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Geli mi  ve Yükselen Ekonomilerde Krizlerin 
Banka Performans na Etkileri

Doç. Dr. K. Batu Tunay*

Öz

Bu çal mada 46 geli mi  ve geli mekte olan ekonominin banka sistemlerini kapsayan bir 
örneklem kullan larak banka performans  üzerinde krizlerin etkileri sorgulanm t r. Bütün örneklemin 
yan nda geli mi  ve yükselen ekonomiler ayr  alt örneklemler halinde de analiz edilmi tir. Analiz 
yöntemi olarak iki a amal  sistem dinamik panel veri modelleri kullan lm t r. Ula lan bulgular ba ta 
banka krizleri olmak üzere banka sisteminin istikrar n n banka performans n  güçlü bir ekilde 
etkiledi ini göstermektedir. Di er yandan banka sisteminin istikrar  üzerinde etkili olan rekabet 
ko ullar  ve varl k fiyatlar ndaki oynakl klar n da performans istikrar ili kisinin dolayl  belirleyicileri 
olduklar  gözlenmi tir. En önemli bulgu kredi aç n n (credit-to-GDP gap) ana ve alt örneklemler ile 
farkl  performans ölçütleri aç s ndan banka performans n  olumsuz etkiledi inin belirlenmi  olmas d r. 

Anahtar Kelimeler: Banka Performans , Banka Krizleri, stikrar, Sistem Dinamik Panel Veri Modelleri. 
JEL S n fland rmas : 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. Giri
Karl l a dayal  performans, bankac l k literatüründe üzerinden en fazla deneysel 

çal ma yap lan konulardan birisidir. Gerek tek bir ülkenin banka sistemini, gerekse çok 
say daki ülkede faaliyet gösteren birçok bankay  konu alan farkl  kapsam ve derinliklerde pek 
çok çal ma yap lm t r. Ula lan bulgular, performans n bankaya özgü, banka sistemine 
veya piyasas na özgü ve makro ekonomik de i kenlerin ortak bir fonksiyonu oldu unu 
göstermi tir. Ayr ca performans n bir geçmi e ba l l k, yani süreklilik (persistency) gösterdi i 
de birçok çal man n bulgular yla ispatlanm t r. 

Bu alanda çok ve kapsaml  çal malar yap lmas na kar n istikrar n performansa etkisi 
oldukça az ara t r lm  bir konudur. Küresel krizi takiben, özellikle sanayile mi  ülkelerde 
banka iflaslar  ya anm  ve bunlar ilgili ülkedeki tüm banka sistemini tehdit eden önemli 

* Marmara Üniversitesi Bankac l k ve Sigortac l k Enstitüsü, Bankac l k Anabilim Dal Ö retim Üyesi.
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sistemik riskler do urmu tur. Söz konusu geli meler sonucunda, ayakta kalan bankalardan 
büyük bölümünün önemli zararlara u rad klar  görülmü tür. Dolay s yla do rudan banka 
sisteminde meydana gelen veya finansal sistemin herhangi bir kesiminde meydana gelse de 
banka sistemini de etkileyen krizlerin, banka performans n  olumsuz etkileyeceklerine ku ku 
yoktur. Ama bu sürecin dinamikleri veya belirleyicileri pek aç k de ildir. Hangi de i ken ya da 
de i kenlerin finansal istikrars zl klar  banka performans na ba lad klar  belirlenmelidir. 
Bunlar n içinde banka krizleri veya banka sistemindeki sistemik risk düzeyi gibi süreci 
do rudan etkileyen de i kenler oldu u gibi, banka sisteminin istikrar n  bozarak dolayl  
ekilde performans  etkileyenler de vard r. Di er yandan ülkelerin ve banka sistemlerinin 

farkl  yap  ve özelliklerde olu u, örne in temelde geli mi lik düzeylerinin farkl l  gibi 
etkenler nedeniyle, de i kenlerin etki süreçleri ve güçleri de ülkeden ülkeye 
farkl la maktad r. Baz  de i kenler ise, geli mi lik düzeyi ve yap sal ko ullar  ne olursa olsun 
tüm ülkelerin banka sistemleri için benzer bir mekanizma ile geçerli olabilmektedir.  

 

Tüm bu tespit ve de erlendirmeler nda çal man n amac , banka performans n n 
banka sisteminin istikrar n  yans tan de i kenlerden, özellikle banka krizlerinden nas l 
etkilendi inin belirlenmesidir. Analizlerde istikrar n hem do rudan hem de dolayl  
belirleyicileri dikkate al nm  ve iki a amal  sistem dinamik panel veri modelleri kullan lm t r. 
Çal man n ilgili literatüre ba l ca katk s  banka performans n n banka krizleri ve banka 
sistemindeki k r lganl klar  yans tan de i kenlerce aç klanmaya çal lmas d r. Bu ba lamda 
BIS taraf ndan sistemik riskin öncü göstergesi olarak kabul edilen kredi aç  gibi yeni 
de i kenlere ek olarak, kurlar ve hisse senedi fiyatlar  gibi varl k fiyat  dalgalanmalar n n 
etkilerini yans tmas  için dönü türülmü  bilindik de i kenler de kullan lm t r. Ayr ca 
sektördeki rekabet ko ullar n n istikrarla kar l kl  etkile imleri nedeniyle, rekabet ko ullar n n 
performansa yans malar n n analizi amac yla Boone ve Lerner endeksleri modele dahil 
edilmi tir. Böylece zaman n dinamik etkilerinin gözlenmesi hedeflenmi tir. Çal man n bir 
ba ka önemli özelli i de, analizlerin kapsaml  bir örnekleme dayanmas d r. Yirmi alt  geli mi  
ve yirmi yükselen ekonomiyi kapsayan oldukça geni  bir örneklem analiz edilmi tir.  
 

2. Literatür 
 

Banka performans n n belirleyicileri konusunda oldukça geni  ve eskiye dayanan bir 
literatür vard r. Banka karl l n n bile enlerine dair ara t rmalar Short (1979) ve Bourke 
(1989) çal malar na kadar geri götürülebilir. Ama bu konuyu deneysel yöntemlerle inceleyen 
kapsaml  ara t rmalar n öncüsü olarak, Molyneux ve Thornton’un (1992) çal mas  kabul 
edilmektedir. Bu çal man n ard ndan çok say da deneysel ara t rma yap ld  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) bunlar n ba l calar d r. Yap lan deneysel çal malar, 
karl l k temelinde performas n bankaya özgü, sektöre özgü (piyasa temelli) ve makro 
ekonomik belirleyicilerini ortaya koymay  hedeflemektedir. Tek bir ülkenin banka sistemini 
banka temelinde ele alan çok say da çal man n yan  s ra, çok say daki ülkeden yüzlerce 
bankay  analiz eden kapsaml  ara t rmalar da oldukça fazla say dad r. Söz konusu 
çal malarda genellikle do rusal ve dinamik panel veri tekniklerine dayal  analizler yap ld  
dikkati çekmektedir.  

 
Banka performans  literatüründe, ba ta banka krizleri olmak üzere finansal krizlerin 

performansa olan etkilerini ele alan çal malar n say s  oldukça azd r. Bu az say daki çal ma 
genellikle küresel kriz sonras  dönemde yap lm t r. Ta k n (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 baz lar d r. 
Albulescu (2015), Bhimjee vd. (2016), Capraru ve Ihnatov (2014), Olson ve Zoubi’nin (2016) 
çal malar  çok say da ülkedeki bankalar  kapsayan geni  örneklemleri analiz ederken, di er 
çal malar tek bir ülkedeki banka sistemini ve sistemde faaliyet gösteren bankalar  ele 
almaktad r. Örneklemleri farkl  olsa da çal malar n benzer de i kenleri ve analiz arac  olarak 
benzer do rusal ve dinamik panel veri yöntemlerini kulland klar  görülmektedir. Genelde 
krizlerin karl l k üzerindeki etkilerinin negatif oldu u belirlenmi tir. Ancak Ta k n (2011), 
Tunay (2014), Bennett vd. (2015), Kamarudin vd. (2016) çal malar n n ortaya koydu u gibi 
karl l k performans  ölçütüne göre pozitif etkiler de gözlenebilmektedir.1 Capraru ve Ihnatov 
(2014), Albulescu (2015), Bhimjee vd. (2016) gibi ara t rmac larsa, krizin performansa 
etkilerinin negatif oldu u yönünde bulgulara ula m t r. 

 

Küresel kriz döneminde banka tepe yöneticilerinin kardan ald klar  primleri artt rmak 
u runa a r  risk ald klar  ve yönettikleri bankalar  zarara soktuklar , hatta batmaya kadar 
gidebilecek tablolara yol açt klar  konusunda önemli ele tiriler do mu tur. ABD’de iç borç 
oran  öz kaynaklar n  a an 371 banka holdingini inceleyen Bennett vd. (2015), kriz 
döneminde CEO’lar n kald raç oranlar n  kontrol alt nda tutarak ödememe riskini 
dü ürdü ünü ve karl l k performans n  artt rd n  belirlemi tir. Bu bulgu, kriz dönemlerinde iç 
borç oran , ödememe riski ve performans aras ndaki ili kinin kan t  olarak gösterilebilir. A r  
hisse getirileri, ROE (return on equity), ROA (return on asset), faiz geliri, faiz d  gelirler gibi 
alternatif karl l k ve performans ölçütlerini inceleyen Benett vd. (2015), ölçüte göre 
de i kenlerin farkl  sonuçlar verebildiklerini de göstermi tir. Söz konusu performans ölçütleri 
üzerinde kriz ko ullar nda iç borç oran n n pozitif, kald raç oran , üpheli krediler, kredi kay p 
kar l klar n nsa negatif etkileri oldu u gözlenmi tir. Ayr ca ilginç bir ekilde, banka tepe 
yöneticilerine ödenen tazminat ve primlerin banka performans  ile anlaml  negatif bir ili ki 
içinde oldu u da belirlenmi tir. 

 

Banglade ’te küresel kriz öncesi ve sonras  dönemde ticari bankalar n kar etkinli ini ve 
performanslar n  inceleyen Kamarudin vd. (2016), süreçte banka mülkiyetinin önemli bir 
etken olabildi ini göstermi tir. Sermayesi kamu ve özel kesime ait bankalar n karl l k ve 
etkinlikleri farkl  dinamiklere ba l  olmalar  nedeniyle ciddi farkl l klar göstermektedir.2 Krizi 
takiben her iki gruptaki bankalar n da etkinlikleri dü mesine ra men, sözü edilen 
dinamiklerden ötürü etkinlik dü ü leri de farkl  oranlarda meydana gelmi tir. Kamu 
bankalar n n etkinli i, özel sermayeli bankalara oranla çok daha fazla dü mü tür. 

 

Capraru ve Ihnatov (2014), 2004-2011 döneminde Romanya, Macaristan, Polonya, 
Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan’da faaliyet gösteren 143 ticari bankay  incelemi  ve karl l k 
bile enlerini analiz etmi tir. Bu çal ma küresel krizi takiben Avrupa’da meydana gelen borç 
krizinin güçlü ekilde hüküm sürdü ü bir dönemi kapsamakta ve Avrupa’daki yükselen 
ekonomilerin banka sistemlerinin krize tepkilerini yans tmaktad r. Ortalama ROE ve ROA ile 
NIM (net interest margin) gibi farkl  karl l k ölçütleri dikkate al nm t r. Krizin alternatif 
performans ölçütlerinin tümü üzerinde negatif etkileri oldu u belirlenmi tir. 

 

Albulescu’nun (2015) geli mi  ve yükselen piyasa ekonomilerine yönelik çal mas  da, 
do rudan olmasa da dolayl  olarak krizlerin banka performans na yönelik negatif etkilerini 
ortaya koymaktad r. Onlara göre krizlerin banka performans  üzerindeki olumsuz etkisi en 
fazla üpheli krediler kanal yla kendini göstermektedir. Sürdürülebilir olmayan kredi 
politikalar  nedeniyle, küresel kriz sonras  dönemde hem geli mi  hem de yükselen 
ekonomilerde banka performanslar  dü mü tür. Albulescu (2015) özellikle yükselen 
ekonomilerde kredilere kolay eri im sa lanmas n n kriz sonras nda üpheli kredilerin önemli 
oranda artmas na ve banka karlar n n dü mesine yol açt n  ifade etmektedir. Ayr ca ona 
göre, bankalar n sermaye yap lar n n güçlendirilmesine yönelik önlemler de k sa dönemde 
karl l k dü ü ü üzerinde etkili olmu tur. 

 
Bhimjee vd. (2016), küresel kriz öncesi ve sonras  dönemde 41 geli mi  ve yükselen 

ekonominin bankac l k sistemlerini incelemi  ve olas  rejim de i imlerini belirlemeye 
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çal m t r.3 Elde ettikleri bulgular, bankalar n performanslar  aç s ndan iki ay rt edici kümeye 
ayr ld klar n  ve bu kümelerden her birinin kendine özgü rejim dinamikleri oldu unu 
göstermi tir. Kriz öncesi dönemde, geli mi  ülkelerin bankalar n  kapsayan grup yüksek 
hisse senedi performanslar  ile göze çarpmaktad r. kinci grupta yer alan yükselen 
ekonomilerin bankalar  ise, bu aç dan daha dü ük bir performans sergilemi lerdir. Bu 
farkl la maya kümeler aras ndaki dü ük rejim senkronizasyonunun da e lik etti i 
görülmü tür. Kriz döneminde farkl  gruptaki bankalar benzer davran  sergilemi ler, buna 
ba l  olarak rejim senkronizasyonu yükselmi  ve rejim dinamikleri aras ndaki farkl l klar 
kaybolmu tur. Bu bulgular küresel kriz gibi sistemik boyutu olan a r  finansal olaylar n, farkl  
dinamikleri olan bankalar aras ndaki senkronizasyonu artt rd n  ve bu tür krizlerin 
uluslararas  yay lma veya bula ma potansiyellerinin ne denli yüksek oldu unu göstermesi 
aç s ndan çok önemlidir. 

 

Küresel krizin ard ndan yerle ik geleneksel banka türü olan ticari bankalar, a r 
kay plara u ramalar  ve sistemin bütününü tehlikeye dü ürebilecek sistemik riskler üretmeleri 
nedeniyle daha fazla sorgulanmaya ba lam lard r. Kriz performanslar  daha tatminkâr olan 
slami bankalar n geleneksel bankalara bir alternatif olarak önem kazand  ve iki farkl  türü 

kar la t ran deneysel çal malar n say s n n giderek artt  göze çarpmaktad r. Bu 
ba lamda; slami bankalar ile ticari bankalar n kriz dönemindeki karl l k performanslar  da 
incelenmeye ba lanm t r. Gökalp (2014), Olson ve Zoubi (2016) gibi ara t rmac lar n 
çal malar  ilk akla gelen örneklerdendir.4 

 

S ralanan bu çal malar küresel kriz döneminde slami bankalar n performanslar n n 
geleneksel bankalara oranla daha az dü tü ünü göstermi tir. Orta Do u, Afrika ve 
Güneydo u Asya bölgelerinde ayn  sistemde faaliyet gösteren ticari ve slami bankalar n 
performanslar ndaki yak nsamay  inceleyen Olson ve Zoubi (2016), kriz sonras  dönemde iki 
farkl  tür bankac l k modelinin ROA ve ROE performanslar n n yak nsad n  belirlemi tir. Söz 
konusu banka türlerinin farkl  operasyonel yap lar na ra men karl l klar n n yak nsamas , kriz 
sonras  dönemin ko ullar na ba lanabilir.5 

 

Kriz ve banka performans  ili kisini deneysel olarak analiz eden çal malar n 
bulgular n n tek bir do rultuda oldu unu söylemek güçtür. Bununla beraber, krizlerin 
performans  negatif etkiledi ine dair bulgular n, tersi yöndeki bulgulara oranla daha fazla 
olduklar  da bir gerçektir. Üstelik krizlerin performans  pozitif etkiledi ine dair bulgulara 
ula lan çal malar n birço unda, bu durum sadece baz  performans ölçütleri bak m ndan 
geçerlidir. Özellikle ROA, ROE gibi karl l k temelli ve deneysel analizlerde yayg n kullan lan 
performans ölçütlerinin, incelenen deneysel çal malar n ço unlu unda krizlerden negatif 
etkilendikleri gözlenmi tir. 

 

Banka performans na krizlerin etkilerini ele alan çal malar incelendi inde, genel 
yakla m tarz n n krizleri yans tan gölge de i kenlerin çe itli ekillerde ilgili modele dahil 
edilmesinden ibaret oldu u görülür. Bu modelleme anlay nda kriz haricindeki de i kenlerse 
genelde ilgili literatürde s kça kullan lan karl l k belirleyicilerinden meydana gelmektedir. 
Tablo 1’de daha önce de inilen kimi çal malarda kullan lan ba ml  ve ba ms z de i kenler 
ile bunlar n tan mlamalar  sunulmaktad r. Böyle bir yakla m, krizlerin performans üzerindeki 
etkilerini yans tmakla beraber, bu etkiler performans  güçlü ekilde etkileyen karl l k 
dinamiklerinin gölgesinde kalmaktad r. Krizlerin ve banka sisteminde meydana gelen 
k r lganl klar n performans üzerindeki etkilerini do rudan gözlemlemek için al la geldik 
modelleme yakla m n n d na ç kmak gerekmektedir. Daha gerçekçi gözlemler 
yap labilmesi için s k kullan lan bankaya özgü, sektöre özgü ve makro ekonomik bir çok 
de i kene modelde yer verilmemesi ve bunlar n yerine do rudan kriz ve kriz dinamiklerini 
olu turan de i kenlerin dikkate al nmas  yoluna gidilmelidir. Asl nda bu aç klamalar 
çal mam zda benimsenen ve detaylar  bir sonraki alt bölümde aç klanacak olan modelleme 
yakla m n  da özetlemektedir.  
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3. Ekonometrik Analiz 
3.1. Analiz Yöntemi ve Modeller 
 

Banka performans n n belirleyicilerini analiz eden literatür incelendi inde, analiz edilen 
de i kenlerin genellikle üç grupta topland klar  görülmektedir. lk grupta kredi riski, sermaye 
yap s , etkinlik, hacim gibi bankaya özgü de i kenler yer almaktad r. kinci grupta rekabet 
yap s , yo unla ma, mülkiyet yap s  gibi sektöre özgü de i kenler yer al rken; üçüncü grupta 
enflasyon, büyüme, ç kt  aç  gibi makro ekonomik de i kenler göze çarpmaktad r. Çok 
say da ülkeyi kapsayan baz  çal malarda makro de i kenlerin ülkeye özgü olarak 
tan mlar n n de i tikleri de görülmektedir (Örne in Dietrich ve Wanzenried, 2014, Capraru ve 
Ihtanov, 2014).6 ncelenen çal malar n büyük bir ço unlu unda banka performans  ROA, 
ROE ve NIM gibi de i kenlerle karl l k temelinde ölçülmektedir. Yani ba ml  de i ken olarak 
karl l k oranlar  kullan lmaktad r. 

 

Bu geni  literatürde banka performans  üzerinde krizlerin etkisini analiz eden 
çal malar n say s  pek de fazla de ildir. Ta k n (2011), Dietrich ve Wanzenried (2014), 
Gökalp (2014), Tunay (2014), Kamarudin vd. (2016) bunlardan baz lar d r. S ralanan 
çal malar içinde üçü (Ta k n, 2011; Gökalp, 2014 ve Tunay, 2014), Türk bankac l k sektörü 
üzerinedir.  

 
Tablo 1. Banka Performans  Literatüründe Krizlerin Etkisini Dikkate Alan Çal malarda 

Kullan lan De i kenler ve Tan mlamalar  

Abulescu 
(2015) 

Capraru 
ve 
Ihtanov 
(2014) 

Gökalp 
(2014) 

Kamarudin 
vd. (2016) 

Olson ve 
Zoubi 
(2016) 

Ta k n 
(2014) 

Tunay 
(2014) 

Panel – A Ba ml  De i kenler 

CrisisF + 

NIM + + + + 

NNIM + 

PE + 

ROA + + + + + + 

ROAA 

ROAE 

ROD + 

ROE + + + + + + 
  
                          Panel – B Ba ms z De i kenler 

B.1. Bankaya Özgü De i kenler 

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) 

Kamarudin 
vd. (2016) 

Olson ve 
Zoubi 
(2016) 

Ta k n 
(2014) 

Tunay 
(2014) 

B.2. Sektöre Özgü De i kenler 

CO(TA5/TA) + + 

HHI + 

MCap + 

RS + 

B.3. Makro Ekonomik De i kenler 

Ex 

Grw + + + 

InfR + + + 

IntR + + 

IPI + 

PCI + 

B.4. Gölge De i kenler 

Country + 

CrisisB + 

CrisisF + + + 

Fore + 

Islm + 

Pub + 

Scale + 

Unlisted + 
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CASRFL: (Current assets to short-run foreign 
liabilities) Dönen varl klar n k sa vadeli yabanc  
yükümlülüklere oran  
CIR: (Cost to income ratio) Maliyetlerin gelire 
oran  
CO (TA5/TA): (Concentration) Yo unla ma 
Country: (Country dummy) Ülke gölgesi ( slami 
bankalar n 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 oran  
ETA: (Equity to total assets) Özkaynaklar n 
toplam aktiflere oran  
Ex: (Exchange rate) Döviz kuru 
FATA: (Fixed assets to total assets) Sabit 
aktiflerin toplam aktiflere oran  
Fore: (Foreign vs. domestic) Yabanc  veya milli 
Grw: (Growth) Büyüme 
HHI: (Herfindhal-Hirschman index) Herfindhal-
Hirschman endeksi 
IMGI: (Interest margin to gross income) Faiz 
marj n n brüt gelire oran  
InfR: (Inflation rate) Enflasyon oran  
IntR: (Interest rate) Faiz oran  
IPI: (Industrial production index) Sanayi üretim 
endeksi 
Islm: (Islamic vs. commercial banks) slami veya 
ticari banka 
LATA: (Liquid assets to total assets) Likit 
aktiflerin toplam aktiflere oran  
LDR: (Loans to deposit ratio) Kredilerin 
mevduatlara oran  
LLRGL: (Loan loss reserves to gross loans) Kredi 
kay p kar l klar n n brüt kredilere oran  
MCap: (Market capitalization) Piyasa 
kapitalizasyonu 
NIEGI: (Non-interest expensens to gross income) 
Faiz d  masraflar n brüt gelire oran  
NIITA: (Net interest income to total assets) Net 
faiz gelirlerinin toplam aktiflere oran  
NIM: (Net interest margin) Net faiz marj  
NNIM: (Net non-interest matgin) Net faiz d  marj 
NPL: (Non-performing loans to total gross loans) 

üpheli kredilerin toplam kredilere oran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFBS: (Offbalance-sheet activities to total 
assets) Bilanço d  faaliyetlerin toplam aktiflere 
oran  
OIBATA: (Other interest bearing assets to total 
assets) Di er faiz getiren aktiflerin toplam 
aktiflere oran  
OOIAA: (Other operational incomes to average 
assets) Di er faaliyet gelirlerinin ortalama 
aktiflere oran  
OVTA: (Overheads to total assets) Genel 
giderlerin toplam aktiflere oran  
PCI: (Per-capita income) Ki iba na gelir düzeyi 
PE: (Profit efficiency) Kar etkinli i 
PETA: (Personnel expenses to total expenses) 
Personel giderlerinin toplam giderlere oran  
Pub: (Public vs. private) Kamu veya özel 
RCRWA: (Regulatory capital to risk-weighted 
assets) Zorunlu sermayenin risk a l kl  aktiflere 
oran  
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 oran  
TLTD: (Total loans to total deposits) Toplam 
kredilerin toplam mevduatlara oran  
TNLTA: (Total net loans to total assets) Toplam 
net kredilerin toplam aktiflere oran  
Unlisted (Traded vs. untraded in stock exchange) 
Banka hisselerinin borsaya kote olup olmamas  
Z: (Z score) Z skoru 
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Türkiye’nin geçen k rk y ll k dönemde üç finansal kriz ya amas  nedeniyle bu anlamda 
e ine nadir rastlan r bir örneklem sunmas  bunda etkili olmu tur. Say lan çal malarda 
krizlerin banka performans  üzerindeki etkileri genelde do rusal ve dinamik panel veri 
modelleri ile analiz edilmektedir. Çal malarda bir ba ka ortak özellik de, performans n 
belirleyicisi olarak kulland klar  de i kenlerin benzerlikleridir. Bu de i kenler, banka 
performans  literatüründe s kl kla kullan lan bankaya ve sektöre özgü de i kenler ile makro 
ekonomik de i kenlerden meydana gelmektedir. 

 
Yukar da ana hatlar  ifade edilen deneysel çal malar incelenerek, özellikle performans 

üzerinde krizlerin etkisini ele alan çal malarda fazla dikkate al nmayan, ancak hem krizlerle 
hem de karl l kla güçlü etkile imleri olan de i kenlere modellemede yer verilmi tir. De i ken 
seçiminde son dönemde ya anan Küresel Kriz deneyiminden hareketle, krizin sistemik ve 
döngüsel boyutlar n  yans tan de i kenlere a rl k verilmi tir. Bu ba lamda rekabet, 
yo unla ma gibi sektörel unsurlar n yan nda, finansal sa l k, kredi aç  gibi bankaya özgü 
ve varl k fiyat  oynakl klar  gibi finansal sektörün tümünü ve ekonomiyi etkileyen ve 
döngüsellik gösteren unsurlar n etkilerinin de ara t r lmas  hedeflenmi tir.  

 
Bu ba lamda özel kesime aç lan banka kredilerinin GSY H’ye oran n n kendi uzun 

dönem denge de erinden sapmas  eklinde ölçülen kredi aç  (credit to GDP gap) 
önemlidir. Bu ölçüt, kredi/GSY H oran n n kendi Hodrick-Prescott trendinden sapmas  olarak 
hesaplanmakta ve BIS taraf ndan son dönemde sistemik banka krizlerinin öncü göstergesi 
olarak ülkelerin banka otoritelerince izlenmesi önerilmektedir. Di er yandan Boone ve Lerner 
endeksleri son dönem uygulamal  bankac l k literatüründe sektörel rekabet düzeyini analiz 
etmekte kullan lmaktad r. Rekabet ile istikrar aras nda güçlü bir etkile im oldu u yönündeki 
tart malar bu ölçütlerin önemini artt rm t r. Rekabetin karl l kla olan ili kisi aç k oldu una 
göre, bu de i kenler banka sektörünün istikrar  ile bankalar n performanslar  aras ndaki 
ili kiyi rekabet temelinde tesis edebilirler ve bu nedenle analize dahil edilmeleri önemlidir. 
Di er yandan küresel krizin ard ndan varl k fiyatlar ndaki dalgalanmalar n bankac l k 
krizlerinin önemli dinamiklerinden birisi oldu u yönünde hem uygulamac lar hem de 
akademisyenler aras nda yayg n bir kanaat olu mu tur. Bu çerçevede kur ve hisse senedi 
fiyat hareketleri, sözü edilen döngüsel etkileri temsil eden de i kenler olarak dikkate 
al nm t r. Böylece bu de i kenlerde gözlenen a r  oynakl klar n banka performans na 
yans malar  ölçülmeye çal lm t r.  

 
Aç klamalardan da anla labilece i gibi, çal mam z de i ken seçimi aç s ndan 

literatürdeki di er çal malardan önemli oranda farkl la maktad r. üpheli krediler, z skoru, 
zorunlu sermaye gibi de i kenler performans literatürü aç s ndan orijinal say lmasalar da, 
banka baz nda ve banka sisteminin istikrar  üzerindeki etkileri nedeniyle dikkate al nm lard r. 
Analizlerde a a daki dinamik model kullan lm t r: 

 

    (1) 
 

(1) numaral  e itlikte; i ülke, t zaman indisleridir. P modele göre ROA veya ROE 
performans ölçütünü, Crisis ilgili ülkede ya anm  bankac l k krizlerini temsil eden gölge 
de i keni, GapCrd kredi aç n , NPL üpheli kredilerin toplam kredilere oran n , Z Z skorunu, 
CapReg zorunlu sermaye oran n  (regulatory capital), (TA5/TA) sektördeki ilk be  bankan n 
toplam aktiflerinin sektörün toplam aktiflerine oran  olarak yo unla may , BI Boone endeksini, 
LI Lerner endeksini, VolSM hisse senedi piyasas  oynakl n , VolExc kur oynakl n  
simgelemektedir. it s f r ortalamal  ve rastsal da l m gösteren hata terimleridir.  denklem 
sabiti, , , ,  s ras yla katsay  vektörleridir. 
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Goddard v.d. (2004) ROA ve ROE gibi banka karl l  ölçütlerinin zamana ba l  dinamik 
etkiler gösterdiklerini ve “süreklilik” (persistency) eklinde nitelenen bu etkileri dikkate 
almaman n analizlerde önemli bir eksiklik oldu unu ortaya koymu lard r. Önceleri dinamik 
modellemelerde Arellano ve Bond (1991) taraf ndan geli tirilen iki a amal  ve genelle tirilmi  
momentler tahmincisine (GMY) dayal  bir tahmin yakla m  benimsenmi tir. Ancak bir süre 
sonra bankac l k veri setlerinde s kça gözlenen zaman boyutu nispeten k sa ama kesit say s  
fazla olan panel veri setlerinde Arellano ve Bond (1991) yönteminin e ilimli sonuçlar üretti i 
gözlenmi tir.7 Bu nedenle Hoffmann (2011), Dietrich ve Wanzenreid (2014) ve Turgutlu 
(2014), Tunay (2014) gibi nispeten daha yeni tarihli çal malarda, Arellano ve Bover (1995) 
ile Blundell ve Bond (1998) taraf ndan geli tirilmi  olan sistem dinamik panel veri 
modellerinin tercih edildi i görülür. K saca ABBB tahmincisi olarak da an lan bu yöntem, 
bahsedilen e ilim sorununu ortadan kald rmakta ve daha sa lam (robust) sonuçlar 
üretmektedir. Bu nedenle (1) numaral  e itlik ABBB tahmincisiyle tahmin edilecektir. 
Yöntemin temelinde, Arellano ve Bond (1991) yönteminde oldu u gibi iki a amal  GMY 
(GMM) tahmincisi yer al maktad r. Dinamik modellerin en yal n hali a a daki gibi ifade 
edilebilir: 

1

1 2 1 2, , , ; , , , ; ,1 2 , , ; ,1 21 , ,1 2; , , ,1 211

p

it k it k it it it
k

it it it p it it it p it it

Y Y X u

Z Y Y Y Y Y Y X D
      (2) 

 
(2) numaral  dinamik modelde, Yit ba ml  de i ken, Xit ise ba ms z de i kenler 

vektörüdür. Modelde  sabit terimi,  ve  parametre vektörlerini, ui gruplar veya kesitler 
aras ndaki hatalar , it ise gruplar n veya kesitlerin içindeki hatalar  simgelemektedir. Z araç 
de i kenler matrisini yans t r ve GMY türü tahmincilere özgü bir unsurdur. Araç de i kenler 
ba ml  de i kenin veya bunun fark n n gecikmelerinden, aç klay c  de i kenlerden ve gölge 
de i kenlerden (Dit) meydana gelebilir. 

 
Dinamik panel veri modellerinin tahmin sürecinde, tutarl  tahminler yap ld ndan emin 

olmak için, hata terimlerinde ikinci mertebeden ard k ba lan ml  (second order 
autocorrelation) olmad n n belirlenmesi ve araç de i kenlerin geçerli oldu unun 
ispatlanmas  gerekmektedir (Roodman, 2006, 2008, 2009a).  

 
Araç de i kenlerin geçerlili inin s nanmas  içinse Sargan veya onun daha geli mi  bir 

türü olan Hansen testi uygulanabilir. Sargan testi modele dahil edilen araç de i kenler ile 
modelin kal nt lar  aras nda korelasyon olup olmad n  saptayarak a r  belirleme 
k s tlamalar n  s namak için kullan lmaktad r. Sargan testinin yokluk hipotezi, “araç 
de i kenlerin bir grup olarak egzojen olduklar ”d r. Daha aç k deyi le Sargan testinin yokluk 
hipotezi araç de i kenlerin modelin kal nt lar yla ili kili olmad  eklinde kurulmu tur (Yasar 
vd., 2006, Mileva, 2007). Dolay s yla modelde yer alan bir araç de i kenin geçerli olabilmesi 
için, bununla hata terimleri aras nda korelasyon olmamas  gerekmektedir (Yasar vd., 2006). 
Hansen testinin hesaplama yöntemi farkl  olsa da, yokluk hipotezi Sargan testiyle temelde 
ayn d r. Araç de i ken say s n n grup veya kesit say s ndan küçük veya e it olmas  beklenir 
(Mileva, 2007). Bu tür modellerin tahmin süreci gere i dahil edilen araç de i ken say s  
artt kça, araç de i kenler matrisinin katlanarak büyümesi söz konusu olmaktad r. Bu nedenle 
araç de i ken say s n n makul düzeylerde tutulmas  önerilmektedir (Bun ve Sarafidis, 2015: 
80-81, Roadman 2009). Ancak ilgili literatürde kaç araç de i kenin “çok fazla” olaca  
konusunda bir bilgi veya uzla  da yoktur (Roodman, 2009a ve 2009b). 

 
Tahmin edilen dinamik modellerin bir di er geçerlilik ko ulu da, ilk fark  al nm  

kal nt lar n ikinci dereceden ard k ba lan m göstermemesidir. Bu ko ul sa land nda GMM 
tahmincisinin tutarl  oldu u hükmüne var l r. Modelin tutarl l  Arellano-Bond testi ile 
s nanmaktad r. Yokluk hipotezi fark  al nm  hata terimlerinin ard k ba lan ml  olmad klar  
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eklinde kurulmu tur. Yokluk hipotezi reddedilemezse, geçerli ortagonallik ko ullar n n 
kullan ld  ve modeldeki araç de i kenlerin de geçerli olduklar  kabul edilecektir (Yasar vd. 
2006, Baltagi, 2005: 141, Arellano ve Bond, 1991). Modelin orijinal hata terimleri ard k 
ba lan ml  olmasa da, fark  al nan hata terimlerinin birinci dereceden ard k ba lan ml  
olmas , ama ikinci dereceden ard k ba lan ml  olmamas  beklenmektedir. 

 
3.2. Veriler 
 
Çal mada analiz edilen örneklem, 1999-2014 döneminde 26 sanayile mi  ve 20 

yükselen ekonomi olmak üzere toplam 46 ülkenin y ll k verilerinden olu maktad r. Söz 
konusu ülkelerin listesi, çal man n sonunda Ek Tablo 1’de sunulmaktad r. Kesit ba na 
gözlem say s  690, toplam gözlem say s  8280’dir. Veriler IMF, Dünya Bankas , OECD ve 
BIS kaynaklar ndan derlenmi tir. Kurlar IMF World Development Indicator, November 2016, 
faiz oranlar  OECD Economic Outlook, December 2016, kredi aç  (credit-to-GDP) BIS 
Statistical Bulletin, December 2016’den derlenmi tir. Di er tüm veriler ise, IMF Financial 
Soundness Indicators, November 2016’den al nm t r. Verilere ili kin tan msal istatistikler 
Tablo 2’de, de i kenlerin birbirleri aras ndaki ili kilerin düzeyini yans tan korelasyon 
katsay lar  Tablo 3’de  sunulmaktad r.  

 
Çal man n en önemli aç klay c  de i kenlerinden olan bankac l k krizleri, IMF Financial 

Soundness Indicators, November 2016’den al nm t r. Bu de i ken örneklemde yer alan 
ülkelerde bankac l k krizlerinin meydana geldi i dönemler “1”, ola an dönemler “0” al narak 
olu turulan bir gölge de i kendir. 

 
Tan msal istatistikler incelendi inde tüm de i kenlerin normal da lmad klar , ROA, 

ROE, (TA5/TA), BI ve LI’nin sola di er de i kenlerinse sa a çarp k bir da l mlar  oldu u 
görülmü tür. Ayr ca üçü a an bas kl k de erleri tüm da l mlar n sivri oldu unu da 
göstermektedir. Korelasyon katsay lar  ise, performans ölçütlerinin krizlerden ve kredi 
aç ndan negatif etkilendiklerini göstermektedir. Yaln z bu etki ROA ve ROE’ye oranla 
NIM’de oldukça zay ft r. Di er yandan üpheli banka kredilerinin ROA ve ROE’yi oldukça 
yüksek oranda negatif etkilemesine kar n, NIM nispeten dü ük ve pozitif etkilemesi de 
dikkati çekmektedir. Di er de i kenlerin de performans ölçütleri ve birbirleriyle güçlü 
say labilecek negatif ve pozitif ili kileri oldu u gözlenmektedir. 

 
3.3. Bulgular 
 
Analizlerin ilk a amas nda de i kenlerin dura anl klar  s nanm t r. Bu çerçevede ilgili 

de i kende genel birim kök süreci oldu u varsay m n  s nayan Levin, Lin ve Chu (2002) 
testine ek olarak, münferit birim kök süreci oldu u varsay m n  s nayan Im, Pesaran ve Shin 
(2003), Choi (2001) alternatif Fisher testleri uygulanm t r. Elde edilen sonuçlar Tablo 4’de 
sunulmaktad r. Bu sonuçlar incelendi inde genel olarak tüm de i kenlerin düzey hallerinde 
dura an olduklar  görülmektedir.  

 
Alternatif banka performans ölçütleri için (1) numaral  e itli in iki a amal  sistem 

dinamik panel veri tahminleri yap lm t r. S ras yla geli mi  ekonomiler, yükselen ekonomiler 
ve bütün örneklem ayr  ayr  dikkate al narak, NIM, ROA ve ROE performans ölçütlerine göre 
tahminleri yap lm t r. Tahmin sonuçlar  s ras yla Tablo 5, 6 ve 7’de sunulmu tur. Kesit 
ba na gözlem say s  dü ük oldu undan, modellere ba ml  de i kenin ilk gecikmesi 
haricinde gecikme eklenmemi tir.  



Bankac lar Dergisi 
 

35 

Tablo 2. Tan msal statistikler 

NIM ROA ROE Crisis 
GapCr

d NPL Z 
CapR

eg 
(TA5/T

A) BI LI VolSM 
VolEx

c 

Ortalam
a 

3.103
6 

0.824
8 9.8224 

0.134
5 

-
0.066

4 
4.918

2 
10.42

13 
13.92

61 
71.02

56 

-
0.082

1 
0.196

9 
23.01

58 
0.051

0 
Std. 
Sapma 

2.464
1 

1.287
3 

18.869
8 

0.341
4 

12.69
05 

6.074
5 

6.887
9 

4.369
2 

28.29
25 

0.143
4 

0.148
7 

10.79
98 

0.118
6 

Varyans 
6.071

9 
1.657

1 
356.07

01 
0.116

6 
161.0

492 
36.90

01 
47.44

32 
19.08

99 
800.4

629 
0.020

6 
0.022

1 
116.6

356 
0.014

1 

Çarp kl
k 

2.317
9 

-
1.839

7 
-

8.3627 
2.142

4 
0.141

4 
2.525

8 
0.993

3 
0.255

8 

-
1.362

4 

-
2.242

5 

-
2.506

9 
1.523

5 
3.395

5 

Bas kl k 
11.90

12 
19.62

87 
125.81

85 
5.589

8 
15.27

56 
10.19

36 
4.625

3 
9.331

4 
4.071

1 
11.53

79 
32.67

57 
8.974

2 
15.99

80 
Jarque-
Bera 

3088.
76 

8894.
95 

47116
6.40 

768.6
873 

4623.
62 

2369.
49 

202.0
3 

1237.
37 

262.8
7 

2852.
36 

27777
.34 

1379.
22 

6595.
40 

[0.00
0] 

[0.00
0] [0.000] 

[0.000
] 

[0.000
] 

[0.00
0] 

[0.00
0] 

[0.00
0] 

[0.000
] 

[0.00
0] 

[0.000
] 

[0.000
] 

[0.00
0] 

 

Tablo 3. Korelasyon Katsay lar  Matrisi 

NIM ROA ROE Crisis 
GapCr

d NPL Z 
CapRe

g 
(TA5/T

A) BI LI VolSM 
VolEx

c 

NIM 
1.000

0 

ROA 
0.399

6 
1.000

0 

ROE 
0.162

4 
0.669

6 
1.000

0 

Crisis 

-
0.073

1 

-
0.360

2 

-
0.346

8 
1.000

0 

GapCrd 

-
0.043

4 

-
0.126

9 

-
0.094

0 
0.185

0 
1.000

0 

NPL 
0.176

1 

-
0.303

9 

-
0.372

6 
0.231

0 

-
0.046

6 
1.000

0 

Z 

-
0.120

6 
0.095

7 
0.116

1 

-
0.131

9 

-
0.011

1 

-
0.266

0 
1.000

0 

CapReg 
0.205

3 
0.209

7 
0.067

4 

-
0.001

6 

-
0.091

7 
0.119

9 

-
0.103

0 
1.000

0 

(TA5/T
A) 

-
0.133

1 

-
0.060

0 

-
0.019

8 
0.050

1 
0.051

0 

-
0.071

7 
0.122

6 
0.023

2 1.0000 

BI 

-
0.107

5 

-
0.156

8 

-
0.122

8 
0.043

7 
0.017

5 
0.032

0 

-
0.080

3 

-
0.102

7 
-

0.0725 
1.000

0 

LI 
0.120

0 
0.230

2 
0.261

4 

-
0.134

8 
0.036

9 

-
0.140

6 
0.034

6 
0.014

9 0.0592 

-
0.034

3 
1.000

0 

VolSM 
0.227

6 

-
0.256

8 

-
0.184

0 
0.271

5 
0.085

9 
0.197

9 

-
0.151

0 
0.053

5 
-

0.0880 
0.007

4 
0.025

3 
1.000

0 

VolExc 
0.398

2 
0.287

0 
0.117

3 

-
0.097

4 

-
0.038

5 
0.058

7 

-
0.159

6 
0.400

0 
-

0.0408 

-
0.098

6 
0.054

6 
0.149

8 
1.000

0 
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Tablo 4. Panel Birim Kök Testleri 

NIM ROA ROE GapCrd NPL z 

Levin, Lin ve Chu t Testi1 -9.2666 
**
* 

-
10.9483 

**
* 

-
101.994

0 
**
* 

-
7.5844

6 
**
* 

-
9.9392

9 
**
* -7.9702 

**
* 

Im, Pesaran ve Shin W 
Testi2 -6.8879 

**
* -8.7129 

**
* -26.9252 

**
* 

-
9.9160

3 
**
* 

-
5.0042

1 
**
* 

-
5.6336

3 
**
* 

ADF - Fisher Ki Kare 
Testi2 

218.118
0 

**
* 

237.137
0 

**
* 

260.894
0 

**
* 

248.47
5 

**
* 

181.29
9 

**
* 

183.01
8 

**
* 

PP - Fisher Ki Kare Testi2 
226.040

0 
**
* 

257.372
0 

**
* 

265.295
0 

**
* 

205.91
5 

**
* 

199.83
1 

**
* 

196.24
5 

**
* 

Gecikme Say s 3 2 2 2 2 2 2 

CapReg 
(TA5/TA

) BI LI VolSM VolExc 

Levin, Lin ve Chu t Testi1 
-

3.09596 
**
* 

-
3.36516 

**
* -12.2606 

**
* 

-
5.8443

4 
**
* 

-
7.5902

7 
**
* 

-
5.8585

6 
**
* 

Im, Pesaran ve Shin W 
Testi2 

-
1.03819 -2.2013 ** -10.8216 

**
* 

-
3.5742

2 
**
* 

-
7.0331

1 
**
* 

-
4.5073

4 
**
* 

ADF - Fisher Ki Kare 
Testi2 127.399 ** 141.191 

**
* 280.609 

**
* 

140.63
1 

**
* 

197.50
7 

**
* 

188.12
8 

**
* 

PP - Fisher Ki Kare Testi2 121.559 ** 132.985 
**
* 323.495 

**
* 

148.15
1 

**
* 

173.41
9 

**
* 

74.002
3 

Gecikme Say s 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 uzunluklar , Schwarz bilgi kriterine göre belirlenmi tir. 
(***), (**), (*) test de erlerinin s ras yla %1, %5 ve %10 düzeylerinde anlaml  olduklar n  
göstermektedir. 
 
 

Çal mada tahmin edilen modellerin düzey denklemleri için araç de i ken olarak 
sadece ba ml  de i kenin ilk gecikmesi ile sabit terim kullan lm t r. Fark  al nm  
denklemlerde de, ba ml  de i kenin ilk gecikmesinin yer almas  tercih edilmi tir. Ancak 
tahmin sürecinde kullan lan yaz l m (Stata 13), modellerin fark  al nm  denklemlerine 
standart araç de i ken olarak ba ms z de i kenlerin birinci farklar n  da eklemi tir.  

 
Tüm örneklem ve iki alt örneklem için yap lan analizlerde, önce (1) numaral  model 

bütün olarak tahmin edilmi , ard ndan istatistik olarak anlams z olan katsay lar ç kart larak 
sadece anlaml  katsay lar  içeren rafine tahminlere ula lm t r. Tüm tahminlerin tan  koyma 
s namalar n  (diagnostic tests) geçtikleri görülmektedir. Wald testleri modellerin genel 
anlaml l klar n n yüksek oldu unu göstermektedir. Araç de i kenler setinin geçerlili ini 
s nayan Sargan testinin sonuçlar , tüm modellerde araç de i ken seçiminin do ru oldu unu 
belirtmektedir. Modellerin geçerlili inin bir ba ka ko ulu da, kal nt lar n ikinci dereceden 
ard k ba lan m sorunu göstermediklerinden emin olunmas d r. Bu amaçla Arellano-Bond 
testi kullan lm t r. Birinci farklar  al nm  model kal nt lar na uygulanan birinci (AR(1)) ve 
ikinci mertebeden (AR(2)) ard k ba lan m  s nayan bu testin en az ndan fark  al nm  
kal nt lar n ikinci mertebeden ard k ba lan m sorunlar  bulunmad n  göstermesi beklenir. 
Elde edilen sonuçlar, kal nt lar n hem birinci hem de ikinci mertebeden ard k ba lan mlar  
olmad n  göstermektedir. Tüm bu sonuçlardan kullan lan GMM tahmincisinin etkin oldu u 
anla lmaktad r. 
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Tüm modellerde ba ml  de i kenlerin gecikmelerinin anlaml  katsay  de erleri 
vermesi, banka performans n n geçmi e ba l l k veya süreklilik (persistency) gösterdi ini 
belirtmektedir. Ancak süreklili in düzeyi hem ba ml  de i kene hem de incelenen örnekleme 
göre de i mektedir. Tüm örneklemlerde NIM’in ROA ve ROE’ye oranla süreklili i oldukça 
yüksektir. Buna kar l k ROA ve ROE’nin süreklilikleri yak n de erler vermi tir. Di er yandan 
geli mi  ülkelerde banka performans n n geçmi e ba l l n n yükselen ekonomilere oranla 
daha yüksek oldu u gözlenmi tir. ki alt örneklem aras nda NIM’de yar  yar ya, ROA ve 
ROE’de ise çok daha fazla bir fark oldu u görülmektedir. Yükselen ekonomilerde özellikle 
ROA ve ROE performanslar n n geçmi e ba l l klar  son derece dü üktür. Bütün örneklem 
dikkate al nd nda, dikkate al nan ba ml  de i kene göre 0.11 ila 0.38’lik süreklilik de erleri 
görülür. Bu kabaca alt örneklemlerin ortalamas n  yans tmaktad r. 

 
Örneklemin tamam  dikkate al nd nda, banka krizlerinin banka performans  üzerinde 

güçlü bir etkisi oldu u, ama bu etkinin performans ölçütüne göre de i ti i saptanm t r. NIM 
krizlerden pozitif, ROA ve ROE ise negatif etkilenmektedir. Kriz dönemlerinde faiz 
oranlar nda gözlenen yükseli ler ve karlarda gözlenen dü ü ler nedeniyle, çeli kili gibi 
görünse de bu bulgular sonderece akla yatk nd r. Alt örneklemlerde de, ayn  oranda güçlü 
olmasa da benzer etkile imler göze çarpmaktad r. Ancak geli mi  ekonomilerde NIM ve 
ROA, yükselen ekonomilerde ise ROE üzerinde banka krizlerinin anlaml  bir etkisi oldu u 
belirlenememi tir. Anlaml  bulunan etkiler de, yukar daki de erlendirmelerle tutarl d r. Küresel 
kriz sonras  dönemde sistemik banka krizlerinin öncü bir göstergesi olarak kabul edilen kredi 
aç n n (credit-to-GDP gap), ana ve alt örneklemlerde neredeyse tüm performans 
ölçütleriyle anlaml  negatif bir ili kisi oldu u belirlenmi tir. Sadece yükselen ekonomilerde 
ROA için anlaml  bir katsay  de eri elde edilememi tir. Bu yeni say labilecek bir bulgu olsa 
da, beklenmedik yap da da de ildir. Banka sistemindeki sistemik riskin yükselmesi, 
bankalar n performanslar n  olumsuz etkilemesi beklenen bir sonuçtur ve krizlerle performans 
aras ndaki etkile imi de desteklemektedir. 

 
üpheli kredilerle banka performans  aras ndaki ili ki de hemen hemen banka 

krizleriyle benzer yap dad r. Geli mi  ekonomilerde ROE ve yükselen ekonomilerde NIM ile 
anlaml  istatistiksel ili kileri oldu u belirlenememi  olsa da, gerek bu örneklemlerdeki di er 
performans ölçütleri, gerekse tüm örneklemde anlaml  bir de i kendir. NIM üzerindeki etkisi 
pozitif, di er performans ölçütleri üzerindeki etkisi ise negatif olarak saptanm t r. Faiz 
oranlar  artt kça, üpheli kredilerin yükselmesi beklenen bir durumdur. Benzer ekilde üpheli 
kredilerin art  karl l  da dü ürecektir. Dolay s yla yine ilk bak ta çeli kili gibi görülebilecek 
katsay  i aretleri beklenen do rultudad r. 

 
Bankalar n risk alma e ilimilerini ve finansal dayan kl l klar n  yans tan Z skorunun 

katsay  de erleri modelden modele göre de i mektedir.8 Finansal sa laml ktan ödün verilip 
daha fazla risk al nd kça karl l n artaca  dü üncesi alt nda pozitif, a r  risklili in 
performans  olumsuz etkileyece i dü üncesi alt nda da negatif etkile im söz konusu olabilir. 
Ama genelde bu de i ken için pozitif katsay  de erleri finansal sa laml kla karl l n do ru 
orant l  oldu u eklinde yorumlanmal d r. Bu itibarla i aretleri de i se de bu de i kenin 
verdi i anlaml  katsay  de erleri makul s n rlar içerisindedir. Bütün örneklem göz önüne 
al nd nda Z skoru NIM ile negatif, ROA ve ROE ile pozitif ili ki içindedir. ROE ile anlaml  bir 
ili kisi gözlenemese de, geli mi  ekonomilerde de benzer bir durum söz konusudur. Ancak 
yükselen ekonomiler için sadece NIM ile pozitif bir etkile im belirlenebilmi tir. 

 
Zorunlu sermaye ile performans aras nda da çeli kili ili kiler oldu u görülmektedir. 

Geli mi  ülkelerde NIM ve ROE ile beklendi i gibi negatif ili ki içinde olan zorunlu sermaye, 
yükselen ekonomilerde ROA ile negatif olsa da NIM ile pozitif ili kilidir. Bu çeli ki bütün 
örneklemde daha belirgin hale gelmektedir. ROE ile anlaml  bir ili ki bulunamam t r. 
statistiki olarak anlaml  ili ki içinde oldu u di er iki performans ölçütüyle etkile imi pozitiftir. 
Performans literatüründeki di er baz  çal malar n bulgular  da bu ekilde çeli kilidir (Örne in 
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Abulescu, 2015, Dietrich ve Wanzenried, 2014). Ancak genellikle istikrara hizmet etse de, 
zorunlu sermaye art lar n n banka performans n  dü ürece ine inan lmaktad r. Çünkü banka 
daha çok ihtiyati kaynak ay rd kça, kazanç getiren operasyonlar na tahsis etti i kaynak 
miktar  dü mektedir. 

 
lgili ülkede banka piyasas n n yap s n  tasvir eden yo unla ma oran  (TA5/TA), Boone 

ve Lerner endeksleri de ilginç sonuçlar vermi tir. Tüm örneklem dikkate al nd nda Boone 
endeksi negatif, yo unla ma oran  ve Lerner endeksi pozitif ve anlaml  katsay lar üretmi tir. 
Alt örneklemlerde de sonuçlar benzer, ama daha az belirgindir. Genel anlamda sektörün 
rekabet yap s n n performans üzerinde güçlü etkileri oldu u ve yo unla man n performans  
pozitif etkiledi i söylenebilir. Varl k fiyatlar ndaki oynakl klar ile performans ili kisini analiz 
etmek için modele dahil edilen sermaye piyasas  oynakl  ve kur oynakl  de i kenleri de 
anlaml  katsay  de erleri üretmi tir. Ama bunlar n da birbirleriyle tutarl  ekilde ayn  
do rultuda de er ürettiklerini söylemek güçtür. Negatif katsay  de erlerinin fazlal na 
bak larak, aktif fiyatlar ndaki oynakl klar n banka performans n  olumsuz etkiledikleri 
söylenebilir. Yine de bu bulguya ihtiyatl  yakla lmas nda yarar vard r. Daha ileri deneysel 
çal malarla, bu bulgunun do rulanmas  gerekmektedir. 

 
4. Sonuç 
 

Oldukça geni  banka performans  literatürü incelendi inde, karl l a dayal  
performans n ço unlukla banka temelli, piyasa temelli ve makro ekonomik de i ken setleriyle 
aç klanmaya çal ld  görülmektedir. Buna kar n genelde finansal istikrar n ve özelde 
banka sisteminin istikrar n n banka performans na etkileri oldukça az incelenmi tir. Oysa 
küresel kriz sonras  dönemde özellikle geli mi  ekonomilerde bankalar n önemli zararlara 
u rad klar , hatta baz lar n n iflas ettikleri bilinmektedir. Bu tespitler nda çal mada 46 
geli mi  ve yükselen ekonominin banka sistemleri incelenmi  ve banka performans n n 
istikrara dayal  belirleyicileri analiz edilmi tir. Analizler bütün örneklemin yan  s ra, geli mi  
ve yükselen ekonomiler olarak alt örneklemler eklinde ayr  ayr  da uygulanm t r. Analiz 
yöntemi olarak iki a amal  sistem dinamik panel veri modelleri kullan lm t r. Elde edilen 
bulgular, analizlerde dikkate al nan tüm performans ölçütlerinin banka krizleri ba ta olmak 
üzere banka sisteminin istikrar n n farkl  boyutlar n  yans tan de i kenlerden etkilendiklerini 
aç kça göstermektedir. Kriz gibi baz  aç klay c  de i kenlerin performans ölçütüne göre etki 
ekilleri de i mektedir. Örne in kriz zamanlar nda kredi faiz oranlar  artt ndan, NIM krizden 

pozitif etkilenmektedir. Oysa ROA ve ROE gibi di er performans ölçütleri üzerinde bu etki 
negatif ölçülmü tür. Kredi aç , üpheli krediler, Z skoru ve zorunlu sermaye gibi 
de i kenlerin de banka performans n  etkiledikleri, ancak bu etkilerin yine baz  ölçüte ve alt 
örnekleme göre de i ebildi i gözlenmi tir. Geli mi  ve yükselen ekonomilerin yap sal 
özellikleri aras ndaki farkl l klar, baz  de i kenlerin neden modelden modele farkl  katsay  
de eri ürettiklerini büyük oranda aç klamaktad r. stikrar  yans tan ba ms z de i kenler 
içinde kredi aç  özel bir yere sahiptir. Küresel kriz sonras  dönemde sistemik banka 
krizlerinin öncü bir göstergesi olarak kabul edilen ve BIS taraf ndan kullan m  tavsiye edilen 
bu de i kenin banka performans n  negatif etkiledi i belirlenmi tir. Üstelik bu etki hem ana 
hem de alt örneklemlerde tüm performans ölçütleri için geçerlidir. Söz konusu de i ken 
üzerine yap lan çok ülkeli deneysel çal malar henüz az oldu undan, bu bulgu çal man n 
ilgili literatüre önemli bir katk s  olarak de erlendirilebilir.  
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Tablo 5. Geli mi  Ekonomilerde Banka Performans n n Belirleyicilerinin Sistem 
Dinamik Panel Veri Tahminleri 

 

NIM ROA ROE 

Katsa
y  

z 
Test
i 

Kats
ay  

z 
Test
i 

Katsa
y  

z 
Testi 

Katsa
y  

z 
Testi 

Katsa
y  

z 
Test
i 

Kats
ay  

z 
Testi 

 

-
0.157

47 

-
0.44

0 

-
0.50

09 

-
2.03

0 ** 
0.362

10 
1.52

0 
0.245

53 
1.41

0 
27.15

34 
2.65

0 ** 
16.1
540 

3.98
0 

**
* 

1 

0.555
0 

5.48
0 

**
* 

0.62
24 

18.1
80 

**
* 

0.157
31 

3.22
0 

**
* 

0.237
23 

9.63
0 

**
* 

0.316
0 

4.03
0 

**
* 

0.35
61 

15.0
70 

**
* 

1 

0.198
1 

1.27
0 

-
0.043

16 

-
0.51

0 

-
2.954

7 

-
0.91

0 

-
6.32

49 

-
10.0

30 
**
* 

2 -
0.006

3 

-
3.35

0 
**
* 

-
0.00

74 

-
6.10

0 
**
* 

-
0.002

43 

-
1.20

0 

-
0.004

72 

-
2.73

0 
**
* 

-
0.044

4 

-
0.98

0 

-
0.06

92 

-
2.98

0 
**
* 

3 
0.044

2 
2.79

0 
**
* 

-
0.084

38 

-
3.18

0 
**
* 

-
0.043

41 

-
4.07

0 
**
* 

1.150
4 

1.15
0 

4 -
0.013

9 

-
1.32

0 

-
0.01

45 

-
1.99

0 ** 
0.053

82 
3.09

0 
**
* 

0.066
19 

5.56
0 

**
* 

0.359
1 

1.32
0 

5 

-
0.036

3 

-
3.63

0 
**
* 

-
0.02

16 

-
4.42

0 
**
* 

0.002
61 

0.20
0 

-
1.271

1 

-
1.85

0 * 

-
0.26

17 

-
2.11

0 ** 

1 

-
0.000

8 

-
0.94

0 

-
0.003

54 

-
2.06

0 ** 

-
0.003

31 

-
2.99

0 
**
* 

-
0.059

8 

-
1.89

0 * 

-
0.08

26 

-
4.78

0 
**
* 

2 

-
1.224

8 

-
1.42

0 

-
0.78

98 

-
3.47

0 
**
* 

0.625
62 

0.71
0 

-
14.60

23 

-
1.05

0 

3 
1.564

9 
3.16

0 
**
* 

1.23
34 

7.58
0 

**
* 

-
0.146

24 

-
0.49

0 

-
6.327

7 

-
0.58

0 

1 

0.018
8 

3.22
0 

**
* 

0.02
52 

8.99
0 

**
* 

-
0.025

93 

-
5.60

0 
**
* 

-
0.032

06 

-
14.4

90 
**
* 

-
0.189

8 

-
1.47

0 

2 
0.799

7 
0.35

0 
6.566

83 
2.99

0 
**
* 

4.358
96 

3.19
0 

**
* 

-
50.43

79 

-
0.96

0 

Wald Testleri: 

2 
1782.
76 

[0.0
00] 

2552
.68 

[0.0
00] 

4025.
28 

[0.00
0] 

9401.
81 

[0.00
0] 

2213.
88 

[0.0
00] 

1088
.04 

[0.00
0] 

Arellano-Bond Testleri: 
z 
Testi 

z 
Testi 

z 
Testi 

z 
Testi 

z 
Testi 

z 
Testi 

AR(
1) 

-
2.304
3 

[0.0
21] 

-
2.47
76 

[0.0
13] 

-
2.024
6 

[0.04
3] 

-
2.293
1 

[0.02
2] 

-
1.971
5 

[0.0
49] 

-
2.35
21 

[0.01
8] 

AR(
2) 

-
1.084
4 

[0.2
78] 

-
0.83
82 

[0.4
02] 

-
1.354
6 

[0.17
6 ] 

-
1.271
9 

[0.20
3] 

-
0.905
7 

[0.3
65] 

-
0.92
14 

[0.35
6] 

Sargan Testleri: 

2 
18.94
03 

[1.0
00] 

17.1
946 

[1.0
00] 

12.99
05 

[1.00
0] 

19.67
13 

[1.00
0] 

15.48
12 

[1.0
00] 

20.0
033 

[1.00
0] 

(***), (**), (*) z testlerinin s ras yla %1, %5 ve %10 düzeylerinde anlaml  olduklar n  göstermektedir. 
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Tablo 6. Yükselen Ekonomilerde Banka Performans n n Belirleyicilerinin Sistem 
Dinamik Panel Veri Tahminleri 

 

NIM ROA ROE 

Katsa
y  

z 
Test
i 

Katsa
y  

z 
Test
i 

Katsa
y  

z 
Test
i 

Katsa
y  

z 
Test
i 

Katsa
y  

z 
Test
i 

Katsa
y  

z 
Test
i 

 

-
1.010

21 

-
0.54

0 

-
1.589
58 

-
3.78
0 

**
* 

-
1.397

41 

-
2.44

0 ** 

-
0.874

20 

-
2.74

0 
**
* 

-
8.540

63 

-
0.38

0 
5.721

28 
2.82

0 
**
* 

1 

0.242
69 

3.61
0 

**
* 

0.259
73 

9.33
0 

**
* 

0.074
69 

0.58
0 

0.159
98 

1.95
0 * 

0.060
465 

2.99
0 

**
* 

0.040
32 

6.68
0 

**
* 

1 

0.466
19 

0.64
0 

1.147
88 

4.31
0 

**
* 

-
1.478

63 

-
1.64

0 * 

-
0.032

19 

-
2.54

0 ** 
9.526

53 
1.13

0 
2 -

0.052
29 

-
3.02

0 
**
* 

-
0.054

18 

-
7.17

0 
**
* 

-
0.019

97 

-
1.52

0 

-
0.728

06 

-
2.83

0 
**
* 

-
0.929

73 

-
6.30

0 
**
* 

3 
0.007

86 
0.25

0 

-
2.495

31 

-
0.66

0 

-
5.280

57 

-
1.90

0 * 

-
1.236

40 

-
1.69

0 * 

-
0.464

50 

-
3.12

0 
**
* 

4 0.049
86 

0.68
0 

0.079
06 

2.08
0 ** 

0.051
28 

1.59
0 

0.743
32 

2.08
0 ** 

5 
0.101

60 
1.01

0 
0.164

63 
6.85

0 
**
* 

-
0.031

38 

-
2.15

0 ** 

-
0.047

84 

-
2.49

0 ** 
1.009

79 
0.86

0 

1 

0.012
31 

0.64
0 

0.007
64 

1.90
0 * 

0.003
14 

0.88
0 

0.003
35 

2.53
0 ** 

0.167
03 

2.05
0 ** 

2 

-
4.003

04 

-
0.40

0 
2.659

43 
1.94

0 * 
2.667

42 
3.11

0 
**
* 

68.81
895 

1.28
0 

3 
5.883

58 
1.35

0 
5.109
18 

5.48
0 

**
* 

-
0.017

66 

-
2.36

0 ** 

-
0.023

41 

-
2.62

0 
**
* 

14.47
330 

1.01
0 

31.53
532 

6.43
0 

**
* 

1 

0.004
83 

0.59
0 

-
0.254

63 

-
0.11

0 

-
0.012

13 

-
0.07

0 

2 
2.945

81 
0.68

0 
0.094

79 
3.01

0 
**
* 

0.100
14 

3.97
0 

**
* 

-
8.454

24 

-
0.31

0 

Wald Testleri: 

2 
1218.
80 

[0.0
00] 

1072.
72 

[0.0
00] 

1678.
75 

[0.0
00] 

492.7
6 

[0.0
00] 

2413.
75 

[0.0
00] 

585.3
3 

[0.0
00] 

Arellano-Bond Testleri: 
z 
Testi 

z 
Testi 

z 
Testi 

z 
Testi 

z 
Testi 

z 
Testi 

AR(
1) 

-
1.890
9 

[0.0
58] 

-
1.947
7 

[0.0
51] 

-
1.958
6 

[0.0
50] 

-
2.260
3 

[0.0
24] 

-
1.783
5 

[0.0
74] 

-
1.701
2 

[0.0
89] 

AR(
2) 

1.094
2 

[0.2
73] 

1.393
2 

[0.1
63] 

-
0.379
4 

[0.7
04] 

-
0.480
1 

[0.6
31] 

-
0.892
6 

[0.3
72] 

0.017
9 

[0.9
85] 

Sargan Testleri: 

2 
12.63
47 

[1.0
00] 

15.31
80 

[1.0
00] 

7.083
9 

[1.0
00] 

14.44
44 

[1.0
00] 

6.017
402 

[1.0
00] 

14.56
89 

[1.0
00] 

(***), (**), (*) z testlerinin s ras yla %1, %5 ve %10 düzeylerinde anlaml  olduklar n  göstermektedir. 
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Tablo 7. Bütün Örneklem çin Banka Performans n n Belirleyicilerinin Sistem Dinamik 
Panel Veri Tahminleri 

 

NIM ROA ROE 

Katsay  
z 
Testi 

Katsay
 

z 
Testi Katsay  

z 
Testi Katsay  

z 
Testi Katsay  

z 
Testi 

 

-
1.1484

7 
-

6.990 
**
* 

-
0.5141

3 
-

4.410 
**
* 

-
0.6705

3 
-

6.500 
**
* 8.57950 

3.43
0 

**
* 6.25213 4.530 

**
* 

1 

0.3863
5 

64.50
0 

**
* 

0.2465
2 

14.58
0 

**
* 

0.2606
2 

44.28
0 

**
* 0.11605 

15.2
30 

**
* 0.11408 

23.76
0 

**
* 

1 

0.1556
7 2.570 ** 

-
0.2732

9 
-

5.440 
**
* 

-
0.2000

0 
-

3.170 
**
* 

-
4.09810 

-
4.38

0 
**
* 

-
4.60421 

-
9.110 

**
* 

2 -
0.0075

2 
-

7.020 
**
* 

-
0.0079

1 
-

4.680 
**
* 

-
0.0083

6 
-

4.990 
**
* 

-
0.15162 

-
4.36

0 
**
* 

-
0.16517 

-
5.560 

**
* 

3 
0.0411

0 8.770 
**
* 

-
0.0400

6 

-
10.61

0 
**
* 

-
0.0360

0 
-

9.530 
**
* 

-
0.16149 

-
1.58

0 
-

0.20180 
-

4.720 
**
* 

4 -
0.0309

0 

-
12.15

0 
**
* 

0.0423
6 6.040 

**
* 

0.0528
9 

12.45
0 

**
* 0.37377 

3.04
0 

**
* 0.37135 5.330 

**
* 

5 
0.1059

9 8.670 
**
* 

0.0409
5 8.090 

**
* 

0.0376
2 6.870 

**
* 

-
0.12170 

-
1.27

0 

1 

0.0064
9 9.330 

**
* 

0.0050
5 4.690 

**
* 

0.0059
6 8.750 

**
* 0.02037 

1.68
0 * 

2 

-
1.4904

3 
-

6.190 
**
* 

-
1.7835

4 
-

6.050 
**
* 

-
1.9275

9 
-

6.200 
**
* 

-
21.9523

4 

-
2.51

0 ** 

-
18.1655

2 
-

4.430 
**
* 

3 
2.8363

1 
11.93

0 
**
* 

1.0639
7 3.760 

**
* 

1.1893
4 6.340 

**
* 

15.9791
5 

5.05
0 

**
* 

18.3865
4 7.260 

**
* 

1 

0.0231
0 

17.27
0 

**
* 

-
0.0217

0 

-
18.19

0 
**
* 

-
0.0213

8 

-
19.70

0 
**
* 

-
0.23749 

-
8.91

0 
**
* 

-
0.21566 

-
10.16

0 
**
* 

2 
2.3646

8 6.690 
**
* 

0.7054
0 2.260 ** 

0.7720
7 1.940 * 3.24756 

0.37
0 

Wald Testleri: 

2 
31857.
67 

[0.00
0] 

4726.2
8 

[0.00
0] 

14467.
91 

[0.00
0] 8659.34 

[0.00
0] 

11082.0
1 

[0.00
0] 

Arellano-Bond Testleri: 

z Testi z Testi z Testi z Testi z Testi 
AR(
1) -1.996 

[0.04
6] 

-
3.0768 

[0.00
2] -3.1138 

[0.00
2] -2.6592 

[0.00
8] -2.6052 

[0.00
9] 

AR(
2) 1.0723 

[0.28
4] 

-
1.2543 

[0.20
9] -1.2266 

[0.22
0] -1.1981 

[0.23
1] -1.1352 

[0.25
6] 

Sargan Testleri: 

2 
39.941
4 

[1.00
0] 

37.876
3 

[1.00
0] 

39.440
9 

[1.00
0] 38.9488 

[1.00
0] 37.0541 

[1.00
0] 

(***), (**), (*) z testlerinin s ras yla %1, %5 ve %10 düzeylerinde anlaml  olduklar n  
göstermektedir. 
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Di er taraftan banka performans n n hem rekabet ko ullar ndan hem de varl k 
fiyatlar n n oynakl klar ndan ciddi olarak etkilendi i de saptanm t r. Banka sisteminin rekabet 
yap s n n, sistemin istikrar  üzerinde önemli etkileri oldu u öteden beri bilinmektedir. 
Dolay s yla bu gibi de i kenlerin performans üzerindeki etkileri istikrar-performans 
etkile iminin dolayl  boyutunu olu turmaktad r. Bu ba lamda varl k fiyat  hareketlerinin 
performans üzerindeki etkilerine dair bulgular da yenilikçi olarak kabul edilebilir. Geçmi te 
erken uyar  modelleri, banka krizleri ve di er finansal krizleri konu alan deneysel 
çal malarda varl k fiyatlar n n etkisi üzerinde durulmu tur. Ancak bu de i kenlerin banka 
performans na etkileri fazla irdelenmemi tir. Varl k fiyatlar n n performansa etkileri ele al nan 
performans ölçütüne göre de i mektedir. Bu nedenle tutarl  bulgulardan söz edilmesi zordur. 
Bununla birlikte, fiyat oynakl klar n n performans  etkiledikleri de inkar edilemez aç k bir 
bulgudur. Ula lan bulgular istikrar performans ili kisine dair temel tespitler yapmaya imkan 
vermektedir. Ama bu bulgulardan hareketle kesin yarg lara varmak da do ru olmayacakt r. 
Gelecek çal malarda konunun banka baz nda ve çok say da ülkeyi içeren daha kapsaml  
örneklemler kullan larak detayl  bir ekilde ara t r lmas  gerekmektedir.  
 

Ek Tablo 1. Analiz Edilen Örneklemde Yer Alan Ülkeler 

Geli mi  Ekonomiler Yükselen Ekonomiler 
A.B.D. rlanda Arjantin Rusya  
Almanya spanya Brezilya ili 
Avustralya srail Bulgaristan Tayland 
Avusturya sveç Çek Cumhuriyeti Türkiye  
Belçika sviçre Çin Ukrayna 
Danimarka talya Endonezya Venezuela 
Estonya zlanda Güney Afrika Yunanistan 
Finlandiya Japonya Hindistan 
Fransa Kanada Macaristan 
Güney 
Kore Norveç Malezya 
Hollanda Portekiz Meksika 
Hong 
Kong Slovak Cumhuriyeti Polonya 
ngiltere Yeni Zellanda Romanya 
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Dipnotlar 
 

1  Farkl  zaman aral klar nda Türk banka sistemini ele alan her iki çal mada da; krizlerin ROA ve ROE’yi negatif, 
ancak NIM’i pozitif etkiledi i tespit edilmi tir. 

2  Kamarudin vd. (2016), banka büyüklü ü, likidite, ekonomik büyüme ve piyasa yo unla mas  gibi de i kenlerin 
kamu bankalar n n karl l n  negatif etkilerken, özel bankalar n karl l klar n  pozitif etkilediklerini tespit 
etmi lerdir. Kapitalizasyon, kredi riski ve enflasyon gibi de i kenler ise, kamu banka karlar n  pozitif, özel 
banka karlar n  ve etkinli ini negatif etkilemektedir. 

3  Bhimjee vd. (2016) çal mas , hem analiz etti i örneklem hem de analiz yöntemi olarak di erlerinden 
farkl la maktad r. Çal mada panel-rejim de i imi (panel regime-switching) modellerine dayal  analizler 
yapm t r. 

4  Ramlan ve Adnan’ n (2016) Malezya, Rashid ve Jabeen’in (2016) Pakistan üzerine kar la t rmal  çal malar  
da önemlidir. Say lan bu çal malar do rudan krizin performansa etkilerini ele almam  olsalar da inceledikleri 
dönem itibariyle, küresel kriz döneminde yükselen ekonomilerde geleneksel bankalar ile slami bankalar n 
karl l klar na dair önemli tespitleri vard r. Örne in fakl  banka türlerinin karl l k bile enlerinin de farkl la t  ve 
maliyet unsurlar n n di er bile enlere oranla karl l a daha güçlü etkileri oldu u gözlenmi tir. 

5  Ancak bu yak nsama aktif kompozisyonlar  ve risk ölçütlerinin de yak nsad  eklinde yorumlanmamal d r. 
Çünkü bütün örneklem ve özellikle kriz öncesi dönem ele al nd nda bir yak nsamadan söz edilemez.  

6  Çok ülkeli çal malarda makro ekonomik veriler genellikle IMF World Economic Outlook ve World Bank gibi 
kaynaklardan derlenmektedir. Ülkeden ülkeye veri tan mlamalar  de i mektedir. Örne in enflasyon oran  baz  
ülkelerde GSY H deflatörünü, baz lar ndaysa tüketici fiyat istatistikleri temel al narak hesaplanm t r. Faiz 
oranlar  da ilgili ülkedeki finansal piyasa ve araçlara göre de i iklik göstermektedir. Verinin derlendi i 
kaynaktan ileri gelen bu farkl l klar, analiz edilen panel veri setlerinde ilgili ülkeyi temsil eden kesitlere 
yans maktad r. Dolay s yla Dietrich ve Wanzenried (2014), Capraru ve Ihtanov (2014) gibi çal malarda makro 
ekonomik veriler ilgili ülkeye özgü olmaktad r. 

7  Ard k ba lan ml  parametrelerin say s  artt nda, birim etkinin varyans n n hata terimleri vektörünün 
varyans na oran  a r  ölçüde yükseldi inde, veya kesit ba na gözlem say s  dü ükken fark al nd nda ciddi 
sorunlar do abilmektedir. Bu konuda daha detayl  teknik aç klamalar için Tato lu’nun (2013: 85-86) 
çal mas na bak labilir. 

8  Bilindi i gibi z skoru banka temelinde bir istikrar ölçütüdür. Bankalar n ödeme güçlerinin veya finansal 
sa laml klar  temsil eden bu ölçüt, olas  operasyonel risklere kar  tampon niteli indeki sermaye ve getiriler ile 
getiri oynakl  temelinde riskin ili kisini yans tmaktad r. Bu oran artt kça bankalar n yükümlülüklerini yerine 
getirme güçlerinin artt na, dü tükçe de yükümlülüklerini kar lama güçlerinin dü tü üne hükmedilebilir. Yani 
Z skorunun dü mesi bankalar n mali bünyelerinin zay flad na ve daha riskli hale geldiklerine i aret 
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. 
JEL Classification: G02, G18, G28, D14, D18. 
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1. Giri  
Türkiye’de kredi kart  piyasas , olumlu ekonomik ko ullar nedeniyle 2000’li y llar n 

ba ndan itibaren h zla büyümü tür. 2002-2012 y llar  aras nda kart say s  y ll k ortalama 
yüzde 13 büyümeyle 15,7 milyondan 54,3 milyona, toplam i lem hacmi y ll k ortalama yüzde 
30 büyümeyle 24 milyar TL’den 361 milyar TL’ye yükselmi tir (BKM).1 Bu h zl  büyüme 
sürecinde birçok sorun gündeme gelmi tir. Bu sorunlar n bir taraf  olan bankalar hakk nda, 
rekabet eksikli i nedeniyle yüksek fiyatlar dayatt , ciddi karlar elde etti i, risk 
de erlendirmesi yapmadan sokaklarda kredi kart  da tt , reklam ve kampanyalarla 
harcamay  ve borçlanmay  özendirdi i gibi ele tiriler yap lm t r. Ayn  zamanda, di er taraf 
olan tüketicilerin, kredi kartlar n  do ru kullanmad klar , finansal bilgi ve becerilerinin eksik 
oldu u, gelir-gider dengesini kuramad klar , gereksiz harcama yapt klar , fazla miktarda ve 
yüksek maliyetle borçland klar  eklinde ele tiriler de mevcuttur.  

 
2000’li y llar n ilk yar s nda sektördeki yüksek konsantrasyon, bankalar n yüksek 

karl l , yüksek kredi kart  faiz oranlar , h zla artan kredi kart  borçlulu u, temerrüt, takip ve 
icra vakalar  kamuoyunu, politika yap c lar  ve ara t rmac lar  epey me gul etmi tir. Kredi 
kart  piyasalar n kendili inden rekabetçi yap ya ula amayabilece ine dair görü lerin de  
etkisiyle, 2006 y l nda 5464 say l  Kanun ile kredi kart  faiz oranlar n  belirleme yetkisi Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankas na verilmi tir. Kuramsal ve ampirik çal malar kredi kart  
sektöründe rekabetçi yap n n olu mas n  engelleyen unsurlar olarak talep taraf nda 
tüketicilerin kredi kart  taleplerinde fiyat esnekli inin az olu una ve arz taraf nda bankalar ile 
tüketiciler aras ndaki bilgi asimetrisine i aret etmektedirler. Tüketicilerin kredi kart  faizlerine 
kar  cok duyarl  olmamalar n n nedenleri olarak alternatif arama/kart de i tirme 
maliyetlerinin yüksek olu u ve tüketicilerin genelde, irrasyonel bir ekilde, planlad klar ndan 
daha fazla harcama yapmalar  gösterilmi tir.  

 
2006 y l ndaki 5464 say l  Kanun ile minimun ödeme miktar , faiz hesaplama yöntemi, 

limitler, ba vuru yap lmadan kredi kart  verilmemesi gibi bankalar n gelirlerini etkileyen birçok 
unsura s n rlamalar getirilmi , böylece, faizlerle beraber, bankalar n karl l k ve piyasa 
güçlerinde de önemli dü ü ler ya anm t r (Ak n vd. 2013). Ancak, tüketicilerin lehine yap lan 
bu düzenlemelere ra men, Tablo 1’de görüldü ü üzere, kredi kartlar  ile ilgili sorunlarda bir 
dü ü  ya anmamas , bu sorunlarda tüketicilerin de bir pay  olabilece ine i aret etmektedir.2 
Bu dönemde kredi kart  harcamalar n  ve borçlanmalar n  azaltmak için 2010, 2013, 2014 
y llar nda BDDK taraf ndan, makroihtiyati tedbirler çerçevesinde, minimum ödeme miktarlar  
art r lm , kart limitleri gelirler ile ili kilendirilmi , temerrüt durumlar nda kart kullan m  
s n rland r lm , maksimum taksit say lar  azalt lm , ileti im ve kuyumculuk ürünlerinde taksit 
uygulamalar  kald r lm t r.  
 
Tablo 1: Faizler ve Takip Oran  

Y l Sonu Akdi 
Faiz 
(%) 

Gecikme 
Faizi 
(%) 

Kart 
Say s   

(Milyon) 

Ki i Ba  
Ortalama  

Kart Say s * 

Takibe 
Giren Ki i 
Say s **  

Takip 
Oran 3 

(%) 

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 Kart  statistikleri) 
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Bu çal mada kredi kart  sorunlar yla ilgili olarak tüketiciler taraf na odaklan lacakt r. 
2009 May s ay nda gerçekle tirilen ve bir Tübitak projesi olan “Kredi Kart  Kullan m  
Ara t rmas ” verileriyle tüketicilerin kredi kart  kullanma pratikleri incelenecektir. Temerrüt ve 
takip sorunlar n  azaltmak için bu pratiklerinde iyile tirilmesi/düzeltilmesi gereken yönler olup 
olmad  belirlenecektir. Veriler tüm kredi kart  kullan c lar n  temsil edecek ekilde rassal 
olarak 22 ehir ve 9 kasabadan seçilmi  2576 ki iyle yap lan anket çal mas  sonucunda 
toplanm t r. lk olarak, tüketicilerin kredi kartlar n  neden kulland klar , nas l seçtikleri, ne 
kadar ara t rma yapt klar , memnuniyetleri, faiz ve faiz d  özelliklere duyarl l klar , kart 
arama ve de i tirme maliyetleri, ard ndan ise, neden borçland klar  ve temerrüde dü tükleri, 
fazla harcama yap p yapmad klar , finansal bilgi düzeyleri, rasyonel olmayan davran larda 
bulunup bulunmad klar , finansal e itimin gerekli olup olmad , getirilen son s n rlamalar n 
yerinde olup olmad  gibi konulara k tutulmaya çal lacakt r. Ankete kat lan ki iler, 
kartlar n  sadece ödeme arac  olarak kullanan ve hiçbir zaman borçlanmayan Düzenli 
kullan c lar, borç alan fakat her zaman en az “minimum ödeme miktar ” kadar ödeme yaparak 
temerrüt veya takip sorunu ya amayan Min(+) kullan c lar, minimumun ödeme miktar n n 
alt nda ödeme yaparak temerrüde dü en Min(-) kulan c lar ve Takip sürecine girenler olarak 
dört gruba ayr lm t r. Böylece, kredi kart  sorunu ya amayan kullan c lar ile temerrüde dü en 
ve takibe giren kullan c lar aras nda sosyoekonomik, demografik ve davran sal farkl l klar 
olup olmad  anla lmaya çal lacakt r. Çal mam z, son derece kapsaml  bir anket olan 
Kredi Kart  Kullan m  Ara t rmas ’n n tüm sonuçlar n  basit betimleyici istatistikler ve analizler 
kullanarak özetlemekte, böylece piyasa kat l mc lar na, politika yap c lara ve 
akademisyenlere bu konularda k tutmay  hedeflemektedir. 

 
Çal mam z sonucunda tüketicilerin özellikle taksitlendirme ve tüketimi zamana yayma 

amac yla kart edindikleri, kartlar n  seçerken en çok bankac l k hizmetlerine önem verdikleri, 
yani öncelikle bankalar n  seçtikleri, kart özellikleri hakk nda fazla ara t rma yapmad klar , 
kartlar n faiz ve y ll k kullan m ücreti gibi fiyat özelliklerine pek dikkat etmedikleri, bonus, mil, 
prestij gibi fiyat d  özelliklerine fiyat özelliklerinden daha çok önem verdikleri, kart 
de i tirme maliyetinin banka de i tirmekten kaynakland , dile getirilen yo un ikayetlere 
ra men kart memnuniyetlerinin oldukça yüksek oldu u ortaya ç kmaktad r. Ayr ca,  özellikle 
temerrüde dü en ve takibe giren kullan c lar n ciddi bir finansal okuryazarl k sorunu oldu u, 
bu kullan c lar n kredi kartlar n n özelliklerini anlamad klar , kredi kartlar  ile ne zaman ve 
nas l borçlan lmas  gerekti ini bilmedikleri, ödeme hizmetlerinin sa lad  kolayl klar 
nedeniyle gereksiz al veri  yapabildikleri ve bu nedenle yüksek maliyetlerle borçlanmak 
zorunda kald klar  görülmektedir. Özellikle bu tür kullan c lar  hedef alan finansal e itim 
politikalar n n kredi kart  sorunlar n  azaltma ve istikrar /refah  art rma potansiyelinin yüksek 
oldu u anla lmaktad r.4 

 
Gelecekte yap lacak kredi kart  piyasas  düzenlemelerinin istenilen sonuçlar  vermesi 

için öncelikle tüketicilerin al kanl klar n n, davran  biçimlerinin, finansal okuryazarl k 
düzeylerinin ve varsa irrasyonelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu ba lamda 
çal mam z politika yap c lar n daha sa l kl  kararlar vermesine katk  sa layacakt r. Ayr ca, 
kredi kart  sa lay c s  bankalar n mü terileri hakk nda elde edecekleri ayr nt l  bilgiler do ru 
mü teri memnuniyeti/sadakati programlar  geli tirmesine olanak sa layacakt r.  
Çal mam z n ikinci k sm nda literatür özetlenecek, üçüncü k sm nda örneklem anlat lacak ve 
veriler tan t lacakt r. Dördüncü k s mda, tüketicilerin kredi kart  tercihleri ve memnuniyetleri ile 
kart de i tirme ve alternatif arama maliyetleri incelenecektir. Be inci k s mda kredi kart  
sorunlar nda finansal okuryazarl n bir etkisi olup olmad  ara t r lacakt r. Alt nc  k s m 
sonuçlar  özetleyecektir. 

 
2. Literatür Özeti 
 
Kredi kart  faiz oranlar n n rekabetçi seviyelere gelmesini engelleyebilecek piyasa 

aksakl klar  hakk nda birçok görü  öne sürülmü tür.5 Örne in, Ausubel (1991) talep 
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taraf nda, alternatif arama/kart de i tirme maliyetleri ve bir tak m tüketici irrasyonellikleri 
nedeniyle fiyat esnekli inin az olu una, arz taraf nda ise bankalar ile kart kullan c lar  
aras ndaki bilgi asimetrisine dikkat çekmi tir. Ausubel kart kullan c lar n  üç gruba ay rm t r: 
Kredi kart  bakiyesini her zaman tam olarak ödeyen ve hiçbir zaman borçlanmayan düzenli 
kullan c lar, borç almay  planlamad klar  halde s kl kla borç almak durumunda kalan 
irrasyonel fakat risksiz kullan c lar ve borç almay  planlayan riskli ve likit olmayan kullan c lar. 
lk grup zaten borçlanmad , ikinci grup ise borç almay  dü ünmedi i için kredi kart  faiz 
oranlar na duyars zd rlar. Borç almay  planlayan ve asl nda borcunu ödeme niyetinde olan 
üçüncü grup ise faiz oranlar na duyarl  tek gruptur. Bankalar, yüksek faiz geliri kazand ran 
ikinci grup kullan c lar  tercih ederler. Birinci grup kullan c lar kar imkan  vermedikleri için, 
üçüncü grup kullan c lar ise riskli olduklar  için bankalar taraf ndan tercih edilmezler. Faiz 
indirimleri sadece tercih edilmeyen üçüncü grup kullan c lar   cezbedece i için, Ausubel, 
kullan c  tiplerinin gözlenemedi i ortamlarda, bankalar n tek tarafl  olarak faiz 
indirmeyeceklerini iddia etmi tir. Calem ve Mester (1995) ve Calem vd. (2006), irrasyonellik 
yerine sab rs zl k ile alternatif arama ve kart de i tirme maliyetlerini öne ç kararak 
kullan c lar  gruplara ay rm  ve ayn  sonuca ula m t r: Ters seçim nedeniyle, yani kar 
sa lamayan ve/veya riskli kullan c lar  cezbedece i için, bankalar tek tarafl  olarak faiz 
indirmeyeceklerdir.  

Ak n vd. (2011), Kredi Kay t Bürosu ve Risk Merkezi gibi kurulu lar nedeniyle, 
Türkiye’de bilgi asimetrisinin art k önemli bir sorun olmad n  ve 2006 y l ndaki 5464 say l  
Kredi Kartlar  Kanunu öncesindeki yüksek faizlerin, bankalar aras ndaki fiyat d  rekabetten 
kaynakland n  ileri sürmü lerdir. Ak n vd. (2011), bankalar n, kredi kart  hizmetleri ve genel 
bankac l k hizmetlerini bir paket olarak sundu unu (bundling) veya kart sahiplerinin tüm bu 
hizmetleri bir paket olarak alg lad n , bu nedenle birçok ki i için kart de i tirmenin banka 
de i tirmek anlam na geldi ini belirtmi lerdir. Dolay s yla, daha dü ük faizli ba ka bir kredi 
kart na geçmek kart kullan c lar  için çok maliyetli olaca ndan, geni  ube/ATM a na sahip 
ve zengin hizmetler sunan büyük bankalar kredi kart  faizlerini yüksek seviyelerde 
tutabilmi lerdir.  

1990’lardan itibaren tüm dünyada h zla artan tüketici kredileri, kredi kart  kredileri ve 
hanehalk  borçlulu u, birçok çal mayla belgelenmi , bu konuda kayg lar dile getirilmi  ve bu 
sorunlar finansal okuryazarl k ile ili kilendirilmi tir.6 Ancak, finansal 
okuryazarl k/bilgi/beceri/davran  gibi konulardaki çal malar özellikle 2008 krizinden sonra 
ivme kazanm t r. Kurumsal birçok ba ka nedenin yan nda, tüketicilerin bilinçsiz bir ekilde, 
ko ullar n  tam anlamadan, imkanlar n n çok üzerinde ödemelerle, gayrimenkul fiyatlar n n 
artmaya devam edece i beklentisiyle, mortgage kredisi almalar  krizin önemli nedenlerinden 
biri olarak görülmektedir. Bu konudaki çal malar, finansal bilgi ve becerileri art r l rsa, 
tüketicilerin daha do ru ve verimli finansal kararlar (harcama, borçlanma, tasarruf, yat r m) 
vereceklerini, böylece, hem ki isel refahlar n  art racaklar n , hem de ekonomilerin daha 
istikrarl  ve sa l kl  bir ekilde büyüyece ini öngörmektedirler. Nitekim, yap lan ara t rmalar, 
finansal bilgi ve becerileri daha dü ük olan tüketicilerin daha yüksek düzeylerde 
borçland klar n  (Disney ve Gatherhood 2011), emeklilikleri ile ilgili olarak daha az planlama 
yapt klar n  (Lusardi ve Mitchell 2008, 2007), optimal olmayan yat r m kararlar  verdiklerini 
(Campbell 2006), daha pahal  yat r m fonlar  ile çal t klar n  (Choi vd. 2009), vs., ortaya 
koymaktad r. Benzer ekilde, Lusardi ve Tufano (2009) bu durumdaki ki ilerin daha yüksek 
maliyetlerle borçland klar n , örne in kredi kart  hizmetleri için ödedikleri ücretlerin üçte birinin 
finansal okuryazarl k kaynakl  oldu unu, Gathergood (2012) ise otokontrol ve finansal 
okuryazarl k sorunlar  olan tüketicilerin, temerrüt, yüksek maliyetle borçlanma ve a r  
borçlanma sorunlar n  daha s k ya ad klar n  ileri sürmü lerdir. 

Finasal okuryazarl k (literacy) veya yeterlilik (capability), OECD ve Dünya Bankas  
taraf ndan, tüketicilerin/yat r mc lar n finansal refahlar n  art rabilmek için do ru davran lar 
benimsemeleri, nereden bilgi al nabilece ini bilmeleri, yeterli bilgi ile kararlar verebilmeleri, 
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finansal ürün ve kavramlar  bilmeleri, finansal risk ve f rsatlar  yönetebilmeleri olarak 
tan mlanmaktad r. Atkinson ve Messy (2012) finansal okuryazarl  üç bile ene ay rm t r: 
Bilgi, davran  ve tutum. Ki ilerin önemli finansal kavramlar  bilmeleri ve getiri hesab  
yapabilmeleri finansal bilgi, bütçeleme yapabilmeleri, harcamalar n  dikkatli, ödemelerini 
zaman nda yapmalar , gelir-gider dengesini kurabilmeleri ve uzun vadeli plan/yat r m 
yapmalar  finansal davran , tüketim, harcama ve tasarruf e ilimleri ise finansal tutum olarak 
tan mlanm t r. OECD (Atkinson ve Messy 2012) ve World Bank (2013) çal malar  
dünyadaki birçok ülkede (geli mi  olanlar dahil), tüketicilerin finansal okuryazarl k 
düzeylerinin çok dü ük oldu unu ve optimal olmayan finansal davran lar benimsediklerini 
belgelemektedir. Küresel düzeyde finansal e itimi art rmak, bu konuda bilgi ve kaynak 
payla m n  sa lamak, ara t rmalar  desteklemek için 2008 y l nda OECD çat s  alt nda 
Uluslararas  Finansal E itim A , INFE (International Network on Financial Education), 
kurulmu  ve 2012 G-20 Liderler zirvesinde ülkelere finansal e itimi art rmak için ulusal 
stratejilerini olu turma ça r s  yap lm t r. Türkiye’nin de dahil oldu u birçok ülke INFE 
deste i ile bu çal malara ba lam , TCMB, BDDK, TBB, BKM bu konuda giri imlerde 
bulunmu lard r.  

 
3. Örneklem, Veriler, Betimleyici statistikler 
 
Tüketicilerin kredi kart  edinme ve kullanma pratiklerini belirlemeyi amaçlayan Kredi 

Kart  Kullan m  Ara t rmas ’nda hedef kitle Türkiye’deki kredi kart  kullan c lar d r. Kredi 
kartlar  daha çok kentsel bölgelerde kullan ld  için anketin NUTS2 düzeyindeki 26 kentsel 
bölgede yap lmas  planlanm t r.7 Kredi kart  kullan c lar n n bölgelere da l m  
bilinmedi inden, anketlerin bölgelere da l m n  belirlemek için bölgelerdeki POS cihaz  ve 
banka ubesi say lar  araç olarak kullan lm t r. Her bölgeden rassal olarak bir il seçilmi tir. 
Belirlenen da l m yöntemine göre, bu illerden Kastamonu, Mardin, Van ve A r ’ya dü en 
anket say s  30’un alt nda kalm t r. Maliyet nedeniyle bu kritik seviyenin alt ndaki anketler 
ayn  NUTS1 bölgesindeki di er illere yukar da belirlenen da l m yöntemi kullan larak tekrar 
da t lm t r. Anketler il merkezlerinde yap lm , fakat yeti kin nufusu en az 45,000 olan ve 
yukar da belirlenen kriterlere göre en az 30 anket da t labilecek ilçeler varsa bu ilçelerden 
büyüklük s ras na göre bir veya ikisine 30 anket gönderilmi tir. Belirlenen 22 il, 9 ilçe ve bu 
merkezlerde yap lan anket say lar  Tablo 2 ve Tablo 3’de verilmi tir. 

 
Anket yap lacak haneler kümeden rassal örneklem yöntemiyle belirlenmi tir. Seçmen 

listeleri kullan larak, anket yap lacak bölgelerden rassal olarak 250 asil 50 yedek mahalle 
seçilmi tir. Ard ndan, Maliye Bakanl ’n n sokak verileri kullan larak, mahallelerden, her 
sokakta iki görü me yap laca  dü ünülerek, rassal ekilde be  asil iki yedek sokak 
seçilmi tir. Sonuçta, her mahalleden 10 ki i olacak ekilde, toplam 2500 ki i ile görü me 
yap lmas  planlanm t r. Her sokaktaki ilk hane süpervizör taraf ndan rassal olarak 
belirlenmi , görü me mümkün olmazsa üç hane sonras na gidilmi tir. Kredi kart  kullan c lar  
genellikle çal an ki iler oldu undan görü meler ço unlukla ak amlar  ve haftasonlar  
yap lm t r. Yap lan görü melerin yüzde 30’u telefon ile veya adreslerine gidilerek teyit 
edilmi tir. Görü meler, “Kredi kart n z var m ?” ve “Kredi kart  seçimi ve ödeme kararlar n  siz 
mi veriyorsunuz?” filtre sorular na “Evet” cevab  verenlerle yap lm , hanede bu durumda 
birden fazla ki i varsa alfabetik olarak önde olan ki i ile görü ülmü tür. Filtre sorular n  
geçenler içinde görü me yap lanlar n oran  yüzde 65’tir. 

 
Ankete kat lanlara, sosyoekonomik ve demografik özelliklerinin yan nda, kredi kartlar n  

nas l edindikleri, nas l kulland klar  ile ilgili sorular sorulmu  ve verilen cevaplar, kullan c lar  
dört gruba ayr larak (son 12 aydaki davran lar na göre) incelenmi tir: Kartlar n  sadece 
ödeme amaçl  kullanan, ekstre ödemelerini her zaman tam olarak yapan ve hiç 
borçlanmayan Düzenli kullan c lar, kartlar  ile borçlanan fakat her zaman en az minimum 
ödeme miktar  kadar ödeme yapan ve dolay s yla temerrüt veya takip sorunu ya amayan 
Min(+) kullan c lar, minimumun alt nda ödeme yaparak temerrüde dü en Min (-) kullan c lar 
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ve Takip sürecine giren kullan c lar.8 Kredi kart na borçlanan kullan c lara son 12 ay içinde 
kaç kez minimumun alt nda ödeme yapt klar  ve bunun nedenleri sorulmu , birden fazla 
neden gösterebilecekleri belirtilmi tir (Tablo 31 ve 32). Minimumun alt nda ödeme yapm  
olanlar (tek neden olarak “ödeme tarihini unuttum” diyenler haric) Min(-) olarak 
s n fland r lm t r. Takibe giren kullan c lar  belirlemek için “Kart n z n takibe girdi i oldu mu?” 
ve “Evet ise, hangi y llarda oldu?” sorular na verilen cevaplar kullan lm t r. Son 12 ayda 
takibe giren kullan c lar  tam olarak belirlemek mümkün olmasa da, anket 2009 May s ay nda 
yap ld  için, 2008 veya 2009 y llar nda takibe girmi  olanlar Takip grubu olarak 
s n fland r lm t r. 
 
Tablo 2: Seçilen ller ve Anket Say lar  

stanbul 687 
Ankara 234 
zmir* 194 

Antalya* 129 
Bursa* 128 
Denizli 121 
çel* 121 

Kocaeli* 108 
Samsun* 98 
Manisa* 87 
Trabzon 82 
Bal kesir 73 
Konya 65 
Kayseri 64 
Gaziantep 63 
Hatay* 60 
Edirne 54 
Malatya 49 
Diyarbak r 44 
Zonguldak 40 
Nev ehir 38 
Erzurum 37 
TOPLAM 2576 

* lçelerinde anket yap lan iller 

Tablo 3: Seçilen lçeler ve Anket Say lar  

Alanya Antalya 29 
negöl Bursa 30 
skenderun Hatay 28 
Tarsus çel 30 
Ödemi  zmir 32 
Gebze Kocaeli 30 
Derince Kocaeli 30 
Turgutlu Manisa 31 
Bafra Samsun 30 
   

 

 

Ankete kat lanlar n sosyoekonomik ve demografik özellikleri ile ilgili betimleyici 
istatistikler, toplu olarak ve gruplar halinde, Tablo 4’de verilmi tir. Gruplar aras  farkl l klar  
kar la t rmak için Düzenli grup referans olarak al nm  ve di er gruplara ait ortalama ve 
oranlar n, istatiksel olarak anlaml  derecede referans gruptan farkl  olup olmad klar n  
anlamak için t-testi veya z-testi yap lm t r.  Tabloda görüldü ü üzere, ortalama hanehalk  
say s , 2576 ki ilik tüm grup için 3,64, 1782 ki ilik düzenli ödeyiciler için 3,61dir. statistiksel 
olarak, minimumun alt nda ödeme yapanlar n, düzenli kullan c lara göre, daha kalabal k 
ailelerden oldu unu söylemek mümkündür. Ayn  ekilde, minimumun alt nda ödeme yapan 
grupta, düzenli gruba göre, ya  ortalamas  daha dü ük, Bo DulAyr  (Bo anm , dul veya ayr  
ya ayan) olma oran  daha yüksektir. Minimumun üzerinde ödeme yapanlar n ortalama hane 
gelirleri düzenli gruba göre daha yüksektir. Ancak, dikkat edilece i üzere, temerrüt ve takip 
sorunu ya ayan son iki grubun ortalama hane gelirlerinin düzenli gruptan farkl  oldu unu 
söylemek mümkün de ildir. Referans grup olan düzenli kullan c lara k yasla istatistiksel 
olarak farkl  bulunan di er sonuçlar unlard r: Minimumun alt nda ödeme yapan ve takibe 
giren gruplarda kad nlar n n oran  daha dü ük, Terk/ lk/Orta ( lkokul terk, ilkokul mezunu 
veya ortaokul mezunu) oran  daha yüksek, üniversite mezunu oran  daha dü üktür; 
minimumun alt nda ödeme yapan grupta özel sektörde cal ma oran  daha yüksek, devlette 
çal ma oran  daha dü üktür; ciftçilerin oranlar  kredi kullanan gruplarda daha yüksektir; 
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i sizlerin son iki grupta bulunma oranlar , düzenli grupta bulunma oranlar ndan daha 
yüksektir, çal mayanlar n ise aksine düzenli grupta olma oranlar  son iki grupta bulunma 
oranlar ndan daha yüksektir. Özetle, kredi kart  sorunu ya ayan gruplarda, Düzenli gruba 
göre istatistiksel olarak, hane gelirinin daha dü ük olmad n , fakat hanelerin daha kalabal k, 
e itim seviyesinin daha dü ük, ya lar n daha genç, BosDulAyr  oran n n daha yüksek, kad n 
olma oran n n daha az, çiftçi, mevsimsel i çi veya i siz olma oranlar n n daha yüksek 
oldu unu söylemek mümkündür. 

 
Tablo 4: Betimleyici  statistikler 
Düzenli gruba göre ortalama farkl l klar  parantez içinde t-istatistikleri ile verilmi tir. *,**,***, s ras yla, 
%10, %5, %1 anlaml l k derecelerini göstermektedir. 
 
 

Tüm 
(2576) 

Düzenli 
(1782) 

Min (+) 
(256) 

Min (-) 
(522) 

Takip9 
(67) 

 Gözlem Min Max St.Sap Ortalam
a 

Ortalama Ortalam
a 

Ortalama Ortalama 

Hanehalk  Say s  2575 1 15 1,39 3,64 3,61 3,63 
(0,26) 

3,77 
(2,27)** 

3,66 
(0,28) 

Ya  2571 18 83 12,02 38,01 38,45 37,57 
(-1,06) 

36,72 
(-2,85)*** 

38,36 
(0,05) 

Evli 2575 0 1 0,45 0,71 0,72 0,71 
(-0,28) 

0,69 
(-1,08) 

0,72 
(0,01) 

Bekar 2575 0 1 0,43 0,25 0,25 0,26 
(0,37) 

0,26 
(0,29) 

0,22 
(-0,50) 

Bo DulAyr  2575 0 1 0,19 0,04 0,03 0,03 
(0,20) 

0,05 
(1,91)* 

0,06 
(1,14) 

Kad n 2576 0 1 0,45 0,29 0,30 0,30 
(0,27) 

0,24 
(-2,44)*** 

0,15 
(-2,60)*** 

Hane Gelir 2413 0 34400 1793,93 2231,89 2191,20 2587,11 
(3,05)*** 

2209,87 
(0,23) 

2223,02 
(0,15) 

K.K. Limit 2528 100 40000 2929,13 2435,55 2505,64 2420,19 
(-0,43) 

2224,51 
(-1,87)* 

2702,27 
(0,50) 

Terk/ lk/Orta 2576 0 1 0,47 0,33 0,31 0,34 
(1,03) 

0,38 
(2,91)*** 

0,48 
(2,87)*** 

Lise 2576 0 1 0,48 0,36 0,35 0,38 
(0,89) 

0,38 
(1,14) 

0,36 
(0,13) 

Üniversite 2576 0 1 0,46 0,31 0,34 0,28 
(-1,94)* 

0,24 
(-4,12)*** 

0,16 
(-2,97)*** 

Devlet 2573 0 1 0,39 0,19 0,20 0,18 
(-077) 

0,14 
(-3,09)*** 

0,16 
(-0,80) 

Özel 2573 0 1 0,49 0,39 0,38 0,39 
(0,42) 

0,43 
(2,02)** 

0,34 
(-0,55) 

Serbest 2573 0 1 0,37 0,16 0,16 0,16 
(-0,21) 

0,18 
(1,48) 

0,19 
0,86) 

Çiftçi/Mevsim 2573 0 1 0,18 0,03 0,03 0,05 
(2,48)** 

0,05 
(2,49)** 

0,06 
(1,63) 

siz 2573 0 1 0,18 0,03 0,03 0,04 
(1,61) 

0,06 
(3,66)*** 

0,13 
(5,23)*** 

Çal m yor 2573 0 1 0,39 0,19 0,21 0,17 
(-1,62) 

0,14 
(-3,53)*** 

0,10 
(-2,12)** 

Sahil 2576 0 1 0,47 0,68 0,67 0,72 
(1,55) 

0,71 
(1,83)* 

0,72 
(0,79) 

Karadeniz 2576 0 1 0,28 0,09 0,08 0,09 
(0,57) 

0,09 
(0,50) 

0,06 
(-0,68) 

Orta Anadolu 2576 0 1 0,36 0,16 0,17 0,11 
(-2,24)** 

0,13 
(-1,87)* 

0,15 
(-0,41) 

Do u Anadolu 2576 0 1 0,26 0,07 0,08 0,07 
(-0,24) 

0,06 
(-1,16) 

0,07 
(-0,11) 

lçe 2576 0 1 0,31 0,11 0,11 0,07 
(-1,79)* 

0,10 
(-0,49) 

0,04 
(-1,71)* 
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4. Tercihler, Memnuniyet, Kart De i tirme ve Alternatif Arama 
 

Tüketicilerin kredi kart n  kullanma nedenleri önem derecesine göre Tablo 5’de 
verilmi tir. Tablo 6’da bu nedenler s n fland r larak özetlenmi tir. Tablo 5’de verilen 
nedenlerin önem dereceleri her grup için a a  yukar  ayn d r. Bu nedenlerden “taksitlerden 
faydalanma”, “tüketimi zamana yayma” s n f na dahil edilebilece i halde, tüm gruplar 
taraf ndan en önemli nedenlerden biri olarak nitelendirildi i için, Tablo 6’da ayr  olarak 
s n fland r lm t r.  
 

Tablo 5:  Kredi kart  kullanman zda sayaca m nedenler ne derece etkilidir? Lütfen en çok 
önem verdi iniz nedenlere 5, hiç önem vermedi iniz nedenlere 1 verecek ekilde 1 ila 5 
aras nda derecelendiriniz. 
  Ortalama 

Tüm Düzenli Min (+) Min (-) Takip 

1 Nakit s k kl  oldu u zamanlarda al veri  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 ta mak istememem  2,91 2,99 2,69 2,77 2,69 
4 Ekstrelerim sayesinde harcamalar m n dökümünü görebilmem 2,76 2,74 2,91 2,77 2,97 
5 Ekstrenin tamam n  ödemeyerek borçlanabilme imkan  olmas  2,72 2,57 3,06 3,02 3,21 
6 ndirim ve akaryak t kampanyalar ndan faydalanmak istemem 2,70 2,73 2,66 2,66 2,76 
7 Nakit s k kl  oldu u zamanlarda nakit avans çekebilmem  2,69 2,58 2,77 3,01 3,43 
8 Rezervasyonlu i lemleri yapmada (bilet, otel vb)  kolayl k sa lamas  1,84 1,85 1,84 1,82 1,78 
9 nternet al veri lerinde gereksinim duymam  1,78 1,80 1,74 1,74 1,46 
10 Yurtd  al veri lerde kolayl k sa lamas   1,47 1,50 1,40 1,41 1,49 

 

Tablo 6: Özet  
Düzenli gruba göre ortalama farkl l klar  parantez içinde t-istatistikleri ile verilmi tir. *,**,***, s ras yla, 
%10, %5, %1 anlaml l k derecelerini göstermektedir. 
  Tüm Düzenli Min (+) Min (-) Takip 

Taksitlerden faydalanmak istemem(2) 3,69 
 

3,65 
 

3,78 
(1,59) 

3,80 
(2,60)*** 

3,82 
(1,15) 

Tüketimi zamana yayma (1,5,7) 3,04 
 

2,92 
 

3,27 
(5,19)*** 

3,32 
(7,99)*** 

3,59 
(5,34)*** 

Ödeme hizmetleri (3,4) 2,84 
 

2,86 
 

2,80 
(-0,85) 

2,77 
(-1,62) 

2,83 
(-0,25) 

Promosyonlardan faydalanmak istemem (6) 2,70 
 

2,73 
 

2,66 
(-0,71) 

2,66 
(-0,71) 

2,76 
(0,19) 

Rezervasyonlu i lemleri yapmada (bilet, otel vb)  kolayl k sa lamas  1,84 
 

1,85 
 

1,84 
(-0,03) 

1,82 
(-0,43) 

1,78 
(-0,45) 

nternet al veri lerinde gereksinim duymam  1,78 
 

1,80 
 

1,74 
(-0,66) 

1,74 
(-0,84) 

1,46 
(-2,14)** 

Yurtd  al veri lerde kolayl k sa lamas   1,47 
 

1,50 
 

1,40 
(-1,38) 

1,41 
(-1,74)* 

1,49 
(-0,03) 

 

Tablo 6’daki özet s n fland rmada, taksitlerden faydalanma, tüm gruplar için, kredi kart  
kullanman n en önemli nedeni olarak gözükmektedir, ama minimumun alt nda ödeme 
yapanlar taksitlere düzenli ödeyicilerden daha fazla önem atfetmektedirler. Ayr ca, do al 
olarak, kredi kartlar n n kredi özelli ini kullanan son üç grubun, tüketimi zamana yaymaya, 
düzenli kullan c lardan daha fazla önem verdi i görülmektedir. Buradaki genel sonuç ise, tüm 
kullan c lar n, kredi kartlar n n tüketimi zamana yayma hizmetlerine ödeme hizmetlerinden 
daha fazla önem vermeleri, bir ba ka deyi le tüketimi zamana yayma hizmetlerinden daha 
fazla fayda sa l yor olmalar d r. Tüketicilere hangi bankan n kredi kart n  as l kartlar  olarak 
tan mlad klar  sorulmu  ve verilen cevaplar, kart ç karan bankalar Kamu, Dört Büyük, Orta-
Küçük ve Kat l m olarak s n fland r larak, Tablo 7’de sunulmu tur. Tablo 8 tüketicilerin bu 
kartlar  as l kartlar  olarak seçme nedenlerini önem derecesine göre, Tablo 9 ise bu 
nedenlerin özet s n fland rmas n  vermektedir. Her iki tablo da bu seçimde tüm gruplar için en 
önemli faktörün banka özellikleri oldu unu ortaya koymaktad r. Bir ba ka deyi le, 
kullan c lar n ço u önce bankalar n  seçmekte veya mü terisi olduklar  bankalar n n kredi 
kart n  kullanmaktad rlar. Bu sonuç, Ak n vd. (2011)’in ileri sürdü ü, tüketicilerin ço unlukla 
genel bankac l k hizmetleri ile kredi kart  hizmetlerini bir paket olarak gördükleri görü ünü 
desteklemektedir. 
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Tablo 7: Hangi bankan n kart n  as l kredi kart n z olarak tan mlars n z? 
Gözlem % 

Dört Büyük 1812 70,34 
Orta ve Küçük 459 17,82 
Kamu 249 9,67 
Kat l m 56 2,17 
Toplam 2576 100,00 

 
Tablo 8: Size sayaca m nedenler bu kart  (as l kart olarak) kullanman zda ne derece etkilidir? 
Çok etkiliyse 5, hiç etkili de ilse 1 olacak ekilde derecelendiriniz. 
 Ortalama 
1 ube ve Bankamatik a n n yayg n olmas  3,21 
2 Sürekli çal lan bankan n kredi kart  olmas  VEYA maa n bu bankaya yatmas  3,10 
3 Daha fazla taksit imkân  sunmas  3,04 
4 Daha çok yerde indirim kampanyas  sunmas  2,85 
5 Prestijli bir kart olmas  2,62 
6 Daha çok bonus/parapuan/mil vs. veriyor olmas  2,60 
7 Limitinin yüksek olmas  2,51 
8 lk kulland m kart olmas  2,49 
9 Y ll k aidat n az ya da hiç olmamas  2,37 
10 Faiz oranlar n n dü üklü ü 2,32 
11 Akaryak t al veri lerinde promosyon sa lamas  2,23 
12 Kredi kart  reklamlar n n bilgi verici ve etkileyici olmas  2,18 
13 nternet ve telefonla verilen kredi kart  hizmetlerinin iyi olmas  2,11 
14 Tan d klar m n tavsiyesi 2,00 
15 Sigorta, Promosyon, Vale Parking gibi ekstra olanaklar sa lamas  1,82 
16 Ailemin bu kart  kullan yor olmas  1,79 
17 Sanal kart hizmeti sunmas  1,68 
18 Tak m, okul  gibi yak nl k duydu um bir kurumun kart  olmas  1,66 
 
Tablo 9: Özet   
Düzenli gruba göre ortalama farkl l klar  parantez içinde t-istatistikleri ile verilmi tir. *,**,***, s ras yla, 
%10, %5, %1 anlaml l k derecelerini göstermektedir. 

  Ortalama 

Tüm Düzenli Min (+) Min (-) Takip 

Bankan n özellikleri (1,2) 3,15 
 

3,19 
 

3,05 
(-1,85)* 

3,10 
(-1,55) 

2,97 
(-1,59) 

Daha fazla taksit imkân  sunmas  3,04 
 

3,06 
 

2,94 
(-1,34) 

3,03 
(-0,41) 

2,76 
(-1,73)* 

Fiyat d  özellikler (4,5,6,11) 2,57 
 

2,61 
 

2,39 
(-2,96)*** 

2,55 
(-1,06) 

2,52 
(-0,68) 

Limitinin yüksek olmas  2,51 
 

2,52 
 

2,45 
(-0,71) 

2,52 
(0,01) 

2,72 
(1,10) 

lk kulland m kart olmas  2,49 
 

2,50 
 

2,48 
(-0,22) 

2,47 
(-0,33) 

2,48 
(-0,11) 

Fiyatla ilgili özellikler (9, 10) 2,34 
 

2,37 
 

2,27 
(-1,18) 

2,29 
(-1,30) 

2,15 
(-1,40) 

Kredi kart  reklamlar n n bilgi verici ve etkileyici olmas  2,18 
 

2,22 
 

2,09 
(-1,38) 

2,12 
(-1,46) 

2,09 
(-0,76) 

Tan d klar m n tavsiyesi 2,00 
 

2,04 
 

1,77 
(-3,03)*** 

1,95 
(-1,34) 

2,01 
(-0,15) 

Geli mi  fiyat d  özellikler (13,15,17) 1,87 
 

1,90 
 

1,75 
(-2,14)** 

1,84 
(-1,19) 

1,64 
(-2,02)** 

Ailemin bu kart  kullan yor olmas  1,79 
 

1,84 
 

1,66 
(-2,03)** 

1,69 
(-2,39)** 

1,61 
(-1,42) 

Tak m, okul  gibi yak nl k duydu um bir kurumun kart  
olmas  

1,66 
 

1,69 
 

1,55 
(-1,79)* 

1,61 
(-1,43) 

1,57 
(-0,84) 
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Tablo 8 ve 9’da ortaya ç kan bir ba ka önemli sonuç ise, yo un ikayetlere ra men, 
tüketicilerin kartlar n  seçerken faiz oranlar , y ll k kullan m ücretleri gibi fiyat ile ilgili 
özelliklere asl nda pek önem vermedikleridir. Fiyat ile ilgili özellikler, tüm gruplar için, önemli 
özellikler s ralamas nda ancak ortalarda yer bulmaktad r. Tüm kullan c lar n, bonus, mil, 
prestij, indirim, taksit gibi fiyat d  özelliklere fiyatlardan daha fazla önem vermeleri dikkat 
çekicidir. Bu sonuç, bankalar n ürün farkl la t rma stratejilerininde ba ar l  oldu u ve kredi 
kart  piyasas nda hüküm süren rekabetin fiyat rekabeti de il, ürün farkl la t rmaya dayal  
tekelci rekabet (monopolistic competition) oldu u eklinde de erlendirilebilir. Gruplar aras  
farklara bak ld nda, banka özellikleri ile bonus, mil, indirim, promosyon, internet hizmeti, 
sanal kart uygulamas  gibi fiyat d  özelliklere, düzenli kullan c lar n, minimumun üzerinde 
ödeme yapan kullan c lardan daha fazla önem verdi i görülmektedir. Ayr ca, minimumun 
üzerinde ödeme yapan kullan c lar, kartlar n  seçerken tan d k tavsiyesi, aile fertlerinin 
kartlar , tak mda l k gibi somut olmayan kriterlere daha az önem vermektedirler.  

 
Tablo 10 kullan c lar n kartlar ndan ne derece memnun olduklar n  göstermektedir. Dile 

getirilen yo un ikayet ve ele tirilere ra men kullan c lar n %80’inin kartlar ndan oldukça 
memnun oldu u (4 ve 5), ancak yüzde 6’s n n pek memnun olmad  (1 ve 2) görülmektedir. 
Memnuniyet konusunda gruplar aras  farklar dikkat çekicidir. Düzenli kullan c lar n 
memnuniyeti, istatistiksel olarak, di er gruplardan önemli ölçüde fazlad r. Memnuniyet di er 
gruplarda kademeli olarak azalmaktad r. Takibe girenler do al olarak memnuniyeti en dü ük 
olan gruptur. Tablo 11 ise memnuniyet derecelerini banka gruplar na göre incelemektedir. 
Referans grup olarak dört büyük banka al nd nda, istatistiksel olarak, kat l m bankalar ndaki 
memnuyetin daha yüksek, orta ve küçük bankalardaki memnuniyetin daha dü ük oldu unu 
söylemek mümkündür. Kullan c  gruplar n n bankalara da l m n  veren Tablo 12 bankalar 
aras ndaki memnuniyet fark na bir aç klama getirmektedir. Dikkat edilece i üzere, kullan c  
gruplar n n Dört Büyük, Kamu ve Kat l m bankalar ndaki da l mlar  aras nda istatistiksel 
olarak bir fark bulunmamaktad r. Örne in, düzenli kullan c lar n bu bankalardaki oranlar  
s ras yla yüzde 70,80, yüzde 71,48 ve yüzde 69,64’dür. Ancak, referans grup olan Dört 
Büyük bankaya göre, Orta ve Küçük bankalardaki düzenli kullan c lar n oran  istatistiksel 
olarak daha dü üktür (yüzde 61,43). Ayn  ekilde temerrüt ve takip sorunu ya ayan 
kullan c lar n oranlar  Dört Büyük bankada yüzde 19,25 ve yüzde 2,15 iken, Orta ve Küçük 
bankalarda bu oranlar s ras yla yüzde 26,79, yüzde 4,35’dir. Kredi kart  sorunu ya ayan riskli 
kullan c lar n Orta ve Küçük bankalar  daha çok tercih etmeleri ve kart memnuniyetinin bu 
bankalar için daha dü ük olmas  dikkat çekicidir. 

 
Tablo 10: As l kredi kart n z olarak nitelendirdi imiz bu karttan ne derece memnunsunuz? Çok 
memnunsan z 5, hiç memnun de ilseniz 1 olacak ekilde 1 ila 5 aras nda bir derece veriniz. 
Düzenli gruba göre ortalama farkl l klar  parantez içinde t-istatistikleri ile verilmi tir. *,**,***, s ras yla, 
%10, %5, %1 anlaml l k derecelerini göstermektedir. 
 Tüm Düzenli Min (+) Min (-) Takip 

Kart 
Memnuniyeti 

Gözlem Yüzde Gözlem Yüzde Gözlem Yüzde Gözlem Yüzde Gözlem Yüzde 

1 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 

Toplam 2.568 100 1.775 100 256 100 521 100 67 100 

Ortalama 3,85 3,93 3,81 
(-2,37)** 

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

3,13 
(-8,51)*** 
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Tablo 11: As l kredi kart n z olarak nitelendirdi imiz bu karttan ne derece memnunsunuz? 
Dört Büyük bankaya göre ortalama farkl l klar  parantez içinde t-istatistikleri ile verilmi tir. *,**,***, 
s ras yla, %10, %5, %1 anlaml l k derecelerini göstermektedir. 
 
 Kart memnuniyeti Gözlem Ortalama St. Sap. 
 Tüm 2568 3,85 0,80 
 Dört Büyük 1809 3,88 0,78 

Orta ve Küçük 457  
3,69 

(-4,41)*** 0,88 

Kamu 246 
3,91 

(0,51) 0,73 

Kat l m 56 
4,07 

(1,80)* 0,78 
 
Tablo 12: Kullan c  gruplar n n bankalara da l m . 
Düzenli gruba göre oran farkl l klar  parantez içinde z-istatistikleri ile verilmi tir. *,**,***, s ras yla, %10, 
%5, %1 anlaml l k derecelerini göstermektedir. 
 

 

Tüm (2576) Dört Büyük 
(1812) 

Orta ve Küçük (459) Kamu (249) Kat l m (56) 

Gözlem Yüzde Gözlem Yüzde Gözlem Yüzde Gözlem Yüzde Gözlem Yüzde 

Düzenli  1782 69,17 1283 70,80 282 61,43 
(-3,87)*** 

178 71,48 
(0,22) 

39 69,64 
(-0,19) 

Min (+) 256 9,93 175 9,65 48 10,45 
(0,51) 

26 10,44 
(0,39) 

7 12,50 
(0,71) 

Min (-) 522 20,26 347 19,15 123 26,79 
(3,61)*** 

42 16,86 
(-0,86) 

10 17,85 
-(0,24) 

Takip10 67 2,60 39 2,15 20 4,35 
(2,65)*** 

8 3,21 
(1,05) 

0 0 
-(1,11) 

 
Tablo 13, tüketicilerin yüzde 47’sinin birden fazla bankan n kredi kart n  kulland n  

göstermektedir. Tablo 14, kullan c larda ortalama olarak 1,77 farkl  bankan n kart  
bulundu unu, fakat kredi kullanan son üç gruptakilerin istatistiksel olarak düzenli 
gruptakilerden daha fazla say da bankan n kart n  kulland klar n  ortaya koymaktad r. Bu 
sonuç, borçlanan gruplar n borçlanma miktar n  art rmak için daha fazla say da kart 
kulland klar n  dü ündürmektedir. Tablo 15’de, as l kart  kamu veya kat l m bankas ndan 
olanlar n, farkl  bir bankan n kart na sahip olma oranlar n n (s ras yla, yüzde 34 ve yüzde 38), 
dört büyük bankan n mü terilerine göre (yüzde 49) anlaml  derecede daha dü ük oldu u 
görülmektedir. Bu sonuç, as l kart  kamu veya kat l m bankas ndan olanlar için mü teri 
sadakat n n daha yüksek oldu u, borçlanma miktar n n daha dü ük oldu u veya kart 
de i tirme maliyetlerinin daha yüksek oldu u eklinde yorumlanabilir.11 

 
Tablo 13: Farkl  bankalardan olan kredi kart  say s  
 

Banka-Kart 
Say s  Gözlem Yüzde 

   1 1363 52,99 

2 744 28,93 

3 291 11,31 

4 100 3,89 

5 46 1,79 

6 16 0,62 

7 7 0,27 

8 2 0,08 

9 3 0,12 

Total 2572 100,00 
 

Tablo 14: Farkl  Banka-Kart Da l m -1 
 
Düzenli gruba göre ortalama farkl l klar  
parantez içinde t-istatistikleri ile verilmi tir. 
*,**,***, s ras yla, %10, %5, %1 anlaml l k 
derecelerini göstermektedir 

Banka-Kart Say s  Ortalama 

Tüm 1,77 

Düzenli 1,67 

Min (+) 2,03 
(5,22)*** 

Min (-) 1,98 
(5,80)*** 

Takip 2,28 
(4,76)*** 
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Tablo 15: Farkl  Banka-Kart Da l m -2 
Düzenli gruba göre oran farkl l klar  parantez içinde z-istatistikleri ile verilmi tir. *,**,***, s ras yla, %10, 
%5, %1 anlaml l k derecelerini göstermektedir. 
 
Farkl  Banka-
Kart 

As l Kart 

Tüm Dört Büyük Orta&Küçük Kamu Kat l m 

Evet 
885 

 
%48,93 

 
219 

 
%47,72 
(-0,46) 

84 
 

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

21 
 

%37,50 
(-1,68)* 

1209 
 

%47,01 
 

Hay r 924 %51,07 240 %52,28 164 %66,12 35 %62,50 1363 %52,99 

Toplam 1809 100% 459 100% 248 100% 56 100% 2572 
100,00

% 
 

Tablo 16 kart sahiplerinin tek kredi kart  kullanma nedenlerini, Tablo 17 ise birden fazla 
kredi kart  kullanma nedenlerini önem derecelerine göre vermektedir. Birden fazla kart n 
i lemleriyle u ra mamak ve y ll k kullan m ücretini ödememek tek kart kullanman n, farkl  
hesap kesim tarihlerinden ve taksitlendirme olanaklar ndan yararlanmak ise birden fazla kart 
kullanman n en önemli nedenleri olarak ortaya ç kmaktad r.  

 
Tablo 16: Sadece bir kredi kart  kullanman zda sayaca m nedenler ne derece etkilidir? En çok 
önem verdi iniz nedenlere 5, hiç önem vermedi iniz nedenlere 1 verecek ekilde 1 ila 5 
aras nda derecelendiriniz. 

Ortalama 

Birden fazla kart n i lemleriyle u ra mak istememem 3,39 

Birden fazla y ll k kullan m ücreti ödemek istememem 3,37 

Birden fazla kartla daha fazla harcama yapaca m  dü ünmem 3,20 

Yeni bir karta ba vurunun zor olmas  1,98 

Ba ka kartlara ba vurular m n reddedilece ini dü ünmem 1,73 
 
Tablo 17: Birden fazla kredi kart n z n olmas nda sayaca m nedenler ne derece etkilidir? 

Ortalama 

Farkl  taksitlendirme olanaklar ndan yararlanma  3,02 

Farkl  hesap kesim tarihlerinden yararlanma 2,95 

Di er kartta sorun ç kmas  ihtimaline kar  tedbir olarak 2,86 

Bonus, parapuan, mil gibi farkl   özelliklerden yararlanma 2,75 

Farkl  indirim ve akaryak t kampanyalar ndan yararlanma 2,63 

Tek kart n limitinin yetmemesi  2,62 

Baz  kartlar m n faiz oranlar n n daha dü ük olmas  2,28 

Prestij sa lamas  2,18 
 

A a daki tablolar kredi kart  faiz oranlar n n neden kendili inden rekabetçi düzeylere 
gelemeyebilece ini aç klamak üzere öne sürülen kart de i tirme maliyetleri ile ilgilidir. Tablo 
18’de görüldü ü üzere, kart de i tirenlerin oranlar  tüm kullan c lar için %15, düzenli 
kullan c lar için yüzde 14’tür. Kart memnuniyetinin görece dü ük oldu u temerrüt ve takip 
sorunu ya ayan gruplarda kart de i tirenlerinin oranlar  düzenli gruba göre anlaml  derecede 
daha yüksektir (yüzde 21 ve yüzde 24). Tablo 19’da, tüm kullan c lar n neredeyse yar s  kart 
de i tirmenin temel nedeni olarak banka de i tirmi  olmay  göstermi lerdir. Di er nedenleri 
belirtenler ise yüzde 10’lar civarindadir. Bu sonucu destekleyecek ekilde Tablo 20’de, kart 
de i tirmeyi zorla t rabilecek nedenler soruldu unda, en önemli neden olarak “banka 
de i tirmek istememem” ç km t r. Tablo 19 ve 20’deki sonuçlar ve tüketicilerin kart 
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tercihlerini aç klayan Tablo 8 ve 9’daki sonuçlar birlikte incelendi inde, Ak n vd. (2011)’de 
öne sürülen, kullan c lar n ço unun genel bankac l k hizmetleri ve kredi kart  hizmetlerini bir 
paket olarak gördü ü, yani kart de i tirmenin onlar için banka de i tirmek anlam na geldi i, 
bu nedenle kart de i tirme maliyetinin yükseldi i görü ünü do rulamaktad r. Tablo 19’da, 
gruplar aras  farklar incelendi inde, takibe giren grupta limit yükseltmek için kart 
de i tirenlerin oran n n düzenli gruba göre daha yüksek oldu u, benzer ekilde, minimumun 
üzerinde ödeme yapan grupta daha dü ük faizli oldu u için kart de i tirenlerinin oran n n 
düzenli gruba göre daha yüksek oldu u görülmektedir.  

 

Tablo 18: Daha önce as l kart n z  de i tirdiniz mi? 
Düzenli gruba göre oran farkl l klar  parantez içinde z-istatistikleri ile verilmi tir. *,**,***, s ras yla, %10, 
%5, %1 anlaml l k derecelerini göstermektedir. 
 Gözlem Evet Yüzde 

Tüm 2576 401 15,56 

Düzenli 1782 250 14,03 

Min (+) 256 38 14,83  
(0,35) 

Min (-) 522 110 21,07 
(3,90)*** 

Takip 67 14 23,88 
(2,25)** 

 
Tablo 19: Evet ise, temel nedeni nedir? 
Düzenli gruba göre oran farkl l klar  parantez içinde z-istatistikleri ile verilmi tir. *,**,***, s ras yla, %10, 
%5, %1 anlaml l k derecelerini göstermektedir. 
  Tüm Düzenli Min (+) Min (-) Takip 

 Gözlem Yüzde Göz. Yüzde Göz. Yüzde Göz. Yüzde Göz. Yüzde 

Bankam  de i tirdim 220 55,84 139 56,73 25 65,79 
(1,05) 

56 52,34 
(0,76) 

6 42,86 
(1,01) 

Limiti yüksek 
41 10,41 23 9,39 3 7,69 

(-0,29) 
13 

 
12,15 
(0,78) 

4 28,57 
(2,28)*

* 

Y ll k ücreti daha dü ük 38 9,64 29 11,84 1 2,63 
(-1.71)* 

8 7,48 
(1,22) 

    

Bonus, taksit ve indirim gibi 
özellikleri daha iyi 

38 9,64 26 10,61 1 2,63 
(1,55) 

11 10,28 
(0,09) 

    

Yeni kart n faiz oran  daha dü ük 33 8,38 15 6,12 7 18,42 
(2,63)*** 

11 10,28 
(1,37) 

    

Di er… 24 6,09 13 5,31 1 2,63 8 7,48 4 28,57 

Toplam 394 100 245 100 38 100 107 100 14 100 
 

Tablo 20: imdi size daha dü ük faizli ba ka bir kredi kart na geçmeyi zorla t rabilecek baz  
nedenler sayaca m.  Bunlar sizin için ne derecede etkilidir? 
 Ortalama 

Tüm 

Bankam  de i tirmek istememem  3,11 

Ba vurma ve iptal ettirme gibi i lemlerle u ra mak istememem  2,87 

Ara t rmak istememem 2,62 

Kredi kartlar  aras ndaki faiz fark n n fazla olmad n  dü ünmem  2,58 

Dü ük faizli kartlar n y ll k kullan m ücretlerinin yüksek olmas  2,36 

Kredi kart na hiç borçlanmad m veya az miktarda ve k sa sürelerle borçland m için  faizlerle ilgilenmiyorum  2,36 

Taksit, bonus/parapuan ve mil gibi kredi kart n n di er özelliklerinden vazgeçmek istememem  2,23 

Yeni kart n limitinin dü ük olaca n  dü ünmem  1,79 

u anki yüksek borcum nedeniyle di er bankalara ba vurumun olumsuz sonuçlanaca n  dü ünmem  1,73 

Ba ka nedenlerle ba vurumun olumsuz sonuçlanaca n  dü ünmem  1,68 
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A a daki tablolarda, hem piyasadaki rekabetçi ko ullar  etkiledi i için, hem de finansal 
okuryazarl k ile ilgili oldu u için kart edinme/ara t rma yöntemleri ve maliyetleri incelenmi tir. 
Tablo 21’de kullan c lar n kartlar n  nas l edindikleri sorusuna verdikleri yan tlar 
görülmektedir. Kullan c lar n yüzde 55’i hesaplar n n oldu u bir bankaya veya ba ka bir 
bankaya kendisi ba vurarak, kalan  bir bankan n n teklifi üzerine kart edindiklerini 
belirtmi lerdir. Tablo 22’de, gruplar aras  farklar ciddi görünmese de, minimumun üzerinde 
ödeme yapan grubun ortalamas n n, düzenli grubun ortalamas ndan yüksek olmas , 5464 
say l  kanun öncesinde, bankalar n kredi kart  da tmak için yapt klar  kampanyalar n bu grup 
üzerinde daha etkili olmu  olabilece ine i aret etmektedir. Ayr ca, minimumun alt nda ödeme 
yapan grupta, hesab n olmad  bir bankaya ba vuru yaparak kart alanlar n oran n n düzenli 
gruba göre daha yüksek olmas , Ausubel (1991)’in belirti i gibi bu grup için talep esnekli inin 
daha yüksek oldu u, veya ters seçim (adverse selection) olas l n n daha yüksek oldu u 
eklinde yorumlanabilir.   

 
Tablo 21:  As l kart n z  nas l edindiniz? 
 
Kart Edinme Gözlem Yüzde 

(1) Hesab m n oldu u bankaya kredi kart  ba vurusu yaparak 627 24,46 

(2) Hesab m n olmad  bir bankaya kredi kart  ba vurusu yaparak 747 29,15 

(3) Hesab m n oldu u bankadan teklif ettiler 827 32,27 

(4) Hesab m n olmad  bir bankadan teklif ettiler 362 14,12 

Toplam 2563 100,00 
 
Tablo 22: As l kart n z  nas l edindiniz? 
Düzenli gruba göre ortalama farkl l klar  parantez içinde t-istatistikleri ile verilmi tir. *,**,***, s ras yla, 
%10, %5, %1 anlaml l k derecelerini göstermektedir. 
 

 Tüm Düzenli Min (+) Min (-) Takip 

Kart Edinme 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 29,3 
(0,38) 

169 32,44 
(1,90)* 

21 31,34 
(0,57) 

3 827 32,27 590 33,33 84 32,81 150 28,79 18 26,87 

4 362 14,12 230 12,99 44 17,19 83 15,93 12 17,91 

Toplam 2.563 100 1.770 100 256 100 521 100 67 100 

Ortalama 2,36 2,34 2,46 
(1,90)* 

2,38 
(0,83) 

2,37 
(0.28) 

 
Tablo 23, kullan c lar n kartlar n  seçerken alternatifleri kar la t rmak için çok ara t rma 

yapmad klar n  ortaya koymaktad r. Ortalama ara t rma düzeyi tüm grup için 2,06, düzenli 
grup için 2,16’d r. Kredi kullanan son üç grup için ise ara t rma düzeyi anlaml  derecede 
daha dü üktür. Tablo 8 ve 9’daki sonuçlarla beraber dü ündü ümüzde, tüketicilerin 
muhtemelem bankalar n  seçerken daha çok ara t rma yapt klar n  ve seçtikleri bankan n 
kredi kart n  kullanmay  tercih ettiklerini söyleyebiliriz. Tablo 24’de kartlar hakk nda ara t rma 
yapmay  zorla t rabilecek nedenler soruldu unda, en çok verilen “kartlar n birbirinden farkl  
olmad n  dü ünmem” cevab  bu sav m z  desteklemektedir. Kullan c lar muhtemelen 
farkl l n kartlar aras nda de il, kart  ç karan bankalar aras nda oldu unu dü ünmektedirler. 
Tablo 25 kullan c lar n hangi yöntemlerle kartlar hakk nda bilgi edindiklerini vermektedir. 

ubeye giderek veya telefon ederek bilgi alman n tüm kullan c lar için en çok kullan lan 
yöntem oldu u görülmektedir. Ancak, minimumun alt nda ödeme yapan ve takibe giren 
gruplar, düzenli gruba göre, bu yöntemi daha az kullanmaktad rlar. Minimumun üzerinde 
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ödeme yapanlar ise, düzenli gruba göre, reklamlar  daha çok kullanmakta, tan d k 
tavsiyelerine daha az önem vermektedirler. Tablo 26’da, kredi kartlar  olmasayd , yeni bir kart 
edinmek için piyasadaki kartlar  ne kadar ara t racaklar  soruldu unda, kullan c lar, a rt c  
bir ekilde, imdiki kartlar  için yapt klar  ara t rmadan çok daha fazlas n  yapacaklar n  
belirtmi lerdir. Minimumun alt nda ödeme yapan ve takibe giren gruplar n, her halukarda 
düzenli gruptan daha az ara t rma yapacaklar n  belirtmesi dikkat çekicidir. 

 
Tablo 23:  Bu kart  almaya karar verirken piyasadaki kredi kartlar n  ne kadar ara t rd n z? Çok 
detayl  ara t rd ysan z 5, hiç ara t rmad ysan z 1 olacak ekilde 1 ila 5 aras nda bir derece 
veriniz. 
Düzenli gruba göre ortalama farkl l klar  parantez içinde t-istatistikleri ile verilmi tir. *,**,***, s ras yla, 
%10, %5, %1 anlaml l k derecelerini göstermektedir. 
 

 Tüm Düzenli Min (+) Min (-) Takip 

Kart Ara t rma 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 

5 104 4,18 77 4,47 6 2,41 21 4,17 4 5,97 

Toplam 2.490 100 1.722 100 249 100 503 100 67 100 

Ortalama 2,06 2,16 1,82 
(-3,94)*** 

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

1,88 
(-1,71)* 

 
Tablo 24: Size kredi kart  özellikleri hakk nda ara t rma yapmay  zorla t ran bir tak m nedenler 
sayaca m. Bu nedenler sizin için ne derece etkilidir? 
 

Toplam 
Kredi kartlar n n birbirinden farkl  olmad n  dü ünmem 

3,01 
U ra mak istememem 

2,93 
Nas l ara t raca m  bilememem 

1,62 
 
Tablo 25: Piyasadaki kredi kartlar n n özelliklerini ö renmenizde sayaca m yöntemler ne 
derece etkilidir? 
Düzenli gruba göre ortalama farkl l klar  parantez içinde t-istatistikleri ile verilmi tir. *,**,***, s ras yla, 
%10, %5, %1 anlaml l k derecelerini göstermektedir. 
 
Kart Ara t rma Tüm Düzenli Min (+) Min (-) Takip 

Telefon ederek veya ubeye giderek ö renirim 2,86 2,90 2,84 
(-0,65) 

2,74 
(-2,18)** 

2,49 
(-2,24)** 

Reklamlardan ö renirim 2,41 2,37 2,59 
(2,51)** 

2,45 
(1,22) 

2,55 
(1,10) 

Tan d klar mdan ö renirim 2,38 2,40 2,20 
(-2,32)** 

2,41 
(0,06) 

2,45 
(0,28) 

nternette ara t rma yapar m 2,26 2,25 2,35 
(1,13) 

2,25 
(0,08) 

2,38 
(0,81) 

 
Tablo 26: Kredi kart n z olmad n  varsay n. Yeni bir kredi kart  almadan önce piyasadaki kredi 
kartlar n n özelliklerini ne kadar ara t r rs n z? Çok detayl  ara t r rsan z 5, hiç ara t rmazsan z 1 
olacak ekilde 1 ila 5 aras nda bir derece veriniz.  
Düzenli gruba göre ortalama farkl l klar  parantez içinde t-istatistikleri ile verilmi tir. *,**,***, s ras yla, 
%10, %5, %1 anlaml l k derecelerini göstermektedir. 
 
Yeni Kart Ara t rma Tüm Düzenli Min (+) Min (-) Takip 

Ortalama 3,19 3,22 3,31 
(0,94) 

3,07 
(-2,10)** 

2,55 
(-3,74)*** 
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5. Finansal Bilgi, Finansal Davran  ve Finansal E itim 
 
A a daki tablolarda kredi kartlar  ile ilgili ya anan sorunlarda, tüketicilerin bir rolünün 

olup olmad n  anlamaya yönelik sorular incelenecektir. Özellikle, tüketicilerin finansal bilgi 
düzeyleri, rasyonellikleri, harcama al kanl klar , kredi kartlar n  do ru kullan p 
kullanmad klar , temerrüde dü enlerin davran lar nda düzeltilmesi gereken unsurlar olup 
olmad  gibi konular ayd nlat lmaya çal lacakt r.   

 
Kredi kart  bir ödeme arac  olmas n n yan nda, di er alternatiflerden pahal  olmas na 

ra men, ayn  zamanda bir kredi arac d r. stenildi i zaman, ba vuru yapmadan, limitler 
dahilinde, teminats z olarak, ekstredeki minimum miktar  ödedi iniz takdirde al veri  (akdi) 
faiz oran ndan, aksi takdirde gecikme (temerrüd) faiz oran ndan borçlanmak mümkündür. 
Ara t rman n yap ld  dönemde Merkez Bankas  taraf ndan belirlenen al veri  faiz oran  
yüzde 3,96, gecikme faiz oran  yüzde 4,70 idi. Ayn  dönemde tüketici faiz oran  ise ayl k 
yüzde 1,90 civar ndayd . Genel olarak, tüketici kredisi daha ucuz olmas na ra men, ba vuru 
ücreti, dosya masraf  gibi sabit giderlerin oldu u o dönemde, k sa vade ve küçük miktarlar 
için (örne in 6 aya kadar 1000TL) kredi kart  daha ucuz bir kredi arac yd . Tablo 27 ve 28’de, 
kullan c lar n bu faiz oranlar n  bilip bilmediklerini incelenmektedir. O dönemde ço u kart için 
yukar daki oranlar geçerli olmas na ra men baz  bankalar n kartlar  için daha dü ük faiz 
uygulanmaktayd . Tüm kartlar n o dönemki faiz oranlar , BDDK kaynaklar  kullan larak, 
belirlendikten sonra bu oranlar   %0,5 aral nda bilenler do ru, bildi ini söyleyip bu aral n 
d nda kalanlar yanl  olarak i aretlenmi lerdir. Ç kan sonuçlar çarp c d r. Tüm kullan c lar n 
sadece yüzde 10’u kart n n al veri  faiz oran n  do ru bilmi , yüzde 20’si bildi ini dü ündü ü 
halde yan lm , yüzde 70’i bilmiyorum cevab n  vermi tir. Kartlar n n kredi özelli ini 
kullanmayan düzenli kullan c lar n faiz oranlar n  bilmemesi do al kar lanabilir. Ancak, kredi 
kartlar  ile borçlanan gruplarda da faiz oranlar n  do ru bilenlerin oran n n çok dü ük 
(minimumun üzerinde ödeme yapanlar için yüzde15) olmas  dü ündürücüdür. Ayr ca, bu 
gruplarda bildi ini dü ünen fakat yanl  bilen, yani kendine fazla güvenen, ki ilerin oranlar  
(yüzde 28,52 ve yüzde 25,67) düzenli gruba göre (yüzde 17,06) oldukça yüksektir. Gecikme 
faizi için de benzer sonuçlar elde edilmi tir. Fiyat n  bilmeden/ö renmeden bir ürün veya 
hizmet sat n almak gibi, tüketicilerin maliyetini bilmeden kredi kart  ile borçland klar  
anla lmaktad r. Bu durum çal mam z n önemli bulgular ndan biridir. 

 
Tablo 27:  Al veri  (Akdi) Faiz Oran  asgari miktar  ödedikten sonra, kalan miktara uygulanan 
faiz oran d r. 
En çok kulland n z kart n z n ayl k al veri  (akdi) faiz oran n  biliyor musunuz?  
Düzenli gruba göre oran farkl l klar  parantez içinde z-istatistikleri ile verilmi tir. *,**,***, s ras yla, %10, 
%5, %1 anlaml l k derecelerini göstermektedir. 
 

Akdi Faiz Bilgisi  
Tüm Düzenli Min (+) Min (-) Takip 

Gözlem Yüzde Gözlem Yüzde Gözlem Yüzde Gözlem Yüzde Gözlem Yüzde 

Do ru 253 9,82 165 9,26 39 15,23 
(2,97)*** 

47 9 
(-0,17) 

6 8,96 
(-0,08) 

Yanl   516 20,03 304 17,06 73 28,52 
(4,41)*** 

134 25,67 
(4,40)*** 

14 20,9 
(0,81) 

Bilmiyorum 1.807 70,15 1.313 73,68 144 56,25 
(-5,77)*** 

341 65,33 
(-3,73)*** 

47 70,15 
(-0,64) 

Toplam 2.576 100 1.782 100 256 100 522 100 67 100 
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Tablo 28: Gecikme (Temerrüt) Faiz Oran  asgari miktar n alt nda ödeme yap lmas  sonucu 
uygulanan faiz oran d r.  
En çok kulland n z kart n z n ayl k gecikme faiz oran n  biliyor musunuz? 
Düzenli gruba göre oran farkl l klar  parantez içinde z-istatistikleri ile verilmi tir. *,**,***, s ras yla, %10, 
%5, %1 anlaml l k derecelerini göstermektedir. 
 

Gecikme 
Faizi Bilgisi 

Tüm Düzenli Min (+) Min (-) Takip 

Gözlem Yüzde Gözlem Yüzde Gözlem Yüzde Gözle
m 

Yüzde Gözl
em 

Yüzde 

Do ru 272 10,56 170 9,54 34 13,28 
(1,86)** 

67 12,84 
(2,17)** 

9 13,43 
(1,05) 

Yanl   393 15,26 228 12,79 57 22,27 
(4,08)*** 

105 20,11 
(4,18)*** 

13 19,4 
(1,57) 

Bilmiyorum 1.911 74,18 1.384 77,67 165 64,45 
(-4,62)*** 

350 67,05 
(-4,93)*** 

45 67,16 
(-2,01)** 

Toplam 2.576 100 1.782 100 256 100 522 100 67 100 

 
Tablo 29, çal mam z n bir di er önemli sonucunu vermektedir. Kredi kart n n gereksiz 

al veri e neden olup olmad  sorusuna evet diyenlerin oran , tüm grup için yüzde 40, 
düzenli grup için %33, kredi kullanan gruplar için ise yakla k yüzde 55’dir. Bu rasyonel 
olmayan bir davran  eklidir. Kredi kullanan tüketicilerin yar dan fazlas n n bu ekilde 
davran yor olmas  ciddi bir durumdur. Tablo 30, tüketicilerin böyle davranma nedenlerini 
önem s ras na göre vermektedir. Verilen cevaplar kredi kart  ödeme hizmetlerinin sundu u 
kolayl n bu rasyonel olmayan davran a neden oldu unu göstermektedir. En önemsiz 
olarak belirtilen “Belirli bir miktar n üzerinde harcama yapt mda baz  avantajlardan 
yararlan yor olmam” d ndaki aç klamalar n hiç birisi rasyonellik tan m na girmemektedir. 
Özellikle son iki grup kullan c lar için irrasyonellik derecelerinin daha yüksek veya otokontrol 
yeteneklerinin daha dü ük oldu unu söylemek mümkündür. Bu sonuç, temerrüde dü en ve 
takibe giren gruptakilerin ya ad  kredi kart  sorunlar n n önemli bir nedeninin bu ekilde 
irrasyonelce/kontrolsüzce yap lan gereksiz harcamalar oldu unu dü ündürmektedir.  

 
Tablo 29: Kredi kart n z oldu u için bazen gereksiz al veri ler yapt n z  dü ünüyor  
musunuz? 
Düzenli gruba göre oran farkl l klar  parantez içinde z-istatistikleri ile verilmi tir. *,**,***, s ras yla, %10, 
%5, %1 anlaml l k derecelerini göstermektedir. 
 

Gereksiz 
Al veri  

Tüm Düzenli Min (+) Min (-) Takip 

Gözlem Yüzde Gözlem Yüzde Gözlem Yüzde Gözlem Yüzde Gözlem Yüzde 

Evet 1.045 40,57 599 33,61 148 57,81 
(7,51)*** 

288 55,17 
(8,90)*** 

35 52,24 
(3,15)*** 

Hay r 1.531 59,43 1.183 66,39 108 42,19 234 44,83 32 47,76 

Toplam 2.576 100 1.782 100 256 100 522 100 67 100 

 
Tablo 30: Evet ise, sayacaklar m bunda ne derece etkilidir? Çok etkiliyse 5, hiç etkili  de ilse 1 
olacak ekilde bir derece veriniz. 
Düzenli gruba göre ortalama farkl l klar  parantez içinde t-istatistikleri ile verilmi tir. *,**,***, s ras yla, 
%10, %5, %1 anlaml l k derecelerini göstermektedir. 
 
 Tüm Düzenli Min (+) Min (-) Takip 

Ödemeyi o an de il daha sonra yap yor olman n psikolojik 
rahatl   

3,80 3,72 3,91 
(1,77)* 

3,91 
(2,32)** 

4,37 
(3,27)*** 

Taksitler nedeniyle, ödeyece im ayl k rakam  dü ük bulmam  3,29 3,17 3,37 
(1,72)* 

3,50 
(3,69)*** 

3,54 
(1,68)* 

Kredi kart  indirim ve promosyonlar n n cazip gelmesi 3,07 3,04 3,22 
(1,51) 

3,06 
(0,23) 

3,14 
(0,47) 

Nakit ödemedi im için ne kadar harcama yapt m  takip edemiyor 
olmam 

2,73 2,65 2,78 
(1,04) 

2,86 
(2,16)** 

3,09 
(1,87)* 

Belirli bir miktar n üzerinde harcama yapt mda baz  
avantajlardan yararlan yor olmam 

2,62 2,68 2,49 
(-1,55) 

2,58 
(-1,04) 

2,57 
(-0,45) 
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Tablo 31’de, kart sahiplerinin yakla k yüzde 20’sinin, 12 ayl k dönem içinde en az bir 
kez, ekstrelerindeki minimum miktar  ödemeyerek, temerrüde dü tü ü görülmektedir. Bu çok 
pahal  bir borçlanma ekli oldu u için, rasyonel bir insan n, ancak çok zor durumda 
kald nda, acil ve geçici bir finansman ihtiyac n  kar lamak için, örne in ciddi bir gelir veya 
gider oku ya ad nda, bu yolu seçmesi beklenir. Tüketicilere bu durumun nedenleri 
sorulmu , birden fazla neden gösterebilecekleri söylenmi  ve belirtilen nedenler önem 
derecesine göre Tablo 32’de verilmi tir. Beklendi i üzere, bu durumdaki ki ilerin %48’i 
taraf ndan i aretlenen, “  kayb , maa  yatmamas ” gibi bir gelir oku en önemli ikinci neden 
olarak gözükmektedir. Hiç beklenmeyen ise, “Genel olarak ihtiyaçlar m  kar lamaya gelirimin 
yetmemesi” aç klamas n n, temerrüde dü enlerin yüzde 56’s  taraf ndan i aretlenerek en 
yayg n/önemli neden olarak ortaya ç kmas d r. Bu çal mam z n bir di er önemli bulgusudur. 
Aç kça irrasyonel olan bu davran  ekli çok vahimdir. Daha önce aç kland  üzere, bu 
durumdaki kullan c lar n düzenli kullan c lardan daha dü ük gelirli olduklar n  söylemek 
mümkün de ildir (Tablo 4). Bu ki ilerin gelir-gider dengesini kuramad klar , gelirlerini art r c  
veya giderlerini azalt c  tedbirler almalar  gerekirken, k sa vadeli ve geçici olmad  anla lan 
sorunlar n  kredi kartlar  ile çözmeye çal t klar  görülmektedir. Bu sürdürülebilir bir durum 
de ildir. Sonuç olarak, bu kullan c lar n bütçeleme yapamad klar , kredi kartlar n n 
özelliklerini anlamad klar , kredi kartlar  ile ne zaman ve nas l borçlan lmas  gerekti ini 
bilmedikleri ve yap sal sorunlar n  çok pahal  ve sürdürülemez bir borçlanma yöntemi olan 
kredi kartlar  ile çözmeye çal t klar  anla lmaktad r. Bu sonuç, kredi kartlar  ödemelerinde 
temerrüde dü en ki ilerin büyük bir ço unlu unun, finansal okuryazarl k, finansal bilgi/beceri, 
bütçeleme, rasyonellik gibi konularda ciddi sorunlar  oldu unu ve finansal e itime ihtiyaçlar  
oldu unu ortaya koymaktad r. Ba ka çal malarda yapt m z ve hane geliri, hanehalk  
say s , e itim gibi birçok de i keni kontrol etti imiz çoklu de i ken analizlerimiz, bu davran  
eklinin temerrüde dü me ve takibe girme vakalar n n önemli bir belirleyicisi oldu unu teyit 

etmektedir.  

Tablo 31: Tüm kredi kartlar n z  dü ününüz. Son 12 ay içinde, kaç ay asgari (minimum) ödeme 
miktar n n alt nda ödeme yapt n z? 

Ay Say s  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 

Total 2574 100,00 
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Tablo 32: imdi size sayaca m nedenlerden dolay  m ? 

Oran 

Genel olarak ihtiyaçlar m  kar lamaya gelirimin yetmemesi 0,56 

 kayb , maa  yatmamas  gibi gelirimi olumsuz etkileyen beklenmedik bir durum 0,48 

Baz  harcamalar m  kredi kart yla zamana yaymam 0,29 

Fark nda olmadan fazla harcama yapm  olmam 0,27 

Hastal k ve kaza gibi aniden ortaya ç kan mecburi harcamalar 0,19 

Ödemeye f rsat bulamamam 0,15 

Ödeme tarihini unutmam 0,13 

Benzer ekilde, Tablo 33, 12 ayl k dönem içinde en az bir kez, temerrüde dü meden 
borçlanan kart sahiplerinin oran n n yüzde 30 oldu unu göstermektedir. Bu gruba da 
borçlanma nedenleri sorulmu  ve Tablo 34’de bu nedenler önem derecesine göre verilmi tir. 
Grubun %59’u taraf ndan i aretlenen “Genel olarak ihtiyaçlar m  kar lamaya gelirimin 
yetmemesi”, ayn  ekilde, bu grup için de en yayg n borçlanma nedeni olarak ortaya 
ç kmaktad r. Henüz temerüde dü memi  olmalar na ra men, yukar da belirtti imiz finansal 
okuryazarl k, rasyonellik, finansal e itim sorunlar n n bu grup için de geçerli oldu u ortadad r.  

Tablo 33: Son 12 ay içinde, kaç ay ekstrenizdeki tutar n tamam ndan az ama asgari miktardan 
fazla ödeme yapt n z? 

Ay Say s  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 

Total 2572 100,00 

Tablo 34: imdi size sayaca m nedenlerden dolay  m ? 

Oran 

Genel olarak ihtiyaçlar m  kar lamaya gelirimin yetmemesi 0,59 

 kayb , maa  yatmamas  gibi gelirimi olumsuz etkileyen beklenmedik bir durum 0,42 

Baz  harcamalar m  kredi kart yla zamana yaymam 0,33 

Fark nda olmadan fazla harcama yapm  olmam 0,28 

Hastal k ve kaza gibi aniden ortaya ç kan mecburi harcamalar 0,19 



Doç. Dr. G. Gülsün Ak n - Doç. Dr. Levent Y ld ran 

66 

Bu konuda olumlu say labilecek bir sonuç, kullan c lar n kredi kartlar  ile ilgili ya ad klar  
ve duyduklar  sorunlar n, onlar  kredi kartlar n  daha dikkatli kullanmaya yöneltebilece i 
ihtimalinin olmas d r. Bu konuda sorulan soruya tüm kullan c lar olumlu cevaplar vermi lerdir.  

Tablo 35: Kredi kartlar  hakk nda duydu unuz veya ya ad n z olaylar, kredi kart  
harcamalar n zda daha dikkatli olman za ne derece etkili olmu tur? Çok etkili olduysa 5,hiç 
etkili olmad ysa 1 olacak ekilde bir derece veriniz. 
Düzenli gruba göre ortalama farkl l klar  parantez içinde t-istatistikleri ile verilmi tir. *,**,***, s ras yla, 
%10, %5, %1 anlaml l k derecelerini göstermektedir. 

Tüm Düzenli Min (+) Min (-) Takip 

Ortalama 3,41 3,37 3,60 
(2,36)** 

3,49 
(1,69)* 

3,38 
(0,09) 

Son olarak, kredi kart  kullan m  ile ilgili a a daki veriler elde edilmi tir. Tablo 36 kredi 
kart  borcunun tüketici kredisine çevrilmesiyle ilgilidir. Tüm kullan c lar n yüzde 9’unun, 
düzenli gruptakilerin yüzde 5’inin, takibe girmeyen gruplar n yüzde 17’sinin, takibe giren 
grubun ise yüzde 35’inin bu amaçla son oniki ayda tüketici kredisi alm  oldu u 
görülmektedir. Al nan ortalama kredi miktar  5000 TL civar ndad r. Tablo 37 kredi kart  
faizlerinin dü mesinin borçlanmay  art rabilece ine i aret etmektedir. Tablo 38 ise kredi kart  
ödemelerinde otomatik ödeme uygulamas n n pek yayg n olmad n  göstermektedir. Sonuç 
olarak, birçok ki inin, planlamadan/dü ünmeden yapt  kredi kart  harcamalar  nedeniyle 
tüketici kredisi almak zorunda kalm  oldu unu ç kartabiliriz. Faiz oranlar n n dü mesinin, 
özellikle son iki grup için, bu tür borçlanmay  art rabilecek olmas  son y llarda makroihtiyati 
tedbirler çerçevesinde kredi kart  harcama ve borçlanmalar na getirilen s n rlamalar n yerinde 
oldu unu dü ündürmektedir. Otomatik ödeme uygulamas n n özendirilmesi ve 
yayg nla t r lmas yla da yanl l kla dü ülen temerrüt vakalar n n azalt lmas  olas d r. 

Tablo 36: Kredi kart  borcunuzu kapatmak için son 2 y l içinde ihtiyaç kredisi ald n z m ? Ne 
kadar ald n z? 
Düzenli gruba göre oran ve ortalama farkl l klar  parantez içinde t- ve z-istatistikleri ile verilmi tir. 
*,**,***, s ras yla, %10, %5, %1 anlaml l k derecelerini göstermektedir. 

Tüketici Kredisi 
Tüm Düzenli Min (+) Min (-) Takip 

Frekan
s 

Yüzde Frekans Yüzde Frekans Yüzde Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Evet 230 8,96 91 5,12 45 17,65 
(7,49)*** 

89 17,18 
(8,99)*** 

23 34,33 
(9,75)*** 

Hay r 2.338 91,04 1.688 94,88 210 82,35 429 82,82 44 65,67 

Toplam 2.568 100 1.779 100 255 100 518 100 67 100 

Ortalama miktar 5636,74 6602,75 4195,60 
(-2,64)*** 

5325,84 
(-1,71)* 

5843,47 
(-0,56) 

Tablo 37: Kredi kart  faizlerinin azalmas , ekstrelerinizde ödemedi iniz miktar  art rarak, 
borçlanman zda art a neden olur mu? 
Düzenli gruba göre oran farkl l klar  parantez içinde z-istatistikleri ile verilmi tir. *,**,***, s ras yla, %10, 
%5, %1 anlaml l k derecelerini göstermektedir. 

Borçlanma artar 
m ? 

Tüm Düzenli Min (+) Min (-) Takip 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde Frekans Yüzde Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Evet 708 27,84 394 22,45 92 36,08 
(4,75)*** 

214 41,39 
(8,55)*** 

34 51,52 
(5,46)*** 

Hay r 1.835 72,16 1.361 77,55 163 63,92 303 58,61 32 48,48 

Toplam 2.543 100 1.755 100 255 100 517 100 66 100 
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Tablo 38: As l kredi kart n z  otomatik ödemeyle mi ödüyorsunuz? 
Düzenli gruba göre oran farkl l klar  parantez içinde z-istatistikleri ile verilmi tir. *,**,***, s ras yla, %10, 
%5, %1 anlaml l k derecelerini göstermektedir. 
 
Otomatik Odeme Tüm Düzenli Min (+) Min (-) Takip 

Frek. Yüzde Frek. Yüzd
e 

Frek
. 

Yüzde Frek. Yüzde Frek. Yüzde 

Evet, tamam n  otomatik 
ödeme ile ödüyorum 

334 13,17 274 15,6 18 7,17 
(-3,54)*** 

42 8,17 
(-4,28)*** 

3 4,55 
(-2,45)** 

Evet, asgarisini otomatik 
ödeme ile ödüyorum 

58 2,29 27 1,54 10 3,98 
(2,69)*** 

20 3,89 
(3,29)*** 

4 6,06 
(2,78)*** 

Hay r 2.145 84,55 1.455 82,86 223 88,84 
(2,39)** 

452 87,94 
(2,76)*** 

59 89,39 
(1,39) 

Toplam 2.537 100 1.756 100 251 100 514 100 66 100 

 
6. Sonuç 
 
Tüketicilerin kredi kart  edinme ve kullanma pratiklerini belirlemek için yap lan Kredi 

Kart  Kullan m  Ara t rmas  verileriyle yapt m z çal malar, taksitlendirme ve tüketimi 
zamana yayma iste inin tüketicilerin kredi kart  edinmelerindeki en önemli etken oldu unu 
(bir ba ka deyi le kredi kartlar n n taksit ve tüketimi zamana yayma özelliklerinden ödeme 
hizmetlerine k yasla daha fazla fayda sa lad klar n ), tüketicilerin ço unun kredi kart  
hizmetleri ve bankac l k hizmetlerini bir paket olarak gördü ünü, bu nedenle çal t klar  
bankan n kredi kart n  kulland klar n , kart de i tirmek onlar için banka de i tirmek anlam na 
geldi i için daha elveri li ko ullar sunan ba ka kartlara geçmelerinin kolay olmad n  ortaya 
koymaktad r. Ayr ca, tüketicilerin kartlar n  seçerken çok ara t rma yapm yor olmalar , faiz ve 
y ll k kullan m ücretlerinin bu seçimde pek etkili olmamas , bonus, mil, prestij, limit gibi fiyat 
d  özelliklere fiyatlardan daha çok önem veriyor olmalar , borçlanan gruplar n daha fazla 
say da bankan n kart n  kullan yor olmas , sorun ya ayan gruplar n Orta ve Küçük 
bankalarda yo unla malar , bu gruptakilerin daha dü ük gelirli olmamalar  fakat daha az 
e itimli olmalar  ve daha kalabal k ailelerden geliyor olmalar , bu gruplarda kad n oran n n 
daha dü ük, Bo DulAyr  ve i siz oranlar n n daha yüksek olmas , kart memnuniyetinin genel 
olarak gayet yüksek olmas  fakat borçlanan gruplarda memnuniyetin düzenli gruba göre 
önemli ölçüde daha dü ük olmas  çal mam z n di er baz  ilginç sonuçlar d r. 

 
2006 y l ndaki kredi kart  düzenlemelerinde tüketiciler lehine birçok de i iklik 

yap lmas na ra men, temerrüt ve takip vakalar nda bir azalma olmamas  bu sorunlarda 
tüketicilerin de bir sorumlulu u olabilece ini dü ündürmektedir. Özellikle temerrüt ve takip 
sorunu ya ayan kullan c lar n, kredi kartlar n n özelliklerini bilmedikleri, kredi kartlar yla ne 
zaman ve nas l borçlan labilece ini anlamad klar , kredi kartlar n n sa lad  ödeme 
kolayl klar  nedeniyle gereksiz al veri  yapabildikleri, bu nedenle yüksek faiz oranlar yla 
borçlanmak zorunda kald klar , genel olarak gelir-gider dengesini kuramad klar , yap sal 
sorunlar n  çok pahal  ve sürdürülemez bir finansman yöntemi olan kredi kartlar  ile çözmeye 
çal t klar  görülmektedir. Finansal okuryazarl k olarak nitelenen bu tür sorunlar sadece 
Türkiye’ye özgü de ildir. Yap lan çal malar, geli mi  olanlar dahil, birçok ülkede finansal 
okuryazarl k sorunlar n n kayg  verici düzeyde oldu unu ortaya koymaktad r. Bu sorunlar  
azaltmak için tüm dünyada INFE taraf ndan yürütülen finansal e itim çal malar na 
Türkiye’de de baz  kurum ve kurulu lar n kat lm  olmas  umut vericidir. Tüketicilerin finansal 
bilgilerini art r p, böylece onlar n do ru finansal davran lar benimsemelerini ve do ru 
finansal kararlar vermelerini sa lamay  hedefleyen bu çal malar sadece bireylerin refah n  
art rmakla kalmay p daha istikrarl  ekonomilere kavu mam za da yard mc  olacakt r. Do ru 
planlanan finansal e itim programlar  ile tüketicilerin finansal okuryazarl k düzeyleri 
yükseldi inde muhtemelen yasal düzenlemelere duyulan ihtiyaç azalacakt r. Ancak, o 
zamana kadar kredi kart  harcama ve borçlanmalar n  s n rlayan düzenlemelerin gerekli ve 
yerinde oldu u anla lmaktad r.  
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Dipnotlar 
 
1   Mali desteğinden ötürü TÜBİTAK’a (Proje # 107K442), değerli katkılarından dolayı hakemlere ve araştırma     

görevlilerimiz Tülin Araz ve Ezgi Özer’e teşekkür ederiz.  
2  TCMB Haziran ayı kurlarıyla yapılan hesaplamaya göre Dolar bazında işlem hacminin yıllık ortalama büyüme 

oranı yüzde 27’dir 
3  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. 

4  Takibe giren kişi sayısının kredi kartı kullanıcı sayısına oranıdır. Kredi kartı kullanıcı sayısı ise kredi kartı 
sayısı kişi başı ortalama kart sayısına bölünerek kestirilmiştir.   

5  Sonuçlar değerlendirilirken anketin 2009 yılında yapılmış olduğu ve bu süre içinde tüketicilerin kart kullanma 
pratiklerinde değişiklikler olabileceği dikkate alınmalıdır. 

6  Bu görüşlerin özeti ve genel olarak kredi kartlarının ekonomisi için bakınız Scholnick vd. (2008). 
7  Chen ve Volpe (1998), Stavins (2000), Kempson (2002), Moore (2003), Lachance vd. (2006), Norvilitis vd. 

(2006), Schooley and Worden (2010).  
8  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. 

9  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. 

10  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. 

11  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. 

12  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 li kilerine Markov Rejim 
De i im Modelleri Yakla m

Yrd. Doç. Dr. Ayben Koy*

Öz

H zl  ve s k dalgalanmalar n ya and  finans piyasalar , çok say da daralma ve büyüme 
dönemleri ya amaktad r. Bu çal mada, ekonomilerin ve finans piyasalar n n içinde bulundu u 
dönemler aras ndaki geçi leri, bir Markov Süreci ile aç klayan Markov Rejim De i im Modelleri 
kullan lm t r. Çal ma, B ST 30 Endeks Vadeli lem Sözle mesinin fiyat de i imlerini, Türkiye’deki ilk 
organize vadeli piyasan n kurulu undan 2016 y l  sonuna kadar günlük gözlemler (3.220 gözlem) ile 
incelemektedir. B ST 30 Fiyat Endeksi ve Endeks Vadeli lem Sözle meleri fiyat de i imleri 
aras ndaki ili ki, Markov Rejim De i im Vektör Otoregresif Modeli ile aç klanmaktad r. Çal man n 
sonuçlar , spot ve vadeli piyasalar n rejimler aras nda ortak bir geçi  mekanizmas na sahip oldu unu 
göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Vadeli lem Piyasalar , Endeks Vadeli lem Sözle mesi, Do rusal Olmama, 
Markov Rejim De i im Modelleri. 
JEL S n fland rmas : 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. Giri

Dünya literatüründe çe itli emtialar n gelecekte teslimi için yap lan forward sözle meler 
antik Yunan’a (Bodie, 2009) uzanmakla beraber, ilk kay tl  vadeli i lem sözle mesi 1697 
y l nda Japonya’da gerçekle mi  (Bakken,1966) ve ilk vadeli i lem borsas  1730 y l nda 
Osaka’da organize edilmi tir (Ünal,1993, s.80). 1971 y l nda Bretton Woods Sisteminin 
ortadan kald r lmas  ile beraber uluslararas  piyasalardaki geli meler kur riski kavram n  ön 
plana ç karm , böylece ilk finansal vadeli i lem sözle mesi de, 1972 y l nda yedi para birimi 
üzerine haz rlanm t r. Türkiye’de ise vadeli i lem sözle melerinin düzenli olarak i lem 
gördü ü ilk organize borsa olan “Vadeli lem ve Opsiyon Borsas ”, 2005 y l nda zmir’de 
kurulmu tur. 

* stanbul Ticaret Üniversitesi BF, Ö retim Üyesi.
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Türkiye’de 4 ubat 2005 tarihinde faaliyetlerine ba layan Vadeli lemler ve Opsiyon 
Borsas  (VOB), 5 A ustos 2013 tarihi itibariyle Borsa stanbul Vadeli lem ve Opsiyon 
Piyasas  (V OP) ile birle mi , böylece Türkiye’de tüm vadeli i lem ve opsiyon sözle meleri 
tek bir çat  alt nda i lem görmeye ba lam t r. V OP’ta B ST 30 Endeks, TL/Dolar, TL/Euro, 
EUR/USD, TL/Gram Alt n ve Dolar/Ons Alt n Vadeli lem Sözle mesi i lem görmeye devam 
eden finansal vadeli i lem sözle meleri olmu tur. Ege Pamuk, Anadolu K rm z  Bu day ve 
Baz Yük Elektrik Vadeli lem Sözle mesi de V OP’ta i lem görmeye devam eden emtia 
vadeli i lem sözle meleri olmu tur. 

 
Dayanak varl k çe itlili i, yeni sözle me türleri ve teknolojik geli melerle de 

desteklenen V OP’u yeniden de erlendirmek, önemli hale gelmi tir. Nitekim, 2017 y l nda 
verilerin güncellenmesi ile tekrarlanm  olan çal man n ba lad  2015 y l nda V OP, 
Avrupa’n n en h zl  büyüyen türev ürünler piyasas  olmu tur (FIA, 2015).  

 
Finans piyasalar nda olu an varl k fiyatlar  içinde bulunduklar  ekonomiye özgü veya 

uluslararas  düzeydeki birçok ekonomik geli meden etkilenirler. Özellikle sermaye piyasalar  
ve borsalarda, piyasalara gelen bilgi do rultusunda h zl  ve k sa süreli fiyat de i iklikleri 
gözlenmektedir. Sermaye piyasalar nda menkul k ymetlerin de eri, o menkul k ymetin 
dayanak varl  olan i letme/finansal varl n içinde bulundu u ekonominin genel ko ullar  ile 
yak ndan ili kilidir. Ekonomideki daralma, geni leme gibi konjonktürel de i ikliklerin de önce 
finans piyasalar nda etkili oldu u görülmü tür. Uluslararas la m  finans piyasalar nda 
teknolojik geli mi likle paralel, i lemlerin h zl  bir ekilde tüm dünya piyasalar nda 
gerçekle mesi, arz/talep dengesinin k sa sürede kurulmas , finans piyasalar nda güncel 
bilgilerin fiyata yans mas n  h zland rmaktad r.  

 
Do rusal yöntemler ile yap lan çal malar, finans piyasas n n içinde oldu u ekonomiyi 

bir bütün olarak ele almakta ve piyasada olu an dalgalanmalar  bazen yok ederek, bazen 
modele tek bir de i ken ile katarak hipotezleri test etmektedir. Finans piyasalar nda, içinde 
bulunduklar  ekonomiye göre daha s k ve çok say da geni leme ve daralma dönemleri 
gözlemlenmektedir. Konjonktürel dalgalanmalar n süre, boyut ve dönüm noktalar n  ölçme 
çabalar , risk ölçümleri ve tahminler hayli önemlidir. (Bildirici, Aykaç Alp, Ersin ve Bozoklu, 
2010) Zaman serilerinin gözlemlenebilen bir de i ken etkisi ile rejimler (dalgalanma 
dönemleri) aras nda geçi  yapt  çal malarda e ikli (treshold) modeller kullan l rken, 
gözlemlenemeyen bir stokastik (rastlant sal) de i ken nedeniyle farkl  rejimler aras nda geçi  
yapt  yap , Markov Rejim De i im (MRD) modelleri ile analiz edilmektedir.  

 
Zaman serilerinin do rusal olmayan modellerle test edildi i ilk çal malarda Tong 

(1983) gözlenen de erin hesaplanm  bir e ik de erinin alt nda veya üstünde olmas  ile rejim 
de i imlerini aç klarken, piyasalarda h zl  de i en volatilite, zaman serilerinde gözlenen ani 
s çramalar, frekans geni li ine olan ba ml l k, döngü limitleri gibi do rusal yöntemlerle 
aç klanamayan özellikler, do rusal olmayan yöntemlerin geli mesine neden olmu tur 
(Brockwell, 2011). Tong’un getirdi i zaman serilerini do rusal olmayan yöntemlerle aç klama 
çal malar  takip eden y llarda pek çok ara t rmac  için öncü olmu tur (Chan, Petruccelli, 
Tong ve Woolford, 1985; Tsay, 1989; Tsay; 1998; Chen, Tsay, 1991; Stramer, Tweedie ve 
Brockwell, 2007). Markov De i imi zaman serisi analizi ise ilk olarak Hamilton’ n 1989 
makalesinde i  döngüsü (business cycle)’ne uygulanm t r. Hamilton, ekonominin büyüme ve 
daralma dönemlerine geçi lerinin bir Markov süreci özelli i ta d n  savunarak ABD reel 
Gayri Safi Milli Has la (GSMH) verilerini modellemi tir. Hamilton (1989) taraf ndan geli tirilen 
tek de i kenli Markov de i im modelinin Krolzig (1997) taraf ndan çok de i kenli duruma 
genelle tirilmi  hali olan Markov Rejim De i im Vektör Otoregresif Modeli ise farkl  zaman 
serilerini ortak etkileyen rejim özelliklerini belirleyerek de i kenler aras ndaki ili kileri 
aç klayabilmektedir.  
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Yat r mc lar n piyasaya gelen bilgiler do rultusunda yapm  olduklar  h zl  al m-sat m 
i lemleri nedeniyle finans piyasalar nda belli sürelerde devam eden daralma (depresyon, ay  
piyasas ), l ml  büyüme ve yüksek büyüme (bo a piyasas ) gibi dalgalanmalar 
gözlemlenmektedir. Finans piyasalar ndaki k sa bir dönemdeki bir h zl  yükseli  (yüksek 
büyüme, bo a piyasas ) piyasan n tüm kat l mc lar  taraf ndan bilinen bir bilgi ile 
aç klanabilmekte iken, uzun bir dönem ele al nd nda piyasaya gelen her türlü bilginin 
bütünü, rejim de i ikliklerine neden olabilmektedir.  

 
Finansal zaman serilerinde ve özellikle gözlem aral klar n n k sa oldu u durumlarda 

rejimler aras ndaki geçi  yumu ak olup, rejimleri birbirinden ay rmada varyans da önemli bir 
faktör haline gelmektedir. Örne in pay piyasalar n n ortalama bir büyüme sürecinde oldu u 
dönemler ile kar la t r ld nda, gelece e yönelik iyimser beklentilerin artt  dönemlerde 
(bo a piyasas ) fiyatlardaki de i imlerin h zland , volatilitenin artt  gözlenmektedir. 
Gelece e yönelik kötümser beklentilerin artt  dönemler (ay  piyasas ) ise iyimser dönemlere 
göre volatilitede daha yüksek art lar göze çarpmaktad r. MRD modelleri, finansal zaman 
serilerinde gözlenen zamanla de i en varyans; kal n kuyruklu da l m, çarp kl k gibi 
özellikleri yakalamakta ba ar l d r (Ang ve Timmermann, 2011). Bu nedenlerle modeller, 
finans bilim dal n n pek çok konusunda uygulama alan  görmü tür. Literatürde temel finans 
teorilerinin analizleri, varl k fiyatlama modelleri (Chung ve Yeh, 2009), menkul k ymet 
fiyat/getiri/volatilite analizleri (Günay, 2015; Koy ve Çetin 2016; Seuk Wai ve di .,2013), pay 
piyasalar n n entegrasyonu ( smail ve sa, 2008), vadeli i lem piyasalar nda korunma 
(Zazaglia, 2013), al m-sat m stratejileri (Li, 2016), spot metal piyasalar  (Cheng, Shao ve 
Guo, 2013; Balc lar, Hammodueh ve Asaba, 2015; Koy, Çetin ve Ersan, 2017) gibi birçok 
konuda çal malar yer almaktad r.  

 
2. Literatür 
 
Dünya literatüründe hem emtia hem de finansal varl k sözle melerinin yer ald  

piyasalar  analiz eden çok say da çal ma yer alm t r. Working (1949), Rockwell (1976), 
Telser ve Higinbotham (1977), Grauer ve Litzenberger (1979), Anderson (1981), Fama ve 
French (1987)’in çal malar , vadeli fiyatlar  etkileyen faktörler ile, vadeli ve spot fiyat 
ili kilerini aç klayan çal malara ilk örneklerdendir. Vadeli i lem piyasalar n n spot piyasalar 
ile ili kileri üzerine çok geni  bir literatür olmas ndan dolay  bu çal mada, uluslararas  
örneklerden yaln zca pay endeksi vadeli i lem sözle meleri üzerine yap lan çal malara yer 
verilmi tir. 

 
Pay endeksi vadeli i lem piyasas yla ilgili yap lan ilk çal malardan biri, Cornell ve 

French’e aittir. 1983 y l nda yay nlanan çal mada arbitraj fiyatlama modeli ile hesaplanan 
teorik fiyat ile piyasada olu an fiyat aras ndaki fark n nedeni olarak vergi etkisi ara t r lm , 
mükemmel piyasalar n çal mas  için yat r mc lar n vergiden muaf olmas  gerekti i 
savunulmu tur. Di er bir çal mada Mackinlay ve Ramaswamy (1988), S&P 500 pay endeksi 
vadeli i lem sözle mesinin ve pay endeksinin gün içi verilerinin korelasyonlar n  
incelemi lerdir. Sonuçlara göre, onbe  dakikal k gözlem aral nda mevcut olan korelasyon, 
gözlem aral  uzay p 60 dakikaya yakla t nda ortadan kaybolmaktad r. Vadeli i lem 
piyasas nda normal üstü korunma getirilerinin varl n  ölçen Lee (1988), 18 Ocak 1982 ile 19 
Aral k 1986 dönemindeki S&P 500 spot ve vadeli i lem sözle melerinin gün içi verilerini 
kullanm t r. Saatlik verilerin kullan ld  çal mada, vadeli piyasada gerçekle en fiyat teorik 
fiyat n üzerinde (alt nda) oldu unda, bir sonraki dönemde spot piyasada fiyat n yükseldi i 
(dü tü ü) görülmü tür.  

 
Damodaran (1990), S&P 500 vadeli i lem sözle melerinin 21 Nisan 1982 sonras nda 

spot piyasa volatilitesi üzerindeki etkisini ara t rm t r. t testi ve kikare testi (x2) yöntemlerinin 
kullan ld  çal mada, endekse dahil olan paylar n ortalama getirilerinin ve varyanslar n n, 
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endekste olmayan pay getirilerine göre daha çok yükseldi i sonucu istatistiki olarak anlaml  
bulunmu tur. 

 
Chang, Cheng ve Pinegar (1996), Nikkei vadeli i lem sözle melerinin i lem görmeye 

ba lamas  ile Nikkei pay senetleri için Tokyo Borsas ’nda volatilitenin artt , Osaka 
Borsas ’nda azald ,  Singapur Uluslararas  Para Piyasas ’n n ise etkilenmedi i sonuçlar na 
ula m lard r.  

 
Brooks, Garrett ve Hinich’in (1999) ngiltere piyasas na yönelik yapt klar  çal mada, 

çapraz korelasyon ve çapraz bikorelasyon ile pay endeksleri ile pay endeks vadeli i lem 
sözle melerinin aras ndaki öncül-ard l ili kiyi test etmi lerdir. Çal mada, vadeli piyasan n 
spot piyasaya liderlik etti i dönemlerin az olup, k sa sürdü ü yönünde bulgular elde 
edilmi tir. Brooks, Rew ve Ritson’un (2001), FTSE 100 pay endeksleri ile vadeli pay endeks 
sözle melerinin aras ndaki öncül-ard l ili kiyi, 10 dakikal k gözlem aral klar ndan olu an bir 
veri seti ile test etmi lerdir. Haziran 1996-1997 dönemini kapsayan çal mada, en iyi tahmin 
modelinin ta ma maliyeti modeline göre hesaplanan teorik spot vadeli baz na uygulanan 
vektör hata do rulama modeli oldu u sonucuna ula lm t r. ngiltere piyasas na yönelik 
yap lan di er bir çal mada Brooks ve Garrett (2002), FTSE100 pay ve vadeli pay 
piyasalar n n düzgün bir fiyat hareketi var ise bu durumun en iyi ekilde, iki piyasa aras nda 
olu an baz n birinci dereceden Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) ile aç klanabilece ini 
öne sürmü lerdir. Self Exciting Threshold Autoregressive (SETAR) modeli ile baz n, arbitraj 
tetiklemesi olmaks z n farkl  rejimlerde öngörülebilir bir ekilde dalgaland  tahmin edilmi tir. 
Çal mada, baz n iki e ik aras nda güçlü otoregresif davran  gösterdi i, fakat ekstra 
dinamiklerin üst e ikte ve üzerinde kayboldu u, alt e i e do ru hareket etti inde ise tekrar 
ortaya ç kt na yönelik kan tlar bulunmu tur. Kan tlar, i lem maliyetlerinden kaynaklanan 
do rusals zl n hesaba kat ld  durumda, pay endeksleri ile pay endeks vadeli i lem 
sözle melerinin etkin bir ekilde beraber hareket etti ine yönelik teoriyi do rusal modellere 
göre daha güçlü bir ekilde destekledi ini göstermektedir. Ning (2009), çal mas nda 
Financial Times Stock Exchange (FTSE) 100 endeks vadeli i lem sözle melerinin 10 May s 
1999’da elektronik sistemde i lem görmeye ba lamas n n volatilite üzerindeki etkisini 
ara t rm t r. Elektronik sisteme geçilmesinin öncesindeki Ocak 1993 – Nisan 1999 dönem 
birinci periyod, Haziran 1999 – Aral k 2005 dönemi ikinci periyod olarak belirlenmi tir. Birinci 
periyodda hem beklenen hem de beklenmeyen oklar volatiliteyi artt r rken ikinci periyotta 
yaln zca beklenmedik negatif oklar n volatiliteyi etkiledi i sonucuna ula lm t r. 

 
So ve Tse (2004), Hang Seng Endeksi, Hang Seng Endeks Vadeli lem Sözle mesi 

ve endeks fonunun gün içi verilerini Hasbrouck, Gonzalo ve Granger ortak faktör modelleri ve 
M-GARCH ile incelemi lerdir. Çal mada, üç piyasan n birbiri ile ili kili oldu u, spot piyasan n 
vadeli piyasay  takip etti i, endeks fonunun fiyat olu umuna katk da bulunmad  yönünde 
bulgular elde edilmi tir. Ayn  makroekonomik ko ullardan etkilenmekle beraber, üç piyasan n 
da bilgiyi farkl  yans tt , çal man n genel sonucu olarak ortaya ç km t r. Hang Seng 
endeksini örneklem alan di er bir çal mada Rajaguru ve Pattnayak (2007), endeksin spot ve 
vadeli öncül-ard l ili kisini incelemi lerdir. Çal mada, Ocak 1988-Ekim 2001 dönemine ait 
3407 gözlemden olu an günlük veriler kullan lm t r. Fraksiyonel Entegre Hata Do rulama 
Modeli (Fractionally Integrated Error Correction Model)’nin tahminleme performans n n di er 
olas  modellerle kar la t r ld  çal mada en iyi performans, hata do rulama modelleri ile 
fraksiyonel koentegre modellerden elde edilmi tir. 

 
Xie ve Huang (2014), China Securities Index (CSI) 300’ün 2005-2012 verilerini 

GARCHM ve GJR GARCH modelleri ile test etmi lerdir. Bulgular na göre, endeks vadeli 
i lem sözle melerinin piyasada i leme al nmas  sonras nda, spot piyasan n volatilitesinde bir 
azalma olmam t r. Ayr ca, CSI 300 endeks vadeli i lem sözle melerinin piyasada i lem 
görmeye ba lamas  ile birlikte, spot piyasada yeni bilgiye olan duyarl l k azal rken, eski 
bilgiye olan duyarl l k artm t r. Benzer bir çal ma yapan Bohl, Diesteldorf ve Siklos (2014) 
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ise, CSI300’ün vadeli i lem sözle mesinin i lem görmeye ba lamas n n spot piyasan n 
volatilitesini azaltt  sonucuna ula m lard r.  

 
Türkiye vadeli i lem piyasas na literatürde, vadeli piyasan n spot piyasa için do ru 

sinyalleri vererek hem spot piyasan n volatilitesini hem de spot piyasada normal üstü getiri 
elde etme olanaklar n  azaltmas , her iki piyasan n birlikte hareket etmesi ve spot ve vadeli 
piyasalar aras ndaki öncül-ard l ili kilerin test edildi i çal malar yer almaktad r. 

 
Çevik ve Pekkay (2007), ARMA-GARCH modeli ve Cheung ve Ng (1996) nedensellik 

analizleri ile yapt klar  çal mada, spot ve vadeli i lem piyasalar  aras ndaki ili kilerin menkul 
k ymet baz nda farkl l k gösterdi i sonucuna ula m lard r. Özen (2008), vadeli i lemlerin 
spot piyasa etkinli i üzerindeki etkisini, korelogram testi ve birim kök testi ile ölçmü tür. 
nceleme kapsam na al nan B ST 30 günlük kapan  fiyatlar  1 Ocak 2003 – 1 ubat 2005 ve 
4 ubat 2005 – 30 Nisan 2007 olarak iki döneme ayr larak analiz edilmi tir. Özen’in 
çal mas nda, spot piyasada i lem gören B ST 30 endeksinin VOB’da vadeli i lemlere geçi  
öncesinde ve sonras nda zay f formda etkin oldu unu göstermi tir. Çal mada, vadeli i lem 
piyasas  ile spot piyasa aras nda k sa ve uzun dönem ili kisi olup olmad n  görmek için 
Engle-Granger e bütünle me testi uygulanm  ve hata düzeltme modeli olu turularak iki 
piyasa aras ndaki nedensellik ara t r lm t r. VOB 30 endeksiyle B ST 30 endeksleri aras nda 
uzun ve k sa dönemli bir ili ki oldu u, B ST 30 endeksinin VOB 30 endeksinin nedeni oldu u 
görülmü tür. Özen, VOB 30 endeksinin B ST 30 endeksine etki etmedi i, spot piyasa etkinli i 
üzerinde olumlu katk  yapamad  sonucuna ula m t r. 

 
Çelik (2011), VOB30 vadeli endeks sözle meleri ile ABD Dolar  vadeli döviz 

sözle melerinin gün sonu fiyatlar n  kullanm t r. Çelik, Engle-Granger ve Johansen 
e bütünle me analizleri ile zaman serileri aras ndaki uzun dönemli ili kileri ortaya koyduktan 
sonra VECM, Etki-tepki ve varyans ayr t rma analizleri uygulam t r. Çal mada, vadeli dolar 
sözle melerinin spot ABD Dolar  fiyatlar  için bir fiyat göstergesi olarak kullan labilece i, 
bunun yan nda vadeli endeks sözle meleri için böyle bir ili kiye rastlanmad  sonuçlar na 
ula lm t r. 

 
Ersoy (2011), spot ile vadeli i lem piyasalar  aras ndaki ili kiyi hem fiyat hem de 

volatilite aç s ndan ara t rm t r. B ST 30 Endeksi gün içi verilerinin kullan ld  çal mada, 
hem fiyat serileri kullan larak Johansen E bütünle me Testi, VECM ve Granger Nedensellik 
Testi ile hem de otoregresif hareketli ortalama (ARMA) ile filtrelenen fiyat de i im serileri 
kullan larak VAR ve Granger Nedensellik Testi uygulanm t r. BEKK-MGARCH modelinden 
elde edilen volatilite serileri kullan larak, VAR ve Granger Nedensellik Testi ile piyasalar n 
volatiliteleri aras ndaki ili ki analiz edilmi tir. Ersoy, spot ve vadeli i lem piyasas  aras nda 
uzun dönemli bir denge ili kisinin oldu unu, ancak bu ili kide vadeli i lem piyasas n n spot 
piyasaya öncülük etmedi ini, hem fiyat hem de volatilite aç s ndan piyasalar n kar l kl  
etkile im içerisinde olduklar n  tespit etmi tir. 

 
Ünlü ve Ersoy (2012) ABD Dolar  spot döviz kuru ile vadeli i lem sözle meleri 

aras ndaki ili ki Engle Granger nedensellik testi ile analiz edilmi tir. 2007 Ocak - 2011 Aral k 
dönemindeki günlük kapan  fiyatlar n n kullan ld  çal mada vadeli fiyatlar n spot fiyatlara 
liderlik etmedi i ve hem k sa hem de uzun dönemli ili kide piyasalar aras nda kar l kl  
etkile im oldu u sonucuna ula lm t r. 

 
Üner (2013), B ST 30 endeksinin fiyat oynakl n  GARCH metodu ile vadeli fiyat ile 

spot fiyat aras ndaki ili kiyi Johansen e bütünle me testi ile, vadeli i lem sözle mesi i lem 
hacmi ile spot piyasa i lem hacmi ve fiyat  aras ndaki ili kiyi VAR metodu kullan larak analiz 
edilmi  olup; vadeli i lem sözle mesinin yo un i lem görmeye ba lad  2008 y l  öncesinde 
fiyat oynakl n n yo un oldu u, vadeli i lem sözle mesinin etkisi ile 2008 y l ndan 2010 
y l na kadar geçen dönemde bu oynakl n azald  sonucuna ula m t r.  Uzun dönemde 



Bankac lar Dergisi 

75 

vadeli i lem piyasas  ile spot piyasa fiyatlar n n e bütünle ik yap  sergiledi i ayr ca spot 
piyasada i lem gören B ST 30 endeksinin fiyat n n ve i lem hacminin vadeli i lem 
sözle mesinin fiyat ndan ve i lem hacminden etkilendi i sonucuna ula lm t r. 

 
Ersoy ve Bayrakdaro lu (2013), B ST 30 endeksinin spot ve vadeli i lem piyasalar  

aras ndaki öncül-ard l ili kinin varl n  analiz etmi tir. Johansen E bütünle me testi, Vektör 
Hata Düzeltme Modeli ve nedensellik testleri ile yap lan analizler sonucunda, iki piyasan n 
e bütünle ik oldu u, bunun yan nda piyasalar aras nda iki yönlü nedensellik ili kisinin oldu u 
görülmü tür. 

 
Güniçi verilerle yap lan bir çal mada Okur ve Çevik (2013), Hong’un nedensellik testini 

kullanm lard r. 2006-2010 dönemi için yap lan analizde, B ST30 endeksi spot piyasas n n, 
vadeli piyasa fiyatlar  için Granger nedeni oldu u sonucuna ula lm t r. Ayn  y l yap lan di er 
bir çal mada Gök ve Kalayc  (2013), B ST 30 endeksi gün sonu verileri ile 2000-2012 
dönemi için AR(1)-GARCH(1,1) modelini uygulanm t r. Çal mada, endeks vadeli i lemlerin 
i lem görmeye ba lamas  sonras  spot piyasan n istikrardan uzakla mad  sonucuna 
eri ilmi tir. Ayr ca, endeks vadeli i lemleri sonras nda öncesine göre, spot piyasa volatilite 
kal c l n n da azald  bulgular na eri ilmi , dolay s yla endeks vadeli i lemler sonras  spot 
piyasan n bilgiyi i leme h z n n artt  bulgusuna var lm t r. 

 
3. Veriler 
 
zmir Vadeli lem ve Opsiyon Borsas ’n n kurulu undan bugüne en yüksek i lem 

hacmi ile halen Borsa stanbul’da Vadeli lemler ve Opsiyon Piyasas ’nda i lem gören B ST 
30 Endeksi Vadeli lem Sözle mesinin fiyat de i imleri, çal man n örneklemini 
olu turmaktad r. 2005 Ocak – 2016 Aral k dönemini kapsayan çal mada, B ST 30 Fiyat 
Endeksi ve B ST 30 Endeks Vadeli lem Sözle mesinin her ikisi için 3.220 günlük fiyat 
serisinden elde edilmi  3.219 adet günlük fiyat de i im serisi kullan lm t r. B ST 30 Fiyat 
Endeksi ve B ST 30 Endeks Vadeli lem Sözle melerine ait fiyat de i imlerinin 
hesaplanmas nda kullan lan günlük kapan  fiyatlar , Borsa stanbul ve Finnet’ten elde 
edilmi tir. Bankalar aras  Para Piyasas n n Gecelik Borçlanma Faiz Oranlar , Finnet 
sisteminden al nm t r. 

 
Vadeli i lem piyasalar nda i lem hacminin en yüksek oldu u sözle me genellikle 

vadesi en yak n olan sözle medir. Literatürde vadeli i lem piyasas  üzerine yap lan 
çal malarda, vadesi en yak n olan sözle menin kapan  fiyat  ile olu turulmu  zaman serileri 
kullan lmaktad r. Baz  çal malarda ise; vadeye yak n günlerde, vadesi en yak n ikinci 
sözle menin i lem hacminin vadesi en yak n olan  geçmesi durumunda, i lem hacmi yüksek 
olan sözle menin bilgilerinin kullan ld  görülmü tür. Bu çal mada veriler, a a daki ekilde, 
teorik olarak vadeye kalan gün süresi ayn  olacak ekilde düzenlenmi  ve analizlere bu 
ekilde devam edilmi tir. Yap lan dönü üm, literatürde bir ilk olma özelli i gösterir.  

 
Her i lem günü için en yak n vadeli i lem sözle mesinin fiyat ve i lem hacmi 

verilerinden zaman serileri olu turulmu , her i lem günü için vadeye kalan gün say s  
hesaplanm t r. Örneklem dönemindeki 59 adet sözle menin her biri için i lem hacminin en 
yüksek oldu u gün belirlenmi tir. Örneklem dönemindeki her sözle me için en yüksek i lem 
hacminin gerçekle ti i günlerin “ortalama vadeye kalan gün say s ” frekanslar ndan yola 
ç karak, i lem hacimlerinin en yüksek oldu u günlerin ortalama vadeye kalan gün say s  26 
gün olarak belirlenmi tir. 

 
Sözle menin vadeye kalan gün say s n n 26’dan küçük veya büyük oldu u her gün için 

bile ik faiz hesab  yap larak teorik olarak vadeye kalan gün say s  e it olacak ekilde yeni bir 
zaman serisi elde edilmi tir. Bu hesaplama, 2855 gözlemin tamam  için ayr  ayr  
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hesaplanm t r. Hesaplamada, günlük faiz de i melerinin piyasay  en iyi ekilde 
yans tabildi i, Bankalar aras  Para Piyasas  Gecelik Faiz Oranlar  kullan lm t r.  

 
Vadeye kalan gün 26 günden fazla ise, her gün için bile ik faiz hesab  ile ta ma 

maliyetinden ar nd r lm t r. Vadeye kalan gün 26 günden az ise, 26 güne ç karmak için 
gereken ta ma maliyeti fark  eklenmi tir. Piyasan n kapal  oldu u resmi tatil günleri 
(haftasonlar  dahil) için gelecek de er hesab  yap l rken son gerçekle mi  piyasa faiz oran , 
geçmi  de er hesab  yap l rken resmi tatil günlerini takip eden piyasa faiz oran  kullan lm t r. 

 
Vg = B ST 30 Endeks vadeli i lem sözle mesinin gerçek vadeye kalan gün say s ; 
Pg = B ST 30 Endeks vadeli i lem sözle mesinin kapan  fiyat ; 
P26 = Teorik olarak vadeye kalan sürenin 26 gün oldu u, B ST 30 Endeks vadeli i lem 

sözle mesi fiyat ; 
r= Bankalar aras  para piyasas  gecelik faiz oran /365 
 
Vg = 26;   P26 = Pg                                                                                          (1) 
Vg > 26;   P26 = Pge-( r )                                                                                   (2) 
Vg  26;  P26 = Pg*e r                                                                                      (3) 
 

4. Yöntem 
 
Markov de i im modellerinde, ekonominin içinde bulundu u durum do rudan 

gözlenememektedir.  yt olarak ifade edilen zaman serisi de i keni ise gözlemlenebilmektedir. 
Ekonominin her bir periyodunda içinde bulundu u durum, özellikleri rejimine ba l  oldu u 
varsay lan gözlem de erleri kullan larak, olas l ksal olarak elde edilmektedir (Bildirici ve di ., 
2010). Markov sürecinde ekonominin içinde bulundu u durum s0 elde edildi i zaman, bir 
dönem sonras n  ifade eden s1 ve di er rejimler geçi  olas l na dayal  olarak elde edilir 
(Bildirici ve di ., 2010). 

  
K boyutlu zaman serisi de i keni olan yt’yi, gözlemlenemeyen rejim de i keni st  

{1,..,M} (Krolzig, 2000): 
 
p(yt|Yt 1;Xt;st:                                                                                                 (4)                                        
                                      f(yt|Yt 1;Xt; 1)              e er st = 1 
                                      f(yt|Yt 1; Xt; M)           e er st = M 
 
Xt = egzojen de i ken 

= M rejimiyle ba lant l  parametre vektörü 
 
Markov Rejim modellerinde rejim üreten süreç,  geçi  olas l klar  ile tan mlanan sonlu 

say da durumdan olu an ergodik bir Markov zinciridir. 
 
pij = Pr(st+1 = j|st = i);   ;    i,j ={1,..,M}                                         
 
st, indirgenemez bir geçi  matrisli M durumlu Markov süreci izler: 

(5) 
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ki rejimli bir modelde, bir rejimden di erine geçi  olas l klar : 
 
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 aras ndaki geçi  olas l klar  pozitif de erler al p, toplamlar  da 1’e e it 
olmal d r. (Pij) p11 + p12 = 1 ve p21 + p22 = 1 (Franses ve Dijk, 2000). 

 
1993 y l nda Granger ve Terasvirta taraf ndan popüler hale getirilen smooth transition 

autoregressive (STAR) modelde rejimlerin a rl klar  d sal de i kenlere ba l d r. Self-
exciting threshold autoregressive (SETAR) modelde ise rejim üreten süreç d sal olmasa da 
içsel de i kenin gecikmeli de erine ba l d r. MRD modellerinde ise geçi  olas l klar  içsel 
de i kene ba l  olup, gözlemlenmi  zaman serisi vektörünün bir fonksiyonu olup son rejime 
ba l d r. Ayr ca, rejim 2 de kalma olas l  ile rejim 1’den rejim 2’ye geçme olas l klar  da 
birbirinden farkl d r (Krolzig 1998). t zaman ndaki ula labilir tüm bilgi ile daralma (recession) 
rejiminde olma ihtimali, (1) gözlemlenen yt de erinin maximum likelihood yöntemine göre 
geni leme (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 l d r (Krolzig 2001).  

 
Markov de i im vektör otoregresif modeli (MS-VAR), Hamilton (1989) taraf ndan 

geli tirilen tek de i kenli Markov de i im modelinin Krolzig (1997) taraf ndan çok de i kenli 
duruma genelle tirilmi  halidir. MS-VAR modeli, sistem rejim de i ikli i ile kar  kar ya ise 
VAR sürecinin parametrelerinin, rejim de i ikli i ile beraber de i ebilmesini mümkün k lar 
(Bildirici ve di ., 2010). MS-VAR modeli, VAR modelini rejimlere göre tahmin etmek için 
olu turulmu tur (Krolzig, 1998).  

 
A a daki tabloda, MS-VAR modellerinin s n fland r lmas na yer verilmi tir. MS-VAR 

modelleri, ortalaman n veya sabit terimin rejime ba l  olup olmas na göre iki ana s n fa ayr l r. 
Modelin hata teriminin de i en varyans özelli i ta y p ta mamas na veya otoregresif 
parametrelerin rejimlere göre de i ip de i memesine göre alt s n flar olu ur.  

 
Tablo 1: MS(M)-VAR(q) Modelleri 

 MSM MSI 

 de i ir  sabit c de i ir c sabit 
Aj sabit  sabit MSM-VAR Do rusal MVAR MSI-VAR Do rusal VAR 

 de i ir MSMH-VAR MSH-MVAR MSIH-VAR MSH-VAR 
Aj de i ir  sabit MSMA-VAR MSA-MVAR MSIA-VAR MSA-VAR 

 de i ir MSMAH-VAR MSAH-MVAR MSIAH-VAR MSAH-VAR 
Kaynak: Krolzig, (1998) 
 
Tablodaki k saltmalar a a daki gibidir: 
 
M= Markov de i im ortalamas  
I=Markov de i im sabiti 
A= Markov de i im otoregresif parametresi 
H= Markov de i im de i en varyansl l k (heteroskedastisiti) 
 
MS-VAR modelinin en genel biçimi a a daki 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 k saca 
MSM(M)-VAR(q) olarak gösterilirken, formülü a a daki gibi ifade edilir (Krolzig: 1998): 

 
yt= (st) + A1(st)(yt-1 - (st-1)) +…+ Ap(st)(yt-p - (st-p)) + ut                                (7)                             
ut  NID( 0, (st)) 
 

Sabitin (v), rejimler aras nda de i ti i model k saca MSI(M)-VAR(q) olarak gösterilir. Bu 
modelin aç k formülü a a daki 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 (st), gerçekle en rejim st üzerine , v, 
A1, A2,…Ap ve  parametrelerinin ba ml l n  tan mlayan parametre de i im fonksiyonlar d r 
(Krolzig, 1998). MS-AR modellerinde oldu u gibi MS-VAR modellerinde de (st), 
ortalamadaki bir de i im gözlemlenen zaman serisinde ani bir s çray a neden olur iken; 
c(st), sabitteki bir de i ime olan cevap ut, beyaz gürültü (white noise)’deki de i ime olan 
cevap kadard r (Krolzig, 1998).  

 
Yumu ak geçi li bir model olup, volatiliteyi de dikkate alan MS-VAR modeli, k saca 

MSIH-VAR olarak gösterilip, a a daki gibi formülize edilmektedir: 
 
yt= c(st) + A1(st)yt-1 +…+ Ap(st)yt-p + ut + 1/2                                                (9) 
 

t-1, bütün geçmi  gözlem ve durumlardaki bilgiyi ifade etmek üzere 1/2 matrisi 

a a daki gibidir: 

 st =Var[yt| t-1,st]                                                                                    (10)                                           
 

K saca MSIH-VAR modeli, Markov geçi li, Sabite ba ml  rejim, Vektör otoregresif ve 
de i en varyans (heteroskedasticity) özelliklerini birarada gösterir (Guidolin, 2016). 

5. B ST 30 Fiyat Endeksi ve B ST 30 Endeks Vadeli lem Sözle melerinin 
Markov Rejim De i im Vektör Otoregresif Modeli (MS-VAR) ile Analizi 
 

Çal mada, vadeli piyasa ve spot piyasa aras ndaki ili ki Markov Rejim De i im Vektör 
Otoregresif modelleriyle test edilmi tir. Teorik olarak vadeye kalan gün “26” olarak 
hesaplanm  ve logaritmik fiyat de i imleri hesaplanm  vadeli zaman serisi ile B ST 30 spot 
endeksinin logaritmik fiyat de i imlerinden olu an zaman serisi aras ndaki ili ki, her iki 
de i kenin de birbirini aç klad  bir modelde ele al nm t r.  

 
Farkl  rejim say lar na (2 ve 3) ve farkl  AR gecikme derecesine (0-5) sahip, varyans n 

rejimlere göre de i ti i veya de i medi i durumlar  içeren, MRD Otoregresif Modeller 
uygulanm t r. MRD modellerinde do rusal olmama özelli i, Davies (1987) ile belirlenmi tir 
(Simo-Kengne, Balc lar, Gupta, Reid ve Aye, 2013; Balc lar, Demirer ve Hammodueh, 2013, 
Balc lar ve di ., 2015). P olas l k de eri 0,05 de erinden küçük olan modeller, H0 do rusall k 
hipotezini anlaml  olarak reddetmektedir. 

 
OxMetrics program n n kullan ld  çal mada, do rusal olmama özelli ini gösteren 

anlaml  modeller, Tablo 2’de sunulmu tur. Bu modellerde incelenen ikinci veri, LR do rusall k 
testidir. LR testi, do rusal olmayan MRD modelinin, de i kenler aras ndaki ili kiyi, do rusal 
modelden ne kadar iyi aç klad n  göstermektedir.  Davies H0 do rusall k hipotezini 
reddeden modeller aras nda, MSIH-VAR modellerinin LR test sonuçlar n n, di er modellere 
göre daha yüksek oldu u görülmü tür. 
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LR de erinin yüksekli i, modelin aç klama gücünün de yüksek oldu unu 
göstermektedir. Akaike (AIC), Hannan Quin (HQ) ve Schwarz (SIC) bilgi kriterleri ile dikkate 
al nd nda, üç rejimli modellerin iki rejimli modellerden, varyans de i keni içeren modellerin 
ise varyans de i keni içermeyen modellerden daha güçlü oldu u görülmü tür.  

 
Spot ve vadeli B ST30 endeks verilerinden olu an iki zaman serisinin rejimler 

aras ndaki ortak hareketini kan tlayan en uygun model, MSIH(3)-VAR(3) modeli olmu tur. En 
dü ük bilgi kriterlerine (AIC (-13,3075), HQ (-13,2851) ve SIC (-13,2451)) sahip olan model 
MSIH(3)-VAR(3) modelidir. LR olabilirlik oran na göre MSIH(3)-VAR(3) modeli aç klama 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 2.485,7469 
(0,000) 

0,0000 

MSI(3)-VAR(1) 20.455,4914 -12,7014 -12,6885 -12,6655 1.013,6655 
(0,000) 

0,0000 

MSIH(3)-VAR(1) 21.230,8227 -13,2665 -13,2496 -13,2193 2.844,2010 
(0,000) 

0,0000 

MSIH(2)-VAR(2) 21.240,7274 -13,1929 -13,1793 -13,1551 2.474,4458 
(0,000) 

0,0000 

MSIH(3)-VAR(2) 21.420,3533 -13,2989 -13,2793 -13,2442 2.833,6976 
(0,000) 

0,0000 

MSI(3)-VAR(3) 20.522,8326 -12,7462 -12,7279 -12,6952 1.032,7681 
(0,000) 

0,0000 

MSIH(2)-VAR(3) 21.250,2777 -13,2004 -13,1842 -13,1551 2.487,6584 
(0,000) 

0,0000 

MSIH(3)-VAR(3) 21.431,4016 -13,3075 -13,2851 -13,2451 2.849,9063  
(0,000) 

0,0000 

MSI(3)-VAR(4) 20.522,5459 -12,7475 -12,7265 -12,6889 1.032,5728 
(0,000) 

0,0000 

MSIH(2)-VAR(4) 21.246,9191 -13,1919 -13,1810 -13,1470 2.481,3192 
(0,000) 

0,0000 

MSIH(3)-VAR(4) 21.428,6493 -13,3074 -13,2823 -13,2375 2.844,7797 
(0,000) 

0,0000 

MSI(3)-VAR(5) 20.520,4218 -12,7476 -12,7239 -12,6815 1.030,8190 
(0,000) 

0,0000 

MSIH(2)-VAR(5) 21.245,5238 -13,2007 -13,1790 -13,1402 2.481,0229 
(0,000) 

0,0000 

MSIH(3)-VAR(5) 21.425,8972 -13,3073 -13,2796 -13,2298 2.841,7698 
(0,000) 

0,0000 

 
A a daki tabloda, MSIH(3)-VAR(3) Modelinin katsay lar  yer almaktad r. Spot ve 

vadeli logaritmik getirilerin ortak olarak geçi  yapt  üç rejimli modelde, katsay lar n negatif 
oldu u birinci rejim, daralma rejimidir. Katsay lar n pozitif oldu u ikinci rejim l ml  büyüme, 
üçüncü rejim ise büyüme rejimidir. Katsay lar n pozitif oldu u ikinci ve üçüncü rejimleri 
birbirinden ay ran temel fark, volatilitedir. Kullan lan Oxmetrics program , volatilitenin daha 
yüksek oldu u rejimi, üçüncü rejim olarak belirlemektedir. Finans piyasalar na yönelik yap lan 
çal malarda genellikle, üçüncü rejim yüksek pozitif katsay lar ile ifade edilen bir büyüme 
rejimi (expansion) olmaktad r. (Krolzig, 2000; Markov, 2010; Medhioub, 2015; Koy, 2016; 
Koy, 2017; Koy ve di , 2017). Bu çal mada ise, üçüncü rejimin katsay lar n n, ikinci rejimin 
katsay lar ndan dü ük oldu u görülmü tür. 

 
Bu çal man n vadeli ve spot piyasalar aras ndaki li kinin incelendi i Koy (2016) 

çal mas ndan fark , örneklem döneminin 2016 y l  sonuna (2 y l uzat larak) kadar ele 
al nmas d r. Son y llarda Türkiye finans piyasalar nda ya anan geli meler, her iki piyasan n 
ortak hareketini aç klayan bu modelde, volatilitenin yüksek oldu u üçüncü rejimin dü ük 
pozitif getiriler ile aç klanmas nda etkili olmu tur. Yine MSIH(3)-VAR(3) modeli ile piyasalar 
aras ndaki ili kilerin aç kland  Koy (2016) çal mas nda ise, literatürdeki benzer örneklerde 
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oldu u gibi, daha yüksek bir volatiliteye sahip olan üçüncü rejimin katsay lar  ikinci rejimdeki 
katsay lardan daha yüksektir. 

 
Tablo 3: MSIH(3)-VAR(3) Modeli Katsay lar  

 SPOT 
Katsay  

VADE 
Katsay  

Sabit (Rej. 1) -0,0004 -0,0012 
Sabit (Rej. 2) 0,0009 0,0011 
Sabit (Rej. 3) 0,0003 0,0006 
Spot_1        -0,1790 0,2729 
Spot_2     -0,0548 0,1685 
Spot_3 -0,0266 0,0734 
Vade_1     0,1810 -0,2769 
Vade_2   0,0612 -0,1620 
Vade_3     0,0298 -0,0632 
SE (Rej. 1) 0,0269 0,0279 
SE (Rej. 2) 0,0089 0,0088 
SE (Rej. 3) 0,0155 0,0158 

 
Spot ve vadeli i lem piyasalar n n ortak bir ekilde, bir rejimden di erine geçi  

olas l klar , Tablo 4’te yer almaktad r.  
 
MSIH(3)-VAR(3) Modelinin, rejim 1’de kalma olas l  yüzde 88,44, rejim 2’de kalma 

olas l  yüzde 91,14 ve rejim 3’te kalma olas l  yüzde 90,35’tir. Rejim 2’de kalma olas l , 
di er bir ifadeyle, B ST30 endeksi ve B ST30 endeks vadeli i lem sözle mesinin getirilerinin 
pozitif oldu u ve oynakl klar n n da dü ük oldu u gözlemlendi inde, takip eden gün de yüzde 
91,14 olas l kla ayn  durumun geçerli olaca n  göstermektedir.  

 
MSIH(3)-VAR(3) Modelinde, rejim 1’deyken rejim 2’ye geçi  olas l  yüzde 0,01, rejim 

1’deyken rejim 3’e geçi  olas l  yüzde 11,56’d r. Endeks ve endeks vadeli i lem 
sözle mesinin getirilerinin negatif oldu u gözlenmi  ise, takip eden günün yüzde 11,56 
olas l kla dü ük pozitif getiri ile sonlanmas  beklenmektedir. Negatif getiri ve yükek volatilite 
özellklerine sahip olan daralma rejimlerini, pozitif getiri ve yüksek volatilite özelliklerine sahip 
olan geni leme rejimleri takip etmektedir. Daralma rejiminden, pozitif getirili ve dü ük 
volatiliteli bir l ml  büyüme dönemine geçme ihtimali neredeyse s f rd r (2.903 * e-005). 

  
Rejim 2’den rejim 1’e geçi  olas l  yüzde 0,50, rejim 2’den rejim 3’e geçi  olas l  

yüzde 8,36’d r. Il ml  büyüme rejimlerini de, daralma rejiminde oldu u gibi, yine pozitif getirili 
yüksek volatiliteli geni leme rejimlerinin takip etme olas l  (yüzde 8,36), di er rejime geçi  
olas l ndan (yüzde 0,50) yüksektir. 

 
Rejim 3’ten rejim 1’e geçi  olas l  yüzde 4,87, rejim 3’ten rejim 2’ye geçi  olas l  

yüzde 4,78’tir. Piyasada getiriler pozitif iken yüksek volatilite gözlemlenmekte ise, bir sonraki 
durumda yüksek volatilitenin devam etmesiyle birlikte getirilerin negatife dönmesi olas l  
(yüzde 4,87) ile, pozitife dönme olas l  (yüzde 4,78) oldukça yak nd r.  

 
Tablo 4: MSIH(3)-VAR(3) Modeli Geçi  Olas l klar  Matrisi 

 
Model Rejim Rejim 1 Rejim 2 Rejim 3 
MSIH(3)-VAR(3) Rejim 1 0,8844 0,0000 (2.903 * e-005) 0,1156 

Rejim 2 0,0050 0,9114 0,0836 
Rejim 3 0,0487 0,0478 0,9035 
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MSIH(3)-VAR(3) Modelinin gözlem say lar  birinci rejimde 728, ikinci rejimde 864 ve 
üçüncü rejimde 1624 olarak da lm t r. Rejimlerin ortalama ne kadar sürdü ü ise durasyon 
olarak gösterilmektedir. B ST30 endeks ve B ST30 endeks vadeli i lem sözle mesinin, dü ük 
getirili yüksek volatiliteli üçüncü rejimde en çok gözlem say s n n (1624) oldu u, en uzun süre 
ise ikinci rejimde kald  (11,26 gün)  gözlenmi tir.   

 
Tablo 5: MSIH(3)-VAR(3) Modeli Rejim Olas l klar  

 
Model Rejim  Gözlem 

Say s  
Olas l k Durasyon 

(gün) 
 
MSIH(3)-VAR(3) 

Rejim 1 728 0,2241 8,65 
Rejim 2 864 0,2719 11,29 
Rejim 3 1.624 0,5040 10,36 

 
MSIH(3)-VAR(3) Modelinde birinci rejimde spot ve vadeli zaman serileri aras ndaki 

korelasyon yüzde 89,58 ile en dü ük seviyededir. Spot ve vadeli zaman serileri aras ndaki 
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 E anl  Korelasyon Matrisi 

 
MSIH(3)-VAR(3) Rejim 1 Rejim 2 Rejim 3 
De i ken Spot Vade Spot Vade Spot Vade 
Spot 1 0,8958 1 0,9794 1 0,9667 
Vade 0,8958 1 0,9794 1 0,9667 1 

 
ekil 1 de, MSIH(3)-VAR(3) Modelin rejim olas l klar  yer almaktad r. ekil 1, rejimlerin 

kaç nc  gözlemde ne ekilde gerçekle ti ine dair görsel bilgiler vermektedir. B ST30 Endeks 
Vadeli lem Sözle mesinin i lem görmeye ba lad  ilk y llarda spot ve vadeli i lem 
piyasalar n n ortak hareketinin, daralma ve büyüme rejimleri aras nda geçi  yapt  dikkat 
çekmektedir. Be inci y l n ortalar ndan itibaren ise, daralma ve geni leme dönemleri a rl k 
kazanm t r. 

 
ekil 1: MSIH(3)-VAR(3) Modeli Rejim Olas l klar  

 
 

ekil 2, MSIH(3)-VAR(3) modeline ili kin rejim dinamiklerini göstermektedir. Dikey 
eksen belirli bir rejimde bulunma olas l n  gösterirken, yatay eksen ise gözlem s ras n  
(zaman ) göstermektedir. Üst s radaki üç ekilde s ras  ile 1. Rejim, 2. Rejim ve 3. Rejim veri 
iken 1500 güne kadarki tahmin edilen geçi  olas l klar n  göstermektedir. Alt s radaki üç ekil 
ise ayn  rejimde kalma olas l klar n  göstermektedir.  
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ekil 3: Rejim Dinamikleri 
 

 
ekil 4’te, etki tepki analizi sonuçlar  yer almaktad r. Etki tepki analizleri, her bir 

de i kende meydana gelen bir standart sapmal k ok kar s nda, di er de i kenlerin 
tepkilerinin büyüklü ünü ve süreklili ini göstermektedir. eklin ilk sütununda vadeli zaman 
serisinde meydana gelen oka kar l k spot zaman serisinin tepkisi, her rejim için ayr  ayr  
gösterilmi tir. kinci sütunda ise spot zaman serisinde meydana gelen bir standart sapmal k 
oka kar l k, vadeli zaman serisinde gerçekle en tepkiler her üç rejim için yer alm t r. 

 
Spot zaman serisine bir standart sapmal k ok uyguland nda, 
 
1. Rejimde vadeli zaman serisi 3. güne kadar 0,026 birim yükselmekte, 

devam nda okun etkisi kal c  olmaktad r. 
 
2. Rejimde vadeli zaman serisi 3. güne kadar 0,00885 birim yükselmekte, 

devam nda okun etkisi 0,0088 civar nda kal c  olmaktad r. 
 
3. Rejimde vadeli zaman serisi 1. günün sonras nda tepki vermeye 

ba lamaktad r. üçüncü günün ortalar nda 0,0156’ya ula an tepki, devam nda bir miktar 
azalarak kal c  olmaktad r. 

 
Vadeli zaman serisine bir standart sapmal k ok uyguland nda,  
 

1. Rejimde spot zaman serisi ilk gün 0,002 birim yükselmekte, devam nda tepki 
kal c  olmaktad r. 

 

2. Rejimde spot zaman serisi ilk gün 0,0003 birim yükselmekte, tepki 0,00025 
seviyesinde kal c  olmaktad r. 

 

3. Rejimde spot zaman serisi ilk gün 0,001 birim yükselmekte, tepki devam nda 
kal c  olmaktad r. 

 
Her üç rejim bir arada de erlendirildi inde, vadeli piyasada meydana gelen oklara 

spot piyasan n verdi i tepki, çok dü üktür. Vadeli piyasan n spot piyasada meydana gelen 
oklara verdi i tepkiler ise çok daha güçlüdür. Bu durum, ilgili dönemde spot piyasan n vadeli 

piyasaya öncülük etti ine dair kan tlar sunmaktad r.  
 
Etki-tepki analizlerinden elde edilen çal malar Koy (2016) çal mas  ile 

kar la t r ld nda, sonuçlar n örtü medi i görülmü tür. Örneklem döneminin iki y l uzat lm  
olmas , iki piyasan n ortak hareketinde öncül-ard l ili kinin yönünün de i mesine neden 
olmu tur.  
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ekil 4: MSIH(3)-VAR(3) Etki Tepki Analizi 

 
 

Sonuç 
 
H zl  ve s k dalgalanmalar n ya and  finans piyasalar , çok say da daralma ve 

büyüme dönemleri ya amaktad r. Piyasaya gelen bilgilerin iyimser beklentilere yol açt  
dönemlerde, yat r mc lar n al m a rl kl  kararlar almalar  ile menkul k ymetlerin ortalama fiyat 
seviyeleri artmaktad r, bu durumda piyasa bo a piyasas  olarak tan mlanmaktad r. Kötümser 
beklentilerle menkul k ymet fiyatlar n n ard arda dü ü ler ya ad  ay  piyasalar  ile bo a 
piyasalar  aras nda s kl kla geçi ler gözlemlenmektedir. Finans piyasalar , içinde bulunduklar  
ekonomiye göre daha s k ve çok say da geni leme ve daralma dönemlerinden geçmektedir. 
Dalgalanmalar n süre, boyut ve dönüm noktalar  yat r mc lara önemli bilgiler de verecektir. 
Zaman serilerinin gözlemlenebilen bir de i ken etkisi ile dalgalanma dönemleri aras nda 
geçi  yapt  çal malarda e ikli (treshold) modeller kullan l rken, gözlemlenemeyen bir 
stokastik (rastlant sal) de i ken nedeniyle farkl  rejimler aras nda geçi  yapt  yap , MRD 
Modelleri ile analiz edilmektedir.  

 
Menkul k ymet piyasalar nda, gelece e yönelik iyimser beklentilerin artt  dönemlerde 

fiyatlardaki de i imlerin h zland , volatilitenin artt  gözlenmektedir. Gelece e yönelik 
kötümser beklentilerin artt  dönemlerde ise, iyimser dönemlere göre volatilitede daha 
yüksek art lar göze çarpmaktad r. MRD modelleri, finansal zaman serilerinde gözlenen 
zamanla de i en varyans; kal n kuyruklu da l m, çarp kl k gibi özellikleri yakalamakta 
ba ar l d r. 

 
Literatürde, vadeli i lem piyasas  ve spot piyasa aras ndaki ili kileri, e  bütünle me, 

nedensellik, regresyon, VAR (Vector Autoregressive Model) gibi modeller ile ele alan 
çal malar do rusal ili kilere dayan rken, tek bir rejimdeki volatilite GARCH (Generalized 
Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)  modelleri de ekonominin / piyasalar n içinde 
bulundu u farkl  rejimleri gözard  etmektedir. Bu çal mada, vadeli piyasa ve spot piyasa 
aras ndaki ili ki Markov Rejim De i im Vektör Otoregresif modelleriyle test edilmi tir. 
Ekonominin ve piyasalar n içinde bulundu u rejimleri ve bu rejimler aras ndaki geçi leri 
analiz eden MRD modelleri, literatürdeki çal malara farkl  bilgiler katmaktad r. Yap lan 
analizlerde, Davies kriteri 0,05’ten küçük olup do rusal olmama özelli i gösteren birden fazla 
MRD modeli elde edilmi tir. Elde edilen modellerden, iki zaman serisi aras ndaki ili kiyi en iyi 
aç klayan model, 3 rejimli ve 3 gecikmeli bir yap ya i aret eden, MSIH(3)-VAR(3) modelidir. 
Spot ve vadeli piyasalar n rejimler aras  ortak hareketini, daralma, l ml  büyüme ve 
geni leme olarak üç rejim aras  geçi lerle aç klayan model, üç otoregresif parametreye 
sahiptir. Rejimler aras  geçi in bir Markov sürecine ba l  oldu u modelde, l ml  büyüme ve 
geni leme dönemlerinin gözlem, olas l k ve durasyon de erleri birbirine oldukça yak nd r. 

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0

0.026

0.027 Regime 1: cum. response orth. shock to LSPOT
LSPOT L VKG 26 

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0

0.005

0.010

Regime 1: cum. response orth. shock to L VKG 26
LSPOT L VKG 26 

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0

0.0087

0.0088

0.0089

0.0090 Regime 2: cum. response orth. shock to LSPOT
LSPOT L VKG 26 

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0

0.0005

0.0010

0.0015

0.0020 Regime 2: cum. response orth. shock to L VKG 26
LSPOT L VKG 26 

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0

0.0154

0.0156

Regime 3: cum. response orth. shock to LSPOT
LSPOT L VKG 26 

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0

0.002

0.004
Regime 3: cum. response orth. shock to L VKG 26

LSPOT L VKG 26 



Yrd. Doç. Dr. Ayben Koy 

84 

Modelin kat say lar  incelendi inde, volatilitenin daha dü ük oldu u l ml  büyüme rejiminin 
kat say s n n en yüksek oldu u, böylece yüksek getirilerin, oynakl n dü ük oldu u 
dönemlerde elde edildi i gözlenmi tir. Finans piyasalar na yönelik yap lan çal malarda 
genellikle, üçüncü rejim yüksek pozitif katsay lar ile ifade edilen bir büyüme rejimi 
(expansion) olmaktad r. (Krolzig, 2000; Markov, 2010; Medhioub, 2015; Koy, 2016; Koy, 
2017; Koy ve di , 2017). Bu çal mada ise, üçüncü rejimin katsay lar n n ikinci rejimin 
katsay lar ndan dü ük oldu u görülmü tür. Bu çal man n vadeli ve spot piyasalar aras ndaki 
li kinin incelendi i Koy (2016) çal mas ndan fark , örneklem döneminin 2016 y l  sonuna (2 
y l uzat larak) kadar ele al nmas d r. Son y llarda Türkiye finans piyasalar nda ya anan 
geli meler do rultusunda, her iki piyasan n ortak hareketini aç klayan bu modelde, 
volatilitenin yüksek oldu u üçüncü rejimin dü ük pozitif getiriler ile aç klanmas nda etkili 
olmu tur. Yine MSIH(3)-VAR(3)  modeli ile piyasalar aras ndaki ili kilerin aç kland  Koy 
(2016) çal mas nda ise, daha yüksek bir volatiliteye sahip olan üçüncü rejimin katsay lar  
ikinci rejimdeki katsay lardan daha yüksek olarak elde edilmi tir. 

 
Modelde etki-tepki analizlerinde elde edilen bulgular birarada de erlendirildi inde,  

vadeli piyasada meydana gelen oklara spot piyasan n verdi i tepki, spot piyasada meydana 
gelen oklara vadeli piyasan n verdi i tepkilerden oldukça dü üktür. Bu durum, örneklem 
döneminde spot piyasan n vadeli piyasaya öncülük etti ine dair kan tlar sunmaktad r.  

 
Etki-tepki analizlerinden elde edilen çal malar Koy (2016) çal mas  ile 

kar la t r ld nda, sonuçlar n örtü medi i görülmü tür. Örneklem döneminin iki y l uzat lm  
olmas , iki piyasan n ortak hareketinde öncül-ard l ili kinin yönünün de i mesine neden 
olmu tur. Bu durum, literatürdeki örnekler ile kar la t r ld nda, spot ve vadeli piyasalar 
aras ndaki ili kinin, B ST 30 Endeks sözle mesi verileri ile MRD modelleriyle analiz edildi i 
bu çal mada, iki piyasan n rejimler aras nda birlikte hareket etti i yönünde güçlü kan tlar 
sunulmu tur. Bu yönüyle, piyasalar n birlikte hareket etti i sonuçlar na ula an Özen (2008), 
Ersoy (2011), Çelik (2011), Ersoy ve Bayrakdaro lu (2013)’nun çal malar n  destekler 
niteliktedir. Piyasalar aras nda liderlik ili kisini arayan çal malarda ise a rl kl  olarak iki 
piyasan n kar l kl  etkile imde oldu u sonucuna ula lm t r. Elde edilen MSIH(3)-VAR(3) 
modelinde her iki de i ken de birbirini aç klamakta iken, etki tepki analizlerinin vermi  oldu u 
bilgi, Özen (2008), Ersoy (2011), Ersoy ve Bayrakdaro lu (2013)’nun çal malar n  
destekleyip, Üner (2013) ve Koy (2016) ile ters dü mektedir.  

 
Türkiye Vadeli lem Piyasas n  do rusal olmayan zaman serisi analizlerden MRD 

modelleriyle inceleyen bu çal ma, hem veri seti özellikleri, hem de yöntemin finans bilimine 
olan katk s  aç s ndan ara t rmac lara k tutacakt r. Volatilitenin zaman serilerini 
modellemede, zaman serileri aras ndaki ili kileri aç klamada, bu çal mada da görüldü ü 
üzere rejimleri ayr t rmadaki rolü yüksektir. lerleyen çal malarda, volatiliteyi do rusal 
olmayan yöntemler ile modelleyen, Markov Rejim De i im GARCH gibi modellerin 
uygulanmas  önerilmektedir. 
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Finansal K s tlar, Döviz Kurlar  ve Firmalar n Ya ama 
anslar  Üzerine Bir nceleme

Yrd. Doç. Dr. Nazl  Toraganl  Karamollao lu*

Öz

Bu çal mada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  taraf ndan kullan ma aç lan bir mikro veri 
seti kullan larak döviz kurlar ndaki de erlenmenin firmalar n ya ama anslar  üzerine etkileri 
incelenmi tir. Çal man n sonuçlar na göre, yerli paran n de er kazanmas  firmalar n hem ihracat hem 
de iç pazardaki ya ama anslar n  olumsuz etkilemektedir. Çal ma, ayr ca, firmalar aras  verimlilik 
düzeyi ve finansal durum farkl l klar n n, döviz kuru-ya ama ans  ili kisi üzerinde nas l bir rol 
oynad n  ara t rm t r. Beklentilere paralel olarak, verimlilik düzeyi yüksek olan irketlerin ya ama 
anslar  döviz kurundaki de erlenmeden daha az etkilenmektedir. Sonuçlar m z ayr ca ihracatç  

firmalardan dü ük likiditeye ve yüksek kald raç oran na sahip olan firmalar n döviz kuru 
hareketlerinden daha fazla etkilendiklerini göstererek ihracatç  firmalar için finansal özelliklerin önemini 
vurgulamaktad r.

Anahtar Kelimeler: Reel Döviz Kuru, malat Sektörü, hracat, Finansal K s tlar. 
JEL S n fland rmas : 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. Giri

Yurtiçi reel döviz kurundaki de erlenmenin d  ticaret tarifelerine benzer etki ederek, 
ihracat ürünlerinin yabanc  para cinsinden de erini yükseltmek suretiyle, irketlerin 
uluslararas  pazarlarda rekabet gücünü azaltt  dü ünülmektedir. Rekabet gücü kanal  
olarak adland r lan bu kanal vas tas yla, yerel paran n de er kazanmas  sonucu bu ürünlere 
olan yabanc  talebinin azalmas yla sonuçlanmaktad r. Di er taraftan, Türk imalat sektörünün 
yüksek ithal ba ml l  göze al nd nda, yerli paradaki de erlenme “üretim maliyeti” 
kanal yla da firmalar  etkileyebilmektedir. Üretim maliyeti kanal  ile döviz cinsinden fiyatlanan 
ithal ve yerli girdiler, yerli para biriminin yabanc  para birimleri kar s ndaki de er kazanc  
sonucu döviz cinsinden fiyatlanan girdilere ba ml  üretim yap s na sahip firmalar n üretim 
maliyetlerini azaltarak rekabet gücü kanal  ile ters yönde etki edebilmektedir. Bu çerçevede 
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yerli paradaki de er kay plar n n firmalar n ya ama anslar  üzerine etkisi birbirine z t yönde 
etki eden rekabet ve üretim maliyeti kanallar n n büyüklüklerine göre belirlenmekte oldu u 
dü ünülebilir.  

 
Firmalar n hayatta kalma anslar  üzerine etkili olan bir di er faktör firmaya özgü 

finansal özelliklerdir. Finansal yap s  sa lam bir firman n döviz kuru hareketlerinin 
yaratabilece i negatif etkilerden daha az etkilenmesi beklenmektedir. Mikro veri ile yap lan 
çal malar ayr ca firmaya özgü finansal özelliklerin (likidite, cari oran gibi) firmalar n ihracat 
yapma olas l klar  üzerinde önemli etkileri oldu unu bulgulam lard r (Greenaway vd, 2007 s. 
392). 

 

Yeni ticaret teorileri kapsam nda firmalar ihracat faaliyetinde bulunabilmeleri için ihracat 
yap lan hedef pazara özgü bilgi edinme maliyeti, da t m a n n kurulmas , hedef pazara 
yönelik ürün çe itlendirilmesi gibi maliyet kalemlerine (sunk costs) tabiidir. Bunun sonucu 
olarak sadece minimum verimlilik olarak tan mlanan “e ik verimlilik” üzerinde verimlili e 
sahip firmalar ihracat yapabilmektedir (Melitz, 2003). Bu maliyetler bir çe it yat r m olarak 
dü ünüldü ünde finanse edilebilmeleri, firmalar n finansal yap lar n n sa laml yla yak ndan 
ilgilidir. hracat verimlilik ili kisi alan nda yap lan çal malar, firman n finansal sa l n n 
ihracat davran lar n n belirlenmesinde verimlilik de i keni gibi heterojen bir yap  sergiledi i 
ortaya koymaktad r. Hatta ampirik literatürde, firman n finansal sa l n n verimlilik ve ihracat 
yapma olas l  aras ndaki ili kide kopukluk yaratt  ifade edilmekte, firmalar n ihracat 
yapabilmeleri için gerekli olan e ik verimlilik düzeyinin yan  s ra, ihracata ba lama faaliyetini 
finanse edebilmeleri için sermaye yap lar n n da yeterince güçlü olmas  gere i 
vurgulanmaktad r (Berman and Hericourt, 2010 s. 206; Liu and Li, 2015, s. 2).  

 
Bu çal mada, 2002-2009 dönemi için yakla k 600 firman n verisi kullan larak farkl  

finansal özellikteki irketlerin ya ama anslar n n döviz kuru hareketlerinden nas l 
etkilendikleri analiz edilecektir. 

 
Çal mam zda giri in ard ndan ikinci bölümde, döviz kuru ve firmaya özgü finansal 

özelliklerin firmalar n n ya ama anslar  üzerine etkilerini inceleyen ampirik literatür gözden 
geçirilecektir. Üçüncü bölümde, ampirik çal mada kulland m z veri seti tan t lacakt r. 
Dördüncü bölümde, bu modeli test etmek üzere kulland m z ampirik çal man n 
metodolojisi anlat lmaktad r. Be inci bölümde ise, ampirik çal sma sonucu ortaya ç kan 
sonuçlar de erlendirilecektir.  

 
II. Literatur Özeti 
 

Firmalar n ya ama anslar n n literatürde farkl  ekillerde tan mlanmas ndan hareketle 
ilgili literatür iki grup alt nda incelenecektir. Birinci grupta yer alan çal malar döviz kuru 
hareketlerinin veya firman n finansal özelliklerinin firmalar n hem ihracat hem de iç pazara 
yapt klar  sat lar n bitmesi di er bir ifadeyle firman n faaliyetinin bitmesi üzerine 
yo unla m t r. kinci grup ise sadece ihracat davran  üzerine odaklanarak döviz kuru 
hareketlerinin veya firman n finansal özelliklerinin firmalar n ihracat pazar na giri  ve ç k lar  
incelemektedir. Her iki grup içinde yer alan çal malar finansal k s tlar veya döviz kuru 
hareketlerinin firmalar n ihracat pazar na giri lerini etkileyen çal malar eklinde ikiye 
ayr larak incelenecektir. Döviz kuru ve firmaya özgü finansal özelliklerin irketlerin ya ama 
anslar  üzerine etkilerinin ayn  anda ele al nd  çal ma bulunmamaktad r. 

 
lk grup içinde yer alan literatür gerek döviz kuru gerekse firmaya özgü finansal 

özelliklerin firmalar n hem ihracat hem de iç pazarda ya ama anslar  üzerine etkilerini 
incelemektedir. Bu çal malardan Görg ve Spailara (2014) ngiltere ve Fransa’ya ait irket 
verilerini kullanarak farkl  ihracat davran  gösteren firmalar n ya ama anslar n n (ihracata 
yeni ba layan, ihracat n  durduran, sürekli ihracat yapan, ihracat yapma davran  de i iklik 
gösteren) finansal özelliklerine göre nas l tepki verdiklerini incelemi tir. Çal mada ihracat 
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yapmaya yeni ba layan firmalar ile ihracat n  durduran firmalar n ya ama anslar n n, d  
pazara giri  ve ç k n yaratt  mali k s tlamalara paralel, finansal özeliklerindeki 
bozulmalardan daha fazla etkilendikleri rapor edilmi tir. Bridges ve Guariglia (2008) firmaya 
özgü özelliklerin firmalar n hayatta kalma olas l klar n  incelerken firmalar  farkl  gruplara 
ay rm t r. Bu gruplamalar, firman n küresel ba lant lar n n (firman n yabanc  yat r m ortakl  
içermesi veya firman n ihracat yap yor olmas  gibi) var olup olmad n  temel alm t r. 
Çal man n sonucunda, dü ük teminat ve yüksek kald raç oranlar na sahip firmalar n 
ba ar s z olma ihtimalinin yerel firmalar için, küresel olarak yap lanm  firmalara göre daha 
fazla oldu u ortaya ç km t r. Bu sonuç küresel ba lant l  yat r mlar n firmalar  finansal 
k s tlardan korumas  olarak de erlendirilmi tir. Döviz kuru hareketlerinin firmalar n ya ama 
anslar  ile ba lant s n  inceleyen çal malardan Baggs vd. (2009; 2010) döviz kuru 

dalgalanmalar n n Kanada’daki imalat ve servis sektöründe çal an firmalar n n ya ama 
anslar na etkilerini ara t rm lard r. Bulduklar  sonuçlar, Kanada dolar n n de er 

kazanmas n n bu firmalar n hayatta kalma olas l klar na olumsuz etkisi oldu u yönünde 
olmu  fakat verimlili i yüksek firmalar için bu olumsuzlu un etkisinin daha az oldu u 
bulgulanm t r. Baldwin ve Yan (2011) ise döviz kuru dalgalanmalar  ve gümrük vergisi 
indirimlerinin e  zamanl  etkilerinin Kanada’daki imalat endüstrilerine olan yans malar n  1979 
ve 1996 seneleri aras ndaki dönem için ara t rm lard r. Çal man n sonuçlar na göre hem 
yerel döviz kurunun güçlenmesinin, hem de gümrük vergisi indirimlerinin irketlerin ya ama 
anslar  üzerinde olumsuz etkilerini rapor etmi lerdir. 

 
Literatürün ikinci k sm nda firman n finansal özelliklerinin ve döviz kuru hareketlerinin 

firmalar n ihracat pazar na giri  ve ç k lar  ele al nacakt r. Firmaya özgü finansal özelliklerin 
ihracat davran  üzerindeki ili kiyi inceleyen ara t rmalar n öncüsü olarak Greenaway vd. 
(2007) çal mas  gösterilebilir. Greenaway vd. (2007) ngiltere için 9292 firmay  kapsayan bir 
veri seti kullanarak 1993-2003 döneminde firmaya özgü finansal özellikler ile ihracat pazar na 
kat l m kararlar  aras ndaki ba lant y  ara t r lm t r. Çal man n sonuçlar na göre, ihracatç  
firmalar n finansal olarak ihracat yapmayan firmalardan daha kuvvetli olduklar n  rapor 
edilmi tir. hracat yapmaya yeni ba layan firmalarda genel olarak dü ük likidite oran  ve 
yüksek kald raç oran  bulundu u gözlenmekte, bunun sebebi de büyük olas l kla ihracat 
pazar na girebilmek için göze al nmas  gereken bat k maliyetlerden kaynaklanmaktad r. Bu 
alanda yap lan bir ba ka çal ma Minetti ve Zhu (2011) taraf ndan talya firma verisi 
kullan larak yap lm t r. Çal man n sonuçlar na göre ihracat yapma olas l  kredi 
k s tlamas na tabii olan irketlerde yüzde 39 oran nda daha az kaydedilmi tir. Berman ve 
Hericourt (2010) geli mekte olan dokuz ülkenin firma verilerini kullanarak, finansal faktörlerin 
yayg n ve yo un ticarete etkilerini ara t rm lard r. Bulduklar  sonuçlar, ihracat pazar na 
girecek firmalar için finansal k s tlar n n olmamas n n önemli bir faktör oldu u 
vurgulamaktad r. Döviz kuru hareketlerinin ihracat pazar na giri  üzerine etkilerini inceleyen 
çal malar aras nda Berman vd. (2012), Li vd. (2015) say labilir. Berman vd. (2012) Frans z 
firmalar ndan olu turduklar  veri taban n  kullanarak, herhangi bir ülkenin para birimine kar  
yerel para biriminin yüzde 10 de er kazan m n, o ülkeyle olan ihracat olas l n  yüzde 1.8 
oran nda azaltt n  gözlemlemi lerdir. Li vd. (2015) ise Çin firma verisi kullanarak 2002-2007 
dönemi için, döviz kuru dalgalanmalar n n Çin firmalar n n ihracat kararlar na etkilerini 
ara t rm lard r. Bulduklar  sonuçlar, Çin para biriminin herhangi bir ülkenin para birimine 
kar  kuvvetlenmesinin, Çin’in o ülkeye ihracat yapma olas l n  azaltt  yönündedir.  

 
Literatür taramas nda yer alan çal malarda firmalar n ya ama anslar  incelenirken 

s kl kla 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 olas l k modeli ve logit 
modelleri de kullan lm t r (Berman vd, 2012, s. 471; Li vd, 2015, s.13). Çal mam zda lineer 
olas l k modelinde hata terimi da l m n n normal da l m sergilememesi, de i en varyans 
probleminin gibi problemlerden ötürü bu yönteme alternatif olarak geli tirilen probit ve logit 
modelleri kullan lacakt r. 
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III. Veri seti 
 
Bu çal ma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  (TCMB) taraf ndan haz rlanan Reel 

Sektör statistikleri irket bilanço verilerini kullanmaktad r. Merkez Bankasi, firmalar  her sene 
ankete tabi tutmakta, ve firmalar bu ankete istemli olarak kat lmaktad rlar. Veri setinde, 
firmalarin gelir ve bilanço tablolari, istihdam verileri, kurulu  tarihi, lokasyon bilgisi, NACE 1.1 
tan mlamalar na uygun sektör bilgisi ve irketlerin hukuki durumlar na ili kin bilgiler 
bulunmaktad r. 

 
Reel Sektör statistikleri do rudan irketlerden ya da irketler ile kredi ili kisi olan 

finansal kurulu lardan temin edilmi tir. Veri taban  düzenli olarak mali tablolar n  gönderen 
firmalar  kapsamaktad r. Son üç y ll k dönem içinde herhangi bir y la ait verisine 
ula lamayan firmalar n çal ma kapsam n n d nda kald , dolay s yla yay mlanan veriler 
sektörün tamam n  temsil etmeyebilece i göz önünde bulundurulmal d r. Tüm veriler TCMB 
nezdindeki sektör uzmanlar  taraf ndan tutarl l k aç s ndan kontrol edilmektedir. Frekans y ll k 
düzeyde bulunmaktad r. Çal mam z 2002-2009 dönemini kapsamaktad r. 

 
Çal mam zda eksik ve tutars z gözlemler ç kar lm t r 1 . gücü verimlili i irket 

baz nda toplam reel sat lar  çal an say s na bölerek elde edilmektedir. Bu nedenle sektör 
bilançolar  veri setinde istihdam rakamlar  eksiksiz rapor edilen firmalar n verilerini analize 
dahil edilmi tir. Buna ek olarak analizde kulland m z de i kenlerin de erlerin yüzdelik 
da l m n  baz alarak bu da l mlar n yüzde 0.5’lik a a  ve yukar  bölümlerini çal ma 
d nda tutulmu tur. Sonuç olarak tüm veri setinin yakla k yüzde 1’lik bölümü çal ma 
d nda tutulmu tur. 

 
Çal ma NACE 1.1 sistemine göre s n fland r lm  14 imalat sanayi kolunda faaliyet 

gösteren 616 firmaya ait  4821 gözlemi içermektedir. Veri setinde yer alan firmalar  hayatta 
kalanlar ve faaliyeti sona erenler eklinde iki gruba ayr lm t r. Literatür bölümünde 
bahsedilen ve ikinci grupta yer alan çal malardan farkl  olarak, firman n ç k  yapm  olmas  
sadece ihracat pazar ndan ç km  olmas  de il bütün pazarlardaki aktivitelerine son vermi  
olmas  anlam na gelmektedir. Genel olarak firma ç k lar  firman n rapor vermedi i “eksik 
gözlemler” kullan larak tan mlanmaktad r. TCMB sektör bilançolar  veri setinde 
olu turulmas nda kullan lan anketin iste e ba l  olmas ndan dolay  irketlerin faaliyetlerinin 
bitmesinin eksik gözlemler baz al narak saptanmas  güvenilir bir yöntem de ildir. Bu nedenle 
TCMB sektör bilançolar  veri seti Merkez Bankas ’ndan al nm  ve faaliyeti biten firmalar n 
kimlik numaralar n  ihtiva eden ba ka bir veri seti ile birle tirilerek faaliyeti son bulan irketler 
belirlenmi tir. Hesaplar m za göre TCMB firma veri setinde bulunan 616 firmalar n yakla k 
yüzde 5’i (30 tanesi) 2002-2009 tarihleri aras nda ç k  yapm lard r. Tablo 1’de imalat 
sanayii alt sektörleri için faaliyeti biten irketlerin say lar n  göstermektedir.  Bu oranlar yüzde 
2 (Makina ve teçhizat) ve yüzde 25 (T bbi aletler, hassas ve optik aletler imalat ) aras nda 
de i mektedir.   

 
Tablo 2-a firmaya özgü finansal rasyolarla ilgili tan mlay c  istatistikleri içermektedir2. 

Hayatta kalan firmalara ait cari oran ve asit test oran  faaliyeti son bulmu  firmalar n likidite 
oranlar na göre dü ük kaydedilmekle birlikte, her iki grubun da likidide oranlar n n yüzde 
200’ün üstünde seyretmesi finansal k s tlama söz konusu oldu unda likidite aç s ndan iki 
grubun da problemli görünmedi ini sergilemektedir. Kald raç oran n  kar la t rd m z 
zaman gene iki grubun kald raç oran n n kabul edilebilir seviyelerde olmakla beraber faaliyeti 
biten firmalar n kald raç oranlar n n daha yüksek seyretti i kaydedilmi tir.Tablo 2b’de ise 
irkete özgü i gücü verimlili i (çal an ba na reel sat ), ya , çal an say s , ihracat pay  

(firman n ihracat n n toplam sat lar na oran ) ve reel varl klara (cari k ymet ve sabit de erler 
toplam n n, sektör baz ndaki üretici fiyatlar  endeksine bölünmü  hali) ili kin bilgiler yer 
almaktad r. Faaliyeti sona eren firmalar dü ük seviyede istihdam, reel varl klar, ihracat pay  
ve i gücü verimlili i ihtiva ettikleri görülebilir.  



Yrd. Doç. Dr. Nazl  Toraganl  Karamollao lu

92 

Çal mam zda nominal de i kenler Türkiye statistik Kurumu’ndan al nan sektör bazl  
üretici fiyat endeksi kullan larak reelle tirilmi tir. Çal mada kullan lan di er veriler IMF 
Uluslararas  Finansal statistikler veri taban ndan al nm t r. Yerel GSMH verileri için sabit 
fiyatl  GSMH de erleri kullan lm t r. Döviz kuru de i keni olarak, TUFE bazl  e it a rl kl  
reel sepet kur kullan lm  olup, sepet kurdaki art , döviz kurundaki de erlenmeyi temsil 
etmektedir. Çal mada firma baz nda kullan lan de i kenlerin tan mlar  Tablo 3’te detayl  
olarak verilmi tir. 

 
IV. Model  
 
Çal mada firmalar n hayatta kalma anslar  ve döviz kuru hareketleri aras ndaki ili ki 

ikili tercih modellerinden (binary choice models) “probit” ve “logit” yakla m  alt nda 
maksimum olabilirlik yöntemi ile tahmin edilecektir. Bir di er ikili tercih modeli olan do rusal 
olas l k modeli sonuçlar n yorumlanmas  aç s ndan kolayl k sa lasa da hata terimi 
da l m n n normal da l m olmamas , de i en varyans probleminin olmas  ve beklenen 
de erlerin 0’dan küçük, 1’den büyük ç kmas  gibi sak ncalar  nedeniyle probit ve logit 
modeller, analizimizde tercih edilmi tir. kili tercih modellerinde ba ml  de i ken nitel ve iki 
de erli olurken, probit ve logit model aras ndaki temel fark tercih olas l klar n  tan mlamada 
kullan lan birikimli da l m fonksiyonudur. Probit modelde normal, logit modelde lojistik 
birikimli da l m fonksiyonu mevcuttur. 

 
Denklem 1 de belirtilen regresyon modeli kullan larak  döviz kuru de i ikliklerinin 

firmalar n hayatta kalma anslar  üzerine etkileri analiz edilecektir. 
 

                (1) 
 
Burada S ba ml  de i keni i firmas n n t zaman nda faaliyet durumunu temsil ederken,  

0 veya 1 de erini almaktad r. S de i keninin 1 de erinin almas  firman n faaliyetinin bitti ini 
i aret ederken, 0 de eri firman n faaliyetini sürdürdü ünü göstermektedir.  reel döviz 
kurunu temsil ederken, denklemde bulunan ,  ve  s ras yla firmaya özgü i gücü 
verimlili i, ya  ve istihdam bilgilerini,  yurtiçi GSYHI’yi, t ise zaman trendini 
göstermektedir. 

 
Ba ms z de i kenlere ili kin katsay lar n i areti ilgili de i ken ile olay n gerçekle me 

olas l  aras ndaki ili kinin yönünü göstermektedir. Bu çerçevede  katsay s n n negatif 
olmas  yerel döviz kurundaki de erlenmenin firmalar n ya ama anslar  üzerine negatif 
etkileri oldu unu göstermektedir. Denklem (1) de belirtilen model de i ik finansal özellikleri 
ve ihracat davran lar n  içeren firma gruplar ndan olu an örneklemlerde probit ve logit 
modelleri kullan larak test edilecektir.  

 
Modelin genel anlaml l n  ölçmek için Wald test uygulanm t r. Wald test bo  

hipotezinde modeldeki tüm de i kenlerin katsay lar n n s f ra e it oldu unu kabul 
edilmektedir. Wald test sonuçlar na göre %1 anlaml l k düzeyinde bo  hipotez dü ük kald raç 
oran na sahip ihracatç  firmalar d ndaki tüm spesifikasyonlarda reddedilerek katsay lar n 
s f rdan farkl  olduklar n  (ba ml  de i ken üzerinde etkili olduklar n ) ifade eden alternatif 
hipotez kabul edilmi tir. Bu çerçevede katsay lar n ve modelin geçerlili i do rulanm  
olmaktad r. 

 
Tablolarda ayr ca uyum iyili inin (goodness of fit) nonlineer modellerde bir ölçüsü kabul 

edilen Pseudo-r2 rapor edilmektedir. Pseudo r2’nin lineer modellerde hesaplanan r2’den 
farkl  olarak kendi ba na bir anlam ifade etmedi i ve ancak ayn  veri seti üzerinde uygulanan 
farkl  modelleri k yaslarken anlaml  olabilece i göz önünde bulundurulmal d r. Modelin uyum 
iyili ini test etmek amac yla Hosmer Lemeshow testi de uygulanm t r. Hosmer Lemeshow 
testi sonuçlar na göre elde edilen p de erleri 0.05 anlam düzeyinden büyük bulunarak, model 
uyumunun kullan lan spesifikasyonlarda oldukça iyi oldu u rapor edilmi tir. 
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Denklem 1‘de belirtilen model öncelikle tüm firmalar üzerinde test edilmi tir (Tablo 4-6, 
Kolon 1). Tüm firmalar  kapsayan örneklem sonuçlar na göre yerel döviz kurunun de er 
kazanmas , firman n ya ama ans n  olumsuz etkilemektedir. Bu durum rekabet kanal n n 
üretim maliyeti kanal na k yasla daha etkili oldu una i aret etmektedir. Di er taraftan 
firman n verimlilik düzeyi ve istihdam ndaki art  firman n ya ama ans n  artt rmaktad r. 
Buna ek olarak, firman n ya  ve hayatta kalma ans  aras nda negatif ve anlaml  bir ili ki 
rapor edilmi tir. Yurtiçi GSYH büyüme oran  ile firman n ya ama ans  aras nda da negatif ve 
anlaml  bir ili ki gözlenmi tir.  

 
kinci ad m olarak firmalar likidite oranlar ndan cari oran ve asit test oran  baz al narak  

dü ük likiditeye sahip olan firmalar ve yüksek likiditeye sahip olan firmalar olarak iki gruba 
ayr lm t r (Tablo 4-a, 4-b, 5-a ve 5-b; Kolon 2-3). Bu ayr ma göre firmaya özgü ilgili likidite 
oran n n (cari oran ve asit test oran ) de erlerinin da l m nda ilk yüzde 50’lik dilime denk 
gelen firmalar yüksek likidite, ikinci yüzde 50’lik dilime ait olan firmalar ise dü ük likidite 
olarak rapor edilmi tir. Probit ve logit modele ili kin analiz sonuçlar na göre yüksek likidite 
oran na sahip firmalar için döviz kuru de erlenmesinin ya ama ans  üzerinde negatif ili kisi 
rapor edilmi tir. 

 
Üçüncü ad m olarak yüksek ve dü ük likidite oran na sahip firmalar, ihracat yapma 

e ilimlerine göre gruplanm t r (Tablo 4-a, 4-b, 5-a ve 5-b; Kolon 4-7). Yurtd  sat lar n 
toplam sat lara oran na (2002-2009 ortalamas ) ili kin da l mda ilk yüzde 50’lik dilime denk 
gelen firmalar ihracatç  (EX), ikinci yüzde 50’lik dilime ait olan firmalar ise iç pazara sat  
yapan firmalar (NEX) olarak grupland r lm t r. ç pazara sat  yapan firmalar n toplam 
sat lar n n yüzde 23’ü ihracat, kalan  yurtiçi sat lar  kapsamaktad r.  

 
Probit ve logit model sonuçlar  ihracatç  firmalardan cari orana göre dü ük likiditeye 

sahip olan firmalar n döviz kuru hareketlerinden yüksek likiditeye sahip firmalara oranla daha 
fazla etkilendiklerini göstererek ihracatç  firmalar için likidite oran n n önemini 
vurgulamaktad r. Likidite oran  olarak asit-test oran  kullan ld nda ise sadece probit model 
için paralel sonuçlar rapor edilmi tir. Daha önce belirtildi i gibi ihracatç  firmalara yönelik 
maliyet kalemlerinin (sunk costs) bir çe it yat r m olarak dü ünüldü ünde finanse 
edilebilmeleri, firmalar n finansal yap lar n n sa laml yla yak ndan ilgilidir. Bu nedenle 
likidite oran n n fazla olmas  ihracatç  firmalar  döviz kuru de erlenmesinin negatif 
etkilerinden korumaktad r. hracat düzeyi dü ük olan  firmalara bakt m zda ise döviz 
kurunun asit test oran na göre yüksek likiditeye sahip firmalar n ya ama anslar  üzerinde 
negatif etkisi rapor edilmi tir (Tablo 5-a ve 5-b; Kolon 5). hracatç  firmalar n tersine yüksek 
likidite oran na sahip firmalar döviz kuru de erlenmesinden daha fazla etkilenmektedirler. Bu 
durum iç pazara sat  yapan firmalar ve ihracatç  firmalar  etkileyen farkl  dinamiklerin 
oldu una i aret etmektedir. 

 
Tablo 6’da ise firman n finansal durumu ile bilgi veren di er bir önemli rasyo olan 

kald raç oran  incelenmi tir. Probit ve logit model sonuçlar na göre kald raç oran  fazla olan 
firmalar n döviz kuru de erlenmesinden daha fazla etkilendikleri rapor edilmi tir. (Tablo 6-a 
ve 6-b, Kolon 3). Yine ayn  ekilde probit model sonuçlar na göre ihracatç  firmalar için 
kald raç oran  ya ama anslar  aç s ndan önem ta maktad r. Yüksek kald raç oran na sahip 
ihracatç  firmalar n döviz kuru de erlenmesinden negatif etkilendikleri rapor edilmi tir (Tablo 
6, Kolon 4). 

 
V. Sonuç 
 
Çal mam zda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  taraf ndan olu turulan irket 

baz nda bir veri seti kullan larak döviz kurlar ndaki de erlenmenin farkl  finansal firmalar n 
ya ama anslar  üzerine etkileri ve incelenmi tir. Çal man n sonuçlar na göre, yerli paran n 
de er kazanmas  firmalar n hem ihracat hem de iç pazardaki ya ama anslar n  olumsuz 
etkilemektedir. Çal ma, ayr ca, firmalar aras  verimlilik düzeyi ve finansal durum 
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farkl l klar n n, döviz kuru-ya ama ans  ili kisi üzerinde nas l bir rol oynad n  ara t rm t r. 
Beklentilere paralel olarak, verimlilik düzeyi yüksek olan irketlerin ya ama anslar  döviz 
kurundaki de erlenmeden daha az etkilenmektedir. Çal man n sonuçlar  finansal k s tlar  ele 
alan literatürde s kl kla kullan lan ve firman n finansal sa l n n bir göstergesi kabul edilen 
likidite ve kald raç oranlar na göre farkl l k gösteren firmalar n döviz kuru hareketlerinden 
nas l etkilendikleri konusunda bilgi vererek literatüre katk  sa lamaktad r. Bu çerçevede döviz 
kuru de erlenmesinin yüksek likidite ve kald raç oran na sahip firmalar n ya ama anslar  
üzerinde negatif ili kisi rapor edilmi tir. Firman n ihracat pazar nda aktif rol al p almad  
gözönünde bulundurdu umuzda, ihracatç  firmalardan dü ük likiditeye ve yüksek kald raç 
oran na sahip olan firmalar n döviz kuru hareketlerinden daha fazla etkilendiklerini göstererek 
ihracatç  firmalar için likidite ve kald raç oran n n önemini vurgulamaktad r. Çal man n 
sonuçlar  ülkemiz ekonomisinin önemli bir bölümünü olu turan imalat sanayi sektöründeki 
farkl  finansal yap daki firmalar n n reel döviz kurlar ndan nas l etkilendi i konusuna k 
tutarak literatüre katk  sa lamaktad r. Döviz kuru hareketlerinin reel sektör üzerine etkisinin 
anla lmas  ihracat dinamiklerinin ve Türkiye ekonomisinin yüksek ve sürdürülebilir büyüme 
h z na ula mas nda öncelik verilmesi gereken etkenlerin anla lmas  aç s ndan büyük önem 
ta maktad r. Çal mam z ayr ca Türkiye örne inden hareketle geli mekte olan ülkeler için, 
sermaye hareketlerinin seyrine ba l  olarak, döviz kurunun uzun dönemli olarak 
de erlenmesine yol açan geli melerin dikkatli bir biçimde izlenmesi gerekti ine i aret 
etmektedir.  

  TABLO 1 - irket Say lar  

Sektör 

Nace 
Rev 
1.1. 
Kodu 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 Ç k  
Oran  

G da ürünleri ve içecek 15 116 116 116 116 114 114 112 112 0.03 
Tütün ürünleri 16 5 5 5 4 4 4 4 4 0.20 
Tekstil ürünleri 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 t ve ka t 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 
Metalik olmayan di er 
mineral ürünleri 26 57 57 57 56 55 55 54 54 0.05 
Ana metal ve fabrikasyon 
metal ürünleri 28 38 38 38 38 38 38 38 37 0.03 
Makina ve teçhizat 29 48 48 48 48 48 47 47 47 0.02 
Ba ka yerde 
s n fland r lmam  
elektrikli makine ve 
cihazlar 31 26 26 26 26 25 25 24 24 0.08 
T bbi aletler, hassas ve 
optik aletler 33 4 4 4 4 4 4 4 3 0.25 
Motorlu kara ta t , 
römork ve yar  römork 34 41 41 41 41 40 39 39 39 0.05 
Toplam   616 616 613 606 600 596 589 586 0.05 
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Kaynak: TCMB Reel Sektör statistikleri 
 
 
Tablo 3  
 

gücü verimlili i: Reel Sat lar/ stihdam 
 
hracat Oran : Toplam Ihracat/Toplam Sat lar 

 
Reel Varl klar:  (Dönen Varl klar+Duran Varl klar) / Sektörel Üretici Fiyat Endeksi 
 
Cari Oran (Current Ratio) = 100X( Dönen Varl klar / K sa Vadeli Yabanc  Kaynaklar) 
 
Asit Test Orani (Quick/Acid-Test Ratio) = Dönen Varl klar – (Stoklar + Gelecek Aylara Ait Giderler + 
Di er Dönen Varl klar) / K sa Vadeli Yabanc  Kaynaklar 
 
Kald raç Oran  (Leverage Ratio) = K sa ve Uzun Vadeli Yabanc  Kaynaklar / Toplam Aktif 
 
Kaynak: TCMB Reel Sektör statistikleri 

Tablo 2a - Tan mlay c  statistikler  

    De i ken  Ortalama Standart Sapma Gözlem Say s  

Hayatta Kalanlar  Cari Oran  234.02 455.85 4679 
  Asit test Oran  137.24 249.95 4497 

  Kald raç Oran  53.34 32.55 4680 

Ç k  Yapanlar Cari Oran  273.6 669.2 141 
  Asit test Oran  166.17 458.29 132 
  Kald raç Oran  55.66 32.74 141 
Tüm irketler Cari Oran  235.18 463.44 4820 
  Asit test Oran  138.06 258.19 4629 
  Kald raç Oran  53.41 32.55 4821 

  
Tablo 2b- Tan mlay c  statistikler  

  De i ken smi Ortalama Standart Sapma Gözlem Say s  

Hayatta Kalanlar  Ya  30.3 10.6 4680 
  Çal an Say s  399.6 490.5 4680 

  gücü verimlili i 37.7 49.7 4680 

  hracat Oran  0.31 0.3 4680 
  Reel Varl klar 1150000 1800000 4680 
Ç k  Yapanlar Ya  31.4 11.7 141 

  Çal an Say s  241.3 299.0 141 

  gücü verimlili i 35 44.0 141 

  hracat Oran  0.27 0.3 141 

  Reel Varl klar 637981 809116 141 

Hayatta Kalanlar  Ya  30.3 10.6 4821 

  Çal an Say s  395 486.7 4821 

  gücü verimlili i 37.7 49.5 4821 

  hracat Oran  0.31 0.3 4821 

  Reel Varl klar 1140000 1790000 4821 
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Tablo 4-a: Likidite Oranlar  - Cari Oran - Probit Model Sonuçlar  
 

  TF DK YK YK EX YK NEX DK EX 
DK 
NEX 

 (I) (II) (III) (IV) (V) (VI) (VII) 

Reel Döviz Kuru -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) 

gücü Verimlili i 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) 

stihdam 0.218*** 0.263*** 0.277*** 0.411** 0.173* 0.518*** 
0.278*

** 

  (0.054) (0.062) (0.099) (0.188) (0.095) (0.164) (0.093) 

GSYIH Büyüme 

Oran  
-0.071* -0.091* -0.052 -0.350*** 0.722 -0.077 

-

0.141*

* 

  (0.037) (0.049) (0.058) (0.084) (0.495) (0.104) (0.058) 

Ya  -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) 

t 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 

Wald Testi Khi-Kare 

De eri ( 2)  
99.511 141.603 67.843 36.031 34.736 54.798 68.61 

Wald Testi Anlaml l k 

Düzeyi (p)  

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

HL Testi Khi-Kare 

De eri ( 2)  
4.080 2.985 6.140 2.537 7.285 1.394 6.491 

HL Testi Anlaml l k 

Düzeyi (p)  
0.85 0.94 0.632 0.96 0.4 0.994 0.592 

***p < 0.01, **p < 0.05 ve *p 0.1 de erinde anlaml l  ifade ederken, bu anlaml l k düzeylerine ili kin 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 al nm t r. Standart 

hatalar parantez içinde belirtilmi tir. 

TF: Tüm 

 Firmalar; YK: Yüksek kald raç oran na sahip firmalar; DK: Dü ük kald raç oran na sahip firmalar 
  

EX: hracatç ; NEX : ç pazara sat  yapan 

firmalar 
          

 

Kaynak: TCMB Reel Sektör statistikle



Bankac lar Dergisi 

97 

Tablo 4-b: Likidite Oranlar  - Cari Oran –Logit Model Sonuçlar  
 
  TF DK YK YK EX YK NEX DK EX DK NEX 

 (I) (II) (III) (IV) (V) (VI) (VII) 

Reel Döviz Kuru -13.327** -9.398 
-

21.369* 
-6.065 

-

232.539 

-

22.511* 
-6.265 

  (6.319) (7.57) (12.702) (15.137) (144.21) (13.455) (9.109) 

gücü Verimlili i 0.441** 0.413* 0.465* -0.052 0.840** 1.009** 0.362 

  (0.183) (0.242) (0.279) (0.537) (0.423) (0.46) (0.317) 

stihdam 0.546*** 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) 

GSYIH Büyüme Oran  -0.167 -0.22 -0.11 
-

0.736*** 
1.968 -0.224 -0.303* 

  (0.108) (0.138) (0.178) (0.167) (1.321) (0.247) (0.164) 

Ya  -1.237** 
-

2.588*** 
0.251 1.209 -0.575 

-

5.763*** 
-1.04 

  (0.591) (0.804) (0.958) (1.603) (1.208) (1.173) (0.88) 

t 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 

Wald Testi Khi-Kare De eri 

( 2)  
116.279 187.183 67.033 61.077 43.384 78.104 86.655 

Wald Testi Anlaml l k 

Düzeyi (p)  
0 0 0 0 0 0 0 

HL Testi Khi-Kare De eri 

( 2)  
4.739 4.194 11.242 2.720 6.347 1.851 3.521 

HL Testi Anlaml l k Düzeyi 

(p)  
0.785 0.839 0.188 0.951 0.608 0.985 0.898 

***p < 0.01, **p < 0.05 ve *p 0.1 de erinde anlaml l  ifade ederken, bu anlaml l k düzeylerine ili kin 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 al nm t r. Standart 

hatalar parantez içinde belirtilmi tir. 

TF: Tüm Firmalar; YK: Yüksek kald raç oran na sahip firmalar; DK: Dü ük kald raç oran na sahip 

firmalar 
  

EX: hracatç ; NEX : ç pazara sat  yapan firmalar           

 

Kaynak: TCMB Reel Sektör statistikleri 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Yrd. Doç. Dr. Nazl  Toraganl  Karamollao lu

98 

Tablo 5-a: Likidite Oranlar  - Asit Test Oran  – Probit Model Sonuçlar  
 
  TF DK YK YK EX YK NEX DK EX DK NEX 

 (I) (II) (III) (IV) (V) (VI) (VII) 

Reel Döviz Kuru -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) 

gücü Verimlili i 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) 

stihdam 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) 

GSYIH Büyüme 

Oran  
-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) 

Ya  -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) 

t 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 

Wald Testi Khi-Kare 

De eri ( 2)  
99.511 109.645 76.428 55.226 47.576 53.279 27.115 

Wald Testi 

Anlaml l k Düzeyi 

(p)  

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 

HL Testi Khi-Kare 

De eri ( 2)  
4.080 2.697 7.745 1.122 6.091 1.785 5.491 

HL Testi Anlaml l k 

Düzeyi (p)  
0.850 0.952 0.459 0.997 0.637 0.987 0.704 

***p < 0.01, **p < 0.05 ve *p 0.1 de erinde anlaml l  ifade ederken, bu anlaml l k düzeylerine ili kin 

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 

al nm t r. Standart hatalar parantez içinde belirtilmi tir. 

TF: Tüm Firmalar; YK: Yüksek kald raç oran na sahip firmalar; DK: Dü ük kald raç oran na 

sahip firmalar 
  

EX: hracatç ; NEX: ç pazara sat  yapan 

firmalar 
          

 

Kaynak: TCMB Reel Sektör statistikleri 
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Tablo 5-b: Likidite Oranlar  - Asit Test Oran  – Logit Model Sonuçlar  
 
  TF DK YK YK EX YK NEX DK 

EX DK NEX 

 (I) (II) (III) (IV) (V) (VI) (VII) 

Reel Döviz Kuru 
-

13.327*
* 

-7.867 -22.722** -7.283 -47.305* 
-

21.79
2 

-3.33 

  (6.319) (8.403) (10.717) (13.066
) (27.877) (14.6

43) (10.449) 

gücü Verimlili i 0.441** 0.557** 0.390* 0.184 0.322 1.037
** 0.599* 

  (0.183) (0.265) (0.201) (0.446) (0.242) (0.45
2) (0.314) 

stihdam 0.546**
* 0.384** 0.857*** 0.834**

* 0.737** 1.131
* 0.526** 

  (0.147) (0.187) (0.211) (0.322) (0.305) (0.61
8) (0.265) 

GSYIH Büyüme Oran  -0.167 -0.215 -0.123 
-

0.685**
* 

0.248 -
0.222 -0.460* 

  (0.108) (0.159 (0.146 (0.174 (0.299 (0.29 (0.273 

Ya  -
1.237** -2.286*** -0.635 -0.818 -0.806 

-
5.688

*** 
-0.505 

  (0.591) (0.817) (0.759) (1.929) (0.951) (1.21
2) (0.779) 

t 0.601 0.205 1.179 -0.662 3.2 1.543 -0.917 

  (0.489) (0.684) (0.8) (0.906) (2.038) (1.16
2) (1.091) 

N 4821 1622 1950 574 819 476 499 

Pseudo R-sq 0.133 0.15 0.198 0.249 0.214 0.329 0.165 
Wald Testi Khi-Kare De eri 
( 2)  

116.27
9 140.225 74.954 93.451 52.212 78.93

5 32.391 

Wald Testi Anlaml l k Düzeyi 
(p)  0 0 0 0 0 0 0 

HL Testi Khi-Kare De eri ( 2)  4.739 3.790 9.695 3.709 5.224 2.258 4.146 
HL Testi Anlaml l k Düzeyi 
(p)  0.785 0.876 0.287 0.882 0.733 0.972 0.844 

***p < 0.01, **p < 0.05 ve *p 0.1 de erinde anlaml l  ifade ederken, bu anlaml l k düzeylerine ili kin 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 al nm t r. Standart 
hatalar parantez içinde belirtilmi tir. 
TF: Tüm Firmalar; YK: Yüksek kald raç oran na sahip firmalar; DK: Dü ük kald raç oran na sahip 
firmalar   

EX: hracatç ; NEX : ç pazara sat  yapan 
firmalar           

 
Kaynak: TCMB Reel Sektör statistikleri 
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Tablo 6-a: Kald raç Oran  (Leverage Ratio) – Probit Model Sonuçlar  
 

 TF DK YK YK EX YK NEX DK 
EX 

DK NEX 

 (I) (II) (III) (IV) (V) (VI) (VII) 
Reel Döviz Kuru -4.898** -4.955 -6.835** -11.329* -6.004 -

3.617 
-7.865 

 (2.274) (3.596) (3.216) (6.333) (4.844) (5.73) (5.221) 

gücü Verimlili i 0.174** 0.197** 0.157 0.435 0.107 -
0.006 

0.331*** 

 (0.072) (0.099) (0.117) (0.32) (0.143) (0.17) (0.102) 

stihdam 0.218*** 0.224*** 0.329*** 0.420** 0.543*** 0.360
** 

0.091 

 (0.054) (0.075) (0.072) (0.213) (0.208) (0.14
6) 

(0.085) 

GSYIH Büyüme Oran  -0.071* -0.06 -0.113** -0.171* -0.128* -0.13 -0.023 

 (0.037) (0.051) (0.045) (0.094) (0.067) (0.09
1) 

(0.071) 

Ya  -0.530** -0.148 -1.317*** -3.057*** -0.597 0.189 -0.452 

 (0.206) (0.253) (0.351) (0.700) (0.486) (0.73) (0.282) 

t 0.209 0.264 0.215 0.541 0.026 0.084 0.486 

 (0.176) (0.278) (0.226) (0.421) (0.365) (0.46) (0.405) 

N 4821    
2002 

1784 519 527 303 965 

Pseudo Rsq 0.136 0.144 0.213 0.394 0.22 0.176 0.143 
Wald Testi Khi-Kare De eri 
( 2)  99.511 75.187 146.949 44.752 94.455 10.77 69.194 

Wald Testi Anlaml l k 
Düzeyi (p)  

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.292 0.000 

HL Testi Khi-Kare De eri 
( 2)  4.080 2.985 6.140 2.537 7.285 1.394 6.491 

HL Testi Anlaml l k Düzeyi 
(p)  0.850 0.696 0.966 0.997 0.994 0.342 0.838 

***p < 0.01, **p < 0.05 ve *p 0.1 de erinde anlaml l  ifade ederken, bu anlaml l k düzeylerine ili kin 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 al nm t r. Standart 
hatalar parantez içinde belirtilmi tir. 
TF: Tüm Firmalar; YK: Yüksek kald raç oran na sahip firmalar; DK: Dü ük kald raç 
oran na sahip firmalar 

  

EX: hracatç ; NEX: ç pazara sat  yapan firmalar       

Kaynak: TCMB Reel Sektör statistikleri 
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Tablo 6-b: Kald raç Oran  (Leverage Ratio) – Logit Model Sonuçlar  
 

  TF DK YK YK EX YK NEX DK EX DK 
NEX 

 (I) (II) (III) (IV) (V) (VI) (VII) 
Reel Döviz Kuru -13.327** -13.197 -15.463* -19.619 -16.593 -8.391 -20.652 

  (6.319) (9.879) (8.384) (13.761) (13.412) (13.03) (15.975
) 

gücü Verimlili i 0.441** 0.449** 0.41 0.914 0.287 -0.01 0.734**
* 

  (0.183) (0.226) (0.321) (0.793) (0.356) (0.41) (0.219) 

stihdam 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) 

GSYIH Büyüme Oran  -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) 

Ya  -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) 

t 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) 
                
N 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 
( 2)  116.279 88.303 234.958 74.161 133.384 10.286 93.15 

Wald Testi Anlaml l k 
Düzeyi (p)  0 0 0 0 0 0.328 0 

HL Testi Khi-Kare De eri 
( 2)  4.739 5.763 2.710 1.504 4.964 9.574 3.545 

HL Testi Anlaml l k Düzeyi 
(p)  0.785 0.674 0.951 0.993 0.761 0.296 0.896 

***p < 0.01, **p < 0.05 ve *p 0.1 de erinde anlaml l  ifade ederken, bu anlaml l k düzeylerine ili kin 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 al nm t r. Standart 
hatalar parantez içinde belirtilmi tir. 
TF: Tüm Firmalar; YK : Yüksek kald raç oran na sahip firmalar; DK: Dü ük kald raç oran na 
sahip firmalar     

EX: hracatç ; NEX : ç pazara sat  
yapan firmalar             

Kaynak: TCMB Reel Sektör statistikleri 
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Finansalla ma Ça nda E itsizliklerin Görünümü ve 
Devletin Rolü

Ar . Gör. Umut Üzar*

Öz

1980’li y llardan bu yana, dünyada e itsizlikler giderek artm t r. E itsizliklerin derinle mesi, bir 
yandan önemli bir sosyal sorun te kil ederken, di er yandan da toplam talebin durgunla mas  
yönünde makroekonomik problemler yaratmaktad r. Hiç ku kusuz, bu sürecin finansalla ma 
fenomeninden ba ms z olarak ele al nmas , birçok eyin gözden kaç r lmas na neden olacakt r. Reel 
alanda s k an sermayenin giderek finansal alanlara kaymas  ve süreç içinde finans piyasalar n n ve 
aktörlerinin ekonomik aktivitelerde giderek belirleyici bir konuma gelmesi finansal alana ait olan her bir 
parçan n dikkatli bir ekilde analizini gerekli k lmaktad r. Ayr ca, Keynesyen dönemde devletlerin etkin 
olarak faaliyet gösterdi i e itim, sa l k ve sosyal güvenlik alanlar  gibi dolayl  gelir olarak kabul 
edilebilecek baz  kalemlerin de ortadan kaybolmas yla giderek daha çok ki i finansal alana entegre 
olmu  ve neredeyse tüm dünya üzerinde hane halk n n borç gelir oran  ciddi ekilde artm t r. 
Dolay s yla tüm bu süreçler kaç n lmaz bir ekilde e itsizlikleri derinle tirmi tir.

Anahtar Kelimeler: Finansalla ma, Gelir Da l m , Devlet. 
JEL S n fland rmas : 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  debt-
to-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. Giri

Ana ak m iktisat teorisinin bölü üm konular n  ele almadaki yetersizli i, 2008 y l nda 
patlak veren krizle birlikte ciddi bir ekilde sorgulanmaya ba lanm t r. Özellikle krizin 
nedenleri üzerine yap lan tart malarda, finansal piyasalar n denetleme ve düzenlemelerden 
s yr larak ola anüstü riskli i lere kalk t  üzerinde bir uzla  sa lanmakla birlikte, gelir 
da l m nda görülen ciddi ölçekli bozulmalar da analiz kapsam na dahil edilmeye çal lm t r.
Bu ba lamda, konu üzerindeki ilgi de büyük bir h zla artm t r. Thomas Piketty’nin “Yirmi

* Karadeniz Teknik Üniversitesi, BF ktisat Bölümü Ö retim Üyesi. 
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Birinci Yüzy lda Kapital” adl  kitab n n tüm dünya üzerinde en çok satanlar listesinde yer 
almas , bu ilginin en somut göstergesi olmu tur. 

 
Asl na bak l rsa, heteredoks iktisat yaz n nda bölü üm ve gelir e itsizli i gibi ekonomi 

politi in merkezinde yer alan konular uzun zamand r teorik ve ampirik düzeyde 
çal lmaktad r (Kalecki, 1938; Kaldor, 1955; Rowthorn, 1982; Palley, 2011, 2016; 
Stockhammer, 2012, 2015). Di er yandan, ana ak m iktisat yaz n nda, bölü üm ve e itsizlik 
gibi girift konular n geçmi e 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 çal malar , piyasa dinamiklerinin yaratt  e itsizlikler, devletlerin 
bu e itsizliklere kar  refleksleri ve finansal piyasalar n e itsizlikleri nas l derinle tirdi i 
hususunda ikna edici kan tlar sunmaktad r.  

 
Konuya artan ilgi kar s nda, fiyat istikrar n  obsesyon haline getiren ve di er iktisadi 

amaçlar  ikincil önemde gören merkez bankalar  bile, e itsizlik ve yoksullu un azalt lmas  
konusunda para politikalar n n neler yapabilece ini tart maya açm lard r (Memi , 2014, s. 
695). Amerikan Merkez Bankas  (FED) ba kan  Janet Yellen da “Ekonomik F rsat E itsizli i” 
konulu konferansta yapt  konu mada, ABD’deki artan gelir e itsizli inin yaratt  tahribattan 
bahsederek, bu konu hakk ndaki endi elerini dile getirmi tir (Dünya Gazetesi, 2014). Merkez 
bankalar  d nda ana ak m politikalar n kuramsal çerçevesini çizen Uluslararas  Para Fonu 
(International Monetary Fund, IMF) gibi ulus üstü kurumlar n ara t rma metinlerinde de 
büyüme, yeniden da l m, e itsizlik ve emek piyasalar ndaki kurumsal zay fl k gibi konular 
daha s k yer almaya ba lam t r (Ostry, Berg ve Tsangarides, 2014; Jaumotte ve Buitron, 
2015). 

 
Neoliberal ça n bask n karakteristi i olan finans temelli büyüme modelinin 

uygulanmas yla birlikte, 1970’li y llar n sonlar na do ru ba layarak, dünyan n önemli bir 
bölümünde e itsizlikler artmaya ba lam  ve bu model ola an üpheli haline gelmi tir. Petrol 
krizinin a rla t rd  bir sorun olarak kar m za ç kan kar oranlar ndaki dü me e ilimi, 
sermayenin giderek reel sektör faaliyetlerinden uzakla arak, k sa vadecili in a r bast  ve 
sürdürülebilir olmayan finansal aktivitelere kaymas na neden olmu tur. Bu ba lamda, reel 
sektör yat r mlar n n artan bir biçimde finansal yat r mlarla tahvil edilmesi istihdam 
olanaklar n  giderek azaltm t r. Verimli yat r mlar ve istihdam alan ndaki kay plar, marjinal 
tüketim e ilimi yüksek olan gruplar n gelirlerini giderek dü ürerek, efektif talep ve büyüme 
üzerinde bask  yaratm t r. Bu nedenle, ekonomik büyümenin sa lanmas , kredi kanal  
arac l yla hanehalk  borçlanmas  üzerinden gerçekle mi tir. Son küresel krizin merkez üssü 
olan ABD’de, alt yüzde 50’lik grupta, borç-gelir oran  1989’da yüzde 61 seviyesindeyken, bu 
oran 2007 y l nda yüzde 137’ye ç km t r. Bu trend, di er geli mi  ve geli mekte olan ülkeler 
içinde benzerlik göstermektedir (Stockhammer, 2015, s.949). Bu nedenle, ekonomik 
canlanma, kredi mekanizmas  arac l yla tüketim üzerinden gerçekle tirilmeye çal lm t r. 
Bunun yan  s ra, kredilerdeki geni leme trendi, ters seçim ve ahlaki tehlike gibi sorunlara 
neden olarak, kredi alanlar n sa l kl  seçilememesine neden olmakta ve ödenemeyen 
krediler banka bilançolar n  bozmaktad r. Ayr ca, verimli yat r mlar n azalmas  ve 
düzenlemelerden yoksunla an finansal piyasalardaki risk alma i tah ndaki art , mal 
piyasalar nda da iktisadi temellerden kopuk balonlar yaratm t r. Bu minvalde, son küresel 
krizde de görüldü ü gibi, gerek reel yat r mlar n ikinci plana at lmas  gerekse de finansal 
aktivitelerdeki a r  s nma nedeniyle finans temelli büyüme modelinin uzun vadede 
sürdürülebilir olmad na dair kayg lar derinle mi tir. 

 
Keynesyen talep yönetimi politikalar  ve refah devletinin bask n model olmas , ücret 

gelirleri üzerinde pozitif bir etki yaratm t r. Ücret paylar n n milli gelir içinde yükselmesi ve bu 
dönem içinde ABD, Bat  Avrupa ve Japonya gibi sanayile en ülkeler aras ndaki rekabetin 
giderek k z mas  kar oranlar n n azalmas na neden olmu tur (Ö üt, 2006). Bu çerçevede, 
geli mi  kapitalist ekonomilerde kar oranlar nda önemli bir azalma görülmü tür. 1960’lar n 
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sonunda yüzde 17 seviyesinde olan kar oranlar , 1980’lere gelindi inde yüzde 10 seviyesine 
dü mü tür (Harvey, 2010, s.166). Bu süreçlere paralel olarak, Paul Baran ve Paul Sweezy, 
1960’l  y llar n hemen ba nda “Tekelci Sermaye” adl  kitaplar nda, devletin sivil ve askeri 
alanlardaki harcamalar n n, ikinci büyük otomobil dalgas n n ve di er tarihsel faktörlerin 
sistemi durgunluk e iliminden kurtard n  ve bu tarihsel faktörlerin ortadan kalkmas yla 
birlikte sistemin durgunlu a girece ini vurgulam lard r. Ayr ca, o dönemle birlikte çok büyük 
bir ekonomik art n giderek finansal sektöre kayd n  vurgulam lard r (Foster, 2007, s.6). 

 
Bu ba lamda, reel ekonomik faaliyetlerin milli gelir içindeki pay  azal rken, finansal 

aktivitelerin pay  önemli oranda artm t r. Ekonomilerde görülen bu sektörel kayma, bir 
yandan yüksek katma de erli üretim alanlar n n a nmas na neden olurken di er yandan da 
bu sektörlerin görece yüksek istihdam yaratma kapasitelerini de ortadan kald rm t r. Ayr ca, 
reel sektörde faaliyet gösteren firmalar n bilançolar nda faaliyet d  karlar n oran  giderek 
yükselmi  ve reel aktiviteler önemsizle mi tir. Bunun bir sonucu olarak, emek piyasalar  
giderek esnekle tirilerek, eme in ücret, sosyal haklar ve sendikala ma gibi kategorilerde 
önemli kay plar verdi i gözlemlenmi tir.  

 
Ücretlerdeki durgunluk ve a nman n aksine, Chief Executive Officer (CEO) gelirlerinin 

ve “süperstar” olarak isimlendirilen yöneticilerin maa lar nda gözlemlenen yüksek art lar bu 
olguyu tan mlayan dönü üm sürecini yans tmaktad r. Ekonomideki bu tür bir dönü üm 
kaç n lmaz bir ekilde toplam gelirler içindeki üst gelir grubu pay n n giderek yükselmesini 
sa layarak, gelir e itsizli ini art rm t r. Bu çerçeveden bak ld nda, kalabal k kitlelerin 
aksine, üst düzey yöneticilerin oldukça güçlü oldu u ve iktisadi pastadan olabildi ince fazla 
pay almay  ba ard  görülmektedir. 

 
Ekonomik faaliyetler -özellikle de finansal aktiviteler- üzerindeki denetim ve düzenleme 

mekanizmalar n n giderek azalmas , piyasa dinamiklerini özgürle tirmekte ve iktisadi ç karlar 
do rultusunda daha rahat hareket edebilmesini sa lamaktad r. Dolay s yla piyasa dinamikleri 
kaç n lmaz olarak e itsizlikleri derinle tirmektedir. Tam bu noktada, devletlerin artan oranl  
vergi sistemi ve sosyal harcamalar arac l yla bu e ilimi tersine çevirmesi beklenirken, 
ampirik kan tlar bu beklentilerin gerçekle medi ini göstermektedir. Özellikle; sa l k, e itim ve 
sosyal güvenlik alanlar n n giderek piyasa mekanizmas  içine dahil edilmesi ve devlet 
etkisinin azalmas  bu süreci daha da derinle tirmektedir.  

 
Bu çal mada çerçevesi yukar da çizilen, finansal piyasalar n bask n konumunun 

e itsizlikler üzerindeki etkilerine odaklan lacakt r. Çal man n amac , kapitalizmin 
finansalla ma a amas nda, e itsizliklerin nas l yarat ld  ve derinle tirildi i ve devlet 
politikalar n n bu süreci tersine çevirmede ba ar l  olup olmad n  analiz etmektir. Bu 
ba lamda, giri  bölümünü takip eden ikinci bölümde, Keynesyen uygulamalardan neoliberal 
döneme geçi i sa layan ko ullar analiz edilerek, finansalla ma sürecinin nas l yeni bir 
ekonomik mimari in a etti i incelenecektir. Üçüncü bölümde, ekonomilerin finansalla mas n  
takip eden dönemde, e itsizliklerin görünümü ve kaynaklar na odaklan lacakt r. Dördüncü 
bölümde ise, piyasan n yaratt  e itsizlikler kar s nda, devletlerin nas l konumland  ve ne 
ekilde refleks gösterdi i incelenecektir. Çal man n sonuç k sm nda genel bir de erlendirme 

yap larak, bu de erlendirmeler nda baz  politika önerileri geli tirilecektir. 
 
2. ktisat Politikalar nda Paradigma Kaymas : Finansalla ma Sürecine K sa Bir 

Bak  
 
1944 y l nda imzalanan Bretton Woods anla mas ndan 1970’lere uzanan dönemde, 

iktisat politikalar na Keynesyen paradigma damgas n  vurmu tur. Kapitalizmin “alt n ça ” 
olarak adland r lan bu dönemde, hem geli mi  hem de geli mekte olan ülkeler önemli iktisadi 
ba ar lar elde etmi tir. Bu dönemle birlikte, devlet harcamalar  ekonominin sürükleyici gücü 
olurken, sosyal ve refah devleti kavram  ve prati i özellikle Avrupa’da olmak üzere giderek 
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bask n hale gelmi tir. Keynesyen uygulamalar çerçevesinde devletler; e itim, sa l k ve 
sosyal güvenlik alanlar nda da önemli ad mlar atarak, vatanda lar n n bu hizmetlere 
zahmetsiz bir ekilde ula mas n  sa lam t r (Köymen, 2007, s. 47). Bu ba lamda, piyasa 
mekanizmas n n d nda tutulan bu tür hizmetler, insanlar n refah düzeyini yükselterek, 
e itsizliklerin azalmas nda önemli bir rol oynam t r. 

Keynesyen politikalar çerçevesinde ekonominin sürükleyici gücü toplam talep olmu tur. 
Bu ba lamda, ekonominin resesyonda oldu u ve i sizli in yüksek seyretti i dönemlerde, 
devlet harcamalar n  art rarak toplam talebi yükseltmelidir. Bu do rultuda tüketim ve 
yat r mlardaki art  istihdam  yükselterek ekonominin büyümesini sa layacakt r. Bu sistemik 
ili kinin iktisadi mant  grafik 2.1’de gösterilmektedir. 

 
                         Grafik 2.1: Keynesyen Büyüme Modelinin Döngüsü                               

 

 

Kaynak: Palley, 2016, s.8 

 Grafik 2.1’ de gösterilen Keynesyen büyüme modelinde, verimlilik art lar , ücret 
art lar n  beraberinde getirmekte, ücret art lar  da toplam talebin yukar  çekilmesini 
sa lamaktad r. Toplam talepte meydana gelen art , emek talebini de art rarak ekonominin 
tam istihdam seviyesine ula mas n  sa layacakt r. En nihayetinde, ekonomi talep kanal  
üzerinden geni leyerek büyüme gerçekle ecektir. 

 
 Keynesyen iktisatta reel ekonomideki mant k bu ekilde i lerken, finansal alandaki 

uygulamalar s k  bir denetim mekanizmas  alt nda sürdürülmü tür. Asl na bak l rsa, finansal 
sistemin ekonomi içindeki temel i levi, kaynaklar n etkin tahsisini sa lamak, risk yönetimini 
kolayla t rmak, tasarruflar n etkin bir ekilde kullan m n  gerçekle tirmekle birlikte mal, hizmet 
ve sözle melerin mübadelesini kolayla t rmakt r (Mishkin, 2010, s.25-26; Kozano lu ve 
Aytürk, 2015, s. 305). Keynesyen sistemde New Deal (Yeni Düzen) reformu çerçevesinde 
düzenlenen, s k  kontrol ve denetim alt ndaki finansal sistem öncelikle uzun vadeli 
yat r mlar n ve ekonomik büyümenin gerçekle tirilmesini amaçlamaktad r. Bu ba lamda, 
finansal sistem, asli olarak reel faaliyetleri uygun kredilerle finanse etmektedir. Ayr ca, 
hanehalklar  ve yat r mc lara sigorta hizmeti sunarak, tasarruflar kanal yla hanehalklar n n 
gelecekteki ihtiyaçlar n  kar lama olana  yaratmaktad r (Dickens, 1998, s.222-3; Orhangazi, 
2008a, s.145; Palley, 2016, s. 8; Kozano lu ve Aytürk, 2015, s. 305). 

 
1970’l  y llar n ilk yar s ndan ba layarak geli mi  ülkelerde kendini gösteren kâr 

oranlar n n dü me e ilimi, uluslararas  kapitalist sistemin i leyi ini ve ulusal ekonomiler 
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aras ndaki entegrasyon ekillerini köklü bir biçimde de i ikli e u ratm t r. 1970’lerdeki 
petrol krizinin de a rla t rd  bir sorun olarak azalan kar oranlar n  telafi etmek ve krizin 
a lmas n  sa lamak ad na geçen süreçte hakim iktisat paradigmas  olan Keynesçilik yerini 
neoliberal paradigmaya b rakm t r (Üzar, 2014, s. 1). 

 
Neoliberal paradigma, kapitalist ili kilerin ç kmaza girdi i bu dönemde, Keynesyen 

paradigmaya ve onun bir kazan m  olan sosyal devlet politikalar na kar  yo un bir ideolojik 
cephe olu turarak krizin faturas n  uygulanan politikalara ç karm t r (Köymen, 2007, s. 52). 
Ayr ca, IMF ve Dünya Bankas  (The World Bank, WB) gibi uluslararas  kurumlar n ve yerel 
siyasi otoritelerin deste ini alan neoliberal politikalar tüm dünya üzerinde h zla popüler hale 
gelmi  ve uygulamaya konulmu tur. Bu ba lamda; serbestle me, özelle tirme ve 
küreselle me furyas  giderek ekonomik ve sosyal hayata nüfuz ederken, ticari ve finansal 
alan n deregülasyonu neoliberal süreci tamamlayan di er parçalar olmu tur. 

 
Bu ba lamda, 1980 sonras , Keynesyen büyüme modeli, yerini tamamen neoliberal 

büyüme modeline b rakm t r. Bu yeni ekonomik modelle birlikte makroekonomik istikrar 
politikalar n n tasar m nda da önemli de i imler gözlemlenmi tir. Keynesyen dönemde, 
politika yap m n n merkezinde yer alan tam istihdam hedefi terkedilerek, yerine istikrarl  ve 
dü ük enflasyon hedefi konulmu tur (Epstein, 2013, s. 274; Palley, 2016, s. 8). ktisadi 
hedefler konusundaki bu eksen kaymas  hiç ku kusuz finansalla ma fenomeninden ba ms z 
de ildir. En yayg n ve s kça at f yap lan tan m yla finansalla ma, ulusal ve uluslararas  
düzlemde iktisadi faaliyetlerin artan bir ekilde finansal piyasalar n, finansal aktörlerin ve 
finansal kurumlar n etki alan na girmesidir (Epstein, 2005, s. 3; Krippner, 2005, s.174; Palley, 
2007, s.2; Tiryaki, 2016, s.102). Bu ba lamda, finansal piyasalar arac l yla ellerinde tahvil 
ve hisse senedi tutan yat r mc lar n kazançlar n n enflasyon kar s nda erimemesi öncelikli 
bir amaç haline gelmi tir (Ero lu, 2007, s.8; Stiglitz, 2016, s. 316). 

 
 Son y llarda, özellikle de politik iktisat alan nda, merkezi bir konumda yer alan 

finansalla ma olgusu, zengin bir literatüre sahiptir. Bu alanda öncü çal malardan biri 
Marksist iktisatç  Rudolf Hilferding taraf ndan yap lm t r. 1910 y l nda yapt  çal mas nda, 
sanayi ve ticari sermayeleri ve bankac l k sektöründeki de i imin dinamiklerini ele alarak, 
bankac l k kesiminin, sanayi kesimiyle girdi i ili kide daha bask n konumda oldu unu 
vurgulam t r. Buradan hareketle büyük bankalar n giderek ekonomik alan içinde bask n 
aktör olaca n  söylemi tir (Hilferding, 1995). Benzer ekilde, Marksist yaz n n önemli 
teorisyenlerinden biri olan Vladimir Lenin, 1916 y l nda kaleme ald  kitab nda emperyalizmi 
-Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek A amas - be  kategori üzerinden tan mlam t r. 
Sanayi ve banka sermayelerinin birle imi sonucu olu an finans kapitalin, finansal oligar i 
yaratarak, finansal alan d nda da etkin olaca n  vurgulam  ve bunu yapt  emperyalizmin 
tan m nda merkezi bir konuma yerle tirmi tir (Lenin, 2006). 

 
Bu öncü çal malar n yan  s ra yak n geçmi te finansalla ma tart malar n n boyutu 

giderek artm t r. Amin (1996), Sweezy (1997), Arrighi (2003; 2005), Palley (2007) ve 
Giacché (2011) gibi çal malar, finansalla may  Bretton Woods sisteminin y k lmas n n 
ard ndan, finansal sektör üzerindeki k s tlamalar n da kalkmas yla birlikte, faaliyet hacminin 
artmas  olarak tan mlam lard r. Bu ba lamda, 1970’li y llarda Petrol Krizinin de derinle tirdi i 
kar oranlar n n azalma olgusu ve bunun telafi edilmesi konusundaki e ilimler ekonomide 
finansal aktivitelerin artmas na neden olmu tur. Boyer (2000) ve Aglietta ve Breton (2001), 
finansalla m  geli mi  ülkelerdeki makro ve parasal politikalar ile büyüme rejimleri 
aras ndaki ili kiye odaklanm t r. Her iki çal mada, özellikle bilgi ve ileti im teknolojilerindeki 
geli melerin yol verdi i finansalla man n, borç temelli ekonomik balonlar olu turdu u ve 
sermaye birikiminde finansal kanallar n ön plana ç kt n  vurgulam lard r. Ayr ca, 
finansalla ma döneminde uygulanan iktisadi politikalar n, ücret ve istihdam esnekli ini 
artt rd  belirtmi lerdir. Dumenil ve Levy (2005), petrol krizi sonras  kar oranlar nda dü me 
e ilimin a lmas  gereklili ini vurgulamakla birlikte, finansal piyasalar n artan 
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deregülasyonunun finansalla man n önünü açan önemli bir geli me oldu unu belirtmi lerdir. 
Dore (2002), di er çal malardan farkl  olarak, finansalla man n sosyolojik ve kurumsal 
kökenlerine inerek, irketler, finansal kurumlar ve di er kurumlar aras ndaki ili kilere 
odaklanm t r. Bu çerçevede, irketlerin alaca  kararlarda borsalar n bir hayli etkili oldu unu 
ve borsadaki geli melerin i  hayat nda belirleyici bir faktör oldu unu iddia etmi tir. Lapavitzas 
(2010), finansalla may , finans kapital kavram ndan farkl  olarak, finansal alan n hareket 
kabiliyetinin artmas  olarak tan mlamaktad r. Kapitalizmin yeni bir a amas  olarak gördü ü bu 
süreçte, üretim ekonomisi ve finans ekonomisi aras ndaki ili kinin ikinci lehine evrildi ine 
i aret etmektedir. Ayr ca, finansal müsadere olarak adland rd  süreçte, hanehalklar  artan 
bir ekilde finansal sektöre entegre edilmekte ve bunun bir sonucu olarak ücretlerden 
finansal karlara bir transferin söz konusu oldu unu vurgulamaktad r. 2008 Küresel Krizin 
olu umunda da finansalla ma sürecinin önemli bir rol oynad  da yazar n tespitleri 
aras ndad r. 

 
 Finansalla ma sürecini makro aç dan inceleyen bu çal malar d nda, i letmelerin 

merkezde yer ald  mikro perspektiften ele al nan çal malarda literatürde mevcuttur. Froud, 
Haslam, Johal ve Williams (2000) ve Lazonick ve O’ Sullivan (2000), reel kesim firmalar n n, 
yönetim tarzlar n n ve iktisadi kararlar n n finansal piyasalar taraf ndan etkilenip 
etkilenmedi ine odaklanm lard r. Bu ba lamda, i letmeler genel olarak, k sa vadecili e 
yönelmekte ve finansal piyasalar arac l yla karlar n  maksimize etmeye çal maktad r. 

letmeler için hisse senedi de er art lar  karl l n ba at unsurunu olu turmaktad r. Bu 
durum kaç n lmaz olarak, belirsizlikleri art rarak ekonomi üzerinde uzun vadeli etkileri olan 
sabit sermaye yat r mlar n n azalmas na neden olmaktad r. Vurgulanmas  gerek bir di er 
husus, bahsedilen ilk çal man n “kupon havuzu kapitalizmi” (coupon pool capitalism) 
kavram n  ortaya atarak, bu kavram çerçevesinde finansal alan n hanehalk  ve irketler 
üzerindeki etkisini ele almas d r. 

 
 Ampirik düzeyde yap lan önemli çal malara bak ld nda, finansalla ma sürecinin 

iktisadi faaliyetler üzerinde negatif etkilerinin oldu u bulgulanm t r. Stockhammer (2004), 
Post-Keynesyen firma teorisinden hareket ederek, finansalla man n sermaye birikimi 
üzerindeki etkisini ABD, ngiltere, Fransa ve Almanya için analiz etmi tir. Finansalla man n, 
ABD ve Fransa’da önemli ölçüde, ngiltere’de ise makul düzeylerde sermaye birikimini 
olumsuz etkiledi i sonucuna ula m t r. Öte yandan, Almanya için böyle bir ili ki 
bulunamam t r. Bunun nedeni olarak, hissedar de erinin artan etkisinin Almanya için yeni 
bir fenomen oldu u belirtmi tir. Orhangazi (2008b), 1973-2003 dönemini kapsayan 
çal mas nda, ABD’de finansalla ma sürecinin reel yat r mlar üzerindeki etkisini incelemi tir. 
Artan finansal yat r mlar n ve karl l n reel sektör yat r mlar n  negatif etkiledi i sonucuna 
ula lm t r. Benzer e ilimlerin geli mekte olan ülkelerde de ortaya ç kt  gösteren 
çal malar mevcuttur. Demir (2007), üç geli mekte olan ülkeyi (Arjantin, Meksika ve Türkiye) 
inceledi i çal mas nda, makroekonomik belirsizliklerin ve kredi k s tlamalar n n oldu u bir 
ekonomik konjonktürde yat r mlar n ne yönde hareket edece ini ara t rm t r. Bu ko ullar 
alt nda, reel ve finansal yat r mlar aras ndaki getiri oran n ikinci lehine evrilmesinin k sa vadeli 
finansal yat r mlar n art rarak, reel yat r mlar n azaltaca  sonucuna ula m t r. Tiryaki 
(2014), Türkiye’de finansal geni lemenin büyüme üzerindeki etkisini inceledi i çal mas nda, 
bankalar n kald raç oranlar nda meydana gelen yükselmenin milli geliri olumsuz etkiledi ini 
analiz etmi tir. 

 
Hein ve Mundt (2011), Dodig, Hein ve Detzer (2015) ve Stockhammer (2015), 

finansalla man n uzun dönem etkilerine odaklanarak, küresel krize giden süreci analiz 
etmi lerdir. Neoliberal dönemle birlikte finansal piyasalar üzerindeki k s tlamalar n 
kald r lmas  sonras , artan e itsizlikler ve küresel düzeydeki iktisadi dengesizliklerin farkl  
büyüme stratejileri yaratt n  vurgulam , bu sürdürülemez ili kilerin krize neden oldu unu 
belirtmi lerdir. 
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Kapitalizmin yeni bir a amas  olarak finansalla ma sürecinde, kapitalist ekonomilerin 
a rl k merkezi reel üretimden finansal alana kaym t r (Foster, 2010, s. 2). Bu ba lamda, 
Foster (2010), finansalla may  be  kategori üzerinden tan mlamaktad r. Bu kategoriler, 
toplam karlar içinde finansal karlar n oran ndaki art , GSYH'nin bir oran  olarak borçluluk 
seviyesinde yükselme, finans/sigorta/gayrimenkul sektörlerinin (FIRE), milli gelir içinde 
pay n n yükselmesi, effaf olmayan finansal enstrüman say s ndaki art  ve finansal 
balonlar n giderek öneminin artmas d r. 

 
Grafik 2.2, dünyan n en büyük ekonomisine sahip ve finansalla ma derecesi en yüksek 

ülkelerden biri olan ABD’nin toplam ç kt s  içindeki imalat ve finans, sigorta ve gayrimenkul 
sektörlerinin a rl n  göstermektedir. Görüldü ü üzere 1970’lerin ilk yar s  itibariyle imalat 
sanayiinin toplam üretim içindeki pay  h zla azalmaktad r. Özellikle 1980 sonras  neoliberal 
politikalar n uygulamaya konmas yla, bu dü ü  e iliminin daha da h zland  görülmektedir. 

ekildeki k rm z  çizgi, FIRE olarak adland r lan ve Foster (2010)’ n finansalla ma göstergesi 
olarak tan mlad , finans, sigorta ve gayrimenkul sektörlerinin toplam ç kt  içindeki pay n  
göstermektedir. 1970’li y llar boyunca sabit bir trend izleyen FIRE, 1980 sonras  büyük bir 
ivme kazanm t r. Görüldü ü üzere ABD’nin toplam ç kt s  içinde FIRE pay  h zla artmakta ve 
ekonomi giderek finansalla maktad r. Bu veriler ABD için reel ekonominin giderek önemini 
kaybetti ini, finansal piyasalar n ve kazançlar n ise daha önemli bir hale geldi ini 
göstermektedir.  

 
Grafik 2.2: malat ve Finans Sektörlerinin Toplam Ç kt  çindeki Pay , ABD (1970-2015)

 

Kaynak: Bureau of Economic Analysis 
 

Grafik 2.3: Borsada Kote Olan Yurtiçi Firmalar n Piyasa Kapitalizasyonlar  ( % GSYH) 

 

Kaynak: The World Bank, World Development Indicators. 
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Özellikle, ampirik gözlemler 1980 sonras  bu sürecin giderek belirginle ti ini ortaya 
koymaktad r. Asl na bak l rsa, ABD ekonomisi tüm geli mi  kapitalist ekonomilerin bir aynas  
oldu undan, bu finansalla ma trendi di er ülkelerde de kar m za ç kmaktad r. 

  
1980’li y llarda ABD ekonomisinde ba layan finansalla ma süreci daha sonra h zla 

di er geli mi  ülkelere de yay lm t r. Grafik 2.3, seçilmi  olan geli mi  ülkelerde borsaya 
kote edilen yurtiçi firmalar n piyasa kapitalizasyonunun GSYH’ye oran n  göstermektedir. 
Piyasa kapitalizasyonu, en basit tan m yla borsaya kote edilen bir i letmenin hisse adediyle 
piyasadaki hisse senedi fiyat n n çarp m na e ittir. Ele al nan tüm ülkelerde, 1990 y l nda 
görece dü ük seviye olan piyasa kapitalizasyonu, küresel krizin ilk emarelerini gösterdi i 
2007 y l nda oldukça yüksek bir seviyeye t rmanm t r. Küresel krizle birlikte finansal 
piyasalardaki daralma ve hisse senedi fiyatlar nda meydana gelen dü ü  piyasa 
kapitalizasyonunun GSYH içindeki pay n  azaltm t r. 2015 y l na gelindi inde, krizin ilk 
etkilerinin a lmas yla birlikte piyasa kapitalizasyonu tekrar yükselmi tir. Görüldü ü üzere, 
finansalla ma derecesinde, en çarp c  art , sviçre, Kanada ve Avustralya’da gözükmektedir. 
Ayr ca, ngiltere, GSYH oran na göre bu ülkelerin gerisinde kalmas na ra men, mutlak 
büyüklük olarak seçilen tüm ülkelerden daha yüksek bir piyasa kapitalizasyonuna sahiptir. 
Ampirik veriler, 1980 sonras , neoliberal politikalar n bir uzant s  olarak hayata geçirilen 
finansalla ma sürecinin giderek bask n bir konuma geldi ini göstermektedir. 

 
Foster (2010) ve Tiryaki (2016)’nin finansalla ma ölçüsü olarak tan mlad  bir di er 

kategori, toplam karlar içinde finansal karlar n art d r. Sektörel kompozisyondaki de i imin 
yan  s ra geli mi  ülkelerdeki toplam karlar içinde finansal karlar n oran na bakmak 
tamamlay c  olacakt r. Bu ba lamda, grafik 2.4, finansal getirilerin toplam irket karlar  
içindeki pay n  göstermektedir. 1960’l  y llarda irket karlar  içinde finansal getirilerin pay  
yüzde 15 gibi makul bir seviyedeyken, 2005 y l nda bu oran yüzde 40’ a yükselmektedir. Bu 
ba lamda, irketler giderek uzun vadeli reel faaliyetlerden koparak, k sa vadeli ve yüksek 
getirili finansal aktivitelere bel ba lam t r. Karlar n artan ölçüde finansal alanda yarat l yor 
olmas , irketlerin sabit sermaye yat r mlar  için ay raca  kaynaklar n da azalmas na sebep 
olmu tur. 1970-2000 döneminde brüt irket karlar ndan sabit sermaye yat r mlar na ayr lan 
pay, ABD’de yüzde 44’den 39’a, Avrupa Birli i ekonomilerinde yüzde 47’den 40’a ve 
ngiltere’de yüzde 48’den 42’ye dü mü tür (Y lmaz ve Uçak, 2012, s. 73). 

 
Grafik 2.4: Geli mi  Ülkelerde Finansal Karlar n irket Karlar  çindeki Pay  (Yüzde) 

 

Kaynak: Foster, 2008. 
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2008 krizine kadar, finansal piyasalar n olabildi ince serbest i lemesi ve 
müdahalelerden kaç n lmas  konusunda geni  çapl  bir konsensüs olu mu tur (Tokucu ve 
Ayk r , 2011,s.20). Bu bak  aç s n n do rudan bir yans mas  olarak, küresel kriz öncesi 
finansal piyasalar n regülasyonu mikro düzeyde gerçekle tirilmi tir. Bu ba lamda, düzenleme 
ve denetim tekil kurumlar ve piyasalara odaklanan bu düzenlemeler, kurumlar n tekil olarak 
güçlenmesini ve asimetrik bilgi, s n rl  sorumluluk ve aç k ya da örtülü hükümet garantileri gibi 
faktörlerin sebep oldu u piyasa ba ar s zl klar n  ortadan kald rmay  amaçlam t r. Bu 
çerçevede, sistemik risk ve bunun makroekonomik etkileri önemli ölçüde ihmal edilmi tir 
(Blanchard, Dell’Aricca ve Mauro, 2010, s.6; Özatay, 2015, s.307).  

 
Bu ba lamda, küresel krizin ba  sorumlusu olarak finansal piyasalar n öne ç kmas , bu 

sektörde yo un bir regülasyon sürecinin ba lamas na neden olmu tur. Bu regülasyon 
sürecinin en önemli ayaklar ndan biri, makro-ihtiyati politikalar n (macro-prudential regulation) 
hayata geçirilmesidir. Makro-ihtiyati politikalar, en genel tan m yla, finansal sistemin 
bütününe odaklanarak, sistemik riskin gözlenmesi, takip edilmesi ve azalt lmas n  içeren 
politikalard r (Tokucu ve Ayk r , 2011, s.17; Vucinic, 2016, s.79). Makro-ihtiyati araçlar bir 
bütün olarak finansal sistemin sa lam ve güçlü temeller üzerinden in a edilmesini ve 
geli tirilmesini amaçlamaktad r. Bu ba lamda makro-ihtiyati araçlar üç kategori üzerinden 
aç klanabilir. lk kategori, finansal sistemin borç veren kurumlar n n davran lar na odaklan r. 
Bu çerçevede borç veren kurumlar n, çevrimsel sermaye gereksinimleri ve kald raç oranlar  
gibi de i kenler üzerinden finansal kurumlar n davran lar  etkilenmeye çal l r. kinci 
kategori borç alanlar n davran lar na odaklanmaktad r. Bu kapsamda kredinin de ere oran  
(loan to value ratio) ve borç servisinin gelire oran  (debt to income ratio) üzerine getirilen 
s n rlamalar finansal piyasalar n denetimi ve düzenlenmesinde önemli bir araç olarak 
kullan lmaktad r. Son kategori ise, sermaye ak mlar n n yönetimi araçlar d r (capital flow 
management tools). Bu araçla birlikte, sermaye ak mlar ndaki dengesizliklerin, döviz kuruna 
ve dolay s yla finansal piyasalara yans yacak olumsuz etkinin önlenmesi amaçlanmaktad r 
(Blanchard, Dell’Aricca ve Mauro, 2013, s.18). Bu ba lamda, sektörün özsermayesine oranla 
açt  kredileri temsil eden kald raç oranlar n n s n rland r lmas , konut ve di er kredilere 
ula mda getirilen k s tlamalar arac l yla finansal sektörde meydana gelecek 
dengesizliklerin ve bunun reel ekonomi üzerinde olu turaca  olumsuz etkinin azalt lmas  
amaçlanmaktad r. 

 
Küresel kriz sonras , finansal düzenlemelerin yetersizli i üzerine yap lan tart malar 

kaç n lmaz olarak, sektörün daha ciddi bir ekilde düzenlenmesini gerekli k lm t r. Makro-
ihtiyati araçlar n yan  s ra, finansal sektörün denetim ve düzenlenmesine yönelik olarak at lan 
bir di er ad m Basel III uzla s  olmu tur. Basel III uzla s , küresel kriz sürecinde ve 
sonras nda eksiklikleri görülen Basel II’nin yetersizliklerini tamamlayan düzenlemeler 
silsilesidir (BDDK, 2010, s.1). Basel III süreci, finansal sektör için önemli düzenlemeler 
öngörmektedir. Bu kapsamda, bankalar n varl klar n n kalitesini artt rmas , sermaye yeterlilik 
oran n  yükseltmeleri, tutulmas  gereken sermaye ihtiyac n n konjonktürel durumu göre 
ayarlanabilmesi ve kredi riskinin azalt lmas  gibi düzenlemeleri içermektedir (Bankac l k 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2010, s.1). Bu çerçevede Basel III uzla s , bir 
tak m düzenlemelerle, finansal istikrar n sa lanmas , iktisadi patlamalar n s n rland r lmas , 
sistemik riskin azalt lmas  ve bir kredi patlamas  sonucu meydana gelecek kay plar n ve 
bunlar n reel ekonomiye yans malar n n azalt lmas n  amaçlamaktad r (Tayler ve Zilberman, 
2016, s.145). 
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Tablo 2.5: Küresel Borç Servisi ve Bile ik Y ll k Art  Oranlar  

 Farkl  Türlerde Küresel Borç Servisi (Trilyon 
Dolar) 

 
Y ll k Bile ik Art  Oran  (%) 

 2000 (4Q) 2007 (4Q) 30.06.2014 2000-2007 2007-2014 
Finansal . 20 37 45 9,4 2,9 

Finansal O. . 26 38 56 5,7 5,9 
Hükümet 22 33 58 5,8 9,3 

Hanehalklar  19 33 40 8,5 2,8 
Toplam  

Borç Sto u 
87 141 199 7,3 5,3 

Kaynak: McKinsey Global Institute, Debt and (Not Much) Deleveraging, ubat 2015, s.15. 

 Finansalla man n bir göstergesi olarak kabul edilen borçluluk düzeyi, küresel kriz 
öncesi dönemde milli gelirin yüzde 246’s na tekabül ederken, bu oran küresel kriz an nda 
yüzde 269 seviyelerine yükselmi tir (Kozano lu ve Aytürk, 2015, s.306). Kriz sonras  
dönemde, finansal piyasalar n denetim ve düzenlemelerine yönelik tart malar neticesinde 
devreye sokulan makro-ihtiyati politikalar ve Basel III düzenlemeleri, kald raç oranlar n  
azaltarak finansal sektörün büyüme h z n  yava latm t r. Tablo 2.5, küresel borç servisini ve 
bile ik y ll k art  oranlar n  göstermektedir. Bu ba lamda, hanehalk  ve finansal i letmelerin 
borç servisindeki art lar 2000-2007 döneminde s ras yla yüzde 8,5 ve yüzde 9,4 düzeyinde 
gerçekle irken, bu oran 2007-2014 döneminde yüzde 2,8 ve 2,9 düzeyinde kalm t r. Ayn  
dönemler için, finansal olmayan i letmeler ve hükümet kanad ndaki borç stokuna 
bak ld nda, her iki aktöründe borç stokunda yükselmelerin gerçekle ti i gözlemlenmi tir. 
Ayr ca, finansalla man n bir di er göstergesi kabul edilen finansal varl klar n GSYH’ye oran , 
2007 y l nda yüzde 355 seviyesindeyken, 2012 y l nda yüzde 312’ye dü mü tür. Bu azal n 
en önemli sebebi, küresel kriz sonras  hisse senedi piyasalar ndaki de er kayb d r 
(Kozano lu ve Aytürk, 2015, s.307-308). Küresel kriz sonras , finansal piyasalar n 
düzenlenmesine ili kin at lan ad mlar ve devreye sokulan araçlar, finansalla man n h z nda 
k sa süreli bir yava lamaya neden olsa da krizin etkilerinin azalmaya ba lamas yla, birçok 
ülke için büyümenin motoru olan finans temelli büyüme rejimi a rl n  hissettirmeye devam 
etmi tir. 

 
Neoliberal paradigmayla birlikte de i en bir di er ili ki, ücretler ve verimlilik aras ndaki 

ili kinin kopmas d r (Palley, 2016, s. 8). Ekonomideki sektörel kompozisyonun reel sektörden 
finansal sektöre do ru evrilmesi, uzun dönemli yat r mlar n miktar n  azaltarak sermayenin 
finansal piyasalara kaymas na neden olmu tur. Verimli yat r mlar n giderek azalmas , 
uluslararas  rekabetin günden güne k z mas  ve eme in sendikal ve pazarl k gücündeki 
a nma emek gelirleri üzerinde büyük bir bask  yaratm t r. Bu nedenle güç kaybeden emek 
gelirleri kar s nda, verimlilik artarken bu ikisi aras ndaki makas giderek aç lm t r. 

  
Grafik 2.6, neoliberal ajandan n ekonomik mant n  göstermektedir. Bir bütün olarak 

neoliberal politikalar, emek piyasas n  esnekle tirip, ücret, sosyal hak ve sendikala ma gibi 
alanlara s n rlamalar getirerek; e itim ve sa l k gibi kamusal alanlar  giderek piyasa 
mekanizmas  içine dahil etmi tir. Ayr ca sermaye hareketlerinin uluslararas  hareketlili i 
önündeki engelleri ortadan kald rarak, azalan kar oranlar n n telafisi için gerekli ko ullar 
yarat lm t r (Üzar, 2014, s.1). Çe itli kanallar arac l yla gerçekle tirilen bu dönü üm, gelir 
da l m  üzerinde de olumsuzluklar yaratm t r. Neoliberal politikalar sonucu gerçekle en 
istihdam kay plar , a nan ücretler, finansal kazançlardaki art lar ve hanehalk n n artan 
borçlulu unun yaratt  maliyetler, e itsizlikleri giderek derinle tirmi tir. 
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Grafik 2.6: Neoliberal Ekonomi Model 

          

Kaynak: Palley, 2016. 

3. Finansalla ma Ça nda E itsizliklerin Görünümü ve Kaynaklar  
 
Neoliberalizm ve onun bir getirisi olan finansalla ma sürecinin en önemli sonuçlar ndan 

biri gelir da l m  üzerinde yaratt  kutupla t r c  etkidir. Siyasi ve ekonomik gücün giderek 
sermaye lehine evrilmesi ve eme in bu süreçlerden d lanmas  faktör getirilerinde de önemli 
bir dönü üm süreci yaratm t r. Emek pay  bu dönem boyunca Japonya, ngiltere ve ABD’de 
ba ta olmak üzere tüm dünya üzerinde önemli ölçüde gerilemi tir (Stockhammer, 2012, s. 
54-55). Van Arnum ve Naples (2013), ABD’yi kapsayan finansalla ma ve e itsizlikler üzerine 
yapt klar  ekonometrik çal mada, demografik nedenlerden ziyade, karlardaki azalma e ilimi 
ve artan finansalla man n neden oldu u ücretlerdeki a nma ve sendikal faaliyetlerin güç 
kaybetmesinin artan e itsizli in en önemli sebepleri oldu unu bulgulam lard r.  

 
Ana ak m iktisat, XIX. Yüzy ldan bu yana bask n kuram olan marjinal üretkenli i 

e itsizliklerin aç klanmas nda yayg n olarak kullanmaktad r. Bu teoriye göre bireyler, üretim 
süreci sonunda topluma yapt klar  katk  kadar gelir elde ederler. Her bireyin yapt  katk  ise, 
arz ve talep güçleri taraf ndan serbest piyasa ko ullar  alt nda belirlenir. Bu ba lamda, ki inin 
üretim süreci sonunda topluma yapt  katk  fazlaysa yüksek gelirle ödüllendirilecek veya 
katk  dü ük düzeydeyse cezaland r lacakt r. Bu noktadan sonra ise devreye teknoloji girecek 
ve becerilerin üretkenli ini belirleyecektir. Bu teori çerçevesinde gelirlerde gözlemlenen 
farkl l k, yüksek yeterlilikleri gözeten teknik ilerleme (skill-biased technical change) ile 
aç klanmaktad r. Bu ba lamda, teknolojideki ilerlemeler, kalifiye bireylerin verimlili ini 
ortalaman n çok üstünde artt rmakta ve bu art  ücretlere de do rudan yans maktad r 
(Piketty, 2014, s. 336). Meseleye politik ekonomi perspektifinden bak ld nda, teknolojik 
geli menin çal anlar aras nda yaratt  verimlilik farklar ndan ziyade, küreselle me 
üzerinden aç klama getirilmektedir (Tridico, 2012, s. 17; Stockhammer, 2012, s. 56; Van 
Arnum ve Naples, 2013, s. 1167). Bu çerçeveden bak ld nda, ticari ve finansal 
serbestle me üzerinden vücut bulan küreselle me ve sendikalar n gücünün a nmas  
ücretlerdeki durgunlu un en önemli nedenleridir.  

 

 

 

 

 



Ar . Gör. Umut Üzar 
 

114 

Grafik 3.1: Seçilmi  Ülkelerde Emek Gelir Pay  (1990-2006) 

 

Kaynak: OECD.Stat 

Grafik 3.1, seçilmi  OECD ülkelerinde emek gelirlerinin, 1990-2006 dönemindeki 
e ilimini göstermektedir. Neoliberal dönü üm süreciyle birlikte, karlardaki s k ma, sabit 
sermaye yat r mlar ndaki azalma, uluslararas  rekabetin giderek artmas , sendikalar n 
gücünün azalmas  ve finansal piyasalar n artan gücü nedeniyle bir maliyet unsuru olarak 
görülen ücretler önemli ölçüde a nm t r. Ücretlerdeki durgunluk ve a nma hiç ku kusuz 
gerek ülkeler baz nda gerekse de bir bütün olarak dünyada e itsizliklerin artmas n n en 
önemli nedenlerinden biridir.  

 
E itsizliklerin artmas nda ücret gelirlerinin azalmas  önemli bir rol oynarken, di er 

yandan kurumsal irket CEO’lar n n maa lar n n marjinal verimlilik kuram n n öngördü ünün 
çok üzerinde belirlenmesi bu süreci derinle tiren bir di er faktör olmu tur (Fitoussi ve 
Saraceno, 2010, s. 4).1  

Tablo 3.1: 2015 Y l nda En Çok Kazanan 5 CEO 

irket Ceo Y l Ücret($) 
Valeant Pharmaceutical 

International 
J. Michael Pearson 2015 143,077,442 

Masimo Corporation Joe Kiani 2015 119,222,614 
SolarCity Corporation Lyndon R. Rive 2015 77,318,016 

Gamco Investors Mario J. Gabelli 2015 75,018,176 
Palo Alto Networks Mark D. Mclaughlin 2015 66,606,716 

                      Kaynak: www.aflcip.org. 

Bu çerçevede, finans sektörü ve kurumsal irketlerin CEO gelirleri, e itsizlikleri 
derinle tiren önemli bir unsur olmu tur (Piketty, 2014, s. 318). Tablo 3.1, 2015 y l nda 
ABD’de en fazla kazanan ilk be  CEO’yu göstermektedir. Listenin ilk s ras nda yer alan 
Michael Pearson, yakla k 143 milyon dolar y ll k gelirle ortalama bir ABD’li i çiden yüzlerce 

.0000

.10000

.20000

.30000

.40000

.50000

.60000

.70000

.80000

.90000

19901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006

Australia Canada France Germany

Italy Japan Korea New Zealand

United Kingdom United States



Bankac lar Dergisi 

115 

kat daha fazla kazanmaktad r. Buradan hareketle, özellikle ABD’de, CEO maa lar n n 
oldukça yüksek düzeyde seyretti i rahatl kla söylenebilir. Yap lan çal malar ABD’deki 
e itsizliklerin en önemli nedenlerinden birinin ücret farkl l klar ndan kaynakland n  
vurgulamaktad r. Yüzde 1’lik dilim içinde yer alan grupta 1979’dan 2007 y l na y ll k ortalama 
maa lar yüzde 156 artarken, binde 1’lik grupta ayn  dönem için maa lardaki y ll k ortalama 
art  yüzde 362’yi bulmaktad r. En alttaki yüzde 90’l k gruba bak ld nda ayn  dönem için 
ücretlerdeki büyüme yüzde 17 gibi oldukça makul bir seviyede kalmaktad r (Mishel ve 
Sabadish, 2013, s. 1). Marjinal üretkenlik kuram  ba lam nda dü ünüldü ünde, CEO’lar n 
üretkenliklerinde ald klar  maa lar oran nda bir art n n olup olmad  ise oldukça mu lak ve 
tart mal  görünmektedir. 

 
Uluslararas  Çal ma Örgütü’nün (International Labour Organization, ILO) 2013 y l nda 

yay nlad  Dünya Çal ma Raporu’nda üst düzey yönetici maa lar n n art  trendi hakk nda 
bilgiler verilmi tir. 2007-2011 y l nda ABD’nin en büyük irketlerinde CEO maa lar  yüzde 10 
art  göstermi tir. Bu ba lamda, ABD’de ortalama bir CEO, ortalama maa  kazanan 
çal andan 508 kat daha fazla kazanmaktad r. ngiltere için bak ld nda, ortalama bir CEO, 
ortalama bir çal andan 228 kat daha yüksek gelir elde etmektedir. Öte yandan, Anglo-
Sakson ekonomilerde daha bask n bir ekilde kar m za ç kan bu trend, daha farkl  kurumsal 
yap lar  olan görece daha az finansalla an ve üst düzey yöneticilerin bu ülkeler kadar bask n 
olmad  Almanya, Hong Kong ve Çin’de de kar m za ç kmaktad r. Bu ülkelerde en büyük 
firmalara bak ld nda, CEO’lar n ayn  dönem içinde maa lar n n yüzde 25 oran nda 
yükseldi i görülmektedir. Ele al nan bu ülkelerde ortalama CEO ve çal an aras ndaki maa  
oran  Almanya’da yüzde 155’den yüzde 190’a, Hong Kong ve Çin’de yüzde 135’den yüzde 
150’ye yükselmi tir. CEO’lar d ndaki di er üst düzey yöneticiler ele al nd nda, aradaki 
makas n ilki kadar aç k olmad  görülmektedir. Bu grup içinde yer alan yöneticilerin 
maa lar , ortalama ücretlerden daha fazla yükselmekte fakat bu art  CEO ödemeleri kadar 
büyük art  göstermemektedir. ABD’de ortalama bir yönetici, ortalama bir ücret elde eden 
çal andan 167, ngiltere’de ise 113 kat daha fazla kazanmaktad r. Ayn  zamanda, Almanya, 
Hong Kong, Çin ve ngiltere’de CEO d ndaki yöneticilerin maa lar  önemli ölçüde iyile me 
kaydetmi tir (ILO, 2013, s.82-83). Payla m temelli ödeme sistemi, özellikle üst düzey 
yöneticilerin hisse senetlerinin de erini yükseltme yönünde önemli bir efor sarf etmesine 
neden olmaktad r. Hisselerin yükselmesi hissedar de erini art rmakta ve bu durumda 
finansal piyasalar arac l yla k sa dönemde hisse de erlerini art rmay  te vik etmekte, bunun 
yan  s ra uzun dönemli yat r mlar  cayd rmaktad r.   

 
Özellikle Anglo-Sakson ülkelerinde görülen ücret gelirleri aras ndaki makas n aç lmas  

e itsizlikleri giderek derinle tirmi tir. Bu farkl la ma do rultusunda ücret gelirlerinde yüzde 1 
ve yüzde 10’luk üst dilimini olu turanlar n, toplam gelirler içindeki pay  giderek artmaktad r. 
Ücret gelirleri aras ndaki bu farkl l k ABD özelinde e itsizliklerin 2/3’ünü aç klarken, kalan 
1/3’lük k s m sermaye gelirlerinin farkl la mas ndan kaynaklanmaktad r. Aç kl a 
kavu turulmas  gereken bir unsurda, süper yönetici olgusunun asl nda Anglo-Sakson 
ülkelere özgü oldu udur. Bu ülkelerde son 30-40 y l içinde e itsizliklerde gözlemlenen çarp c  
art n birçok nedeni olmakla birlikte, en önemlileri finans sektörünün bask n konumu ve hem 
bu sektörde hem de di er sektörlerde üst düzey yöneticilerin gelirlerindeki büyük art lard r 
(Piketty, 2014, s.337-338). Çal man n kimi bölümlerinde analiz kapsam na dahil edilen di er 
ülkeler, bu ülkelerle k yasland nda baz  kurumsal farkl l klara sahip olduklar  söylenebilir. 
Fakat son çeyrek yüzy lda özellikle finans sektörünün bask n konumu ve irket yönetim 
stratejileri bu ülkelerde de bask n konuma gelmektedir. Bu nedenle, e itsizlikler tam 
anlam yla e  anl  ve ayn  düzeyde gerçekle memektedir. Paralel bir süreç olmamakla birlikte, 
finans piyasalar n n bask n konumu ve e itsizliklerin art  önemli bir realite olu turmaktad r. 

 
Grafik 3.2 ve 3.3; dört geli mi  ülkede yüzde 10 ve yüzde 1’lik dilimin toplam gelirler 

içindeki pay n  göstermektedir. Görüldü ü üzere ele al nan her dört ülkede de bahsedilen 
gruplar n toplam gelirler içindeki pay  giderek artmaktad r. 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 iddetlidir. Yüzde 10’luk dilim 2014 y l  itibariyle toplam 
gelirlerin hemen hemen yüzde 50’lik k sm na sahip durumdayken, yüzde 1’lik dilim ise, 
toplam gelirlerin yüzde 18’ini elde etmektedir. 

 
Grafik 3.2: En Üst Yüzde 10’luk Dilimin Gelirden Ald  Pay 

 

Kaynak: The World Wealth and Income, 2016. 
 

Grafik 3.3: En Üst Yüzde 1’lik Dilimin Gelirden Ald  Pay 

 

Kaynak: The World Wealth and Income, 2016 

Bu ba lamda, her iki ekilde, özellikle ele al nan ülkelerde e itsizliklerin giderek 
artt n  göstermektedir. Ayr ca ABD ve di er Anglo-Sakson ülkelerde yüksek ücretli irket 
yöneticilerin etkisi ile benzer e ilimler, Fransa, sveç, Almanya ve Japonya gibi ülkelerde de 
görülmektedir. Bu ülkelerde, daha dü ük seviyelerde de olsa üst düzey yönetici maa lar  ve 
buna ba l  olarak yüzde 1’lik kesimin toplam gelirler içindeki pay  s n rl  bir yükseli  
göstermektedir (Piketty, 2014, s.339-340; Çelik, 2014, s. 685). Fakat, yukar da bahsedilen 
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ILO ara t rmas  son y llarda Almanya’da daha farkl  bir trendin gerçekle ti ini göstermektedir 
(ILO, 2013, s.82). 

 

Grafik 3.4: GSYH’n n Yüzdesi Olarak Sabit Sermaye Yat r mlar  

 

Kaynak: The World Bank, World Development Indicators,.2016. 
       

Ekonomilerin reel üretim kapasitesin bir göstergesi olarak sabit sermaye yat r mlar n n 
y llar içindeki seyrine bakmak, ekonomideki dönü üm hakk nda önemli ipuçlar  verecektir. 
Sabit sermaye yat r mlar  -bilgisayarlardan fabrikalara, araç ve gereçlerden makinelere- 
ekonomide uzun vadeli etkileri a r basan ve katma de er yaratan üretim süreçlerini 
gerçekle tiren yat r mlard r. Bu çerçevede, ekonomi üzerinde sürdürülebilir büyüme ve 
istihdam yaratma kapasitesi de yüksektir. Keynesyen politikalar n uyguland  dönemde reel 
ekonomik faaliyetler ve tam istihdama atfedilen önem do rultusunda yüksek seyreden sabit 
sermaye yat r mlar n n, neoliberal dönemle birlikte güç kaybetti i söylenebilir. Kar 
oranlar ndaki azalma e ilimi ve finansal piyasalar n serbestle mesi, s k an sermayenin uzun 
vadeli reel yat r mlardan koparak, k sa vadecili in a r bast  ve istihdam yaratma kapasitesi 
daha s n rl  olan finansal piyasalara ak n  sa lam t r. 

 
Grafik 3.4, finansalla ma sürecinde e itsizliklerin oldukça fazla artt  dört ülkedeki 

sabit sermaye yat r mlar n n, GSYH’ye oran n  göstermektedir. 1970-2014 dönemini 
kapsayan veriler, sabit sermaye yat r mlar n n GSYH’ye oran n n azalan bir e ilim içinde 
oldu unu göstermektedir. 1970 y l nda ABD’nin sabit sermaye yat r mlar n n GSYH’ye oran  
yakla k yüzde 20 düzeyindedir ve ele al nan dönem boyunca oldukça dalgal  bir seyir 
izlemektedir. 1980’li y llarla birlikte sabit sermaye yat r mlar n n GSYH’ye oran  azal rken, 
1990’l  y llar n ilk yar s  itibariyle artan bir trend göstermeye ba lam t r. Son kriz dönemiyle 
birlikte art  trendi tekrar tersine dönmü  ve 2014 y l nda gerçekle en seviye yüzde 20’nin 
alt nda kalm t r. Sabit sermaye yat r mlar n n seyri aç s ndan ngiltere’nin durumu oldukça 
çarp c d r. Ele al nan ülkeler aras nda en çarp c  azal  ngiltere’de gerçekle mi tir. Baz  
y llarda art  e ilimleri gözükse de sabit sermaye yat r mlar n n GSYH içindeki pay  önemli 
ölçüde azalm t r. Kanada’ya bak ld nda, benzer bir e ilimle 1980’li y llarla birlikte görülen 
azalma e iliminin, 2000’li y llarda tersine döndü ü görülmektedir. Bu ba lamda, Kanada 
1970’li y llardaki seviyeyi 2000’li y llarda a arak bu kategoride bir istisna olu turmaktad r. 
Ayr ca belirtilmesi gerekilen bir di er unsur, kriz sonras  süreçte gerçekle en finansal 
regülasyonlardan dolay  hem ABD hem de Avrupa Bölgesinde banka kredilerinin oldukça 
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azald  gerçe idir. Bu durum do al olarak, yat r mlar için gerekli finansman n bulunmas n  
zorla t rmakta ve dolay s yla sabit sermaye yat r mlar n  olumsuz etkilemektedir. Dolay s yla, 
bu etkinin de sabit sermaye yat r mlar n  olumsuz etkiledi i ve azalmas na neden oldu u 
söylenebilir. 

 
Bir e itsizlik göstergesi olan gini katsay s , hem ülkeler aras nda hem de tekil ülke 

baz nda gelir da l m nda gözlenen de i imlerin zaman içindeki seyrini göstermektedir 
(Ba o lu, Ölmezo ullar  ve Paras z, 2012, s. 188). Ancak, gelir da l m nda farkl  1/5’lik 
dilimler aras ndaki farkl la malar  gizleyebilir. Bu nedenle Gini katsay s n n kullan m  ve 
yorumlanmas  pe inen tedbirli olmay  beraberinde getirmelidir (Fitoussi ve Saraceno, 2010, 
s. 4). Yine de finansalla ma ve e itsizlikler ba lam nda fikir vermesi aç s ndan buradaki 
kullan m  ayd nlat c  olmaktad r. Grafik 3.5, ele al nan ülkelerde finansalla ma dereceleri ve 
gini katsay lar  aras ndaki ili kiyi göstermektedir. ABD, Kanada, ngiltere ve Avustralya’n n 
olu turdu u ülkeler grubunda yüksek finansalla ma derecesine, yüksek seviyede gini 
katsay s  e lik etmektedir. Bunun yan  s ra refah devleti modelini uygulayan Norveç, sveç, 
Danimarka ve Almanya gibi ülkelerde ise finansalla ma ve e itsizlik seviyeleri daha dü üktür. 
Görüldü ü üzere, yüksek finansalla ma seviyesine yüksek Gini katsay s  e lik etmektedir. Bu 
iki de i ken aras ndaki pozitif korelasyon finansal piyasalar n artan gücünün e itsizlikleri de 
beraberinde getirdi i sav n  desteklemektedir. 

 
Grafik 3.5: 2000’lerde E itsizlik ve Finansalla ma li kisinin Serpilme Çizimi 

 

Kaynak: Tridico, 2012, 28 

Grafik 3.5’in sundu u veriler nda vurgulanmas  gereken bir di er unsur, iki farkl  
küme olu turan ülke gruplar n n kurumsal yap lard r. Kapitalizm çe itlili i (varieties of 
capitalism) literatüründe, finansalla ma ve gini seviyeleri yüksek olan ülkeler serbest piyasa 
ekonomileri olarak s n fland r lm t r. Öte yandan, Almanya, sveç, Danimarka ve Norveç gibi 
dü ük finansalla ma ve gini katsay s na sahip ülkeler e güdümlü piyasa ekonomileri olarak 
tan mlanm t r (Hall ve Soskice, 2004, s.19; Allen, 2004, s.91). Ayn  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, geli kin ve derinle mi  finansal piyasalara sahip, i veren 
ve i çilerin uzun dönemli kar l kl  ba l l klar n az oldu u piyasa temelli sistem olarak tasvir 
edilebilir. Di er yandan e güdümlü piyasa ekonomileri, sorunlar n çözümünde piyasa d  
unsurlar  önemseyen ve uzun vadeli ba l l n ön plana ç kt  ve kar l kl  etkile im boyutun 
yüksek oldu u sistemlerdir. Bu ba lamda, ülkelerin ekonomik mimarileri olu turan farkl  
kurumsal yap lar, ekonomik performans n ba at unsurunu olu turmaktad r. Serbest piyasa 
ekonomileri, toplu pazarl  öne ç karmayan bunun yerine bireyselli i ön plana koyan ve 
istihdam ili kilerinde oldukça esnek olan bir yap  üzerine kuruludur. E güdümlü piyasa 
ekonomileri ise üretim süreçlerinde farkl  etmenler aras nda i birli inin hakim oldu u, eme in 
korundu u ve görece özerkli e sahip oldu u modeldir (Metin, 2013, s.147-150).  

 
 Bahsedilen bu kurumsal farkl l klar ülkelerin kar la t rmal  üstünlüklerini de 

olu turmaktad r (Hall ve Soskice, 2004, s.1). ABD, ngiltere, Kanada ve Avustralya 
ekonomileri finans temelli ekonomilerdir. Ba ka bir deyi le ekonomik büyümenin motoru 
finansal ili kilerdir. Öte yandan, di er grubu olu turan ülkelerden Almanya’da finans temelli 
ekonomiden ziyade, sanayiye dayanan ihracat temelli ekonomi ön plana ç kmaktad r. Keza, 
skandinav ülkeleri de insan sermayesini önemseyen ve ihracat temelinde büyüyen 
ülkelerdir. Ele al nan bu farkl  kurumsal yap lar, emek piyasalar  üzerinde de kendini 
göstermektedir. Bu ba lamda, düzenli ve geçici istihdam ko ullar  ve toplu i ten ç karmalar n 
k s tlanmas  gibi baz  parametreleri kapsayan istihdam koruma mevzuat  (Employment 
Protection Legislation, EPL) eme in korunma gücünü gösteren önemli bir göstergedir. Bu 
katsay n n dü ük olmas , emek piyasalar n n esnekle tirildi ini ve emek gücünün zay f ve 
örgütsüz oldu unu göstermektedir. 1980 ve 2000’li y llar  kapsayan dönemde ABD ve 
ngiltere için ortalama EPL katsay lar  s ras yla 0,2 ve 0,3’dür. Almanya ve skandinav 

ülkelerinde ise y llar itibariyle dü ü  göstermekle birlikte 2’nin üzerindedir (Tridico, 2012, 
s.30). Dolay s yla farkl  kümelerde yer alan bu ülkelerde eme in korunumu farkl la maktad r. 
Emek piyasalar n n farkl  kurumsal yap lara sahip olmas n n yan  s ra, finansalla ma 
düzeyleri ve CEO/üst düzey yöneticilerin bask n konumu ABD ve ngiltere’ye daha özgü bir 
olgudur (Piketty, 2014, s.337). Tüm bu etmenler, farkl  co rafyalarda farkl  e itsizlik 
seviyelerinin temel dinamiklerini olu turmaktad r. Fakat, 1980 y l ndan bu yana e itsizliklerin 
dü ük oldu u bu bölgelerde EPL katsay lar nda dü ü  ve finansalla ma seviyelerinde 
meydana gelen yükseli  dikkatlerden kaç r lmamal d r. Bunun yan  s ra, son y llarda 
Almanya’da CEO ve üst düzey yönetici maa lar ndaki yüksek art lar, e itsizliklerin küresel 
düzeyde daha h zl  artabilece i kayg s  yaratmaktad r. 

 
 4. E itsizlikler Konusunda Devletin Rolü: Yap lanlar ve Yap l(a)mayanlar 
 
 E itsizliklerin yarat lmas  ve derinle mesinde piyasa dinamiklerinin yan  s ra, devlet 

politikalar  da önemli bir rol oynamaktad r. Uygulamaya konulan her iktisat politikas , 
kaç n lmaz olarak farkl  kesimler aras ndaki bölü üm ili kilerini do rudan etkilemektedir. Bu 
ba lamda, devletlerin ç kard  yasalar ve uygulamaya koydu u politikalar n yan  s ra baz  
alanlarda denetim ve düzenlemelerin olabildi ince azalt lmas , piyasa dinamiklerinin yaratt  
e itsizlikleri daha da derinle tirmektedir. 

 
Bu çerçevede, iktisadi alana dair kurallar n adil bir ekilde belirlenmesi ve uygulanmas  

büyük önem ta maktad r. Devlet, piyasalar n tekelle me ve yo unla ma derecelerini 
s n rlayarak, hangi faaliyetlerin rekabet d  oldu unu belirleyerek piyasa dinamiklerinin 
yaratt  e itsizlikleri azaltabilir (Stiglitz, 2016, s. 81). Vergiler ve sosyal harcamalar 
arac l yla, farkl  kesimler aras nda gelir aktar m  yaparak, gelir da l m n  düzenleyebilir. 
Ayr ca, e itim ve sa l k hizmetlerinin, piyasa mekanizmas  d nda tutularak, geni  kitlelere 
sunulmas , ki ilerin beceri düzeyini yükselterek e itsizliklerin azalt lmas n  sa layabilir. 

 
1970’li y llar n ba nda patlak veren Petrol Krizi, Keynesyen paradigman n ve politik 

önermelerinin ciddi ekilde mevzi kaybetmesine neden olmu tur. Milton Friedman ve 
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takipçileri, maliye ve refah devleti politikalar n  krizin en önemli sorumlusu olarak görmü tür. 
1970 ve 1980’li y llarda ortaya ç kan krizler ve bunun bir sonucu olan i sizlik oranlar ndaki 
yükselmenin engellenebilmesi ad na hayata geçirilen politikalar birçok ülkede kamu 
maliyesini ciddi ekilde y pratm t r. Kamu maliyesindeki bozulmalardan hareketle, 
Monetarist iktisatç lar, refah devleti uygulamalar  ve kamu harcamalar n n azalt lmas n  
içeren politika önerileri geli tirmi lerdir. Ayr ca, Monetarist ideolojide serbest piyasa 
ekonomisi ve minimal devlet olgusunun merkezi konumundan dolay , devletin ekonomideki 
rolü azalm  ve piyasalar n giderek serbestle mesi sa lanm t r (Bayram, 2015, s.150). 

 
Piyasalar n giderek serbestle mesi ve devletin ekonomik alanda s n rl  bir yer i gal 

etmesi yönündeki politik önermelere ra men, devletin ekonomideki en önemli görevlerinden 
biri denetleyici ve düzenleyici kurum olmas d r. Genel olarak düzenleme, devletin piyasa 
aktörlerinin davran lar n  etkilemek üzere yapt  idari ve yasal müdahaleler olarak 
tan mlanabilir. Bu ba lamda, tüketicileri koruyan yasalar n ç kar lmas , finansal kurumlar n 
kredi arzlar n n denetlenmesi ve çevre kirlili inin engellemesi gibi birçok konuda, devletler bir 
tak m müdahalelerle düzenlemeler yapabilir. Spesifik olarak bak ld nda, toplumun büyük bir 
k sm n n istedi i ve yararland  aktiviteler üzerindeki sürekli ve kapsaml  denetim olarak da 
tasvir edilebilir (Pierson, 2005, s.107-108). Bu çerçevede denetim ve düzenlemelerden 
yoksun piyasalar, çe itli mekanizmalar üzerinden, farkl  s n fsal kategoriler aras nda 
e itsizliklere yol açabilir. 

 
1929 Büyük Buhran n n ard ndan, denetim ve düzenlemelerden yoksun piyasalar n 

yaratabilece i tehlikelerin tecrübe edilmesiyle birlikte, finansal piyasalar s k  bir denetim ve 
düzenleme alt na al nm t r. Bu ba lamda, ABD kongresi, 1933 y l nda, Büyük Buhran n 
gerçekle me sebeplerine bir tepki olarak, Glass-Steagall Yasas n  (Glass-Steagall Act)  
ç karm t r. Bu yasa kapsam nda, yat r m bankalar  ile mevduat bankalar  birbirinden 
ayr larak, faaliyet alanlar  net bir ekilde belirlenmi tir. Bu sayede, ticari ve yat r m 
bankalar n n birle erek ekonomiyi domine etmesinin önünü geçilerek, spekülatif faaliyetler 
s n rland r lm t r (Bocuto lu, 2014). Bu ba lamda, finansal piyasalar n iyi bir ekilde 
düzenlenmesi, izleyen k rk y l boyunca ABD ve hatta tüm dünyada büyük çapl  bir krizin 
ya anmas n  önlemi tir (Stiglitz, 2016, s. 85; Eichengreen, 2016, s.12). Ancak, 1980 sonras  
kademeli olarak gerçekle tirilen düzensizle tirme furyas , 1999 y l nda Glass-Steagall 
Yasas n n kald r lmas  ve Finansal Hizmetleri Modernle tirme Yasas n n (Gramm-Leach-
Bliley Act) kabulüyle birlikte giderek h zlanm t r. 1980 sonras  süreçte, denetim ve 
düzenlemelerin a amal  olarak kald r lmas , birçok iktisadi krizin olu umuna zemin 
haz rlam t r. Bu ba lamda, tarihten ç kar lan dersler, devletlerin tekelle me e ilimlerini 
s n rlad  ve piyasalara i levsel düzenlemeler getirdi inde, ekonominin genel i leyi in 
olabildi ince sa l kl  yürüdü ünü göstermektedir. 

 
2000 y l nda teknoloji ve internet irketleri hisselerinin yerle bir olmas yla patlayan dot-

com balonunun ard ndan, yat r m talebindeki dü ü le birlikte Amerikan ekonomisi durgunluk 
sürecine girmi tir. Bu durgunlu un a lmas  ve ekonomide canlanman n sa lanabilmesi için 
FED’in gösterdi i reaksiyon, uzun dönemli faiz oranlar n  çok dü ük seviyelere çekme ve 
gev ek para politikas  uygulamalar  olmu tur. Politika yap c lar n, ekonomiyi canland rma 
amac yla yürürlü e koydu u ucuz para yarat m na dayal  bu sürecin do al bir sonucu olarak 
emtia ve konut fiyatlar  yükselmi tir. Ayn  zamanda finansal yenilikler ve dü ük maliyetli 
krediler arac l yla te vik edilen potansiyel al c lar, bu sürecin iktisadi temellerden giderek 
kopmas na ve konut sektöründe balon olu mas na neden olmu tur. Bu ba lamda, 1997’den 
krize kadar olan dönemde konut fiyatlar , ABD’de yüzde 200 artm , en trajik art  ise yüzde 
300 gibi yüksek bir oranla rlanda’da gerçekle mi tir. Konut fiyatlar ndaki h zl  yükseli  bu 
ülkelerle s n rl  kalmayarak, ngiltere, spanya, Fransa, Danimarka, talya, Kanada ve 
Hollanda’da da yakla k yüzde 200’ü bulan art lar görülmü tür (Tridico, 2012, s.20-21). Alan 
Grrenspan’ n fiyat balonlar na neden olan geni letici para politikas  ve finansal sektörünün 
kendi kendini regüle edece ine dair güçlü inanc n n yan  s ra, konut kredileri üzerinden 
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gerçekle tirilen spekülasyon, düzenlemelerden muaf baz  derecelendirme kurulu lar n n 
bono derecelendirmesinde aktif rol üstlenmesi, e ik alt  kredilerin denetlenmesi ve 
düzenlenmesindeki zafiyetler, konut kredisi ko ullar ndaki a nma, a r  kald raç kullan m  ve 
Glass-Steagal Yasas n n la vedilmesiyle birlikte finansal sektörün bir bütün olarak regüle 
edilememesi ve ayr ca ekonomideki farkl  kesimler ve do rudan finans piyasalar  içindeki güç 
ili kilerinin dengelenememesi küresel krizin ç k  nedenlerini olu turmu tur (Bocuto lu, 2015, 
s.299). Ayr ca, kriz sonras , devletlerin kamu harcamalar n  art r lmas  ve bu ba lamda banka 
kurtarma operasyonlar na giri mesi bütçe üzerinde ciddi bir yük do urmu tur. yi 
düzenlenemeyen finansal piyasalar n kurtar lmas n n yükü, kemer s kma politikalar , dolayl  
vergi oranlar nda art  ve ücretlerin bask lanmas  arac l yla bu sektörden ba ms z olarak 
tüm topluma yüklenmi tir (Bayram, 2015, s.144-150). Bu ba lamda, finansal piyasalar n kriz 
sonras  devlet deste ine ihtiyaç duymas , Polanyi’nin de belirtti i gibi, piyasalar n kendi 
kendini düzenledi i e iliminin bir efsane oldu unu ve piyasalar n devlet ayg t na s k  s k  
ba l  oldu unu göstermi tir (Polanyi, 2010, s.113). 

 
Devletin olmad  varsay m  alt nda, piyasa mekanizmas  çerçevesinde olu an gelir 

da l m na birincil ya da piyasa da l m  denmektedir. Ana ak m iktisat teorisine göre, tam 
rekabet ko ullar nda çal an piyasalarda, toplam gelir üretim faktörleri aras ndaki katk  
farklar na göre belirlenmektedir. Bu çerçevede, gelirin adil da l m , üretime yap lan katk n n 
do ru bir ekilde yans t lmas yla ölçülmektedir (Sava an, 2015, s.373). Fakat, modern 
piyasalar n tam rekabetten uzak bir ekilde oligopolist e ilimlere sahip olmas  ve ayn  
zamanda piyasalar n e itsiz dinamikleri gelir da l m n  önemli ölçüde bozmaktad r. Ortaya 
ç kan bu etkiler, devletlere önemli misyonlar yüklemektedir. Buradan hareketle, bölü üm 
konusu özelinde devletlerin gerçekle tirmekle sorumlu olduklar  ve anayasalar üzerinden 
me ruiyet kazanan birtak m görevleri oldu u görülmektedir. Bu ba lamda, ki ilerin çal ma 
hakk , insan onuruna yara r bir ekilde hayat standard n n yükseltilmesi ve kapsaml  sosyal 
güvenlik a lar yla gelece e dair belirsizliklerin azalt lmas  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 
harcamalar n finansman  için vergi toplamakta ve borçlanmaktad r. Vergilendirme ve 
harcama politikalar  gelir ve servetin yeniden da l m n n en ba at unsurudur. Bu nedenle 
devletler, uygulad klar  bu politikalar arac l yla iktisadi refah  erkeklerden kad nlara, 
çal anlardan i sizlere veya yeti kinlerden gençlere kayd rabilir (Pierson, 2005, s.109-110). 
Bu ba lamda, devletler geliri üst kesimlerden, orta ve alt kesimlere yeniden da tabilece i 
mekanizmalara sahiptir. Yoksullara k yasla üst gelir grubunu daha çok vergileyen artan oranl  
bir vergi sistemi ve güçlü sosyal güvenlik a lar  e itsizli in boyutunu önemli derecede 
azaltabilir (Stiglitz, 2016, s. 82). Ancak, birçok ülkede vergi gelirlerinin dolayl  vergiler 
üzerinden sa lanmas , kurumlar ve servet vergilerinin toplam vergi gelirleri içindeki pay n n 
oldukça dü ük kalmas  ve sermaye kazançlar n n çok dü ük oranlarda vergilendirilmesi 
piyasa dinamiklerinin yaratt  e itsizlikleri daha da iddetlendirmektedir. Bu çerçevede, vergi 
sisteminin revize edilerek, dilim say s n n art r lmas , harcamalar üzerinden al nan vergi 
oranlar n n dü ürülmesi, kurumlar, servet ve sermaye gelirlerinin, vergi gelirleri içindeki 
pay n n art r lmas  e itsizliklerin azalt lmas  ba lam nda kritik önem ta maktad r. 

 
Tablo 4.1, seçilmi  baz  OECD ülkelerindeki, kurumlar ve servet vergilerinin toplam 

vergiler içindeki oran n  göstermektedir. Sermaye irketleri ve i  ortakl klar n n da dahil 
oldu u ve devletlerin önemli oranda gelir elde edebilece i kurumlar vergisi kategorisi, toplam 
vergiler içinde oldukça makul bir düzeyde kalmaktad r. 1965 y l ndan bu yana, OECD 
ülkelerinin ortalamalar na bak ld nda, kurumlar vergisinin toplam vergiler içindeki pay  
oldukça dü ük seviyededir. Vergi politikalar yla, e itsizliklerin azalt labilece i di er bir 
kategori olan servet vergilerinde de durum farkl  de ildir. Özellikle, servet kaynakl  
e itsizlikler, gelir e itsizli i besleyen ve onu derinle tiren ve bir k s r döngü eklinde devam n  



Ar . Gör. Umut Üzar 
 

122 

sa layan bir unsurdur. Görüldü ü üzere, kurumlar vergisinden farks z olarak, servet vergileri 
de toplam vergi yükünün içinde oldukça makul bir paya sahiptir. 

 
Tablo 4.1 Seçilmi  OECD Ülkelerinde Kurumlar ve Servet Vergilerinin Toplam Vergiler çindeki 
Pay  

Toplam Vergilerin Yüzdesi Olarak Kurumlar Vergisi 
 1965 1980 1990 2000 2007 2008 2009 2011 2012 2013 
ABD 16,4 10,8 7,5 7,9 10,0 6,7 6,0 7,5 8,6 8,5 
ngiltere  4,4  8,4 9,9 9,7 9,5 10,0 8,1 8,6 8,1 7,7 

Kanada 14,9 11,6 7,0 12,2 10,6 10,4 10,5 10,3 10,1 9,7 
Almanya  7,8   5,5 4,8 4,8 6,2 5,3 3,7 4,7 4,7 4,9 
Fransa  5,3   5,1 5,3 6,9 6,8 6,7 3,5 5,7 5,6 5,7 
OECD 
Ort. 

 8,8   7,6 7,9 9,6 10,5 9,9 8,3 8,6 8,5 8,5 

Toplam Vergilerin Yüzdesi Olarak Servet Vergileri 
ABD 15,9 10,7 11,6 10,2 11,5 12,3 14,1 12,6 12,1 11,3 
ngiltere 14,5 12,0  8,2 11,6 12,6 11,6 12,2 11,6 11,8 12,3 

Kanada 14,3  9,1 10,0  9,5 10,6 10,8 11,3 10,9 10,6 10,4 
Almanya  5,8  3,3  3,4  2,3  2,5  2,3  2,3  2,4  2,4  2,5 
Fransa  4,3  4,8  6,3  6,9  7,9  7,6  8,0  8,4  8,5  8,4 
OECD 
Ort. 

7,9  5,3  5,7  5,5  5,6  5,4  5,6  5,5  5,5  5,6 

Kaynak: OECD Revenue Statistics 2015. 

Bu ba lamda, piyasa dinamiklerinin yaratt  e itsizlikler, üst gelir dilimini olu turan 
gruplar n gerekli ölçüde vergilendirilmemesinden dolay  daha da artmaktad r. ABD özelinde 
bak ld nda, en üst kesimdekilerin marjinal vergi oranlar , Ronald Reagan döneminde yüzde 
70 düzeyinden yüzde 28 seviyesine dü ürülmü , Bill Clinton döneminde k smi bir iyile me 
yap larak yüzde 39,6’ya ç kar l rken, George W. Bush ba kanl nda yüzde 35’e indirilmi tir 
(Stiglitz, 2016, s. 130). Bu ba lamda, vergi yükü, önemli ölçüde sermaye gelirlerinden ücret 
gelirlerine kaym t r (Fitoussi ve Saraceno, 2010, s. 6). 

 
Devletlerin vergilendirme konusundaki bu tercihleri, neoliberal pratik içinde ekillenen, 

yüksek vergi oranlar n n, yat r mlar  ve istihdam  azaltaca  yönündeki teorik argüman 
do rultusunda gerçekle mektedir. Bu teorik çerçevenin aksine, 1980 y l ndan sonraki 
dönemde sermayenin daha çok reel faaliyetlerden koparak finansal piyasalara kayd  ve 
sabit sermaye yat r mlar  ve istihdam yaratma konusunda yetersiz kal nd  görülmektedir. 
Ayr ca, finansal piyasalar n oldukça geli mi  oldu u ve aktörlerin bu piyasalar arac l yla 
önemli ölçüde karlar elde etti i ABD’de,  hisse senedi de er art lar ndan elde edilen karlar 
yüzde 15 gibi makul bir seviyede vergilendirilmektedir (Stiglitz, 2016, s. 131). Bu ba lamda, 
vergi sisteminin sermaye gelirlerine k yasla emek gelirleri üzerinde daha büyük bir yük 
olu turmas , devletlerin gelir da l m n  düzenleme konusunda oldukça yetersiz kald n , 
hatta bu süreci daha da derinle tirdi ini göstermektedir. 

 
Devletlerin ekonominin bir aktörü olarak üstlendi i önemli görevlerden biri de istihdam 

yaratma ve istihdam politikalar n  destekleme i levleridir. 1945’den sonra devletin ekonomide 
aktif bir ekilde yer almas  kamuyu bir sektör olarak büyütmü  ve tam istihdama atfedilen 
önem do rultusunda kamu istihdam  önemli ölçüde artm t r. Refah devleti uygulamalar n n 
bask n oldu u bu dönemde, devletlerin sanayi sektörü içindeki istihdam pay  yüzde  6-8 
oran nda artm t r. Hatta Fransa gibi baz  ülkelerde büyük ölçekli i letmelerdeki kamu 
istihdam oran  yüzde 40’  a m t r (Pierson, 2005, s.105). Neoliberal politikalar n hayata 
geçti i 1980’li y llar kamu istihdam  konusunda elde edilen kazan mlar n önemli ölçüde 
kaybedilmesine neden olmu tur. Devletin ekonomik alanda s n rl  bir yer tutmas n n 
benimsenmesi, kamu i letmelerinin özelle tirilmesine büyük bir ivme kazand rm t r.1980’ler 



Bankac lar Dergisi 

123 

ve 1990’larda geli mi  ülkelerde h zlanan özelle tirme furyas  h zla geli mekte olan dünyaya 
da sirayet etmi tir. Telekomünikasyon, su, elektrik, havayollar  ve giyim gibi yüksek istihdam 
kapasitesine sahip sektörlerin özelle tirilmesi giderek ola anla m t r. Ekonomideki sektörel 
kayma da dü ünüldü ünde, kar maksimizasyonunun ön plana ç kt  i letme stratejisi 
çerçevesinde esnek çal ma ko ullar  ve ta eronla ma artm , ücretler durgunla m t r. 
Önemli bir di er husus, finansalla ma sürecinin bir getirisi olan ve tam istihdam hedefinin 
önüne geçen dü ük enflasyon hedefi, istihdam yaratma konusunda istenilen ölçüde ba ar l  
olamam t r (I k, 2009, s.140). stihdam ve ücret kay plar n n yaratt  e itsizlikleri azaltmak 
amac yla Post-Keynesyen iktisatç lar devletin nihai istihdam edici görevini (employer of last 
resort) vurgulam lard r (Wray, 2007; I k, 2009). Devletin nihai istihdam edici olma görevi, 
devletin bir fon olu turarak, ekonomide çal maya haz r ve istekli i sizleri temel bir ücretten 
istihdam edebilme önerisidir (Tcherneva, 2012, s.2). Bu öneri, bir yandan neoliberal 
dönemde i  gücü piyasas n n esnekle tirilmesi sonucu i  ve dolay s yla gelir kayb  
ya anmas n  önlemeyi amaçlarken di er yandan da ekonomide bir stabilizatör görevi 
üstlenerek, makroekonomik istikrars zl klar n azalt lmas  ve önlenebilmesi ba lam nda önemli 
bir potansiyel olu turmaktad r. 

 
Finansalla ma ça n  karakterize eden bir di er kategori, sendikalar n gücünün giderek 

azalmas d r. Sendikalar n bu dönem boyunca giderek güç kaybetmesi, emek piyasas n n 
esnekle tirilmesini kolayla t rm t r. Esnek ve güvencesiz çal ma ko ullar n n hakim oldu u 
emek piyasalar nda, ücretler önemli ölçüde bask lanm  ve dolayl  gelir olarak 
tan mlanabilecek sosyal harcamalar n da azalmas yla, ücretlilerin sat n alma gücü önemli 
ölçüde a nm t r (Tridico, 2012, s. 17).  

 
Yeni tüketim kal plar n n olu tu u ve bunlar n en verimli ve en dü ük maliyetlerle 

üretilmesinin amaçland  post-fordist dönemde, sanayi sektöründen hizmetler sektörüne bir 
dönü üm ya anm t r. Teknoloji ve inovasyonlar n h z verdi i bu süreçte, tüketicilerin 
tercihleri çok çabuk de i mekte ve firmalar da bu de i imlere h zl ca yan t vermeye 
çal maktad r. Dolay s yla, ba  döndürücü bir h zla de i en tercihler, kaç n lmaz olarak emek 
gücünün de firmalar n beklentisi do rultusunda, kendilerini bu de i en ko ullara göre 
ayarlamalar n  zorunlu k lm t r (Tridico, 2012, s.26). Bu ba lamda, sendikalar n güç 
kaybetmesi ve emek piyasalar n giderek esnekle tirilerek, i  güvencelerinin ortadan kalkmas  
yeni ekonomik mimari için oldukça i levsel olmu tur. Özellikle ABD’de Reagan ve ngiltere’de 
Thatcher’ n iktidara gelmesiyle birlikte hayata geçirilen sendikas zla t rma ve esnekle tirme, 
daha sonra tüm dünya üzerinde yo un bir ekilde uygulamaya konulmu tur.  

 
E itsizliklerin artmas na neden olan bu süreçte, devletlerin en önemli görevlerinden biri 

sendikala man n önündeki engelleri kald rarak, yasal düzenlemelerle sendikala may  te vik 
etmesidir (Tiyek, 2014, s.10; Stiglitz, 2016, s. 113). Buna ra men, 1980 y l ndan sonra birçok 
ülkede hayata geçirilen ihracata dayal  büyüme modeli, rekabet ö esini ön plana ç kararak, 
bir maliyet unsuru olarak görülen ücret art lar n , sendikala may  zay flatarak engellemeye 
çal m t r. Ayr ca üretim süreçlerinin parçalanarak tüm dünyaya yay lmas , emek üzerinde 
bask  olu turan di er unsur olarak göze çarpmaktad r. Üretken yabanc  sermayenin, güçlü 
sendikalar n bulundu u ülkelere girmemesi, mevcut sendikal faaliyetleri de üretimi durdurma 
ve ülkeden ç kma kozunu kullanarak a nd rmas , sendikalar n ve dolay s yla ücretlerin 
zay flamas na neden olmu tur. Politik iktisat perspektifinden bak ld nda, 1980 sonras  
sendikalar n zay flamas  e itsizliklerin olu mas  ve derinle mesinde önemli bir rol 
oynamaktad r. 
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ekil 4.1. Seçilmi  OECD Ülkelerinde Sendika Yo unlu u (1980-2012) 

 

Kaynak: OECD.Stat, 2016. 
      

Grafik 4.1, ücret ve maa  kazanan i çilerin, ne oranda sendikal  olduklar n  gösteren, 
sendika yo unlu unu temsil etmektedir. ekilden de görüldü ü üzere, 1980 y l ndan bu yana 
sendikalar n yo unla ma derecesi giderek azalmaktad r. Dünyan n en önemli ekonomik gücü 
olan ve ayn  zamanda e itsizliklerin yo un oldu u ABD’de, 1980’li y llarda bile dü ük bir 
seviyede olan yo unla ma oran  giderek azalm t r. E itsizliklerin giderek derinle ti i 
ngiltere’de ise tarihsel olarak daha güçlü sendikalar olmas na ra men sendikal  çal anlar n 

say s  giderek azalmaktad r. Ayr ca; Türkiye, Yunanistan ve rlanda gibi geli mekte olan 
ülkelerde de benzer bir e ilim göze çarpmaktad r. Bu ülkelerde de neoliberal ajandan n bir 
sonucu olarak sendikalar giderek güç kaybetmi tir. OECD ülkelerinin ortalamas na 
bak ld nda da, yo unla ma oran n n önemli ölçüde azald  bulgulanmaktad r. 

  
Birikimin finansalla mas na ko ut olarak, devletlerin yeniden yap land r ld  ve 

dönü türüldü ü bu süreç, devletin finansalla mas  olarak tan mlanmaktad r. Devletin 
finansalla mas yla birlikte, yasal düzenlemeler arac l yla finansal piyasalar 
derinle tirilmekte, para ve maliye politikalar nda uluslararas  düzeyde kabul gören 
uygulamalar hayata geçirilmekte ve finansal sektörün kay plar  toplumsalla t r lmaktad r 
(Güngen, 2015, s.27). Bu sürecin do rudan bir yans mas  olarak, enflasyon hedeflemesinin 
neredeyse tüm dünya üzerinde kabul gören bir para politikas  stratejisi haline gelmesi, önemli 
bir örnek te kil etmektedir. Sermaye hareketlili in hem geli mi  hem de geli mekte olan 
ülkelerde ola anüstü h zlanmas  sonucu, finansal kazançlar n erimemesi amac yla fiyat 
istikrar , para politikas n n merkezinde yer alm t r. Bu ba lamda, uygulanan enflasyon 
hedeflemesi ile hem ülkeler kredi notunu yüksek tutarak sermaye giri lerini sa lamakta hem 
de sermaye getirileri fiyat art lar ndan etkilenmemektedir. Bu noktada merkez bankalar , 
büyüme, istihdam, sanayile me ve sosyal adalet gibi kalk nmac  hedeflerden 
uzakla maktad r (Chang ve Grabel, 2005; Epstein, 2013). Ayr ca, kalk nmac  merkez 
bankac l  (developmental central banking) prati i d nda, fiyat istikrar na odaklanan bir 
merkez bankas  ve di er kamu kurumlar n n olu turaca  bir konsorsiyum, bu hedeflerin 
gerçekle mesine katk  sa layabilecektir. Fiyat istikrar  ve di er amaçlar aras ndaki ödünle im 
ili kilerine ek olarak, kriz patlak verdi inde kemer s kma politikalar , ücretlerin dondurulmas , 
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istihdam kay plar  ve harcamalar üzerinden tahsil edilen vergilerinin yükseltilmesi vas tas yla 
maliyetler toplumsalla t r lmaktad r. Dolay s yla devletlerin politik tercihleri, iktisadi alanda 
önemli e itsizlikler yaratmaktad r. 

 
5. Sonuç 
 
  1970’li y llarda petrol krizinin de a rla t rd  bir sorun olarak ba  gösteren azalan kar 

oranlar n n telafi edilmesi ve krizinin olabildi ince az hasarla atlat lmas  için Keynesyen 
paradigman n çizdi i çerçevenin terk edilmesi öncelikli gündem maddesi haline gelmi tir. Bu 
ba lamda, Keynesçi uygulamalar yerini neoliberal uygulamalara b rakm  ve yeni bir 
ekonomik mimari olu turulmu tur. Bu çal mada, yeni ekonomik mimariyi temsil eden 
finansalla ma fenomeninin, çe itli mekanizmalar üzerinden e itsizlikleri nas l derinle tirdi i 
tarihsel bir bak  aç s yla ele al nm  ve devlet olgusunun bu süreçteki konumu 
ayd nlat lmaya çal lm t r. 

 
IMF ve Dünya Bankas  gibi uluslararas  kurumlar n deste i ve bölgesel otoritelerinde 

hevesli yakla m yla tüm dünya üzerinde uygulama alan  bulan neoliberal politikalar, 
serbestle me, özelle tirme ve ticari ve mali sermayenin serbest dola m  ile ekonomik ve 
sosyal hayata do rudan nüfuz etmi tir. Bu sürece paralel olarak, ekonomide önemli bir 
sektörel kayma meydana gelmi  ve imalat sektörü giderek önemini kaybederken, 
finans/sigorta ve gayrimenkul sektörlerinin milli gelir içindeki pay  h zla artm t r. Sektörel 
kompozisyonun yan  s ra, reel sektör irketlerinin toplam karlar  içindeki finansal kar oranlar  
yükselmi  ve bu çerçevede yüksek katma de er yaratan reel yat r mlar n n milli gelir içindeki 
pay  azalm t r.  

 
Bu dönemle birlikte, uzun vadeli yat r mlar n giderek azalmas , sermaye gruplar  ve 

ülkeler aras nda artan rekabet ve sermayenin finansal alanlara kaymas , istihdam 
olanaklar n  daralt rken, bir maliyet unsuru olarak görülen ücretlerin de bask lanmas na 
neden olmu tur. Bu ba lamda, emek piyasalar  post-fordist üretim tarz na uygun olarak 
esnekle tirilmi , ücret, sosyal hak ve sendikala ma gibi alanlarda mevzi kaybedilmi tir. Bu 
sürece ek olarak, özelle tirme ve finansal piyasalar n geli imine paralel bir biçimde, e itim ve 
sa l k alanlar  tarihsel örneklerin aksine daha fazla piyasa mekanizmas  içine dahil edilmi  ve 
sosyal harcamalar önemli ölçüde k s lm t r. Bu durum, çal anlar n sat n alma güçlerinde 
önemli a nmalar yaratm t r. K sacas , finansalla man n verimli yat r mlar n alt n  oymas  
sonucu, kaybedilen istihdam alanlar n n telafi edilememesi, bu nedenle ücretlerin önemli 
ölçüde zay flamas  ve bu zay fl n artan borçlanma ile telafi edilmesi finansalla ma ça nda 
e itsizlikleri daha da derinle tirmi tir. 

 
ktisadi faaliyetlerde finansal piyasalar ve aktörlerin öneminin artmas  olarak 

tan mlanan finansalla ma ça nda, üst düzey yöneticilerin konumu oldukça güçlenmi tir. 
Marjinal üretkenlik kuram  çerçevesinde, üst düzey yöneticilerin yüksek maa lar , yüksek 
yeterlilikleri gözeten teknik ilerleme kuram yla me ruiyet kazanm t r. Bu ba lamda, emek 
gelirleri aras ndaki makas n aç kl , teknolojik geli melerin çal anlar aras nda yaratt  
verimlilik farkl l klar  üzerinden okunmu tur. Özellikle politik iktisat alan nda yap lan 
heteredoks çal malar, ücretler aras ndaki farkl l klar n, verimlilik farklar n n çok ötesinde 
ekillendi ini vurgulamaktad r. Bu nedenle, toplam gelirler içinde emek gelirlerinin pay n n 

azalmas n n yan  s ra yüzde 1’lik üst dilimin toplam gelirler içindeki pay n n artmas  
e itsizliklerin en önemli sebebidir. Yap lan çal malar, e itsizliklerin aç klanmas nda en 
önemli faktörlerden birinin ücret gelirleri aras ndaki uçurum oldu unu bulgulamaktad r. 
Özellikle ABD, ngiltere, Kanada ve Avustralya gibi Anglo-Sakson ülkelerde, 1980 y l ndan bu 
yana üst yüzde 1 ve yüzde 10’luk dilimin toplam gelirler içindeki pay  h zla artm t r. Bir 
e itsizlik göstergesi olarak kabul edilen tepe gelir gruplar n n toplam pastadan ald klar  pay 
büyümekte ve e itsizlikler derinle mektedir. Tridico (2012)’nun yapt  çal mada da 
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finansalla ma ve gini katsay lar  aras nda yakalanan pozitif korelasyon, finansalla ma 
ça n n e itsizlikleri derinle tirdi ine dair önemli bir ipucu sunmaktad r. 

 
Çal mada vurgulanan bir di er husus, e itsizliklerin yarat lmas  ve derinle tirilmesinde, 

finansalla ma sürecinin dayatt  piyasa dinamiklerinin yan  s ra, devletlerin politik 
tercihlerinin de bir hayli önemli rol oynad d r. Ba ka bir deyi le, uygulamaya konulan her 
iktisat politikas n n kaç n lmaz olarak s n fsal bir karakteri vard r. Bu çerçevede devletler, 
vergi sistemleri arac l yla farkl  gelir gruplar  aras ndaki bölü üm ili kilerini yeniden 
düzenleyebilme olana na sahiptir. Birçok ülkede dolayl  vergilerin toplam vergi gelirleri 
içindeki pay n n yüksekli i, kurumlar ve sermaye kazançlar n n dü ük vergilenmesi ve de 
servet vergilerinin yetersizli i, piyasa dinamiklerinin yaratt  e itsizliklerin daha da artmas na 
neden olmu tur. E itsizliklerin azalt labilmesi ve sosyal adaletin sa lanabilmesi için, 
devletlerin daha adil ve hakkaniyetli bir vergi sistemi in a etmeleri elzemdir. Dü ük gelir 
gruplar na k yasla üst gelir grubu kazançlar n  daha yüksek oranda vergileyen artan oranl  bir 
vergi sistemi ve tabana yay lm  sosyal güvenlik a lar  piyasalar n yaratt  e itsizlikleri 
önemli ölçüde dizginleyecektir. 

 
Bunlar n yan  s ra, emek piyasalar n n esnekle tirilmesi ve sendikala ma üzerindeki 

engellemeler, eme in pazarl k gücünü önemli ölçüde a nd rmaktad r. Sendikalar n güç 
kaybetmesi, i verenle yap lan pazarl klarda, ücretlerin verimlilik art  do rultusunda 
artmamas na neden olmaktad r. Çal mada da vurguland  üzere, neredeyse tüm dünyada, 
sendika yo unla ma oranlar  önemli ölçüde azalm t r. Pazarl k gücündeki bu a nma, 
kaç n lmaz olarak emek gelirlerinin de a nd rarak, alt-üst gelir gruplar  aras ndaki uçurumun 
daha da derinle mesine neden olmaktad r. Bu ba lamda, sendikalar n güçlenmesi önündeki 
engellerin a lmas  ve bu yönde hayata geçirilecek yasal düzenlemelerle, i çilerin i verenler 
kar s nda elini güçlendirerek, verimlilik art lar  do rultusunda ücretlerde iyile me 
sa layacakt r. Ücretlerdeki iyile me, bir yandan etkin ücret kuram n n vurgulad  gibi, 
çal ma arzu ve motivasyonunu art raca , di er yandan da marjinal tüketim e ilimi yüksek 
kesimlerin bu ücret art lar  do rultusunda tüketim harcamalar n  art rarak, toplam talebin 
yukar  çekilmesini sa layacakt r. Bu çerçevede, hem önemli bir sosyal sorun olan e itsizlikler 
azalacak hem de etkin talep sorunu çözümlenecektir. 
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       Bireysel Mü terilerinin ikayetlerinin Nedenleri ve 
Seyrine Dair Analiz: Türkiye Bankalar Birli i 

Üyesi Banka Uygulamalar

Elif Gül Özak*  
Öz

Bu çal mada, Türkiye’de toplam bankac l k pazar büyüklü ünde yüzde 95 paya sahip olan 
Türkiye Bankalar Birli i üyesi bankalar n ürün ve hizmetlerinden al nan ücret ve komisyonlara ili kin 
olarak, bireysel mü terilerinden al nan taleplerin 2008 y l ndan bu yana seyri incelenerek,  sorunlar n 
nedenlerinin tüm sektör mü terileri için ortak olup olamayaca  sorgulanm t r. Bankalar n att klar  
ortak ad mlar incelendikten sonra elde edilen bulgular veri kabul edilerek, sorunlar n, analize konu 
2016 y l ndan sonra izleyebilece i olas  seyre projeksiyon yap lm  ve bankac l k sektörünün gelecek 
10 y ll k dönemde tercih edece i davran  yönü te his edilmeye çal lm t r.

Anahtar Kelimeler: Banka ikayetleri, ikayetlerin Seyri, ikayetlerin Çözümü. 
JEL S n fland rmas : 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. Giri

Ülkemizde bireysel mü terilerin bankalarla ya ad klar  çe itli ihtilaflar, kamuoyu 
gündeminin her daim ilgi oda d r. Yarg  kararlar n n, benzer ürün ve hizmetlere ili kin 
bankalar aras  uygulama farkl l klar n n, mevzuat de i ikliklerinin getirdi i yeni durumlar ile 
muhtelif tüketici örgütlerinin, bas n yay n organlar n n, halk n bankac l k i lemleri üzerinde 
yönlendirme gücüne sahip ba l ca faktörler olmas , bu de erlendirmenin ba ka bir ifadesidir.

Bu çal mada, bireysel mü terilerin bankac l k sektörüyle ya ad  sorunlar n as l 
nedeninin ne oldu u ve sorunlar n genel olup olamayaca , halk n genel e ilimi veri 
al nmadan sorgulanm t r. Çünkü, sadece Türkiye’de de il tüm dünyada, bankac l k sektörü 
hizmetlerinden do an memnuniyetsizliklerin önemli bir bölümü, münferit banka mü teri 
ili kisine dayal  ve olay n taraflar  aras nda geçen tekil anla mazl klardan çok, toplumsal 
motiflerden beslenmektedir. Bu durum, bankac l k sektörü için “ ikayet” kavram n , yap lan 
i in bir kalite göstergesi oldu u anlay ndan uzakla t rmakta, tarafs z gözle analiz 

* Türkiye Bankalar Birli i, Bireysel Mü teri Hakem Heyeti ve Mali ler Koordinatörü. 
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edilmesine ket vurmaktad r. Oysa her bir anla mazl k asl nda, kendine özgü ko ullarda 
ortaya ç karken,  böyle bir genelleme nas l olu maktad r? 

 
Sorunu bile enlerine ay r rsak, bir tarafta ço unluk banka mü terilerini ortak paydada 

bulu turan benzer konu ba l klar , di er tarafta bankac l k sektörü olmak üzere, bu iki taraf  
kar  kar ya getiren hangi sebep ya da sebepler, sorunu özel olmaktan ç kar p, her iki taraf  
blok halinde iki kar  safa yerle tirmektedir? 

 
Türkiye’de bankalar n bireysel mü terileriyle ya ad  sorunlar n, genel sebeplere mi, 

yoksa her mü teriyle bankas  aras ndaki özel sebeplere mi dayand n  ayr t rabilmek için, 
u sorular n yan t na ihtiyaç vard r: 

 
1. Türkiye’de bankalar n bireysel mü terilerinin ikayetlerinin izlenmesi ve 

raporlanmas ndan resmi olarak hangi merci sorumludur? 
 
2. Bireysel banka ikayetlerinin raporlanmas ndan sorumlu merci var ise, haz rlad  

rapor sonuçlar  neyi i aret etmektedir?  
 
3. Bireysel banka mü teri ikayetlerine ili kin rapor sonuçlar  veri al nd nda, sektör 

taraf ndan neler yap lm t r? 
 
4. Dünyada durum nas ld r? 
 
2. Türkiye’de Bankalar n Bireysel Mü terilerinin ikayetlerinin zlenmesi ve 

Raporlanmas ndan Resmi Olarak Hangi Merci Sorumludur? 
 
Türkiye’de bankac l k sektörünün tüm verilerini izleyen, denetleyen ve düzenleyen 

ba l ca iki resmi otorite vard r: Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  (TCMB). Bankac l k sektörü d nda hemen hemen 
hiçbir sektör, günlük hatta saatlik izlenmemekte ve kontrol edilmemektedir. Bankac l k 
sektörüne giri  de ç k  da denetime ve izne tabidir. Yap lan her bir i lem kay t alt ndad r.  

 
5411 Say l  Bankac l k Kanunu kapsam nda faaliyetlerini sürdüren meslek örgütleri 

olarak Türkiye Bankalar Birli i (TBB) ve Türkiye Kat l m Bankalar  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 ili kin raporlama yapmaktad r.  

 
Sektör hakk nda yay mlanan tüm raporlara bak ld nda, hemen hepsinin bankalar n 

bilanço verileriyle ile ilgili oldu u ve bu raporlar n, BDDK, TCMB, TBB ve TKBB taraf ndan 
yay mland  ancak, bankac l k sektörü hakk ndaki bireysel mü teri ikayetleri hakk ndaki 
raporlar n, sadece TBB ve TKBB taraf ndan yay mland  görülür. Buna göre, Türkiye’de 
bireysel bankac l k sektörü ikayetlerinin durumu hakk nda yap lacak bir çal mada, 
raporlaman n kimin taraf ndan yap ld  hakk nda sorulacak ilk sorunun yan t  bellidir: TBB ve 
TKBB, bankalar hakk ndaki bireysel ikayet 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 Say l  Bankac l k Kanunu’nun, Birliklerin görev 

ve yetkilerini düzenleyen 80’inci maddesinin (j) bendine dayanmaktad r. Söz konusu 
hükümde, her iki Birli e, üyeleriyle bireysel mü terileri aras ndaki ihtilaflar n de erlendirilmesi 
ve çözüme kavu turulmas n  temin etmek üzere haz rlayacaklar  ve Bankac l k Düzenleme 
ve Denetleme Kurulunca onaylanan usul ve esaslar dâhilinde hakem heyeti olu turma görevi 
verilmi tir. Bu görev dahilinde haz rlanan ve Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulu 
onay  ile uygulanmakta olan Bireysel Mü teri Hakem Heyetinin Olu umu, Çal ma Esas ve 
Usulleri Hakk nda Tebli ’in “Y ll k Faaliyet Raporu” ba l kl  18’inci maddesinde, “Bankalar 
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kendilerine iletilen bireysel içerikli ba vurular n say lar n , konular n  ve bunlar n sonuç 
bilgilerini Birlik taraf ndan belirlenecek ve Kurumun uygun görece i formatta bir rapor halinde, 
takvim y l n n ba ndan itibaren hesaplanacak üçer ayl k dönemlerde, dönemi takip eden 
ay n sonuna kadar Birli e iletirler. Birlik de bunlar , izleyen ay n sonuna kadar Kuruma 
gönderir. Birlik, bu bilgiler ve Heyete intikal eden ve nihai bir çözüme ba lanan ba vurulara 
ili kin istatistiki bilgileri içeren Heyetin y ll k faaliyet raporunu en geç her y l n Mart ay  sonuna 
kadar Kuruma iletir ve kendi internet sitesinde yay nlar.” hükmüne yer verilmi tir. 

 
Resmi olarak her iki Kuruma verilen bu görevi, yasal mevzuat nezdinde atfedilen önem 

aç s ndan ve TBB örne ini ele alarak de erlendirmekte yarar görülmektedir. TBB’nin 
haz rlad  ve kamuoyuyla da payla t , banka ube say lar , çal an say lar , ATM say lar , 
iller baz nda ube ve ATM da l m  vb istatistiki verilerin üyelerden toplanmas n n yasal 
dayana , 1998 y l ndan bu yana konuya ili kin al nan TBB Yönetim Kurulu kararlar d r. 
Bankalar hakk nda yap lan bireysel mü teri ikayetlerine ili kin verilerin raporlanma usulü ise, 
BDDK taraf ndan belirlenmi tir. Buna göre, bireysel ikayetlerin raporlanma usulünün 
arkas ndaki dayanak, düzenleyici otorite takdiridir. Bankalar n operasyonel faaliyetleriyle ilgili 
raporlama usulündeki bu farkl l k bizi, bankac l k sektörü hakk ndaki ikayetlerin, otorite 
nezdinde parasal faaliyetlerle e de er önemde ele al n p izlendi i sonucuna ula t rabilir. 

  
3. Bireysel Banka ikayetlerinin Raporlanmas ndan Sorumlu Merci Var se, 

Haz rlad  Rapor Sonuçlar  Neyi aret Etmektedir? 2  
 
TBB, bankalar hakk ndaki bireysel ikayetleri, Mü teri ikayetleri Hakem Heyetinin 

Olu umu Çal ma Esas ve usulleri Hakk nda Tebli ’in yürürlü e girdi i 1 Eylül 2007 
tarihinden bu yana izlemekte, BDDK’ya raporlamakta ve kamuoyuna ilan etmektedir. 
TBB’nin, Hakem Heyeti Y ll k Faaliyet Raporlar na göre, bankalar hakk ndaki ikayetlerin 
2008 - 2016 y llar  aras nda, Tablo 1’de yer alan grafikteki gibi bir seyir izledi i görülmektedir. 

 
Söz konusu grafik, 2014 y l na dek bireysel ikayetlerin dalgalanarak artma e iliminde 

devam etti ini, ancak 2014 y l ndan itibaren azalmaya ba lad n  göstermektedir. Peki bu 
durum kal c  olabilir mi? Bireysel ikayet hacmi, bu yaz n n ba nda, halk n e ilimi üzerinde 
önemli rol oynad  öne sürülen faktörlere ba l  olarak m  azalm t r? Bu faktörlerin etkisi mi 
zay flam t r? Yoksa, mü teriler özelinde olumlu geli meler mi kaydedilmi tir? Bu sorular n 
yan t n  bulmak için, ikayetlerin içeri i ve yo unla t  alanlar ile var ise bu alanlardaki 
bankac l k faaliyetlerinde meydana gelen de i iklik ve al nan tedbirler aras ndaki ili kiyi 
sorgulayal m.   

 
Grafik 1 
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3.1. Türkiye’de Bireysel Bankac l k Alan nda Hangi ikayetler Art  
Kaydetmi tir? 

 
TBB taraf ndan yay nlanan, Bireysel Mü teri Hakem Heyeti Y ll k Faaliyet Raporlar nda 

yer alan bankalar hakk nda do rudan yap lan ikayet verilerine büyüteç tutuldu unda, 2011 – 
2015 y llar  aras nda, komisyon ve ücretler hakk ndaki ikayetlerin, toplam ikayetler içindeki 
pay n n yakla k olarak yüzde 40 ve daha üzeri bir seviyede oldu u görülmektedir. 

 
Ücret ve komisyonlar n toplam ba vurular içindeki pay n  gösteren Tablo 2’deki grafi in 

2011 y l ndan ba lamas n n nedeni ise, 2011 y l ndan önce, bankac l k sektörü ikayetlerinin 
genel ba l klar alt nda izlenmesidir. 2008 y l ndan itibaren toplam ba vurularda meydana 
gelen dalgalanma ve art  e iliminin devam etmesi ihtimali kar s nda sektör, raporlaman n 
daha ayr nt l  hale getirilmesi konusunda görü  birli ine varm t r. Yap lan çal ma 
sonras nda BDDK, TBB arac l  ile bankalara yollad  20 Mart 2014 tarihli yaz s nda,  
2011’de yap lan içerik güncellemesini daha ayr nt l  hale getirmi  ve raporlama prensiplerini 
belirlemi tir. Ba vurular n izlenme yönteminde yap lan bu de i iklik, 2011 y l ndan itibaren 
yap lan analizleri daha gerçekçi hale getirmi tir. Buna ba l  olarak, 2011– 2015 y llar  
aras nda ikayetlerdeki art n, bankalar n ald klar  komisyon ve ücretlerle ilgili oldu u 
yönündeki söylemler somutla m t r.  

Grafik 2 
 

 
Raporlama yönteminde yap lan de i iklik ayn  zamanda, 2011 y l ndan itibaren 

komisyon ve ücretler hakk ndaki bireysel ikayetlerin toplam ikayet ba vurular  içindeki 
pay n n da artt n  ortaya ç karm t r.  

 
Ücret ve komisyonlar hakk ndaki memnuniyetsizlikler d nda kalan hiçbir konu, dikkat 

çeken a rl a sahip olmad  için bu yaz ya konu edilmemi tir. O halde, TBB Bireysel 
Mü teri Hakem Heyeti y ll k faaliyet raporlar na dayanarak bankac l k sektörü bireysel 
ikayetleriyle ilgili olarak ba l ca u üç sonuca ula labilir: 

 
1- 2008 y l ndan 2015 y l na kadar bireysel ikayetler artm t r. 
 
2- Bankalar, ticari kararlar nda bir de i ikli e gittilerse, bunu yaparken mü terilerini 

bilgilendirmeyi ihmal etmi ler ya da kendilerini bireysel mü terilerine do ru 
anlatamam t r. 

 
3- 2015 y l ndan itibaren, ikayet ba vurular  azalmaya ba lam t r. 
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3.2. Neden Ücret ve Komisyonlara tiraz Edilmektedir? 
  
Türkiye ekonomisinde, yüksek enflasyonun hakim oldu u dönemde bankac l k 

sektörünün temel gelirleri faiz gelirlerine dayan yordu. Bankalar n temel gelir kayna  
kredilendirme a rl kl  olarak, devlet tahvil ve bono gelirlerinden elde ettikleri faiz gelirlerinden 
olu makta, mevduat faizleriyle kredi faizleri aras ndaki makas, faizlerin dü me e ilimine 
geçti i 2000’li y llar n ba lar na kadar geni  seyretti i için, operasyonel maliyetleri de 
kar lamaya yetiyordu. Ancak 2005 y l ndan itibaren, faizlerin belirgin ekilde h zla dü me 
e ilimine girmesi sonucunda bankalar, operasyonel maliyetlerinin bir k sm n  ücret ve 
komisyonlardan elde ettikleri gelirler yoluyla kar lama yoluna gittiler. 

 
Grafik 3 

 
 
 

2011 ve 2014 y llar  aras nda, bankac l k hizmet gelirlerinin toplam gelirler içindeki 
pay na ili kin Tablo 3’te yer alan grafik ile ayn  dönemde komisyon ve ücretler hakk nda 
al nan ikayetlere ili kin Tablo 2’deki grafi in yukar  yönde bir e ri çizmesi, banka 
mü terilerinin, bankalar n bireysel bankac l k alan ndaki ticari davran  biçimlerinin 
de i mesi, buna kar n olu an de i ikli in beraberinde bireysel mü terilerin bilgilendirmesi 
alan nda al nmas  gereken tedbirlerde geç kal nmas  ya da eksikliklere yer verilmi  olmas  
nedeniyle sorun ya anm  olabilece i tezini güçlendirmektedir.  

 
ematik olarak iki grafik yan yana konuldu unda, 2012 y l ndan 2014 y l na bankac l k 

hizmet gelirlerinin, toplam gelirler içindeki yüzde pay  art  kaydederken, bu art a paralel 
olarak ikayet adedi ile bu adet içinde ücret ve komisyonlar n pay  da art  e ilimi 
göstermi tir. Net faiz gelirinde 2012 y l  içinde meydana gelen yüzde 33’lük yüksek art  
nedeniyle; hizmet ve komisyon gelirlerinin toplam gelirler içindeki pay  yüzde 25’ten yüzde 
22’ye gerilemi tir. Bununla beraber, hizmet ve komisyon gelirleri yüzde 11,4 artarak; ikayet 
say s ndaki art  desteklemi tir.  

 
Di er taraftan, faizlerin dü meye ba lad  2000’li y llarda,  bireysel bankac l k ürün ve 

hizmetlerindeki çe itlilik önceki y llara k yasla çok önemli bir art  kaydetmi tir. Geli en 
teknoloji ve internet dünyas n n, elektronik bankac l k alan na getirdi i yenilikler, bankalar  
yeni alt yap  yat r mlar na sevk ederken, yüklü miktarda yeni maliyet kalemlerine de maruz 
b rakm t r. Gerek yeni maliyet kalemleri olu mas n n, gerek grafik verileri aras ndaki do ru 
orant l  bir ili kinin varl n n, bireysel bankac l k ürün ve hizmetleriyle ilgili ücret ve 
komisyonlar hakk nda, rastlant sal olarak bile ipucu verdi i var say l rsa, bu durumun, 
taraflardan birinin topluca hakl  ya da topluca haks z oldu unu gösterdi inden söz edilemez. 
Ancak, sorunun, genel mi özel mi oldu u konusu ayd nlat labilir.  
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4. Bireysel Banka Mü teri ikayetlerine li kin Rapor Sonuçlar  Veri Al nd nda, 
Sektör Taraf ndan Neler Yap lm t r? 

 
Bireysel mü teri ikayetleri say lar n n, 2008 ve 2012 y llar  aras nda yukar  do ru bir 

trend izlemesi nedeniyle 2011 y l nda BDDK rehberli inde, ihtilaflar n çözümü konusunda 
yap sal tedbir al narak bu yolda ilk ad m at lm t r.  

 
Yap lan çal malar;  
 
- Kaynakta çözümleme ve  
- olu tuktan sonra çözümleme  
 
olmak üzere iki boyutlu tasarlanm t r. 
 
Kaynakta çözümleme için, bireysel mü terilerin bilgilendirilmesi konusuna a rl k 

verilmi  ve bir dizi yap sal de i ikli e gidilmi tir: 
 
- BDDK’n n 6 Ocak 2011 say l  Genelgesi ile BDDK sitesinde, bankalar n bireysel 

bankac l k i lemlerinde uygulad klar  ücret ve komisyonlar n kar la t rmal  olarak 
izlenebilece i ve sürekli güncellenen tablolar yoluyla bilgi edinilebilecek bir uygulamaya 
ba lanm t r. Bankalar n bireysel mü terilerinden tahsil ettikleri ücret kalemlerine ve 
tutarlar na BDDK sitesinde “Bankac l k Ürün ve Hizmet Ücretleri” ba l kl  logodan da 
ula labilmektedir. A a da yer verilen Yönetmelik ve zahname ile yap lan düzenlemeler 
sonras nda yeknesak hale gelen bu ücretlerin kar la t r labilir bir formatta finansal tüketiciye 
sunulabilmesi için, ücret ve komisyon kalemlerinin aç k ve anla l r ekilde gösterildi i bir 
format n olu turulmas  çal malar na ba lanm t r. Bu çal malar TBB, TKBB ile BDDK 
nezdinde halen sürdürülmektedir. 

 
- 5411 say l  Bankac l k Kanunu’nun 80’inci maddesinin (i) bendi uyar nca bankalar n 

bireysel mü terileriyle akdettikleri sözle melerin ekil ve içeri i konusunu düzenleyen ilgili 
Tebli ’de 14 May s 2013 tarihinde de i iklik yap lm  ve sözle melere ek olarak, bireysel 
mü terilerin yapacaklar  i lemler ile kulland klar  ürün ve hizmetlere ili kin al nacak ücret ve 
komisyonlar hakk nda mü terilerin do rudan, sözle me akdetme a amas nda 
bilgilendirilmeleri amac yla bilgi formlar  uygulamas na geçilmi tir. Buna göre,1 Eylül 2013 
tarihinden önceki banka – bireysel mü teri ili kisinde, sadece sözle me düzenlenmesi ya da 
o ürünün türüne göre (örne in konut kredilerindeki sözle me öncesi bilgi formu uygulamas ) 
kendi özel mevzuat n n gerektirdi i formlar n doldurulmas , yaz l  talimatlar n al nmas  vb 
uygulamalar yer almakta iken, 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren art k, bir bireysel bankac l k 
i lemleri sözle mesi akdedildikten sonra, o sözle meye konu tüm bankac l k ürün ve 
hizmetleri için ayr  bir form düzenlenmesine ba lanm t r. Söz konusu formlarda, mü teriden 
tahsil edilecek faiz, ücret tutarlar , faiz veya ücretin tahsil yöntemi, geçerli oldu u süre, 
geçerlilik süresi sonunda yap lacak de i ikli in tutar  ya da oran  ya da de i ikli in hangi 
esasa göre yap laca  bilgileri yer almaya ba lam t r. Bilgi formlar , ekil artlar  ve içerik 
yönünden, tüm bankalarca ortak olarak kullan lacak ekilde tasarlanm t r.  Banka ve mü teri 
taraf ndan imzaland ktan sonra, imzal  bir nüshas  mü teriye teslim edilmektedir. 

 
- 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren ba lanan bir di er uygulama ise, talep alma sürecinde 

yap lan de i iklik ile ilgilidir. Söz konusu tarihten önceki banka – bireysel mü teri ili kisinde, 
bir ürünün kullan m na ili kin sadece mü teri iradesine dayal  olan i lemlerde talep alma 
süreci i letilip, bankan n kendi iradesiyle sözle meden ald  yetkiye dayanarak yapt  
i lemler için ayr ca talep al nmamaktayd . 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren, bir bireysel 
bankac l k i lemleri sözle mesi akdedilip, bilgi formu yoluyla bilgilendirme de yap ld ktan 
sonra, o sözle meye konu olan bir ürünün kullan lmaya ba lanmas ndan önce, mü terinin 
talebinin al nmas  zorunlu hale getirilmi tir. Mü teri talebinin yaz l  olarak al nmas  esas 
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olmakla beraber, günlük hayat n ak na uygun olarak ATM, k sa mesaj ya da telefon vb 
araçlarla da al nabilmektedir. 

 
- Ayn  dönemde, mü terinin bilgilendirilmesi, alaca  ürün ya da hizmete ili kin talebinin 

al nmas  süreçlerinde yap lan de i iklikler zincirine eklenen son iyile tirme halkas  ise, ücret 
ve komisyonlarda fiyat artt r m  yap lmas  durumunda, mü terinin vaz geçme hakk n  
kullanmas na getirilen yeniliktir. Önceki uygulamada, banka - bireysel mü teri ili kisinde, bir 
ürünün ya da hizmetin fiyat art na ili kin bilgilendirme, ürünün türüne göre, kendi 
mevzuat nda özel bir düzenleme mevcut ise mü teriye özel yap lmakta iken, o ürüne özel bir 
düzenleme yok ise, ilan ve duyuru yoluyla bilgilendirme yap lmakta idi. 1 Eylül 2013 
tarihinden itibaren ise, faiz ve ücretlerdeki de i ikliklerin mü teriye en az 30 gün önce etkin 
bir yolla bildirilmesi zorunlu hale getirilirken, bu bildirim üzerine mü teriye de yeni dönem 
ba lad ktan itibaren 15 gün sonras na kadar ürünü veya hizmeti kullanmaktan vazgeçme 
hakk  verilmi tir. Bu hakk n kullan lmas  halinde mü teriden yeni döneme ili kin olarak hiçbir 
ekil ve surette ilave faiz veya ücret talep edilemeyecektir. Bununla beraber, vazgeçme 

hakk n  kullanan mü teriye banka, bu hizmeti vermeyi durdurabilecektir. Ayr ca, bir takvim y l  
içinde, ücret, masraf ve komisyonlarda yüzde 20’nin üzerinde art  öngören de i iklikler için 
de talep al nmas  zorunlu hale getirilmi tir. 

 
- ubeden gerçekle tirilen i lemlerde ücret bilgisinin aç kça dekont üzerinde yer almas  

zorunlu hale gelmi  olup, bankalar n; süreklilik arz etmeyen, para transferleri, fatura tahsilat , 
çek-senet tahsilat  ve benzeri anl k i lem ve hizmetlerden tahsil edilecek ücretlere ili kin 
de i iklikleri ise, i lemin gerçekle mesi an ndan önce mü terinin ücrete ili kin onay n  
içerecek ekilde bildirmeleri halinde, otuz gün önceden bildirim süresi zorunlulu u 
uygulanmamaktad r.  

 
- “Türkiye’de bireysel bankac l k alan nda hangi ikayetler art  kaydetmi tir?” ba l kl  

bölümde ayr nt lar na yer verildi i üzere, rapor format  ve raporlama prensipleri, sorunu net 
olarak te his edebilmek için 20 Mart 2014 tarihli yaz  ile BDDK taraf ndan ayr nt l  olarak 
belirlenmi tir.  

 
- Al nan ücret ve komisyonlar n isimlerinde ve içeriklerinde de uygulama birli i 

sa lanmas  için, 28 May s 2014 tarihinde yürürlü e giren 6502 Say l  Tüketicinin Korunmas  
Hakk nda Kanun’un 4’üncü maddesinin 3’üncü f kras nda, BDDK’ya tüketicilerden faiz 
d nda al nacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ili kin usul ve 
esaslar n, TC Gümrük ve Ticaret Bakanl ’n n görü ü al narak belirlenmesi görevi verilmesi 
üzerine, BDDK taraf ndan “Finansal Tüketicilerden Al nacak Ücretlere li kin Usul ve Esaslar 
Hakk nda Yönetmelik” (Yönetmelik) 3 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete’de yay mlanm t r. 

 
- Yönetmeli in ekinde kurulu lar taraf ndan ücretlendirilebilecek olan ürün veya 

hizmetler s n fland r lm t r. Bu s n fland rman n, i lemlerin finansal niteliklerine göre 
ayr m n n BDDK’n n uygun görü ü al narak Birlikler taraf ndan yap laca  belirtilmi tir. 
“Finansal Tüketicilerden Al nacak Ücretlere li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik 
Kapsam nda Ücretlendirilebilecek Ürün ve Hizmetlere li kin zahname” haz rlanm , TBB 
Yönetim Kurulu’nun 6 Nisan 2015 tarihli karar  ile  izahnamenin yürürlük tarihi 1 May s 2015 
olarak belirlenmi tir.  

 
- Tüketici kredisi sözle melerine ili kin uygulama usul ve esaslar n n düzenlenmesi 

amac yla T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanl  taraf ndan haz rlanan Tüketici Kredisi 
Sözle meleri Yönetmeli i 22 May s 2015 tarihli Resmi Gazete’de, konut finansman  
sözle melerine ili kin uygulama usul ve esaslar n n düzenlenmesi amac yla Bakanl k 
taraf ndan haz rlanan Konut Finansman  Sözle meleri Yönetmeli i ise, 28 May s 2015 tarihli 
Resmi Gazete’de yay mlanm t r. 
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TBB taraf ndan, Yönetmelik hükümlerine ayk r  olarak Tüketici Hakem Heyetlerince 
bankalar aleyhine verilen kararlar nedeniyle seçilmi  Hakem Heyetleri hakk nda 2015 y l  
Eylül içinde muhtelif tarihlerde suç duyurusunda bulunulmu tur. Mevzuata ayk r  Tüketici 
Hakem Heyeti karar na kar  ilgili banka taraf ndan yap lan itiraz  reddetmek suretiyle ayn  
ekilde hukuka ayk r  karar veren Tüketici Mahkemesi kararlar  nedeniyle de 15 Eylül 2015 

tarihinde T.C. Adalet Bakanl  aleyhine manevi tazminat davas  aç lm t r. Yap lan suç 
duyurular  reddedilmi , aç lan dava ise, Yarg tay 19’uncu Hukuk Dairesi’nin oybirli iyle alm  
oldu u 7 Haziran 2016 tarihli karar  ile TBB’nin aktif dava ehliyeti yoklu undan reddedilmi  
olmas na kar n, TBB taraf ndan yap lan bu hukuki giri imler yoluyla konuya, kamuoyu 
nezdinde özel olarak dikkat çekilmi tir.  

 
“Olu tuktan sonra çözümleme” konusunda at lan ba l ca ad m ise; BDDK’n n 

rehberli inde, TKBB ve TBB Hakem Heyeti uygulamas  ortak mevzuat n n gözden geçirilmesi 
olmu tur. 1 Eylül 2007 tarihinde ilk olarak yürürlü e giren Hakem Heyeti Tebli i’nde mü teri 
lehine al nan kararlar için bankalar aç s ndan herhangi bir yapt r m hükmü bulunmaz iken,  14 
May s 2013 tarihinden itibaren geçerli olan de i iklik ile 2.000.- TL’ye kadar mü teri lehine 
verilen kararlar için, yarg  yolu aç k olmak üzere bankalara uyma zorunlulu u getirilmi tir. Bu 
tutar 2017 y l  için, mevzuatta belirlendi i ekilde TÜ K taraf ndan ilan edilen tüketici fiyat 
endeksi de i im oran nda güncellenerek 2.743.- TL olarak uygulanmaktad r. 14 May s 2013 
tarihinden itibaren bankalar ayn  zamanda, mü terilerine verdikleri olumsuz yan tlar n alt na 
Türkiye Bankalar Birli i Hakem Heyetine ba vurabilecekleri konusunda yönlendirme 
yapmaya ba lam lard r. 

 
Tebli ’de 1 Eylül 2016 tarihi itibariyle yap lan de i iklikle hem ba vurular n 

de erlendirilme sürecini h zland ran ve kolayla t r lan tedbirler al nm , hem de BDDK’ya 
yap lan ba vurulardan, BDDK’n n uygun gördüklerinin Türkiye Bankalar Birli i Hakem Heyeti 
gündemine do rudan al nmas  kolayl  getirilerek, TBB Hakem Heyeti uygulamas n n etki 
alan  geni letilmi tir.  

 
“Olu tuktan sonra çözümleme” süreci kapsam nda yap lan bir di er çal ma ise, 

bankalar n bireysel mü terilerinin talep, itiraz vb içerikteki ba vurular n n de erlendirilmesi 
sürecinde uymalar  gereken asgari prensiplerin belirlendi i bir düzenlemeye ihtiyaç 
duyuldu unun tespit edilmesi üzerine ba lat lan proje olmu tur.  

 
5464 Say l  Banka Kartlar  ve Kredi Kartlar  Kanunu’nun “ ikayet ve itirazlar ba l kl ” 

11’inci maddesinde, kart ç karan kurulu lar n, kart ve ek kart hamillerinin kart kullan m yla 
ilgili olarak yapacaklar  ikayet ve itiraz ba vurular n , ba vuru tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde gerekçeli bir ekilde cevapland rmak zorunda oldu u hükme ba lanm t r. Söz konusu 
düzenleme referans al nd nda, mü terinin söz gelimi 50.- TL tutar ndaki kart ücreti 
hakk ndaki ikayetinin kaç günde yan tlanmas  gerekti i Kanun yoluyla düzenlenmi  iken, 
50.000.- TL tutar ndaki konut kredisiyle ilgili ikayetinin kaç günde yan tlanmas  gerekti ine 
ili kin hiçbir yasal düzenleme bulunmamaktad r. Bu ve benzeri konularda, bankalar aras  
uygulama birli inin sa lanmas  ve çözüm sürecinde uyulmas  gereken asgari prensiplerin 
belirlenmesini teminen olu turulan taslak düzenleme ilk olarak 10 Temmuz 2014 tarihinde, 
daha sonra da revize edilerek 19 Nisan 2016 ve 12 Nisan 2017 tarihlerinde BDDK’ya 
gönderilmi  ve görü  talep edilmi tir. 

 
5. Dünyada Uygulama Nas ld r? 
 
2007 y l nda olu turulan INFO Network, tüzel ki ili i olmayan ancak, uluslararas  

ölçekte belirlenmi  ba l ca standartlara göre finansal hizmetler alan nda ombudsmanl k, 
hakemlik, arabuluculuk vb isimlerle ba ms z hizmet veren çe itli ülke kurumlar n n bir araya 
gelerek olu turduklar  küresel bir bilgi a d r. Söz konusu bilgi a na üye ülkelerin, finansal 
ombudsmanl k alan ndaki ortak uygulamalar , sorunlar  ve çözüm yöntemleri, dünyada 
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yap lmakta olan çal malar ile ülkemizde yap lan çal malar n k yaslamas  için zengin 
örnekler içermektedir.  

 
Bilgi a n n; Avrasya bölgesinde Ermenistan’dan Suudi Arabistan’a, Asya Pasifik’te 

Avustralya’dan Pakistan’a, Amerika’da, Kanada’dan Peru’ya 40’a yak n ülkeden üyesi 
bulunmaktad r.  

 
Bilgi a n n kurulu  amac ; hakemlik/ombudsmanl k uygulamalar nda,  
 
- Hakemlik teknikleri 
- Teknolojik yenilikler 
- Kriz yönetimi 
- Personel e itimi ve kariyer planlamas   
- Mevzuat güncellemeleri ve  
- Sorun çözme  
 
gibi konularda bilgi payla m  sa lamakt r. Bilgi a na üye olabilmenin a a da belirtilen 

ba l ca ko ullar , üye ülke kurumlar n n mutabakat  ile belirlenmi tir. Söz konusu bilgi a na 
üye olabilmek, bir anlamda finansal hizmetler ombudsmanl k alan nda akredite olmak, 
uluslararas  genel kabul görmü  standartlarda finansal hakemlik / ombudsmanl k yap ld  
konusunda resmi olarak tan nmakt r. Bu ko ullar ayn  zamanda, Türkiye gibi ba ms z 
finansal tahkim uygulamas na geçi  yapmaya aday  olabilecek ülkeler için referans al nmas  
gereken standartlar bütünüdür: 

 
- Ba ms zl k ve tarafs zl k 
- tigal alan nda ve gücünde aç k olma 
- Etkin olabilme 
- Adil olma 
- Eri ilebilirlik 
- effafl k ve hesap verebilirlik 
 
Bilgi a  a a da belirtilen ülke temsilcileri taraf ndan idare edilmektedir:  
 
Man  Adalar  (Ba kan), Tayvan, Fransa, ABD, Finlandiya, Danimarka, Trinidad ve 

Tobago, Yeni Zelanda, Avustralya ve ngiltere. 
 
Üye ülke temsilcileri her y l bir üyenin ev sahipli inde toplanmakta, ombudsmanl k 

uygulamalar yla ilgili çe itli konular , bireysel sunumlar ve paneller yoluyla ele alarak 
tart maktad r.  

 
2015 y l nda Finlandiya’n n ba kenti Helsinki’de, 2016 y l nda ise Ermenistan’ n 

ba kenti Erivan’da düzenlenen her iki konferansta görü ülen konular göz önünde 
bulunduruldu unda, dünyadaki finansal hakemlik uygulamalar n n ba l ca iki yakla ma göre 
yürütüldü ü anla lmaktad r: 

 
 Mikro ölçekte ihtilaf n çözülmesi  
 Makro ölçekte finansal fark ndal k ve tüketicinin korunmas   

 
Küresel ölçekte INFO Network üyesi tüm kurumlar n dolayl  ve do rudan verdi i 

mesajlardan, finansal ombudsmanl k kurumlar n n ana misyonlar n n, tüketicilerin bireysel 
ölçekte finansal sorunlar n n çözülmesi oda ndan, finansal e itim ve finansal fark ndal k 
alan na do ru a rl k kazanmaya ba lad  anla lmaktad r. Bu durumun ba l ca göstergeleri 
unlard r: 
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- Finansal ombudsmanl k hizmeti veren kurumlar, düzenleyici otorite ile çok yak n 
çal makta ve i birli i yapmaktad rlar. htiyaç duyulan düzenleme konular nda, ilgili devlet 
kurumuna düzenli geribildirimde bulunmaktalar ya da otorite bu bilgiyi finansal ombudsmanl k 
kurumundan talep etmektedir. Bu türlü bir i birli i eksikli ini ya da yetersizli ini, toplam süreç 
eksikli i olarak de erlendirmektedirler. 

 
- Geribildirim mekanizmas n  hem özel hem genel olarak i letmektedirler: Bir yandan 

“name & shame” (if a et & utand r) uygulamas  ile halka aç k bilgi sunarlarken di er yandan, 
belirli bir finans kurumu özelinde tutulan veriler yoluyla firma ölçe inde iyile tirme 
yap lmas na katk  sa lamaktad rlar.  

 
- Tan n rl a çok önem verilmektedir ve düzenli anketler yoluyla veri toplanmakta ve 

ikayetlerin e ilimi ara t r lmaktad r. Ba ka bir deyi le, faaliyetlerine sadece ba vuru 
sonuçlar ndan elde edilen rapor verilerine göre de il, halktan toplanan verilerin sonucuna 
bakarak da yön vermekte, kar la t rma yapmaktad rlar. 

 
Tüm dünyada, ba ms z kurumlar arac l  ile finansal ombudsmanl k hizmeti veren 

kurumlar belirli prensiplere uymay  taahhüt etmi ler,  effafl k, tarafs zl k, ba ms zl k, adalet, 
gizlilik vb ba l klar alt ndaki bu prensipleri, süreçlerinin ortak birer kalite standard  olarak 
uygulamaktad rlar.  

 
6. Öneriler 
 
Küresel uygulamalardaki iki temel yakla ma göre k yaslama yap ld nda, “mikro 

ölçekte ihtilaf n çözülmesi” yakla m , TBB ve TKBB Hakem Heyeti uygulamas n n da 
temelini olu turmaktad r. Finansal fark ndal k konusu ise, ülkemiz genelinde çe itli kamu 
kurumlar , bankalar n münferit projeleri ve sivil toplum kurulu lar  eliyle yürütülen 
çal malarda ele al nmaktad r. Türkiye bankac l k sektörü kimi zaman münferit bankalar, kimi 
zaman TBB arac l  ile bu çal malara katk  sa lamakla beraber, sektör taraf ndan henüz 
TBB ce TKBB Hakem Heyetleri uygulamas  gibi sistematik ve resmi bir mesleki iç disiplin 
olarak ele al nm , mü terilerin e ilimlerinin bu amaçla izlenmesine odaklanm  özel bir proje 
/ çal ma bulunmamaktad r. 

 
Bununla birlikte, bireysel mü terileriyle ilgili 2008 - 2012 y llar  aras nda sorun 

ya amaya ba lamalar  üzerine bankalar, bu sorunlara ili kin yap lan çe itli çal malar n 
sonucunda bireysel mü terilerinin en çok ücret ve komisyonlarla ilgili konularda ikayet 
ettiklerini, bu durumun ba l ca nedeninin ise bilgilendirme ve onay eksikli ine dayand n  
belirlemi lerdir.  

 
Türkiye bankac l k sektörünün, bireysel mü terilerle ya anan ihtilaflar n çözümü 

konusunda ald  tedbirler de di er ülke uygulamalar n n rotas  olan finansal fark ndal k ve 
finansal okuryazarl k alanlar na do ru evrilmektedir. Bu yoldaki nihai hedef, INFO Network 
toplulu una üye ülkelerde oldu u gibi, ba ms z bir finansal ombudsmanl k kurumu 
olu turulmas  ve finansal fark ndal n tabana yay lmas  olacakt r. TBB taraf ndan 2014 
y l nda BDDK rehberli inde yap lan bir çal mada, Bankac l k Kanunu’nda de i iklik 
yap larak, 5684 say l  Sigortac l k Kanun’un “Sigortac l kta tahkim” ba l kl  30’uncu 
maddesinde Sigorta Tahkim Komisyonu’nun görev ve yetkilerini düzenleyen mevzuata 
benzer bir de i iklik yap larak ba ms z bir finansal tahkim kurumu olu turulmas  konusunda 
taslak bir metin olu turulmu  ve BDDK görü üne sunulmu tur. Söz konusu Kanun de i iklik 
önerisi, sektöre ili kin di er Kanun de i iklik önerileri ile beraber izlenmektedir. 

 
Gelecek on y l içinde, finansal fark ndal n tabana yay larak etkinli inin artt r lmas  

yolunda dö enmeye ba lanan kilometre ta lar n n u basamaklarla devam etmesi 
beklenebilir: 
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Genel lem artlar  Projesinin Hayata Geçmesi 
 
- Türkiye Bankalar Birli i Yönetim Kurulu’nun 21 Ekim 2014 tarihli karar  ile bankalar n 

bireysel mü terileriyle akdettikleri genel i lem artlar  sözle melerinin ortak bir metin haline 
dönü türülerek k salt lmas  ve basit, anla l r ortak bir metin haline dönü türülmesi projesi, 
Rekabet Kurumu taraf ndan, metnin hukuki tasar m na ili kin baz  teknik gerekçelerle kabul 
edilmemi  olmakla birlikte BDDK rehberli inde, Rekabet Kurumu’nun gerekçeli karar  
do rultusunda revize edilebilir. Söz konusu uygulaman n hayata geçmesi halinde bankalar, 
bir yandan kolay, anla l r, k sa ve basit bir sözle me yoluyla para yat rma para çekme gibi 
temel bankac l k ürünleri konusunda mü terilerini bilgilendirirlerken, uzla  sa lanan 
konularda da uygulama birli i olu turmu  olacaklard r.  

 
- Ortak genel i lem artlar  projesinin devam nda ise, her bir ürün ya da hizmete özel 

olu turulmu  ayr  bir sözle me uygulamas na geçilerek, bankalar n bireysel mü terilerinin, 
sözle me imzalama a amas nda o ürün ya da hizmete özel bilgilendirmesi sa lanacak ve 
baz  ana ba l klara dikkat çekilerek, finansal fark ndal k aç s ndan önemli bir ad m at lm  
olacakt r. 

 
Finansal Tahkim Olu turulmas  
 
- Ba ms z bir finansal tahkim kurumu olu turma projesinin, kamu sektörünün 

önceliklerine ba l  olarak yak n zamanda gerçekle tirilmemesi halinde, konusunda uzman 
bankac lardan olu an TKBB ve TBB Hakem Heyetlerinin birle tirilerek, TBB’nin e-Devlet 
Kap s  üzerinden ba latt  uygulamaya, BDDK ve kat l m bankalar  da dahil edilerek, banka 
mü terilerinin TC Gümrük ve Ticaret Bakanl na ba l  Tüketici Hakem Heyetleri yerine, 
sektörün kendi merkezi çözüm platformuna daha güçlü bir ekilde yönlendirilmesi 
sa lanabilir. Nitekim, 14 May s 2013 tarihinde yürürlü e giren Mü teri ikayetleri Hakem 
Heyetinin Olu umu Çal ma Esas ve Usulleri Hakk nda Tebli ’de, mü teri lehine verilen 
kararlara bankalar taraf ndan uyulmamas n n yapt r ma ba lanmas  konusunda, 14 May s 
2013 tarihinden önce yürürlükte bulunan düzenlemeye göre yap lan de i iklik, sektörün, 
bankalar n bireysel mü terilerinin ikayetlerinin, sektörün kendi uzmanlar  taraf ndan ele 
al n p çözüme kavu turulmas  konusundaki tercihinin ve çabas n n bir göstergesidir. 

 
Tüketici Hakem Heyetleri Uygulamas n n yile tirilmesi 
 
- Ba ms z bir finansal tahkim kurumu ya da uluslararas  uygulamalardaki ad  ile 

finansal ombudsmanl k kurumu olu turulmas na dair ihtiyaç; Türkiye’de bu alandaki iki resmi 
uygulama olan TBB - TKBB Hakem Heyetleri ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanl ’na ba l  
Tüketici Hakem Heyeti uygulamalar n n her ikisinin birden mevzuat aç s ndan çe itli 
eksikliklerinin olmas ndan kaynaklanmaktad r. Söz konusu iki resmi uygulama birbiri ile 
kar la t r ld nda;  

 
TBB – TKBB Hakem Heyetleri, TBB ve TKBB nezdinde faaliyette bulunmalar  

nedeniyle ba ms z de ildir. Buna kar n, ihtilafa konu ba vurular, aralar nda iki BDDK 
temsilcisinin de bulundu u, konusunda uzman deneyimli bankac lar ve banka hukukçular  
taraf ndan karara ba lanmaktad r. Ancak bu kararlar yarg  karar  hükmünde de de ildir ve 
mü teri lehine oldu unda belirli bir limite kadar banka taraf ndan uygulanmaz ise, ilgili Birlik 
Yönetim Kurulu’nun bankaya uygulayaca  para cezas na konudur ve devam nda banka 
yarg ya ba vurabilir. 

 
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanl ’na ba l  Tüketici Hakem Heyeti uygulamas  ise,  

tüketicileri ilgilendiren bir çok sektör için yurt sath nda Valilik ya da Kaymakaml klar nezdinde, 
6502 Say l  Kanun’a dayan larak olu turulmu  genel bir yap lanmad r. Bu Heyetlerde, 
ba vuruya konu i lemle ilgili sektör temsilcisinin bulunmas  zorunlu de ildir, sadece uzmanl k 



Bankac lar Dergisi 

143 

görü üne ihtiyaç duyulmas  halinde bilirki i tayin edilmektedir. Söz konusu veriden hareketle 
bankac l k sektörüyle ilgili yap lan ba vurular n tamam na yak n bölümünün uzman görü üne 
dayanmadan karara ba land  sonucuna ula labilir. TBB bu sebeple Tüketici Hakem 
Heyetleri hakk nda 2015 y l nda, bankac l k alan nda yap lan düzenlemeleri göz ard  ederek 
karar verdikleri için suç duyurusunda bulunmu tur.  
 
Tablo 4 : Tüketici Hakem Heyetlerine Yap lan Ba vurular 

 
 
 

Y l 

Tüketici Hakem 
Heyetlerine Yap lan 
Toplam Ba vurular 

Tüketici Hakem Heyetlerine Yap lan 
Ba vurular çinde Bankac l k 

Sektörüne Yap lan Ba vuru Adedi 

Bankac l k Sektörü 
Ba vurular n n 
Mü teri Lehine 

Sonuçlanma Oran  
2015 3.118.842  2.879.627 (% 92) ---- 
2016 1.408.204 1.039.032 (%74) % 89,27 
 
Kaynak: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanl   
 

Tüketici Hakem Heyetleri uygulamas n n iyile tirilmesi gereken ba l ca yönü, Heyet 
olu umunda sektörel uzman üyeli ine duyulan ihtiyaç ile s n rl  de ildir. Söz konusu 
uygulaman n merkezi bir operasyonel takip sürecine sahip olmamas  nedeniyle hataya 
ve/veya suistimale aç k taraf  da bulunmaktad r. Örnek vermek gerekirse, belirli bir bankac l k 
i lemi hakk nda belirli bir Heyete ba vuruda bulunan bir mü teri, ayn  i lemle ilgili olarak 
ba ka bir Heyete daha ba vurup yeniden talepte bulunabilir.  Böyle bir durumda takip 
sorumlulu u sadece Bankaya aittir. Bankalar taraf ndan kar la lan bir di er çarp c  
olumsuzluk ise, Tüketici Hakem Heyetleri taraf ndan karar içeri inin olu turulmas  ve 
sonuçland rmas  süreçlerinde büyük operasyonel hatalara yer verilmesidir. Söz konusu 
Heyetler kimi zaman ba ka banka mü terisinin ba vurusu için savunma talep edebilmekte, 
ödeme yap lmas  yönünde karar verebilmekte ya da banka taraf ndan verilen olumsuz yan ta 
kar n ödeme karar n  göndermeye devam etmektedir.  

 
Tüketici Hakem Heyetleri uygulamas na ili kin yukar da yer verilen aksakl klar, 

kararlar n tamam na yak n bir bölümünün bankalar aleyhine sonuçlanmas na yol açmaktad r. 
Bu durum, söz konusu Heyetleri kamuoyu nezdinde bir “tahsilat merkezi”ne 
dönü türmektedir. Belirli bir tutar n alt nda kalan taleplerle ilgili olarak karar vermek üzere 
6502 Say l  Kanun kapsam nda yetkilendirilen ve ba lay c  karar verme yetkisine sahip olan 
bu Heyetlerin, uygulama süreçlerinde ve mevzuatlar nda iyile tirme yap lmadan, tarafs z ve 
adil olabileceklerinden söz etmek mümkün görünmemektedir. 

 
Raporlama Verilerinin Kullan lmas  
 
- Bankac l k ürün ve hizmetleriyle ilgili ikayetlerin resmi olarak raporlanmas  

konusunda kullan lan raporun format , bankac l k ürün ve hizmetleriyle ilgili ba vuru 
adetlerine göre, BDDK taraf ndan tasarlanm t r. Raporlamada kullan lan ürün ve konu gibi 
kriterlere, ikayetlerin tüketicinin hangi bilgi eksikli ine dayand , hangi finansal fark ndal k 
aç  sebebiyle meydana geldi ini te his etmeye yarayacak kriterler de eklenebilir.  

- Di er taraftan, saydaml k kriteri çerçevesinde “name & shame” (aç k et & mahcup  et) 
uygulamas na geçmi  birçok ülkeye k yasla ülkemizde, kamuoyuyla payla lan raporda 
banka isimleri kapal  oldu u gibi, sektörel sonuçlar da toplam genel ba l klar alt nda 
yay mlanmaktad r. 5411 Say l  Bankac l k Kanunu’nun 73’üncü maddesi gere ince, söz 
konusu raporun banka isimlerinin aç k olarak kamuoyuyla payla lmas  mümkün 
bulunmamaktad r. Bununla birlikte, böyle bir effaf uygulamaya geçi in de finansal 
fark ndal n artt r lmas na ya da ihtilaflar n çözümüne belirli bir katk s  olmayacakt r. Bunun 
yerine, rapor içeri inde baz  iyile tirmeler yap ld ktan sonra, gerek anket sonuçlar n n, gerek 
istatistiki verilerin girdi al narak, ne gibi yap sal de i ikliklere gidildi i konusunda kamuoyuna 
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bilgilendirme yap labilir. Bankalar n toplam ikayet say lar  ile mü teri adedi ve/veya ürün 
adedine göre birkaç çe it endeks olu turularak, ikayet adedi ile mü teri adedi/sat lan ürün 
adedi aras ndaki korelasyon izlemeye al nabilir. Böylece, “name & shame” uygulamas ndan 
çok daha etkili, yap sal bir geribildirim mekanizmas  olu turulabilir. 

 
Finansal fark ndal k parametrelerinin belirlenmesi 
 
- Temel finansal fark ndal k parametrelerinin, Türkiye bankac l k sektörü için neler 

olmas  gerekti i ve bu parametrelerin nas l ölçülüp izlenece i belirlenebilir. Bu 
parametrelerden ba l cas , en çok kullan lan ürün ve hizmetlerin temel kullan m amac  ile fiili 
kullan m biçimi aras ndaki farklar n tespitine yönelik yap lacak çal malar olabilir. Örnek 
vermek gerekirse, bir ödeme arac  olan kredi kart n n, kredi arac  olarak kullan lma hacmi 
izlenebilir. Bankalararas  Kart Merkezi A. .’den edinilen verilere göre taksitli al veri lerin 
toplam kart harcamalar  içindeki pay n n geli imi 2013-2016 y llar  aras nda a a daki gibi 
olmu tur: 

 
Taksitli Al veri  Tutar  (Milyar TL) ve Taksitli Al veri lerin Kredi Kart  

Harcamalar  çindeki Pay n n Geli imi  

Tablo: 5 

 
 
 

- BDDK taraf ndan 2007 y l nda yay mlanan Banka Kartlar  ve Kredi Kartlar  Hakk nda 
Yönetmelikle belirlenen, kredi kartlar yla gerçekle tirilecek mal ve hizmet al mlar  ile 
nakit çekim i lemlerine ili kin getirilen taksitlendirme süresi k s tlamas n n söz konusu 
grafik verilerine etkisi de göz önünde bulundurularak, 2014 - 2016 y llar  aras nda, 
banka mü terilerinin kartla yap lan i lem hacminde art  meydana gelirken, bu i lem 
hacmi içindeki taksitli harcama miktar  yatay seyretmi tir. BDDK’n n 27 Eylül 2016 
tarihinde söz konusu düzenlemeye ili kin yapt  de i iklik ile belirli ürünlerin 
sat ndaki taksit say s n n artt r lmas n n 2017 y l ndaki etkileriyle beraber yap lacak 
de erlendirmede, söz konusu oran n gelecek y llarda da a a  inmesi ya da en 
az ndan yatay seyrin devam etti inin görülmesi halinde, kredi kart n n bir kredi arac  
olarak de il, bir ödeme arac  olarak alg lanmaya ba land ndan söz etmek mümkün 
olabilir. 

 
- Finansal fark ndal k göstergesi olarak izlemeye al nabilecek bir di er veri ise, tüketici 

kredileri hacminin art  kaydederken, toplam tüketici kredileri borç stoku içindeki 
sorunlu kredi pay nda azal  meydana gelmesinin, halk n bilinçli tercihler yoluyla 
borçlanmaya yönelmeye ba lad n n i areti olarak de erlendirilebilir. Ku kusuz böyle 
bir de erlendirmeyi, ülkenin ekonomik ko ullar ndaki di er geli melerle beraber 
yapmak daha rasyonel olacakt r. 

- % 8 

% 18 
% 12 
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7. Sonuç 

 
Bankalar n, bir yanda bireysel mü terileriyle ya ad klar  sorunlar  belirlemekte ve 

yap sal tedbirler alarak bilgilendirmeye ili kin uygulama de i ikli ine gitmekte gecikmeleri, 
di er yanda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanl ’na ba l  Tüketici Hakem Heyetlerinin “bir 
tahsilat merkezi” gibi faaliyette bulunmalar , bireysel mü teri ikayetlerinin genelle mesine, 
“her mü terinin bankadan alaca  var” yönünde yanl  bir alg n n olu mas na yol açm t r.  

 
Bununla birlikte, her mü terinin ortak sorunu gibi bir e ilim olu mas na yol açan ihtilaf 

konular , 2013 y l ndan itibaren al nan yap sal tedbirler sonucunda, 2014 y l ndan ba layarak 
azalma kaydetmi tir. Bu tedbirler; sunulan hizmetlerin, mü terilerin bilgilendirilmesi ve 
finansal fark ndal klar n n artt r lmas na hizmet etti i kadar, temel alanlarda bankalar aras  
uygulama birli inin sa lanmas na da yard mc  olmu tur. Mikro ölçekte banka mü teri 
ili kisine etki eden tedbirler, makro ölçekte bireysel mü teriler üzerinde etkili olan ba ta T.C. 
Gümrük ve Ticaret Bakanl ’na ba l  Tüketici Hakem Heyetleri gibi ba l ca toplumsal 
aktörlerin kamuoyu üzerindeki, bankalar n ücret komisyon uygulamalar yla ilgili yönlendirme 
gücünü zay flatm t r.  

 
Bireysel bankac l k mü teri ikayetlerinin azalmas nda, Dan tay dari Dava Daireleri 

Kurulu’nun hesap i letim ücretinin al nmas n n yürütmesinin durdurulmas na ili kin 18 Kas m 
2015 tarihli karar n n da önemli bir rol oynad  göz önünde bulundurulmal d r. Söz konusu 
karar  takiben bankalar, kesin karar verilinceye kadar hesap i letim ücreti al nmas n  
durdurmu lard r. Karar n uygulanmas n n geçerli olaca  tarih konusunda bankalar aras nda 
görü  ayr l  olu makla beraber, tüketici aç s ndan yeni itirazlar n önü kesilmi tir. Bu durum, 
Dan tay dari Dava Daireleri Kurulu karar n n, bireysel bankac l k ikayet say lar  üzerinde 
palyatif bir etki yaratt  sonucunu i aret etmektedir. Nitekim,  2015 y l  toplam ikayet 
ba vurular  içindeki hesap i letim ücretinin pay  yüzde 9,8 iken, bu oran 2016 y l nda yüzde 
2,8’e gerilemi tir. 

 
Tüm bu geli melere kar n, sektörün, bireysel mü terilerine sundu u ürün ve hizmet 

uygulamalar nda yer verdi i iyile tirmelerin, son iki y ll k verilere bakarak sorunlar  azaltmaya 
ba lad n  söylemek için ihtiyatl  olmakta yarar görülmektedir. Dü ü  seyrine geçen ihtilaf 
konular n n, yerlerini, geli en teknolojiye ba l  olarak bankalar n ç kard klar  yeni ürün ve 
hizmetlerden kaynaklanan doland r c l k gibi konu ba l klar na b rakmalar  da ihtimal 
dahilindedir. 
 
Sonuç olarak; 
 
- bankac l k sektörü, ürün ve hizmetlerin kullan m , fiyatlama politikas  vb. konularda 

mü terilerin bilgilendirilmesi için yap sal tedbirler ald  gibi, bu ürün ve hizmetlerin 
teorik amac na uygun ekilde kullan lmas  için bilinçlendirilmesine de a rl k vermeye 
ba lam t r. 

- Türkiye’de bireysel bankac l k ikayetlerine ili kin say sal verilerdeki gerilemenin, azal 
bir ivmeyle de olsa devam etmesi beklenmektedir.  

- Bankalar, yap sal tedbir alan ndaki çal malar na, finansal bilinç düzeyinin artt r lmas  
yönünde yap lacak çal malar da ekleyecektir.  

 
Gelecek on y lda, bankac l k sektörünün finansal fark ndal k göstergelerini 

belirleyecekleri, izleyecekleri ve mü terilerine yans mas n  ölçmeye ba layacaklar  bir dönem 
olacakt r. 
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Bu a amaya gelindi inde ancak, bireysel mü terilerin ihtilaflar  çe itlenip, sektörel 
seviyeden kurumsal seviyeye inmeye ba layacak ve her bankan n kendi iç süreç ve 
dinamikleri ile çözülebilir hale dönü ecektir.
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Dipnotlar 

1  TC Gümrük ve Ticaret Bakanl ’na ba l  faaliyet gösteren Tüketici Hakem Heyetleri’ne bankalar hakk nda 
yap lan ikayetler de, ilgili Bakanl k taraf ndan istatistiki veri olarak tutulmaktad r ancak, söz konusu veriler, 
sektörel bazda kamuoyuna ilan edilmemektedir.

2  Ülkemizde bireysel bankac l k ikayetlerine ili kin de erlendirmelere yer verilen bu yaz da öne sürülen 
görü ler, analiz edilen say sal veriler; görev, yetki ve sorumluluklar  bak m ndan ayn  Kanun ve di er 
Kanunlara ili kin haz rlanan bir çok ortak alt düzenlemeye tabi olan TBB ve TKBB’den, toplam bankac l k 
pazar büyüklü ünün yüzde 95’ine sahip olan TBB verileri esas alarak haz rlanm t r.
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