- ùubeden gerçekleútirilen iúlemlerde ücret bilgisinin açÕkça dekont üzerinde yer almasÕ
zorunlu hale gelmiú olup, bankalarÕn; süreklilik arz etmeyen, para transferleri, fatura tahsilatÕ,
çek-senet tahsilatÕ ve benzeri anlÕk iúlem ve hizmetlerden tahsil edilecek ücretlere iliúkin
de÷iúiklikleri ise, iúlemin gerçekleúmesi anÕndan önce müúterinin ücrete iliúkin onayÕnÕ
içerecek úekilde bildirmeleri halinde, otuz gün önceden bildirim süresi zorunlulu÷u
uygulanmamaktadÕr.
- “Türkiye’de bireysel bankacÕlÕk alanÕnda hangi úikayetler artÕú kaydetmiútir?” baúlÕklÕ
bölümde ayrÕntÕlarÕna yer verildi÷i üzere, rapor formatÕ ve raporlama prensipleri, sorunu net
olarak teúhis edebilmek için 20 Mart 2014 tarihli yazÕ ile BDDK tarafÕndan ayrÕntÕlÕ olarak
belirlenmiútir.
- AlÕnan ücret ve komisyonlarÕn isimlerinde ve içeriklerinde de uygulama birli÷i
sa÷lanmasÕ için, 28 MayÕs 2014 tarihinde yürürlü÷e giren 6502 SayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ
HakkÕnda Kanun’un 4’üncü maddesinin 3’üncü fÕkrasÕnda, BDDK’ya tüketicilerden faiz
dÕúÕnda alÕnacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara iliúkin usul ve
esaslarÕn, TC Gümrük ve Ticaret BakanlÕ÷Õ’nÕn görüúü alÕnarak belirlenmesi görevi verilmesi
üzerine, BDDK tarafÕndan “Finansal Tüketicilerden AlÕnacak Ücretlere øliúkin Usul ve Esaslar
HakkÕnda Yönetmelik” (Yönetmelik) 3 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayÕmlanmÕútÕr.
- Yönetmeli÷in ekinde kuruluúlar tarafÕndan ücretlendirilebilecek olan ürün veya
hizmetler sÕnÕflandÕrÕlmÕútÕr. Bu sÕnÕflandÕrmanÕn, iúlemlerin finansal niteliklerine göre
ayrÕmÕnÕn BDDK’nÕn uygun görüúü alÕnarak Birlikler tarafÕndan yapÕlaca÷Õ belirtilmiútir.
“Finansal Tüketicilerden AlÕnacak Ücretlere øliúkin Usul ve Esaslar HakkÕnda Yönetmelik
KapsamÕnda Ücretlendirilebilecek Ürün ve Hizmetlere øliúkin øzahname” hazÕrlanmÕú, TBB
Yönetim Kurulu’nun 6 Nisan 2015 tarihli kararÕ ile izahnamenin yürürlük tarihi 1 MayÕs 2015
olarak belirlenmiútir.
- Tüketici kredisi sözleúmelerine iliúkin uygulama usul ve esaslarÕnÕn düzenlenmesi
amacÕyla T.C. Gümrük ve Ticaret BakanlÕ÷Õ tarafÕndan hazÕrlanan Tüketici Kredisi
Sözleúmeleri Yönetmeli÷i 22 MayÕs 2015 tarihli Resmi Gazete’de, konut finansmanÕ
sözleúmelerine iliúkin uygulama usul ve esaslarÕnÕn düzenlenmesi amacÕyla BakanlÕk
tarafÕndan hazÕrlanan Konut FinansmanÕ Sözleúmeleri Yönetmeli÷i ise, 28 MayÕs 2015 tarihli
Resmi Gazete’de yayÕmlanmÕútÕr.
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TBB tarafÕndan, Yönetmelik hükümlerine aykÕrÕ olarak Tüketici Hakem Heyetlerince
bankalar aleyhine verilen kararlar nedeniyle seçilmiú Hakem Heyetleri hakkÕnda 2015 yÕlÕ
Eylül içinde muhtelif tarihlerde suç duyurusunda bulunulmuútur. Mevzuata aykÕrÕ Tüketici
Hakem Heyeti kararÕna karúÕ ilgili banka tarafÕndan yapÕlan itirazÕ reddetmek suretiyle aynÕ
úekilde hukuka aykÕrÕ karar veren Tüketici Mahkemesi kararlarÕ nedeniyle de 15 Eylül 2015
tarihinde T.C. Adalet BakanlÕ÷Õ aleyhine manevi tazminat davasÕ açÕlmÕútÕr. YapÕlan suç
duyurularÕ reddedilmiú, açÕlan dava ise, YargÕtay 19’uncu Hukuk Dairesi’nin oybirli÷iyle almÕú
oldu÷u 7 Haziran 2016 tarihli kararÕ ile TBB’nin aktif dava ehliyeti yoklu÷undan reddedilmiú
olmasÕna karúÕn, TBB tarafÕndan yapÕlan bu hukuki giriúimler yoluyla konuya, kamuoyu
nezdinde özel olarak dikkat çekilmiútir.
“Oluútuktan sonra çözümleme” konusunda atÕlan baúlÕca adÕm ise; BDDK’nÕn
rehberli÷inde, TKBB ve TBB Hakem Heyeti uygulamasÕ ortak mevzuatÕnÕn gözden geçirilmesi
olmuútur. 1 Eylül 2007 tarihinde ilk olarak yürürlü÷e giren Hakem Heyeti Tebli÷i’nde müúteri
lehine alÕnan kararlar için bankalar açÕsÕndan herhangi bir yaptÕrÕm hükmü bulunmaz iken, 14
MayÕs 2013 tarihinden itibaren geçerli olan de÷iúiklik ile 2.000.- TL’ye kadar müúteri lehine
verilen kararlar için, yargÕ yolu açÕk olmak üzere bankalara uyma zorunlulu÷u getirilmiútir. Bu
tutar 2017 yÕlÕ için, mevzuatta belirlendi÷i úekilde TÜøK tarafÕndan ilan edilen tüketici fiyat
endeksi de÷iúim oranÕnda güncellenerek 2.743.- TL olarak uygulanmaktadÕr. 14 MayÕs 2013
tarihinden itibaren bankalar aynÕ zamanda, müúterilerine verdikleri olumsuz yanÕtlarÕn altÕna
Türkiye Bankalar Birli÷i Hakem Heyetine baúvurabilecekleri konusunda yönlendirme
yapmaya baúlamÕúlardÕr.
Tebli÷’de 1 Eylül 2016 tarihi itibariyle yapÕlan de÷iúiklikle hem baúvurularÕn
de÷erlendirilme sürecini hÕzlandÕran ve kolaylaútÕrÕlan tedbirler alÕnmÕú, hem de BDDK’ya
yapÕlan baúvurulardan, BDDK’nÕn uygun gördüklerinin Türkiye Bankalar Birli÷i Hakem Heyeti
gündemine do÷rudan alÕnmasÕ kolaylÕ÷Õ getirilerek, TBB Hakem Heyeti uygulamasÕnÕn etki
alanÕ geniúletilmiútir.
“Oluútuktan sonra çözümleme” süreci kapsamÕnda yapÕlan bir di÷er çalÕúma ise,
bankalarÕn bireysel müúterilerinin talep, itiraz vb içerikteki baúvurularÕnÕn de÷erlendirilmesi
sürecinde uymalarÕ gereken asgari prensiplerin belirlendi÷i bir düzenlemeye ihtiyaç
duyuldu÷unun tespit edilmesi üzerine baúlatÕlan proje olmuútur.
5464 SayÕlÕ Banka KartlarÕ ve Kredi KartlarÕ Kanunu’nun “úikayet ve itirazlar baúlÕklÕ”
11’inci maddesinde, kart çÕkaran kuruluúlarÕn, kart ve ek kart hamillerinin kart kullanÕmÕyla
ilgili olarak yapacaklarÕ úikayet ve itiraz baúvurularÕnÕ, baúvuru tarihinden itibaren yirmi gün
içinde gerekçeli bir úekilde cevaplandÕrmak zorunda oldu÷u hükme ba÷lanmÕútÕr. Söz konusu
düzenleme referans alÕndÕ÷Õnda, müúterinin söz gelimi 50.- TL tutarÕndaki kart ücreti
hakkÕndaki úikayetinin kaç günde yanÕtlanmasÕ gerekti÷i Kanun yoluyla düzenlenmiú iken,
50.000.- TL tutarÕndaki konut kredisiyle ilgili úikayetinin kaç günde yanÕtlanmasÕ gerekti÷ine
iliúkin hiçbir yasal düzenleme bulunmamaktadÕr. Bu ve benzeri konularda, bankalar arasÕ
uygulama birli÷inin sa÷lanmasÕ ve çözüm sürecinde uyulmasÕ gereken asgari prensiplerin
belirlenmesini teminen oluúturulan taslak düzenleme ilk olarak 10 Temmuz 2014 tarihinde,
daha sonra da revize edilerek 19 Nisan 2016 ve 12 Nisan 2017 tarihlerinde BDDK’ya
gönderilmiú ve görüú talep edilmiútir.
5. Dünyada Uygulama NasÕldÕr?
2007 yÕlÕnda oluúturulan INFO Network, tüzel kiúili÷i olmayan ancak, uluslararasÕ
ölçekte belirlenmiú baúlÕca standartlara göre finansal hizmetler alanÕnda ombudsmanlÕk,
hakemlik, arabuluculuk vb isimlerle ba÷ÕmsÕz hizmet veren çeúitli ülke kurumlarÕnÕn bir araya
gelerek oluúturduklarÕ küresel bir bilgi a÷ÕdÕr. Söz konusu bilgi a÷Õna üye ülkelerin, finansal
ombudsmanlÕk alanÕndaki ortak uygulamalarÕ, sorunlarÕ ve çözüm yöntemleri, dünyada
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yapÕlmakta olan çalÕúmalar ile ülkemizde yapÕlan çalÕúmalarÕn kÕyaslamasÕ için zengin
örnekler içermektedir.
Bilgi a÷ÕnÕn; Avrasya bölgesinde Ermenistan’dan Suudi Arabistan’a, Asya Pasifik’te
Avustralya’dan Pakistan’a, Amerika’da, Kanada’dan Peru’ya 40’a yakÕn ülkeden üyesi
bulunmaktadÕr.
Bilgi a÷ÕnÕn kuruluú amacÕ; hakemlik/ombudsmanlÕk uygulamalarÕnda,
-

Hakemlik teknikleri
Teknolojik yenilikler
Kriz yönetimi
Personel e÷itimi ve kariyer planlamasÕ
Mevzuat güncellemeleri ve
Sorun çözme

gibi konularda bilgi paylaúÕmÕ sa÷lamaktÕr. Bilgi a÷Õna üye olabilmenin aúa÷Õda belirtilen
baúlÕca koúullarÕ, üye ülke kurumlarÕnÕn mutabakatÕ ile belirlenmiútir. Söz konusu bilgi a÷Õna
üye olabilmek, bir anlamda finansal hizmetler ombudsmanlÕk alanÕnda akredite olmak,
uluslararasÕ genel kabul görmüú standartlarda finansal hakemlik / ombudsmanlÕk yapÕldÕ÷Õ
konusunda resmi olarak tanÕnmaktÕr. Bu koúullar aynÕ zamanda, Türkiye gibi ba÷ÕmsÕz
finansal tahkim uygulamasÕna geçiú yapmaya aday olabilecek ülkeler için referans alÕnmasÕ
gereken standartlar bütünüdür:
-

Ba÷ÕmsÕzlÕk ve tarafsÕzlÕk
øútigal alanÕnda ve gücünde açÕk olma
Etkin olabilme
Adil olma
Eriúilebilirlik
ùeffaflÕk ve hesap verebilirlik

Bilgi a÷Õ aúa÷Õda belirtilen ülke temsilcileri tarafÕndan idare edilmektedir:
Manú AdalarÕ (Baúkan), Tayvan, Fransa, ABD, Finlandiya, Danimarka, Trinidad ve
Tobago, Yeni Zelanda, Avustralya ve øngiltere.
Üye ülke temsilcileri her yÕl bir üyenin ev sahipli÷inde toplanmakta, ombudsmanlÕk
uygulamalarÕyla ilgili çeúitli konularÕ, bireysel sunumlar ve paneller yoluyla ele alarak
tartÕúmaktadÕr.
2015 yÕlÕnda Finlandiya’nÕn baúkenti Helsinki’de, 2016 yÕlÕnda ise Ermenistan’Õn
baúkenti Erivan’da düzenlenen her iki konferansta görüúülen konular göz önünde
bulunduruldu÷unda, dünyadaki finansal hakemlik uygulamalarÕnÕn baúlÕca iki yaklaúÕma göre
yürütüldü÷ü anlaúÕlmaktadÕr:
x Mikro ölçekte ihtilafÕn çözülmesi
x Makro ölçekte finansal farkÕndalÕk ve tüketicinin korunmasÕ
Küresel ölçekte INFO Network üyesi tüm kurumlarÕn dolaylÕ ve do÷rudan verdi÷i
mesajlardan, finansal ombudsmanlÕk kurumlarÕnÕn ana misyonlarÕnÕn, tüketicilerin bireysel
ölçekte finansal sorunlarÕnÕn çözülmesi oda÷Õndan, finansal e÷itim ve finansal farkÕndalÕk
alanÕna do÷ru a÷ÕrlÕk kazanmaya baúladÕ÷Õ anlaúÕlmaktadÕr. Bu durumun baúlÕca göstergeleri
úunlardÕr:
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- Finansal ombudsmanlÕk hizmeti veren kurumlar, düzenleyici otorite ile çok yakÕn
çalÕúmakta ve iúbirli÷i yapmaktadÕrlar. øhtiyaç duyulan düzenleme konularÕnda, ilgili devlet
kurumuna düzenli geribildirimde bulunmaktalar ya da otorite bu bilgiyi finansal ombudsmanlÕk
kurumundan talep etmektedir. Bu türlü bir iúbirli÷i eksikli÷ini ya da yetersizli÷ini, toplam süreç
eksikli÷i olarak de÷erlendirmektedirler.
- Geribildirim mekanizmasÕnÕ hem özel hem genel olarak iúletmektedirler: Bir yandan
“name & shame” (ifúa et & utandÕr) uygulamasÕ ile halka açÕk bilgi sunarlarken di÷er yandan,
belirli bir finans kurumu özelinde tutulan veriler yoluyla firma ölçe÷inde iyileútirme
yapÕlmasÕna katkÕ sa÷lamaktadÕrlar.
- TanÕnÕrlÕ÷a çok önem verilmektedir ve düzenli anketler yoluyla veri toplanmakta ve
úikayetlerin e÷ilimi araútÕrÕlmaktadÕr. Baúka bir deyiúle, faaliyetlerine sadece baúvuru
sonuçlarÕndan elde edilen rapor verilerine göre de÷il, halktan toplanan verilerin sonucuna
bakarak da yön vermekte, karúÕlaútÕrma yapmaktadÕrlar.
Tüm dünyada, ba÷ÕmsÕz kurumlar aracÕlÕ÷Õ ile finansal ombudsmanlÕk hizmeti veren
kurumlar belirli prensiplere uymayÕ taahhüt etmiúler, úeffaflÕk, tarafsÕzlÕk, ba÷ÕmsÕzlÕk, adalet,
gizlilik vb baúlÕklar altÕndaki bu prensipleri, süreçlerinin ortak birer kalite standardÕ olarak
uygulamaktadÕrlar.
6. Öneriler
Küresel uygulamalardaki iki temel yaklaúÕma göre kÕyaslama yapÕldÕ÷Õnda, “mikro
ölçekte ihtilafÕn çözülmesi” yaklaúÕmÕ, TBB ve TKBB Hakem Heyeti uygulamasÕnÕn da
temelini oluúturmaktadÕr. Finansal farkÕndalÕk konusu ise, ülkemiz genelinde çeúitli kamu
kurumlarÕ, bankalarÕn münferit projeleri ve sivil toplum kuruluúlarÕ eliyle yürütülen
çalÕúmalarda ele alÕnmaktadÕr. Türkiye bankacÕlÕk sektörü kimi zaman münferit bankalar, kimi
zaman TBB aracÕlÕ÷Õ ile bu çalÕúmalara katkÕ sa÷lamakla beraber, sektör tarafÕndan henüz
TBB ce TKBB Hakem Heyetleri uygulamasÕ gibi sistematik ve resmi bir mesleki iç disiplin
olarak ele alÕnmÕú, müúterilerin e÷ilimlerinin bu amaçla izlenmesine odaklanmÕú özel bir proje
/ çalÕúma bulunmamaktadÕr.
Bununla birlikte, bireysel müúterileriyle ilgili 2008 - 2012 yÕllarÕ arasÕnda sorun
yaúamaya baúlamalarÕ üzerine bankalar, bu sorunlara iliúkin yapÕlan çeúitli çalÕúmalarÕn
sonucunda bireysel müúterilerinin en çok ücret ve komisyonlarla ilgili konularda úikayet
ettiklerini, bu durumun baúlÕca nedeninin ise bilgilendirme ve onay eksikli÷ine dayandÕ÷ÕnÕ
belirlemiúlerdir.
Türkiye bankacÕlÕk sektörünün, bireysel müúterilerle yaúanan ihtilaflarÕn çözümü
konusunda aldÕ÷Õ tedbirler de di÷er ülke uygulamalarÕnÕn rotasÕ olan finansal farkÕndalÕk ve
finansal okuryazarlÕk alanlarÕna do÷ru evrilmektedir. Bu yoldaki nihai hedef, INFO Network
toplulu÷una üye ülkelerde oldu÷u gibi, ba÷ÕmsÕz bir finansal ombudsmanlÕk kurumu
oluúturulmasÕ ve finansal farkÕndalÕ÷Õn tabana yayÕlmasÕ olacaktÕr. TBB tarafÕndan 2014
yÕlÕnda BDDK rehberli÷inde yapÕlan bir çalÕúmada, BankacÕlÕk Kanunu’nda de÷iúiklik
yapÕlarak, 5684 sayÕlÕ SigortacÕlÕk Kanun’un “SigortacÕlÕkta tahkim” baúlÕklÕ 30’uncu
maddesinde Sigorta Tahkim Komisyonu’nun görev ve yetkilerini düzenleyen mevzuata
benzer bir de÷iúiklik yapÕlarak ba÷ÕmsÕz bir finansal tahkim kurumu oluúturulmasÕ konusunda
taslak bir metin oluúturulmuú ve BDDK görüúüne sunulmuútur. Söz konusu Kanun de÷iúiklik
önerisi, sektöre iliúkin di÷er Kanun de÷iúiklik önerileri ile beraber izlenmektedir.
Gelecek on yÕl içinde, finansal farkÕndalÕ÷Õn tabana yayÕlarak etkinli÷inin arttÕrÕlmasÕ
yolunda döúenmeye baúlanan kilometre taúlarÕnÕn úu basamaklarla devam etmesi
beklenebilir:
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Genel øúlem ùartlarÕ Projesinin Hayata Geçmesi
- Türkiye Bankalar Birli÷i Yönetim Kurulu’nun 21 Ekim 2014 tarihli kararÕ ile bankalarÕn
bireysel müúterileriyle akdettikleri genel iúlem úartlarÕ sözleúmelerinin ortak bir metin haline
dönüútürülerek kÕsaltÕlmasÕ ve basit, anlaúÕlÕr ortak bir metin haline dönüútürülmesi projesi,
Rekabet Kurumu tarafÕndan, metnin hukuki tasarÕmÕna iliúkin bazÕ teknik gerekçelerle kabul
edilmemiú olmakla birlikte BDDK rehberli÷inde, Rekabet Kurumu’nun gerekçeli kararÕ
do÷rultusunda revize edilebilir. Söz konusu uygulamanÕn hayata geçmesi halinde bankalar,
bir yandan kolay, anlaúÕlÕr, kÕsa ve basit bir sözleúme yoluyla para yatÕrma para çekme gibi
temel bankacÕlÕk ürünleri konusunda müúterilerini bilgilendirirlerken, uzlaúÕ sa÷lanan
konularda da uygulama birli÷i oluúturmuú olacaklardÕr.
- Ortak genel iúlem úartlarÕ projesinin devamÕnda ise, her bir ürün ya da hizmete özel
oluúturulmuú ayrÕ bir sözleúme uygulamasÕna geçilerek, bankalarÕn bireysel müúterilerinin,
sözleúme imzalama aúamasÕnda o ürün ya da hizmete özel bilgilendirmesi sa÷lanacak ve
bazÕ ana baúlÕklara dikkat çekilerek, finansal farkÕndalÕk açÕsÕndan önemli bir adÕm atÕlmÕú
olacaktÕr.
Finansal Tahkim OluúturulmasÕ
- Ba÷ÕmsÕz bir finansal tahkim kurumu oluúturma projesinin, kamu sektörünün
önceliklerine ba÷lÕ olarak yakÕn zamanda gerçekleútirilmemesi halinde, konusunda uzman
bankacÕlardan oluúan TKBB ve TBB Hakem Heyetlerinin birleútirilerek, TBB’nin e-Devlet
KapÕsÕ üzerinden baúlattÕ÷Õ uygulamaya, BDDK ve katÕlÕm bankalarÕ da dahil edilerek, banka
müúterilerinin TC Gümrük ve Ticaret BakanlÕ÷Õna ba÷lÕ Tüketici Hakem Heyetleri yerine,
sektörün kendi merkezi çözüm platformuna daha güçlü bir úekilde yönlendirilmesi
sa÷lanabilir. Nitekim, 14 MayÕs 2013 tarihinde yürürlü÷e giren Müúteri ùikayetleri Hakem
Heyetinin Oluúumu ÇalÕúma Esas ve Usulleri HakkÕnda Tebli÷’de, müúteri lehine verilen
kararlara bankalar tarafÕndan uyulmamasÕnÕn yaptÕrÕma ba÷lanmasÕ konusunda, 14 MayÕs
2013 tarihinden önce yürürlükte bulunan düzenlemeye göre yapÕlan de÷iúiklik, sektörün,
bankalarÕn bireysel müúterilerinin úikayetlerinin, sektörün kendi uzmanlarÕ tarafÕndan ele
alÕnÕp çözüme kavuúturulmasÕ konusundaki tercihinin ve çabasÕnÕn bir göstergesidir.
Tüketici Hakem Heyetleri UygulamasÕnÕn øyileútirilmesi
- Ba÷ÕmsÕz bir finansal tahkim kurumu ya da uluslararasÕ uygulamalardaki adÕ ile
finansal ombudsmanlÕk kurumu oluúturulmasÕna dair ihtiyaç; Türkiye’de bu alandaki iki resmi
uygulama olan TBB - TKBB Hakem Heyetleri ile T.C. Gümrük ve Ticaret BakanlÕ÷Õ’na ba÷lÕ
Tüketici Hakem Heyeti uygulamalarÕnÕn her ikisinin birden mevzuat açÕsÕndan çeúitli
eksikliklerinin olmasÕndan kaynaklanmaktadÕr. Söz konusu iki resmi uygulama birbiri ile
karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda;
TBB – TKBB Hakem Heyetleri, TBB ve TKBB nezdinde faaliyette bulunmalarÕ
nedeniyle ba÷ÕmsÕz de÷ildir. Buna karúÕn, ihtilafa konu baúvurular, aralarÕnda iki BDDK
temsilcisinin de bulundu÷u, konusunda uzman deneyimli bankacÕlar ve banka hukukçularÕ
tarafÕndan karara ba÷lanmaktadÕr. Ancak bu kararlar yargÕ kararÕ hükmünde de de÷ildir ve
müúteri lehine oldu÷unda belirli bir limite kadar banka tarafÕndan uygulanmaz ise, ilgili Birlik
Yönetim Kurulu’nun bankaya uygulayaca÷Õ para cezasÕna konudur ve devamÕnda banka
yargÕya baúvurabilir.
T.C. Gümrük ve Ticaret BakanlÕ÷Õ’na ba÷lÕ Tüketici Hakem Heyeti uygulamasÕ ise,
tüketicileri ilgilendiren bir çok sektör için yurt sathÕnda Valilik ya da KaymakamlÕklar nezdinde,
6502 SayÕlÕ Kanun’a dayanÕlarak oluúturulmuú genel bir yapÕlanmadÕr. Bu Heyetlerde,
baúvuruya konu iúlemle ilgili sektör temsilcisinin bulunmasÕ zorunlu de÷ildir, sadece uzmanlÕk
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görüúüne ihtiyaç duyulmasÕ halinde bilirkiúi tayin edilmektedir. Söz konusu veriden hareketle
bankacÕlÕk sektörüyle ilgili yapÕlan baúvurularÕn tamamÕna yakÕn bölümünün uzman görüúüne
dayanmadan karara ba÷landÕ÷Õ sonucuna ulaúÕlabilir. TBB bu sebeple Tüketici Hakem
Heyetleri hakkÕnda 2015 yÕlÕnda, bankacÕlÕk alanÕnda yapÕlan düzenlemeleri göz ardÕ ederek
karar verdikleri için suç duyurusunda bulunmuútur.
Tablo 4 : Tüketici Hakem Heyetlerine YapÕlan Baúvurular

YÕl

Tüketici Hakem
Heyetlerine YapÕlan
Toplam Baúvurular

Tüketici Hakem Heyetlerine YapÕlan
Baúvurular øçinde BankacÕlÕk
Sektörüne YapÕlan Baúvuru Adedi

2015
2016

3.118.842
1.408.204

2.879.627 (% 92)
1.039.032 (%74)

BankacÕlÕk Sektörü
BaúvurularÕnÕn
Müúteri Lehine
Sonuçlanma OranÕ
---% 89,27

Kaynak: T.C. Gümrük ve Ticaret BakanlÕ÷Õ

Tüketici Hakem Heyetleri uygulamasÕnÕn iyileútirilmesi gereken baúlÕca yönü, Heyet
oluúumunda sektörel uzman üyeli÷ine duyulan ihtiyaç ile sÕnÕrlÕ de÷ildir. Söz konusu
uygulamanÕn merkezi bir operasyonel takip sürecine sahip olmamasÕ nedeniyle hataya
ve/veya suistimale açÕk tarafÕ da bulunmaktadÕr. Örnek vermek gerekirse, belirli bir bankacÕlÕk
iúlemi hakkÕnda belirli bir Heyete baúvuruda bulunan bir müúteri, aynÕ iúlemle ilgili olarak
baúka bir Heyete daha baúvurup yeniden talepte bulunabilir. Böyle bir durumda takip
sorumlulu÷u sadece Bankaya aittir. Bankalar tarafÕndan karúÕlaúÕlan bir di÷er çarpÕcÕ
olumsuzluk ise, Tüketici Hakem Heyetleri tarafÕndan karar içeri÷inin oluúturulmasÕ ve
sonuçlandÕrmasÕ süreçlerinde büyük operasyonel hatalara yer verilmesidir. Söz konusu
Heyetler kimi zaman baúka banka müúterisinin baúvurusu için savunma talep edebilmekte,
ödeme yapÕlmasÕ yönünde karar verebilmekte ya da banka tarafÕndan verilen olumsuz yanÕta
karúÕn ödeme kararÕnÕ göndermeye devam etmektedir.
Tüketici Hakem Heyetleri uygulamasÕna iliúkin yukarÕda yer verilen aksaklÕklar,
kararlarÕn tamamÕna yakÕn bir bölümünün bankalar aleyhine sonuçlanmasÕna yol açmaktadÕr.
Bu durum, söz konusu Heyetleri kamuoyu nezdinde bir “tahsilat merkezi”ne
dönüútürmektedir. Belirli bir tutarÕn altÕnda kalan taleplerle ilgili olarak karar vermek üzere
6502 SayÕlÕ Kanun kapsamÕnda yetkilendirilen ve ba÷layÕcÕ karar verme yetkisine sahip olan
bu Heyetlerin, uygulama süreçlerinde ve mevzuatlarÕnda iyileútirme yapÕlmadan, tarafsÕz ve
adil olabileceklerinden söz etmek mümkün görünmemektedir.
Raporlama Verilerinin KullanÕlmasÕ
- BankacÕlÕk ürün ve hizmetleriyle ilgili úikayetlerin resmi olarak raporlanmasÕ
konusunda kullanÕlan raporun formatÕ, bankacÕlÕk ürün ve hizmetleriyle ilgili baúvuru
adetlerine göre, BDDK tarafÕndan tasarlanmÕútÕr. Raporlamada kullanÕlan ürün ve konu gibi
kriterlere, úikayetlerin tüketicinin hangi bilgi eksikli÷ine dayandÕ÷Õ, hangi finansal farkÕndalÕk
açÕ÷Õ sebebiyle meydana geldi÷ini teúhis etmeye yarayacak kriterler de eklenebilir.
- Di÷er taraftan, saydamlÕk kriteri çerçevesinde “name & shame” (açÕk et & mahcup et)
uygulamasÕna geçmiú birçok ülkeye kÕyasla ülkemizde, kamuoyuyla paylaúÕlan raporda
banka isimleri kapalÕ oldu÷u gibi, sektörel sonuçlar da toplam genel baúlÕklar altÕnda
yayÕmlanmaktadÕr. 5411 SayÕlÕ BankacÕlÕk Kanunu’nun 73’üncü maddesi gere÷ince, söz
konusu raporun banka isimlerinin açÕk olarak kamuoyuyla paylaúÕlmasÕ mümkün
bulunmamaktadÕr. Bununla birlikte, böyle bir úeffaf uygulamaya geçiúin de finansal
farkÕndalÕ÷Õn arttÕrÕlmasÕna ya da ihtilaflarÕn çözümüne belirli bir katkÕsÕ olmayacaktÕr. Bunun
yerine, rapor içeri÷inde bazÕ iyileútirmeler yapÕldÕktan sonra, gerek anket sonuçlarÕnÕn, gerek
istatistiki verilerin girdi alÕnarak, ne gibi yapÕsal de÷iúikliklere gidildi÷i konusunda kamuoyuna
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bilgilendirme yapÕlabilir. BankalarÕn toplam úikayet sayÕlarÕ ile müúteri adedi ve/veya ürün
adedine göre birkaç çeúit endeks oluúturularak, úikayet adedi ile müúteri adedi/satÕlan ürün
adedi arasÕndaki korelasyon izlemeye alÕnabilir. Böylece, “name & shame” uygulamasÕndan
çok daha etkili, yapÕsal bir geribildirim mekanizmasÕ oluúturulabilir.
Finansal farkÕndalÕk parametrelerinin belirlenmesi
- Temel finansal farkÕndalÕk parametrelerinin, Türkiye bankacÕlÕk sektörü için neler
olmasÕ gerekti÷i ve bu parametrelerin nasÕl ölçülüp izlenece÷i belirlenebilir. Bu
parametrelerden baúlÕcasÕ, en çok kullanÕlan ürün ve hizmetlerin temel kullanÕm amacÕ ile fiili
kullanÕm biçimi arasÕndaki farklarÕn tespitine yönelik yapÕlacak çalÕúmalar olabilir. Örnek
vermek gerekirse, bir ödeme aracÕ olan kredi kartÕnÕn, kredi aracÕ olarak kullanÕlma hacmi
izlenebilir. BankalararasÕ Kart Merkezi A.ù.’den edinilen verilere göre taksitli alÕúveriúlerin
toplam kart harcamalarÕ içindeki payÕnÕn geliúimi 2013-2016 yÕllarÕ arasÕnda aúa÷Õdaki gibi
olmuútur:
Taksitli AlÕúveriú TutarÕ (Milyar TL) ve Taksitli AlÕúveriúlerin Kredi KartÕ
HarcamalarÕ øçindeki PayÕnÕn Geliúimi

Tablo: 5

% 18

% 12

- %8

-

BDDK tarafÕndan 2007 yÕlÕnda yayÕmlanan Banka KartlarÕ ve Kredi KartlarÕ HakkÕnda
Yönetmelikle belirlenen, kredi kartlarÕyla gerçekleútirilecek mal ve hizmet alÕmlarÕ ile
nakit çekim iúlemlerine iliúkin getirilen taksitlendirme süresi kÕsÕtlamasÕnÕn söz konusu
grafik verilerine etkisi de göz önünde bulundurularak, 2014 - 2016 yÕllarÕ arasÕnda,
banka müúterilerinin kartla yapÕlan iúlem hacminde artÕú meydana gelirken, bu iúlem
hacmi içindeki taksitli harcama miktarÕ yatay seyretmiútir. BDDK’nÕn 27 Eylül 2016
tarihinde söz konusu düzenlemeye iliúkin yaptÕ÷Õ de÷iúiklik ile belirli ürünlerin
satÕúÕndaki taksit sayÕsÕnÕn arttÕrÕlmasÕnÕn 2017 yÕlÕndaki etkileriyle beraber yapÕlacak
de÷erlendirmede, söz konusu oranÕn gelecek yÕllarda da aúa÷Õ inmesi ya da en
azÕndan yatay seyrin devam etti÷inin görülmesi halinde, kredi kartÕnÕn bir kredi aracÕ
olarak de÷il, bir ödeme aracÕ olarak algÕlanmaya baúlandÕ÷Õndan söz etmek mümkün
olabilir.

-

Finansal farkÕndalÕk göstergesi olarak izlemeye alÕnabilecek bir di÷er veri ise, tüketici
kredileri hacminin artÕú kaydederken, toplam tüketici kredileri borç stoku içindeki
sorunlu kredi payÕnda azalÕú meydana gelmesinin, halkÕn bilinçli tercihler yoluyla
borçlanmaya yönelmeye baúladÕ÷ÕnÕn iúareti olarak de÷erlendirilebilir. Kuúkusuz böyle
bir de÷erlendirmeyi, ülkenin ekonomik koúullarÕndaki di÷er geliúmelerle beraber
yapmak daha rasyonel olacaktÕr.
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7. Sonuç
BankalarÕn, bir yanda bireysel müúterileriyle yaúadÕklarÕ sorunlarÕ belirlemekte ve
yapÕsal tedbirler alarak bilgilendirmeye iliúkin uygulama de÷iúikli÷ine gitmekte gecikmeleri,
di÷er yanda T.C. Gümrük ve Ticaret BakanlÕ÷Õ’na ba÷lÕ Tüketici Hakem Heyetlerinin “bir
tahsilat merkezi” gibi faaliyette bulunmalarÕ, bireysel müúteri úikayetlerinin genelleúmesine,
“her müúterinin bankadan alaca÷Õ var” yönünde yanlÕú bir algÕnÕn oluúmasÕna yol açmÕútÕr.
Bununla birlikte, her müúterinin ortak sorunu gibi bir e÷ilim oluúmasÕna yol açan ihtilaf
konularÕ, 2013 yÕlÕndan itibaren alÕnan yapÕsal tedbirler sonucunda, 2014 yÕlÕndan baúlayarak
azalma kaydetmiútir. Bu tedbirler; sunulan hizmetlerin, müúterilerin bilgilendirilmesi ve
finansal farkÕndalÕklarÕnÕn arttÕrÕlmasÕna hizmet etti÷i kadar, temel alanlarda bankalar arasÕ
uygulama birli÷inin sa÷lanmasÕna da yardÕmcÕ olmuútur. Mikro ölçekte banka müúteri
iliúkisine etki eden tedbirler, makro ölçekte bireysel müúteriler üzerinde etkili olan baúta T.C.
Gümrük ve Ticaret BakanlÕ÷Õ’na ba÷lÕ Tüketici Hakem Heyetleri gibi baúlÕca toplumsal
aktörlerin kamuoyu üzerindeki, bankalarÕn ücret komisyon uygulamalarÕyla ilgili yönlendirme
gücünü zayÕflatmÕútÕr.
Bireysel bankacÕlÕk müúteri úikayetlerinin azalmasÕnda, DanÕútay ødari Dava Daireleri
Kurulu’nun hesap iúletim ücretinin alÕnmasÕnÕn yürütmesinin durdurulmasÕna iliúkin 18 KasÕm
2015 tarihli kararÕnÕn da önemli bir rol oynadÕ÷Õ göz önünde bulundurulmalÕdÕr. Söz konusu
kararÕ takiben bankalar, kesin karar verilinceye kadar hesap iúletim ücreti alÕnmasÕnÕ
durdurmuúlardÕr. KararÕn uygulanmasÕnÕn geçerli olaca÷Õ tarih konusunda bankalar arasÕnda
görüú ayrÕlÕ÷Õ oluúmakla beraber, tüketici açÕsÕndan yeni itirazlarÕn önü kesilmiútir. Bu durum,
DanÕútay ødari Dava Daireleri Kurulu kararÕnÕn, bireysel bankacÕlÕk úikayet sayÕlarÕ üzerinde
palyatif bir etki yarattÕ÷Õ sonucunu iúaret etmektedir. Nitekim, 2015 yÕlÕ toplam úikayet
baúvurularÕ içindeki hesap iúletim ücretinin payÕ yüzde 9,8 iken, bu oran 2016 yÕlÕnda yüzde
2,8’e gerilemiútir.
Tüm bu geliúmelere karúÕn, sektörün, bireysel müúterilerine sundu÷u ürün ve hizmet
uygulamalarÕnda yer verdi÷i iyileútirmelerin, son iki yÕllÕk verilere bakarak sorunlarÕ azaltmaya
baúladÕ÷ÕnÕ söylemek için ihtiyatlÕ olmakta yarar görülmektedir. Düúüú seyrine geçen ihtilaf
konularÕnÕn, yerlerini, geliúen teknolojiye ba÷lÕ olarak bankalarÕn çÕkardÕklarÕ yeni ürün ve
hizmetlerden kaynaklanan dolandÕrÕcÕlÕk gibi konu baúlÕklarÕna bÕrakmalarÕ da ihtimal
dahilindedir.
Sonuç olarak;
-

-

bankacÕlÕk sektörü, ürün ve hizmetlerin kullanÕmÕ, fiyatlama politikasÕ vb. konularda
müúterilerin bilgilendirilmesi için yapÕsal tedbirler aldÕ÷Õ gibi, bu ürün ve hizmetlerin
teorik amacÕna uygun úekilde kullanÕlmasÕ için bilinçlendirilmesine de a÷ÕrlÕk vermeye
baúlamÕútÕr.
Türkiye’de bireysel bankacÕlÕk úikayetlerine iliúkin sayÕsal verilerdeki gerilemenin, azal
bir ivmeyle de olsa devam etmesi beklenmektedir.
Bankalar, yapÕsal tedbir alanÕndaki çalÕúmalarÕna, finansal bilinç düzeyinin arttÕrÕlmasÕ
yönünde yapÕlacak çalÕúmalar da ekleyecektir.

Gelecek on yÕlda, bankacÕlÕk sektörünün finansal farkÕndalÕk göstergelerini
belirleyecekleri, izleyecekleri ve müúterilerine yansÕmasÕnÕ ölçmeye baúlayacaklarÕ bir dönem
olacaktÕr.

145

Elif Gül Özak

Bu aúamaya gelindi÷inde ancak, bireysel müúterilerin ihtilaflarÕ çeúitlenip, sektörel
seviyeden kurumsal seviyeye inmeye baúlayacak ve her bankanÕn kendi iç süreç ve
dinamikleri ile çözülebilir hale dönüúecektir.
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Dipnotlar
1

2

TC Gümrük ve Ticaret BakanlÕ÷Õ’na ba÷lÕ faaliyet gösteren Tüketici Hakem Heyetleri’ne bankalar hakkÕnda
yapÕlan úikayetler de, ilgili BakanlÕk tarafÕndan istatistiki veri olarak tutulmaktadÕr ancak, söz konusu veriler,
sektörel bazda kamuoyuna ilan edilmemektedir.
Ülkemizde bireysel bankacÕlÕk úikayetlerine iliúkin de÷erlendirmelere yer verilen bu yazÕda öne sürülen
görüúler, analiz edilen sayÕsal veriler; görev, yetki ve sorumluluklarÕ bakÕmÕndan aynÕ Kanun ve di÷er
Kanunlara iliúkin hazÕrlanan bir çok ortak alt düzenlemeye tabi olan TBB ve TKBB’den, toplam bankacÕlÕk
pazar büyüklü÷ünün yüzde 95’ine sahip olan TBB verileri esas alarak hazÕrlanmÕútÕr.

146

MAYIS 2017

BANKALARIMIZ
2016

JUNE 2017

BANKS IN TURKEY
2016

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ
Nispetiye Caddesi, Akmerkez B3 Blok Kat: 13
Etiler 34340 İstanbul
Tel: 0212 282 09 73 Faks: 0212 282 09 46
e-posta: tbb@tbb.org.tr
www.tbb.org.tr

