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Ekonomik Büyümeye Katkı Hesaplamaları  

Dr. Özlem Yiğit*    
                                  Dr. N. Alpay Koçak

Öz

Gayri safi yurtiçi hasıladaki (GSYH) değişim ile ifade edilen ekonomik büyümenin doğru bir 
şekilde analiz edilebilmesi için, üretim ve harcama bileşenlerinin söz konusu büyümeye ne kadar katkı 
yaptığının anlaşılması oldukça önemlidir. 2017 yılı Ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu, ulusal 
hesaplar sisteminde yöntem değişikliğine giderek dönemsel ve yıllık hesaplarda zincirlenmiş hacim 
endeksi hesabına geçmiştir. Zincirlenmiş hacim endeksi hesabına geçilmesiyle oluşan en önemli 
farklılık GSYH alt bileşenlerinin zincirlenmiş hacim büyüklüklerinin toplamının, toplam GSYH’nın
zincirlenmiş hacim büyüklüğüne eşit olmamasıdır. Bu durumda ise katkı analizinin klasik yöntemle 
yapılması doğru sonuçlar vermeyebilir. Bu çalışma, ekonomik büyümeye katkı analizi hesaplama
yöntemlerini detaylı bir şekilde sunarak iktisadi birimlerin GSYH büyüme gelişmelerini daha sağlıklı 
analiz etmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Çalışmadaki ifade edilen görüşler tamamen yazarlara aittir ve Türkiye İstatistik Kurumu’nu 
bağlamaz.

Anahtar Sözcükler: Toplamsallık, Zincirlenmiş Endeksler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Katkı. 
JEL Sınıflandırması: C43.

Calculation of Contributions to Economic Growth 
Abstract 

It is important to understand how much the production and expenditure components contribute 
to growth, so that the economic growth expressed by the change in gross domestic product (GDP) can 
be properly analyzed. In January of 2017, the Turkish Statistical Institute moved to a method change 
in the system of national accounts and transferred it to the volume index calculation which is chained 
in quarterly and annual accounts. The most significant difference occurred by passing the chain 
volume index calculation is that the sum of the chain volume quantities of the GDP subcomponents 
does not equal the chained volume size of the total GDP. In this case, doing the contribution analysis 
with the classical method may not give correct results. This study aims to provide a more detailed 
analysis of the economic growth contribution analysis methods to contribute to a more healthy 
analysis of GDP growth developments by economic units. 

Keywords: Additivity, Chain Linked Index, Gross Domestic Product, Contribution. 
JEL Classification: C43.

I. Giriş

2017 yılı Ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu, ulusal hesaplar sisteminde revizyon 
gerçekleştirmiştir (Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2016). Bu çalışmalar kapsamında 2012 
arz-kullanım tablosu kullanılmaya başlanmış ve veri kaynakları güncellenmiştir. Ayrıca, 
bağımsız yıllık hesaplar ve kurumsal sektör hesapları oluşturulmuş ve dönemsel hesapların 
yapısı yenilenmiştir. Son olarak, bölgesel hesaplar il düzeyine indirgenmiş ve devlet mali 
hesapları uluslararası standartlarla uyumlaştırılmıştır (TÜİK, 2017). Bu çalışmaların arasında 
bulunan dönemsel ve yıllık hesapların revize edilmesi, veri kullanıcıları açısından önemli 
değişiklikler içermektedir. 

* Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK Uzmanı.
Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK Uzmanı.
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TÜİK tarafından yapılan revizyon ile dönemsel ve yıllık hesaplarda reel gelişmeleri 
ölçmek için sabit temel yıl fiyatları hesabından zincirlenmiş hacim endeksi hesabına 
geçilmiştir. Dönemsel ve yıllık hesaplarda kullanılan bu yeni yaklaşımda; fiyatların 
güncelliğini sağlamak için bir önceki yıla ait yıllık ortalama fiyatlar kullanılarak çeyreklik hacim 
değişimi hesaplanmaktadır. Böylelikle, temel yılı seçme problemi ortadan kalkmakta ve her 
yıl için temel yıl bir önceki yıl olmaktadır. 

  
TÜİK’in zincirlenmiş hacim endeksi hesabına geçmesiyle oluşan en önemli farklılık 

gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) bileşenlerinin zincirlenmiş hacim büyüklüklerinin toplamının 
GSYH’nin zincirlenmiş hacim büyüklüğüne eşit olmamasıdır. Yazında “toplamsallık sorunu” 
olarak ifade edilen bu durumda, zincirlenmiş hacim endeksinde alt kalemlerin katkıları klasik 
yöntemle hesaplanamamaktadır. Klasik yöntem olarak adlandırılan yöntem kısaca sektör 
büyümesi ile sektörün toplam içindeki oranının çarpımını ifade etmektedir. Ancak bu yöntem, 
yukarıda da belirtildiği üzere, zincirleme sürecinin yapısı gereği toplamsallığın 
sağlanamaması nedeniyle yanıltıcı sonuçlar verebilmektedir (Tuke, 2000, s.28). 

  
Zincirlenmiş GSYH’daki katkı hesabı, kullanılan zincirleme yöntemine bağlı olarak 

değişmektedir. Türkiye, Avrupa ülkeleri gibi zincirlenmiş Laspeyres endeksi kullanırken, 
Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri zincirlenmiş Fisher endeksi yöntemini kullanmaktadır. 
Dolayısıyla, her bir zincirleme yöntemi birbirinden farklı katkı hesabı yaklaşımı 
gerektirmektedir (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı [OECD], 2006b, s.3). 

 
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kullanılan Laspeyres hacim ölçümünde yıllık 

ekonomik büyümeye katkılar kolaylıkla hesaplanabilse de, çeyreklik ve bir önceki yılın aynı 
dönemine göre ekonomik büyümeye katkıların hesaplanabilmesi daha karmaşık 
hesaplamalar yapılmasını gerektirmektedir (Tuke, 2000; Uluslararası Para Fonu [IMF], 
2001). Bunun nedeni, her bir alt kalemin toplam içindeki ağırlığının dönemsel olarak doğru bir 
şekilde belirlenememesidir (OECD, 2006a). Ekonomik büyümeye katkı hesabı konusunda 
ülkeler arasında da üzerinde uzlaşılmış bir yöntem bulunmamaktadır (Belçika Merkez 
Bankası [BNB], 2010). Örneğin, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler, alt 
kalemlerin katkılarının toplamının toplam ekonomik büyümeye eşit olabilmesi için, düzenli 
olarak referans yıl güncellemesi yapmaktadır OECD (2006b, s.3). Ancak bu durum alt 
kalemlerin (büyüme oranlarını değiştirmeyecek şekilde) seviye değerlerinin sürekli revize 
edilmesini gerektirmektedir. Sürekli revizyon yapmak istemeyen ülkeler ise, ekonomik 
büyümeye katkı hesabında birinci yılın fiyatlarıyla değerlenmiş ikili yılları kullanarak sorunun 
üstesinden gelmeye çalışmaktadırlar. Diğer taraftan bu hesaplama şekli kamuoyu tarafından 
tekrar edilmesi açısından oldukça karmaşık teknikler içermektedir.  

 
Yazında zincirlenmiş fiyat ve hacim endekslerinde toplamsallık sorunundan 

kaynaklanan katkı hesabı probleminin çözümüne yönelik az sayıda çalışma bulunmaktadır. 
Ehemann, Katz ve Moulton (2002) çalışmasında Hillinger (2001) çalışmasındaki yöntem 
kullanılarak zincirlenmiş Fisher endeksinde ekonomik büyümeye katkı hesabı detaylı bir 
şekilde ortaya konmuştur. Fransa İstatistik Kurumu [INSEE] (2007) ve Cobb (2013) 
çalışmalarında ise zincirlenmiş Laspeyres endeksindeki katkı hesabı problemine çözüm 
üretilmeye çalışılmıştır. Cobb (2013) çalışmasında önerilen yöntemde bir sektörün bir önceki 
yılın aynı dönemine göre GSYH büyümesine katkısı herhangi bir yıl için o sektörün yıllık 
toplam katkısıyla tutarlı sonuç vermekteyken INSEE (2007) çalışmasında kullanılan 
yöntemde yatay kesitte toplamsallık sağlanmakla beraber yıllık katkıyla tutarlılık 
sağlanamamaktadır (Cobb (2013, s.7). 

 
 
Yerli yazında katkı hesabı konusundaki tek çalışma Atuk ve Sevinç (2012) tarafından 

yapılmıştır. Çalışmada; enflasyon sepetinde bulunan maddelerin fiyat ve ağırlıkları 
kullanılarak zincirleme endeksle hesaplanan enflasyon durumunda katkı hesabının nasıl 
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yapılacağına dair uygulamalar verilmiştir. Ancak, enflasyon hesabında kullanılan zincirleme 
endeks yapısı ile GSYH hesabında kullanılan zincirleme endeks yapısı birbirinden tamamen 
farklıdır. Enflasyon hesabında bir önceki yılın Aralık ayı fiyatları kullanılarak zincir kurulurken, 
GSYH hesabında bir önceki yıl ortalama fiyatlarından zincir kurulmaktadır. Dolayısıyla 
ekonomik büyümeye katkılar Atuk ve Sevinç (2012) tarafından gösterilen yöntemlerle 
hesaplanamamaktadır. Bu çalışma, kamuoyu ile paylaşılan cari ve zincirleme hacim 
büyüklükleri kullanılarak yılık ekonomik büyümeye ve bir önceki yıllın aynı dönemine göre 
ekonomik büyümeye katkıların sağlıklı bir şekilde hesaplanmasını amaçlamaktadır.  

 
II. Zincirlenmiş Hacim Endeksi 
 
Dönemsel GSYH’nın hacim büyüklükleri yıllık olarak zincirlenmektedir. Zincirleme 

işleminde, önceki yıl ağırlıklarının kullanılması üç yöntemle yapılabilmektedir. Bunlar; yıllık 
çakışma yöntemi (Annual Overlap-AO), bir dönemin çakışması (One-Quarter Overlap-QO) 
ve bir önceki yılın aynı dönemiyle bağlantı (Over-the-Year) yöntemleridir (Avrupa Komisyonu, 
2010, s.317). 

 
Türkiye İstatistik Kurumu dönemsel GSYH’nın zincirlenmiş hacim büyüklükleri için yıllık 

zincirlemede AO metodunu kullanmaktadır. AO yöntemi genellikle dünyada dönemsel GSYH 
için kullanılırken,  QO yöntemi fiyat endeksleri için kullanılmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu 
da TÜFE ve Yİ-ÜFE serilerinde QO yöntemini kullanmaktadır. Dönemsel GSYH için 
kullanılan AO yönteminde her dönem için tahminler, bir önceki yılın yıllık ortalama fiyatlarıyla 
ağırlıklandırılarak elde edilmektedir. Önceki yıl fiyatlarıyla elde edilen yıllık değer, bağlantı 
faktörü olarak kullanılmaktadır. Zincirlenmiş serilerin oluşturulması için bu büyüklüklerin 
önceki yıl fiyatlarıyla dönemlik hacim değerlerine ve yıllık cari fiyatlarla değerlerine ihtiyaç 
duyulmaktadır (IMF, 2001). AO yönteminde dönemlik hacim değerleri bağımsız yıllık 
değerlerle uyumlu olarak elde edilir. Bu yöntemde, mevcut dönemin değeri, bir önceki yılın 
ortalama seviyesiyle karşılaştırılmaktadır. 

 
Zincirlenmiş toplam büyüklüklerde fiyat yapısının yıllık olarak değişmesi bu 

büyüklüklerin yapısının sadece miktar değişimlerine değil fiyat değişimlerine de bağlı 
olmasına yol açmaktadır. Fiyat boyutu, zincirlenmiş büyüklüklerde toplamsallık sorununun da 
temel nedenidir. Bu nedenle katkı hesaplamalarında bu durum dikkate alınmalıdır. Bu 
bölümde öncelikle zincirlenmiş dönemsel toplam büyüklük alt bileşenlerine ayrıştırılacak, 
sonrasında alt bileşenlerdeki değişimlerin toplam büyüklüğün değişimleri üzerindeki etkileri 
araştırılacaktır. 

 
Bir önceki yıl fiyatlarıyla tanımlanan büyüklüklerde yatay kesitte toplamsallık 

sağlanmaktadır yani toplam büyüklüğün değeri bileşenlerin toplamına eşittir. Bu özellik 
kullanılarak zincirlenmiş toplam büyüklük ve alt bileşenleri önceki yıl fiyatlarıyla ifade 
edilebilirse, toplam büyüklüğün değeri alt bileşenleri cinsinden gösterilebilir.  

 
Herhangi bir  döneminde toplulaştırılmış zincirlenmiş hacim verisi ; bir önceki yılın 

zincirlenmiş hacim ortalamasına  bölünüp bir önceki yılın nominal ortalamasıyla 

çarpıldığında, bu veri  döneminde önceki yılın ortalama fiyatlarına göre ifade edilmiş 
olur. 

 

 (1) 

(1) numaralı denklikte  , döneminde bir önceki yılın ortalama fiyatlarına göre 
toplulaştırılmış veriyi ve , örtük fiyat deflatörünü ifade etmektedir.  
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Toplulaştırılmış büyüklük ’nin tane alt bileşenden oluştuğu varsayılsın. Bu durumda 
(1) numaralı denklik kullanılarak  adet bileşenin her biri herhangi bir  döneminde bir önceki 
yılın ortalama fiyatlarına göre (2) numaralı denklikteki gibi gösterilebilir. 

 
 

 (2) 

  
(2) Numaralı denklikte ,   döneminde zincirlenmiş bileşeni; ,  bileşenin bir 

önceki yıldaki yıllık ortalamasını; ise  bileşenin bir önceki yıldaki nominal değerinin 
yıllık ortalamasını temsil etmektedir. 

 
Yatay kesitte önceki yıl ortalama fiyatlarıyla ifade edilen  ve alt bileşenler arasındaki 

toplamsallık veriyken (3) numaralı denklik elde edilebilir. 
 

 (3) 

  
Diğer taraftan (1) numaralı eşitlik yeniden düzenlendiğinde (4) numaralı eşitliğe ulaşılır. 
 

 

 

(4) 

  
 (3) ve (4) numaralı eşitlikler kullanılarak zincirlenmiş toplam , alt bileşenleri 

cinsinden (5) numaralı eşitlikteki gibi gösterilebilir. 
 

 

 (5) 

  
(5) numaralı eşitlikte her bir alt bileşenin toplam içindeki ağırlığı, alt bileşenlerin ve 

toplam büyüklüğün örtük fiyat deflatörlerinin oranı olarak ifade edilebilmektedir. Böylece 
göreli fiyatlardaki değişimin toplam büyüklüğün yapısını nasıl etkilediği görülebilmektedir. 

 
III. Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Ekonomik Büyümeye Katkı Hesabı  
 
Bu çalışmada katkıların hesaplanmasında Cobb (2013) çalışmasındaki yöntem 

benimsenmiştir. Göreli fiyatların sabit kaldığı varsayımıyla (5) numaralı eşitlikteki toplamsallık 
ilişkisi kullanılarak alt bileşenlerin GSYH’nın bir önceki yılın aynı dönemine göre büyümesine 
katkıları  (6) numaralı eşitlikteki gibi hesaplanabilir. 

 

 (6) 
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(6) numaralı gösterimde    ve   sırasıyla  ve dönemlerinden bir önceki 
yıldaki zincirlenmiş toplam büyüklük için örtük fiyat deflatörlerini temsil ederken  ve 

  sırasıyla  ve  dönemlerinden bir önceki yıldaki zincirlenmiş  alt bileşeni için örtük 

fiyat deflatörlerini temsil etmektedir. Dolayısıyla  koşulunun 
sağlandığı yani göreli fiyatların değişmediği koşullarda (6) numaralı katkı eşitliği geçerlidir. 

 
Diğer taraftan, zincirlenmiş GSYH ve alt bileşenlerinde göreli fiyatlar sadece temel yıl 

ve temel yıldan sonraki yılda birbirine eşittir. Dolayısıyla (6) numaralı eşitlik göreli fiyatların 
değiştiği ardışık yıllarda GSYH’nın bir önceki yılın aynı dönemine göre büyümesine alt 
bileşenlerin katkılarının hesaplanması için uygun değildir. Yatay kesitte toplamsallığın 
sağlanabilmesi için eşitliğe bir düzeltme faktörü eklenmelidir. Düzeltme faktörü eklenmiş katkı 
formülü (7) numaralı eşitlikte sunulmuştur. 

 

 (7) 

  
 (7) numaralı gösterimde  , döneminde zincirlenmiş toplam büyüklüğü;  ve 

 sırasıyla  alt bileşenin  ve  dönemindeki zincirlenmiş hacim değerlerini;  ise 
 döneminden bir önceki yıldaki  alt bileşenin yıllık ortalamasını temsil etmektedir.  

 
IV. Yıllık Ekonomik Büyümeye Katkı Hesabı 
 
Alt bileşenlerin toplam büyüklüğe katkılarını yıllık düzeyde ölçmek için (1) ve (2) 

numaralı denkliklerden faydalanılabilir. Bu denklikler alt bileşenler ve toplam büyüklük 
itibarıyla yıl ortalamaları olarak ifade edildiğinde (8) ve (9) numaralı denklikler elde edilir. 

 

 (8) 

  

 (9) 

  
(9) numaralı denklik alt bileşenler kullanılarak elde edilmek istenirse (10) numaralı 

gösterimdeki gibi ifade edilebilir. 
 

 

 

(10) 

  

(10) numaralı gösterimde   olduğuna dikkat 
edilmelidir. (8), (9) ve (10) numaralı denklikler kullanılarak  (11) numaralı eşitliğe kolaylıkla 
ulaşılabilir. 
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 (11) 

 
 
(11) numaralı gösterimde zincirlenmiş toplam büyüklüğün yıllık ortalama büyümesinin 

alt bileşenlerin yıllık ortalama büyümelerinin ağırlıklı toplamına eşit olduğu görülebilir. 
Buradan her bir  alt bileşenin toplam büyüklüğün yıllık değişimine katkısı (12) numaralı 
eşitlikte olduğu gibi hesaplanabilir.  

 

 (12) 

  
V. Üretim ve Harcama Yöntemlerine Göre Ekonomik Büyümeye Katkılar 
 
Bu bölümde, üretim ve harcama yöntemlerine göre GSYH’nın alt bileşenlerinin 

katkıları, 3. ve 4. bölümlerde anlatılan yöntem kullanılarak hesaplanmış ve bazı temel 
büyüklüklerin katkıları 2010-2016 yılları arasında tablo ve grafikler halinde sunulmuştur. 

 
Tablo 1 ve 2’de üretim ve harcama yöntemine göre bir önceki yıla ve bir önceki yılın 

aynı dönemine göre ekonomik büyümeye katkılar topluca verilmektedir.  
 

Tablo 1. Bir Önceki Yıla Göre Ekonomik Büyümeye Katkılar 

 
Kaynak: Yazarların hesaplamaları 

 

Tarım Sanayi İnşaat Hizmet
Net 
Vergi

Özel 
Tüketim

Kamu 
Tüketimi Yatırım

Stok 
Değişimi İhracat İthalat

2010 0.6 1.9 1.0 2.9 2.1 6.7 0.3 5.0 4.2 0.4 -4.6 8.5
2011 0.3 3.2 1.5 4.8 1.2 7.7 0.2 5.9 2.5 2.8 -3.9 11.1
2012 0.2 0.7 0.6 3.1 0.2 2.0 0.9 0.8 -2.6 3.3 -0.2 4.8
2013 0.2 1.7 1.0 4.1 1.5 4.9 1.1 3.8 -1.6 0.3 -2.3 8.5
2014 0.1 1.1 0.4 3.3 0.3 1.8 0.4 1.5 -0.6 1.8 0.1 5.2
2015 0.6 1.0 0.4 3.0 1.1 3.3 0.6 2.7 0.4 1.0 -0.5 6.1
2016 -0.3 0.9 0.6 1.3 0.4 1.4 1.0 0.9 1.4 -0.5 -1.0 2.9

ÜRETİM YÖNTEMİ BİLEŞENLERİ HARCAMA YÖNTEMİ BİLEŞENLERİ

GSYH



Bankacılar Dergisi 

9 

Tablo 2. Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Ekonomik Büyümeye Katkılar 

 
Kaynak: Yazarların hesaplamaları  

Üretim yöntemine göre GSYH’nın alt bileşenleri sunumda kolaylık olması amacıyla 
toplulaştırılmış ve hesaplanan yıllık ve bir önceki yılın aynı dönemine göre büyümeye katkılar 
Şekil 1’de verilmiştir. 

 
Şekil 1. Bir Önceki Yıla ve (sağdaki grafik) Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Ekonomik 
Büyümeye Ana Faaliyetlerin Katkıları 

 
Kaynak: Yazarların hesaplamaları 

 

Tarım Sanayi İnşaat Hizmet
Net 
Vergi

Özel 
Tüketim

Kamu 
Tüketimi Yatırım

Stok 
Değişimi İhracat İthalat GSYH

2010-Ç1 0.6 2.0 0.4 2.2 1.7 4.3 1.5 2.2 4.2 -1.3 -3.8 7.0
2010-Ç2 0.7 1.7 0.6 3.0 2.1 5.4 0.0 3.1 2.5 2.3 -5.2 8.1
2010-Ç3 0.8 1.3 1.7 3.0 1.9 8.7 0.2 6.6 -2.6 -0.4 -3.7 8.7
2010-Ç4 0.4 2.6 1.0 3.3 2.5 7.7 -0.4 7.4 -0.4 0.8 -5.4 9.7
2011-Ç1 -0.3 4.3 1.4 5.2 1.1 11.3 -0.8 7.0 0.4 2.1 -8.2 11.7
2011-Ç2 -0.3 3.5 1.6 4.8 1.9 9.5 0.7 8.1 -2.1 1.0 -5.7 11.5
2011-Ç3 0.5 3.2 1.4 4.8 1.8 6.0 -0.1 5.0 -1.2 4.9 -3.0 11.6
2011-Ç4 1.2 2.2 1.6 4.7 0.2 5.2 0.8 4.1 -2.8 2.7 0.0 9.9
2012-Ç1 0.3 1.5 0.5 3.5 1.0 2.4 1.1 1.5 -2.2 3.1 1.0 6.8
2012-Ç2 0.3 1.0 0.6 3.7 -0.6 1.1 0.9 0.1 -2.5 5.5 0.0 5.0
2012-Ç3 0.3 0.3 0.6 3.1 -0.6 1.5 1.4 0.6 -1.5 2.2 -0.7 3.6
2012-Ç4 -0.1 0.3 0.6 2.3 1.1 3.0 0.4 0.9 -1.9 2.7 -0.9 4.2
2013-Ç1 0.0 1.4 1.3 4.1 1.7 4.8 1.2 4.2 -1.5 1.6 -1.9 8.5
2013-Ç2 0.8 1.9 1.1 4.3 1.7 4.6 1.3 3.8 3.2 0.1 -3.1 9.8
2013-Ç3 0.6 1.8 1.1 4.1 1.3 5.3 1.1 3.9 0.8 -0.6 -1.5 8.9
2013-Ç4 -0.8 1.8 0.8 3.9 1.2 4.9 1.0 3.2 0.2 0.2 -2.7 6.9
2014-Ç1 0.1 1.7 1.4 4.9 0.6 1.8 1.1 3.7 -0.6 2.9 -0.2 8.7
2014-Ç2 -0.2 1.0 0.0 2.4 -0.3 1.3 -0.1 0.4 -1.6 1.5 1.4 2.9
2014-Ç3 -0.2 1.0 0.1 2.7 0.1 1.2 0.1 0.4 -0.2 1.9 0.2 3.7
2014-Ç4 0.6 0.9 0.3 3.6 0.6 3.0 0.8 1.6 0.4 1.1 -1.0 5.9
2015-Ç1 0.0 0.1 -0.2 2.7 0.8 3.8 -0.8 0.9 0.0 0.6 -1.0 3.5
2015-Ç2 0.3 1.1 0.8 3.4 1.6 4.2 1.0 3.9 -2.3 1.0 -0.7 7.2
2015-Ç3 1.9 0.7 0.3 2.2 0.8 2.2 0.1 2.5 0.0 1.2 -0.1 5.9
2015-Ç4 0.0 1.9 0.6 3.6 1.2 3.3 1.8 3.2 -1.9 1.2 -0.2 7.4
2016-Ç1 -0.2 1.7 0.4 2.2 0.3 0.6 1.4 1.9 1.1 0.3 -0.8 4.5
2016-Ç2 -0.2 1.2 1.3 2.3 0.6 2.5 2.0 1.2 2.0 -0.4 -1.9 5.3
2016-Ç3 -0.8 -0.1 0.3 -0.7 0.1 -1.0 0.7 0.1 1.6 -2.2 -0.5 -1.3
2016-Ç4 0.1 1.0 0.3 1.5 0.6 3.4 0.1 0.6 -0.4 0.5 -0.8 3.5

HARCAMA YÖNTEMİ BİLEŞENLERİÜRETİM YÖNTEMİ BİLEŞENLERİ
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Üretimin ana faaliyetlerine bakıldığında 2010-2016 yıllarında GSYH’nın ortalama olarak 
yüzde 6,7 büyümesinde en büyük katkıyı hizmet sektörünün (ortalama olarak yüzde 3,2) 
yaptığı görülmektedir. Söz konusu dönemde tarım sektörü büyümeye çok zayıf pozitif katkılar 
(ortalama yüzde 0,2) yaparken, 2016 yılında ilk kez büyümeye negatif katkı (yüzde-0,3) 
yapmıştır. 2011 yılındaki büyümeye yüzde 1,5 katkı, 2016 yılında ise yüzde 0,6 katkı yapan 
inşaat sektörünün katkılarının da yıllar itibarıyla azaldığı gözlemlenmektedir. Şekil 1’in sağ 
tarafında bulunan bir önceki yılın aynı dönemine göre ekonomik büyümeye katkılara 
bakıldığında, hizmet ve sanayi sektörlerinin ekonomik büyümeye sürekli pozitif katkılar 
yaptığı, tarım sektörünün ve net vergi kaleminin ise bazı dönemlerde negatif katkı yaptığı 
söylenebilir. Ekonominin yüzde 1,3 küçüldüğü 2016 yılı 3. çeyreğinde özellik tarım 
sektörünün (yüzde -0,8 katkı ile) küçülmede önemli rol oynadığı ve inşaat sektörünün pozitif 
(yüzde 0,3) katkı yaparak küçülmenin şiddetini azalttığı gözlemlenmektedir. 

 
Harcama yöntemine göre GSYH’nın harcama bileşenleri toplulaştırılarak hesaplanan 

yıllık ve bir önceki yılın aynı dönemine göre büyümeye katkılar Şekil 2, 3 ve 4’te verilmiştir. 
Toplulaştırma işleminde kullanılan sınıflamalarda farklılaştırmalar yapılarak okuyucunun katkı 
değerlerini farklı açılardan yorumlayabilmesi amaçlanmıştır. 

 
 
Şekil 2.Bir Önceki Yıla ve (sağdaki grafik) Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Ekonomik 
Büyümeye Kamu ve Özel Tüketimin Katkıları 

 
Kaynak: Yazarların hesaplamaları 

 
Şekil 2’de harcama yöntemi bileşenlerinden kamu ve özel tüketimin ekonomik 

büyümeye katkıları ön plana çıkarılmıştır. 2010-2016 yılları arasında özel tüketimin 
büyümeye olan (ortalama %4) katkısının, ekonomik büyümenin büyüklüğüne bağlı olarak 
zaman içinde azaldığı görülmektedir. Diğer taraftan 2012 yılı ve sonrasında kamu tüketiminin 
ekonomik büyümeye yüksek katkılar (ortalama yüzde 0,8) yaptığı görülmektedir. Şekil 2’nin 
sağ tarafında bulunan grafikte, özellik ekonomik büyümenin azaldığı 2011-2012 yıllarında 
kamu tüketiminin pozitif katkılarının güçlendiği ve 2016 yılı 3. çeyreğine kadar devam ettiği 
görülmektedir. Son olarak, 2016 yılı 4. çeyreğinde ekonomik büyümenin (yüzde 3,5) 
tamamına yakınının (yüzde 3,4) özel tüketimden kaynaklanması ve kamu tüketiminin 
büyümeye neredeyse katkı yapmaması (yüzde 0,1) dikkat çekicidir. 
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Şekil 3.Bir Önceki Yıla ve (sağdaki grafik) Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Ekonomik 
Büyümeye Harcama Kalemlerinin Katkıları 

 
Kaynak: Yazarların hesaplamaları 

 
Şekil 3’te ise harcama yöntemi bileşenlerinden tüketim, yatırım ve net ihracatın 

ekonomik büyümeye katkıları ön plana çıkarılmıştır. 2010-2016 yılları arasında tüketim ve 
yatırım bileşenlerinin ekonomik büyümeye katkıları, ekonomik büyümenin büyüklüğüne bağlı 
olarak zaman içinde azalmıştır. Net ihracatın ekonomik büyümeye katkısında ise pozitif veya 
negatif anlamda kalıcı bir yapı görülmemektedir. Şekil 3’ün sağ tarafındaki grafikte, 2010-
2011 yıllarında net ihracatın ekonomik büyümeye katkısının belirgin, 2011-2013 yıllarında ise 
stok değişiminin negatif katkılarının ağırlıklı olduğu görülmektedir. 2014-2016 yılları arasında 
ise bu iki kalemin katkılarının değişkenliği söz konusudur. 

 
 
Şekil 4.Bir Önceki Yıla ve Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Ekonomik Büyümeye Talep 
Bileşenlerinin Katkıları 

 
Kaynak: Yazarların hesaplamaları 

 
Son olarak, nihai yurtiçi talep ve diğer kalemler olarak ayrılan harcama bileşenlerinin 

katkıları Şekil 4’te verilmiştir. 2010-2016 yıları arasında hem yıllık hem de bir önceki yılın 
aynı dönemine göre ekonomik büyümenin en önemli belirleyicisi yıllık ortalama yüzde 7,6 
katkı ile nihai yurtiçi talep olmuştur. Özellikle 2010-2011 yıllarında yüzde -2,7 katkı ile 
büyümeyi baskılayan net ihracat kalemi, 2012 sonrasında dalgalı bir biçimde (ortalama %0,4) 
katkı vermeye devam etmiştir. Stok değişiminin büyüme üzerindeki etkisinin belirleyici olduğu 
yıllara yüzde 2,6 ile 2012 ve yüzde 1,4 ile 2016 yılları örnek verilebilir. 2016 yılındaki 4 
çeyrek boyunca net ihracatın katkısının (ortalama yüzde -1,5) negatif olduğu ve yüzde 3,5 
olarak gerçekleşen ekonomik büyümenin nihai yurtiçi talebin (yüzde 4,2) katkısıyla 
gerçekleştiği söylenebilir.  
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VI.  Sonuç 
 
Ekonomik büyümenin nedenlerini araştırma sürecinde en önemli bilgi ekonomik 

büyümeye katkı analizinin doğru bir şekilde yapılabilmesiyle elde edilebilir. TÜİK tarafından 
yapılan ulusal hesaplar revizyonu sonrasında kullanılmaya başlanan Laspeyres zincirleme 
endeks yöntemi ile birlikte katkı hesabının da önemi artmaktadır.  

 
Bu çalışmada benimsenen Cobb (2013) çalışmasındaki yöntem sayesinde, hem 

dönemsel katkılar ile yıllık katkılar arasında tutarlılık sağlanmakta hem de yatay kesitte 
toplamsallık sorununun üstesinden gelinmektedir. 

 
Her ne kadar TÜİK’in ulusal hesaplar sisteminde yapmış olduğu revizyon sonrasında 

yazında Türkiye ekonomisinin büyümesine dair yapılan yorumlar (Kepenek, 2012; Kalkınma 
Bakanlığı, 2013; TCMB, 2016) güncelliğini yitirmiş olsa da Türkiye ekonomisinin büyüme 
dinamikleri açısından genel görünüm pek değişmemiştir. Çalışmada elde edilen bulgular, 
yıllık ve dönemsel zincirlenmiş GSYH’daki büyümeye en büyük katkı sağlayan sektörün 
hizmet sektörü olduğunu ancak ekonomik büyümenin yönünün belirleyicisi olarak sanayi 
sektörünün hala önemini kaybetmediğini teyit etmektedir. Diğer taraftan, 2010-2016 yılları 
arasında net ihracatın ekonomik büyüme üzerinde sürdürülebilir şekilde pozitif katkı 
yapmadığı anlaşılmaktadır. Not edilmesi gereken son bir mesele ise 2009 küresel ekonomik 
krizinin ardından 2010-2013 yılları arasında inşaat sektörünün ekonomik büyümeye yapmış 
olduğu katkıdır. Yıllık ortalama yüzde 1 katkısıyla inşaat sektörü, Türkiye ekonomisinin 
krizden çıkışında önemli bir destek noktası haline gelmiştir.  

 
Çalışmayla sunulan hesaplamalar, TÜİK’in zincirlenmiş hacim büyüklükleri olarak 

yayımladığı yıllık ve dönemsel GSYH büyümesine üretim ve harcama yöntemleri 
bileşenlerinin katkılarının, kamuoyunun konuyla ilgilenen kesimlerince de etkin bir şekilde 
hesaplanabilmesine olanak sağlayıp, ekonomik büyümenin faaliyet ve harcama bileşenleri 
bağlamında yorumlanmasında da yardımcı olacaktır.  
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Küçük ve Orta Ölçekli Firmaların Büyümesini 
Engelleyen Unsurlar: 

Karşılaştırmalı Türkiye Örneği
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Öz

Bir çok çalışma firma büyümelerinin ölçek büyüklüğü ve yaş arttıkça monoton bir şekilde 
azaldığını göstermiştir. Bu çalışmada Türkiye’deki küçük ve orta öçekli işletmelerin (KOBİ) çalışan 
sayısındaki büyüme incelenmektedir. Türkiye’de bu gruptaki firmalar toplam istihdamın yüzde77’sini 
oluşturmakta ve ekonomide önemli bir rol üstlenmektedir. Türkiye’de firma büyümeleri ile ilgili 
çalışmalar KOBİ’lerin (51-250 arasında çalışana sahip olan) en yavaş büyüyen grup olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca Türkiye’de KOBİ’ler bazı emsal gelişen Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında 
daha yavaş büyümektedirler. Bu çalışmada, KOBİ’lerin diğer gruplardan daha yavaş büyüdüğü 
gösterilmekte ve yatırım ortamının firma büyümelerine nasıl etki ettiği incelenmektedir. Ayrıca 
firmaların finansa erişiminde yaşadıkları zorlukların büyümeye en önemli engel olduğu 
gösterilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli Firmalar, Türkiye’nin Çalışan Sayısı Büyümesi, 
Finansa Erişim, Yatırım Ortamı, Doğru Avrupa ve Orta Asya Bölgesi.
JEL Sınıflandırması: O2, G38, L25. 

Obstacles to Growth of Small and Medium Enterprises:  
A Comparative Analysis of Turkey 

Abstract

Many studies have shown that firm growth decreases monotonically with size and age. This 
study investigates employment growth of firms in Turkey with an emphasis on small and medium size 
enterprises. During the analysis period, in Turkey, small and medium size enterprises accounted for 
almost 77 percent of employment.  These firms play a crucial role in the economy. However, the 
analysis of firm dynamics in Turkey shows that medium-size firms (51-250 workers) are the slowest 
growing group in the economy. Moreover, small and medium size enterprises grow at a slower rate in 
Turkey than in several comparator countries in the Eastern Europe and Central Asia region. After 
showing this irregularity, the paper analyzes how the investment climate affects firm growth and finds 
that improved access to finance is the most important factor that significantly increases firm growth 
rates.  

Keywords: Small and Medium Size Firms In Turkey, Employment Growth In Turkey, Access to
Finance, Investment Climate, Eastern Europe and Central Asia Region.
JEL Classification: O2, G38, L25.
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1. Giriş 
 
Firma ve sanayi gelişimindeki en dikkat çekici olgulardan biri, ölçek ve yaş arttıkça 

büyüme oranlarının azalmasıdır. Dunne, Roberts, Samuelson (1989), Evans (1987a, 1987b) 
ve diğer birçok çalışma bu hususla ilgili kanıtlar ortaya koymaktadır.  Jovanovic (1982), 
Cooley and Quadrini (2001), Klette and Kortum (2004), Klepper ve Thompson (2007) 
çalışmalarında bu ilişkiyi açıklayan yapısal modeller sunmaktadır. Temel olarak, ölçekle 
azalan getiriler veya sınırlı verimlilik (bounded efficiency), ölçek ve büyüme arasındaki ters 
ilişkiyi açıklayabilmektedir. Benzer şekilde, öğrenmeyle azalan kazanımlar (diminishing 
returns to learning), büyüme ile yaş arasındaki ters ilişkiyi açıklayabilir. Jovanovic (1982), 
firmaların verimlilik seviyelerini zaman içinde öğrendiklerini iddia etmektedir. En az etkin 
firma sektörün dışına çıkarken daha etkin firmalar öğrenme yoluyla faaliyetlerini geliştirirler. 
Böylelikle, verimlilik seviyelerini ortaya çıkarma hususunda ilk aşamada olan küçük ve genç 
firmalar daha hızlı büyür.  

 
Bu çalışmada, firma ve sanayi gelişimini teorik ve ekonometrik olarak inceleyen zengin 

literatüre 2004-2007 yılları arasında Türkiye’deki istihdam durumunun gelişimi incelenerek 
katkı sağlanması hedeflenmiştir. Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)’ler 
ekonomik gelişmede çok önemli bir rol oynamaktadır. KOBİ’ler, analize konu olan dönemde 
Türkiye’deki istihdamın yüzde 80’e yakınını, yatırımların yaklaşık yüzde 40'ını, toplam katma 
değerin yüzde 27'sini ve banka kredilerinin yüzde 25'ini oluşturmaktaydılar. Ayrıca, sağlıklı bir 
KOBİ sektörünün, ekonominin şoklara karşı dayanıklılığını arttırmak için önemli olduğu 
bilinmektedir. Bu nedenle KOBİ'lerin istihdam yaratmasında engeller olup olmadığı ve daha 
iyi bir yatırım ortamının (YO) KOBİ’lerin gelişimine nasıl katkı sağladığını anlamak önem arz 
etmektedir.  

 
Firmaların çalışan sayılarının artmasını etkileyebilecek çok sayıda unsur 

bulunmaktadır. Teknoloji ve insan sermayesinin düzeyi, ülkenin gelişmişlik düzeyi veya 
firmaların faaliyet gösterdiği çevre büyümede öneme sahiptir. Özellikle altyapı, finansal veya 
düzenleyici hizmetlerin düzgün sağlanmadığı gelişmekte olan ülkelerde firmaların büyümesi 
sınırlı kalabilmektedir. Bu çarpıklıklarla başa çıkma kapasitesinden yoksun durumda olan 
KOBİ'ler bu koşullardan ciddi şekilde etkilenebilmektedirler. Beck, Demirguc-Kunt ve 
Maksimovic (2005), finansal, yasal ve yolsuzlukla ilgili sorunların firmaların büyümelerini 
olumsuz etkilediğini göstermişlerdir. Ayrıca, bu unsurların büyümeyi firma çalışan sayısına 
bağlı olarak farklı düzeylerde etkileyip etkilemediğinin araştırıldığı çalışmada, küçük 
firmaların diğerlerine kıyasla bu tip ortamlardan en olumsuz etkilenen grup olduğu 
gözlemlenmiştir.  Benzer bir çalışmada, Aterido, Hallward-Driemier ve Pages (2009), engeller 
için geniş bir etki seti kullanarak yatırım ortamının firmanın büyümesini nasıl etkilediğini 
analiz etmiştir. Çalışmalarında, zayıf yatırım ortamının firma çalışan sayısının büyümesini 
olumsuz etkilediğini ve bu olumsuz etkinin firma büyüklüğüne bağlı olarak değiştiğini 
göstermişlerdir.  

 
Bu çalışmada, Dünya Bankası tarafından yapılan İşletme Anketi’nden (Enterprise 

Surveys)1 temin edilen firma düzeyindeki veriler kullanılarak, öncelikle istihdam büyümesi, 
çalışan sayısı ile ölçülen ölçek ve yaş arasında tespit edilmiş genel ilişkinin Türk firmaları için 
geçerli olup olmadığı analiz edilmiştir. Analiz, firma büyüme oranlarında bazı düzensizlikler 
bulunduğunu göstermektedir. Orta ölçekli firmalar en az büyüyen şirket grubudur. İkinci 
olarak, yatırım ortamının büyümeyi etkilemekte herhangi bir rol oynayıp oynamadığı 
araştırılmış; finansmana daha kolay erişebilmenin, firmaların büyümesini önemli ölçüde 
arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, YO değişkenlerinin firma büyüklüğüyle 
etkileşimi incelendiğinde, YO değişkenlerinin farklı ölçekteki firmaların büyüme oranları 
üzerinde belirgin bir etkisinin olmadığı görülmüştür. 
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 İşletme Anketi, Doğu Avrupa ve Orta Asya'daki (DAOA) 28 diğer ülkede de 
Türkiye'deki ile aynı dönemde düzenlenmiştir. Bu anket sonuçları da kullanılarak Türkiye'deki 
firma gelişimi, bölgedeki diğer ülkelerle karşılaştırılabilmiştir. Çalışmada, Türkiye Rusya, 
Ukrayna, Polonya, Romanya, AB-8 ve AB-10 ülkeleri2 ve tüm DAOA bölgesi ile 
karşılaştırılmıştır. Davis vd. (1996), ABD imalat firmaları için iş yaratma ve imha (job creating 
and destruction) oranlarının ölçek ve yaşla birlikte azaldığını, ayrıca, başlangıç büyüklüğüne 
bağlı olarak küçük firmaların büyük firmalardan daha hızlı büyüdüğünü göstermiştir. Bu 
bulguya dayanarak, küçük firmaların, genç olma ihtimali yüksektir. Polonya dışındaki tüm 
karşılaştırma ülkelerinde durum bu şekildedir. Diğer tarafta, Türkiye'de çok sayıda yaşlı 
küçük firma bulunmaktadır. Bu gözlem, küçük firmaların diğer ülkelerdeki aynı ölçekteki 
firmalara kıyasla yeteri kadar büyümediğini göstermektedir. Türkiye'deki farklı ölçek 
gruplarındaki firmaların büyüme oranlarının diğer ülkelerdekilerle karşılaştırılması, bu 
argümanı desteklemiştir. Türkiye'de KOBİ'ler emsal ülkelerdeki KOBİ’lere kıyasla daha yavaş 
büyümektedirler. 

 
 Bu çalışmada özetle Türkiye’de KOBİ’lerin büyümelerindeki düzensizlikler, YO 

şartlarından nasıl etkilendikleri, en çok hangi YO etkenine göre kırılgan oldukları 
incelenmekte ve emsal ülkelerdeki KOBİ’ler ile bu etkenler mukayese edilmektedir. 
Çalışmanın geri kalan kısmı şu şekilde organize edilmiştir. Bölüm 2’de, kullanılan verilere 
ilişkin açıklamalar yer alırken firma büyümelerine ilişkin tanımlayıcı analizler sunulmuştur. 
Bölüm 3’te firma büyümelerine ilişkin ayrıntılı analizlere yer verilmiş, Bölüm 4’te Türkiye'deki 
firmaların gelişimi, yukarıda belirtilen diğer karşılaştırma ülkeleri ve tüm DAOA bölgesi ile 
karşılaştırılmıştır. Bölüm 5’te yatırım ortamının firmaların gelişimi üzerindeki etkileri analiz 
edilmiştir. Bölüm 6’da temel sonuçlar için istatiksel sağlamlık (robustness) analizi yer 
almaktadır. Bölüm 7’de ise politika analizi ve sonuç kısmı sunulmuştur. 

 
2. Veri ve Tanımlayıcı Analiz 
 
Bu analizin verileri Dünya Bankası'nın İşletme Anketleri aracılığıyla toplanmıştır. Bu 

anketler Nisan 2008 ile Ocak 2009 tarihleri arasında görüşülen 1,152 kuruluşun 
(establishment) bilgilerinin yer aldığı kapsamlı bir veritabanı oluşturmaktadır3. Ankette, rassal 
belirlenen firmalardan oluşan örnek gruplar, ekonomiyi temsilen seçilmiştir. Firma örnekleri, 
sektör, ölçek ve coğrafi bölgelere göre katmanlandırılmıştır.  Örnekten türetilen çıkarımlar 
tüm ekonominin temsilcisi olacak şekilde her bir firmaya olasılık ağırlığı atanmıştır. Bu 
çalışmada yapılan tüm analizlerde olasılık ağırlıkları kullanılmıştır, yani elde edilen 
çıkartımlar tüm ülke firmalarını temsil edebilmektedir. Anket firma özellikleri, çeşitli 
performans ölçütleri ve iş ortamı hakkında bilgi sağlamaktadır. Aynı anket, 2008 ve 2009 
yıllarında DAOA bölgesinde ve 28 diğer ülkede uygulanmıştır.  

 
Firma gelişiminin ölçekle nasıl değiştiği analiz edilirken, firmalar tam zamanlı istihdam 

sayılarına göre dört ölçek grubuna bölünmüştür: Mikro: ≤10, Küçük: 11-50, Orta: 51-250 ve 
Büyük: ≥251. Bu gruplar, firmaların 2004 yılındaki istihdam düzeylerine göre 
yapılandırılmıştır4. Ayrıca, firmalar üç yaş grubuna ayrılmıştır: 1-5, 6-15 ve ≥16. Firmanın 
resmi olarak faaliyete başladığı yıl doğum yılı olarak değerlendirilmiş ve bu tarihten anketin 
yapıldığı yıla kadar geçen süre firmanın yaşı olarak hesaplanmıştır. Araştırmada 2008 yılı 
araştırmasının kesitsel verilerine ek olarak, 2005-2008 döneminde anket yapılan 419 firma 
bulunmaktadır. Bu panel veri kümesindeki firmalar üretim sektöründe yer almaktadır5. Her bir 
örnek grubu için ölçek ve yaş kriterlerine kaç adet firma yer aldığı hem tüm veri seti hem de 
panel veri için  

Tablo 1’de verilmiştir. Beklendiği gibi, büyük firmaların yaşlı olma ihtimali daha 
yüksektir.  
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Tablo 1. Veri Seti Detayları
Ölçek ve Yaş Dağılımı – Tüm Firmalar

Çalışan 
Sayısı\Yaş 1-5 6-15 ≥16 Toplam

Mikro 0.30 0.42 0.28 206
Küçük 0.18 0.48 0.33 374
Orta 0.09 0.38 0.53 223

Büyük 0.05 0.38 0.57 111
Toplam 155 395 364 914

Ölçek ve Yaş Dağılımı – Sadece Panel
Çalışan 

Sayısı\Yaş 1-5 6-15 ≥16 Toplam
Mikro 0.18 0.42 0.40 60
Küçük 0.15 0.48 0.37 158
Orta 0.09 0.36 0.55 139

Büyük 0.03 0.29 0.68 62
Toplam 50 169 200 419

Anket, imalat, perakende ve diğer hizmet sektörlerinden gelen verileri içermektedir. 
Sektörlerin iki basamaklı sınıflandırması ISIC revizyon 3.1'e göre yapılmaktadır. Verilerde yer 
alan sektörlerin listesi ve farklı ölçek gruplarındaki firmaların sayısı Tablo 7’de verilmiştir. 
Gözlem sayısı bakımından en büyük sektör, Tekstil olup onu Gıda Endüstrisi izlemektedir. 
Sektörlerin büyük çoğunluğu için ölçek dağılımı uzun bir sağ kuyruğa sahiptir. Küçük firmalar, 
hemen hemen tüm sektörlerde en büyük firma grubunu oluşturmaktadır. Tekstil sektörü 
büyük firmaların en büyük paya sahip olduğu sektördür. Anket verileri Türkiye'deki tüm 
bölgeleri içermektedir. Kapsanan beş büyük bölge6 Tablo 8’te listelenmiştir. Tüm bölgelerdeki 
firmaların yaklaşık yüzde 40'ı küçük firmalardır. Karadeniz-Doğu bölgesindeki firmaların 
yüzde 40'ı mikro firmalardır. Bu bölge, büyük firmaların payının en düşük olduğu bölgedir.

Yukarıda tanımlanan ölçek ve yaş gruplarını kullanarak, firmaların büyüme oranları, 
2004 ile 2007 yılları arasındaki tam zamanlı istihdam seviyesindeki yıllık artış olarak 
hesaplanmıştır. Tablo 9’da tüm firmalar ve panel firmalar için hem ölçek hem de yaş 
gruplarına göre firmaların ortalama büyüme oranları gösterilmektedir7. Bu tabloda büyüme 
oranlarının ölçek arttıkça azalırken orta ölçekli firmaların ekonomide en yavaş büyüyen grup 
olduğu gösterilmiştir. Tabloda ayrıca, yaş grupları incelendiğinde orta ölçekli firmaların, 1-5
ve 6-15 yaş grubundaki firmalar arasında en düşük büyüme oranına sahip olduğu 
gösterilmiştir. Panel veri için de benzer sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu sonuç, Giriş 
bölümünde ölçek ve büyüme oranı ile ilgili olarak bahsedilen bulgular ile çelişmektedir. 
Halbuki, Dunne, Roberts ve Samuelson (1989)'un çalışmasından bu yana, birçok çalışma, 
yaş gruplarına göre ölçek arttıkça büyüme oranının monoton olarak olarak azaldığını 
göstermiştir.

Tablo 10’da iki haneli sektörlerdeki farklı ölçek gruplarındaki firmaların büyüme oranları 
incelenmiştir. En büyük iki imalat sektörü olan Gıda ve Giyim (garments) sektörlerinde, orta 
ölçekli firmalar, büyük firmalardan daha yavaş büyümektedir. Giyim sektöründe, orta ölçekli 
firmalar yüzde 11 oranında daralmıştır. Benzer şekilde, toptan ve perakende sektörlerinde 
orta ölçekli firmalar büyük firmalardan daha yavaş büyümektedirler. Bununla birlikte toptan
satış sektöründe örneklem kümesinde sadece bir büyük firma olduğundan bu sektör için 
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ulaşılan sonucun küçük örneklem sayısından etkilenmiş olma ihtimali yüksektir. Yatırım iklimi 
ülkenin farklı bölgelerinde farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle, firma büyümelerindeki 
farklılaşmalar bölgesel unsurlardan kaynaklanabilir. İstihdam artış oranlarının, beş büyük 
bölgede ölçek grupları arasında nasıl değiştiği 

Tablo 11’da sunulmuştur. Mikro firmalar en yüksek büyüme oranına sahiptir. Orta 
Anadolu ve Karadeniz-Doğu bölgelerinde küçük işletmeler en düşük büyüme oranlarına 
sahiptir. Marmara ve İç Anadolu'da küçük ve orta ölçekteki işletmeler büyük firmalara göre 
daha yavaş büyüme oranlarına sahiptir.

3. Regresyon Analizi 
 
Bir önceki bölümde sunulan tanımlayıcı tablolardaki bulguları yorumlayabilmek 

amacıyla regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Sektörel ve bölgesel sabit etkileri kontrol 
ederek firmaların büyüme oranlarının firmaların büyüklüğüne göre nasıl farklılaştığı analiz 
edilmiştir. Daha sonra, firmaların büyüme oranlarındaki farklılıkları açıklamakta herhangi bir 
rol oynayıp oynamadığını görmek amacıyla belirli yatırım ortamı (YO) değişkenleri modele 
dahil edilmiştir. 

Regresyon analizinde, yukarıda açıklanan dört büyüklüğe ayrılmış ölçek gruplarına 
göre analiz yapılmıştır: mikro, küçük, orta ve büyük firmalar. Bu ölçek grupları, firmaların 
2004'teki istihdam düzeyine göre belirlenmiştir. Firma büyümesi çeşitli firma özelliklerinden 
etkilenebileceğinden, firmanın yaşı, ihracat yapıp yapmaması ve yerli/yabancı sahiplik 
durumu kontrol altına alınmıştır. Yaş değişkeni yukarıdaki bölümde tanımlanmıştı. İhracat 
veya yabancı mülkiyet yoluyla küresel bağlantıları olan firmaların, küresel boyutta ticaret 
yapmayan ve tamamen yurtiçi yerleşiklerce sahiplenilen firmalara göre daha hızlı 
büyüdüğünü ortaya koyan çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu sebeple satışlarının yüzde 
10'undan fazlasını ihracattan elde eden firmalar için İhracat kukla değişkeni tanımlanmıştır. 
Ayrıca firma sahipliğinin yüzde 10 veya daha fazlasının yabancı mülkiyette olduğu firmalar 
için Yabancı kukla değişkeni tanımlanmıştır. İşletme amaçları farklılık gösterebileceğinden 
kamu mülkiyetine sahip firmalar ile tamamen özel mülkiyetli firmalar farklı oranlarda
büyüyebilmektedir.  Bu unsuru kontrol etmek için mülkiyette yüzde 10 veya daha fazla kamu 
payı olarak tanımlanan farklı bir kukla değişken (Kamu) kullanılmıştır8. Firmaların istihdam 
artışını gösteren büyüme verisi, kukla değişkenler ile tanımlanan çalışan sayısı (firma ölçeği) 
ve yukarıda tanımlanan diğer değişkenlere ait tanımsal istatistikler Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Temel Tanımsal İstatistikler
Değişken Gözlem Sayısı Ortalama Standart Sapma Minimum Maksimum
İstihdam artışı 872 %8 0.2 %-56 %134
Çalışan sayısı 872 132 327 1 3900
Yaş 866 19 12 2 83
Yabancı 865 %3 0.17 0 1
Kamu 865 %1 0.08 0 1
İhracat 677 %57 0.50 0 1

Bu değişkenlere ilave olarak, Tablo 7 ve Tablo 8’de belirtilen iki haneli sektör ve bölgesel 
etkiler Sektör ve Bölge kukla değişkenleri ile kontrol altına alınmıştır. 

Regresyon analizinde kullanılan tanımlama, Denklem 1'de verilmiştir. Firma i'nin t ve 
t-3 (2007 ile 2004) arasında tam zamanlı istihdam artışı git ile ifade edilmiştir. Küçükit-3, Ortait-

3, ve Büyükit-3 değişkenleri anketten elde edilmiş olup 2004 yılındaki firma ölçeklerini temsil 
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etmektedir9. Mikro firmalar dışarıda bırakılan gruptur. Yaşit-3 firmanın 2004’teki yaşıdır. 
İhracatit, Yabancıit ve Kamuit sadece 2007'de mevcut olan diğer firma düzeyinde kontrol 
değişkenleridir. Bununla birlikte, panel veri için yapılan regresyonlarda doğrudan 2005 
anketinden elde edilen kontrol değişkenlerinin değerleri kullanılmıştır. Benzer şekilde, panel 
veri için ölçek grupları 2005 anketinden oluşturulmuştur. Son olarak, Sektört ve Bölget  iki 
haneli sektörleri ve firmanın bulunduğu coğrafi bölgeyi kontol etmektedir. Tüm standart 
hatalar, aynı sektör ve bölgedeki firmalar arasındaki büyüme oranlarında olası bağlılaşıma 
(correlation) izin vermek üzere kümelenmiştir,   

  .              (1)
  

Regresyon analizinin sonuçları       Tablo 2’de verilmiştir. Tüm regresyon sonuçları, 
mikro firmaların en hızlı büyüyen grup olduğunu ve ölçek arttıkça büyüme oranının 
düştüğünü göstermektedir. Bununla birlikte, azalma monoton değildir. Orta ölçekli firmalar 
her iki regresyonda da en yavaş büyüyen ölçek grubudur. Beklendiği gibi, genç firmalar yaşlı 
firmalardan daha hızlı büyümektedir.  

 

      Tablo 2. İstihdam Büyüme Oranlarının Regresyonu 
Tüm Veri Panel Veri 

Küçük (10-50) -0.14 -0.149 
(0.039)*** (0.083)* 

Orta (51-250) -0.155 -0.233 
(0.033)*** (0.068)*** 

Büyük (≥251) -0.114 -0.191 
(0.060)* (0.079)** 

Yaş -0.003 0.002 
(0.001)** (0.002) 

Yabancı -0.032 0.02 
(0.072) (0.096) 

Kamu 0.037 0.23 
(0.045) (0.041)*** 

İhracat 0.018 -0.047 
(0.033) (0.052) 

Katsayı 0.321 0.184 
  (0.089)*** (0.125) 
Gözlem 668 416 
R2 0.201 0.144 
Parantez içinde verilen sağlam standart hatalar tüm veriler için bölge ve iki haneli endüstri 
olarak ve panel veri için ise iki haneli endüstri olarak kümelendi. Ayrıca, iki haneli endüstri ve 
bölge için sabit etkiler (fixed effects) eklenmiştir.  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
 
4. Seçilmiş Diğer Bölge Ülkeleri ile Karşılaştırma 

 
Bu bölümde, Türkiye'deki firmalar, DAOA bölgesinden seçilmiş bazı ülkenin firmaları ile 

karşılaştırılmıştır. 2008 yılında Türkiye'de uygulanan anket, bölgedeki diğer ülkelere de 
uygulandığından ülke çapında karşılaştırmaların yapılabilmesi mümkündür. Bu ülkelerin 
listesi Tablo 18’de verilmiştir. Türkiye'deki firma büyümeleri, Rusya, Ukrayna, Polonya, 
Romanya, AB-8, AB-10 ve "Tüm DAOA" bölgesi ülkelerindeki büyümeler ile karşılaştırılmıştır. 
Tablo 3, her bir ölçek-yaş grubundaki firmaların ülkelerdeki dağılımlarını göstermektedir. Her 
tablodaki toplam satır ve toplam sütunlardaki değerler, hesaplamalarda olasılık ağırlıklarını 
içeren her bir hücredeki toplam firma sayısını göstermektedir. Dolayısıyla tablolar, her 
ülkedeki gerçek firma kompozisyonunu temsil etmektedir. Üç yaş grubu: 1-5 yıl, 6-15 yıl ve ≥ 
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16 yıl ve daha önce tarif edildiği gibi dört ölçek grubu bulunmaktadır. Tüm ölçek ve yaş 
grupları 2004 değerleri kullanılarak oluşturulmuştur. 

Tablo 3. Karşılaştırılan Ülkelerde Her Boyut-Yaş Hücresi için Firmaların Oranları 
Türkiye Rusya 

Çalışan 
Sayısı\Yaş 1-5 6-15 >=16 Toplam 

Çalışan 
Sayısı\Yaş 1-5 6-15 >=16 Toplam 

Mikro 0.29 0.45 0.26 16,572 Mikro 0.37 0.58 0.05 19,554 
Küçük 0.15 0.54 0.31 17,710 Küçük 0.28 0.63 0.09 28,318 
Orta 0.09 0.31 0.60 5,065 Orta 0.08 0.73 0.19 21,734 

Büyük 0.06 0.45 0.49 1,932 Büyük 0.02 0.50 0.48 7,387 
Toplam 7,945 19,511 13,822 41,279 Toplam 17,258 48,659 11,077 76,994 

          
Ukrayna Polonya 

Çalışan 
Sayısı\Yaş 1-5 6-15 >=16 Toplam 

Çalışan 
Sayısı\Yaş 1-5 6-15 >=16 Toplam 

Mikro 0.36 0.63 0.01 20,933 <=10 0.09 0.63 0.28 34,911 
Küçük 0.24 0.58 0.19 16,489 11-50 0.05 0.62 0.32 15,928 
Orta 0.15 0.60 0.25 4,887 51-249 0.04 0.46 0.50 5,920 

Büyük 0.10 0.28 0.62 1,920 >=250 0.13 0.56 0.31 1,176 
Toplam 12,297 26,218 5,713 44,229 Toplam 4,336 35,210 18,389 57,935 

          
Romanya Tüm DAOA 

Çalışan 
Sayısı\Yaş 1-5 6-15 >=16 Toplam 

Çalışan 
Sayısı\Yaş 1-5 6-15 >=16 Toplam 

Mikro 0.36 0.63 0.01 26,556 Mikro 0.25 0.64 0.10 269,735 
Küçük 0.17 0.81 0.02 20,608 Küçük 0.19 0.68 0.13 225,957 
Orta 0.11 0.73 0.15 5,195 Orta 0.11 0.63 0.25 76,951 

Büyük 0.31 0.49 0.20 1,010 Büyük 0.09 0.45 0.46 20,678 
Toplam 13,944 37,720 1,706 53,370 Toplam 121,983 384,250 87,087 593,320 

          
AB8 AB10 

Çalışan 
Sayısı\Yaş 1-5 6-15 >=16 Toplam 

Çalışan 
Sayısı\Yaş 1-5 6-15 >=16 Toplam 

Mikro 0.18 0.69 0.13 124,967 Mikro 0.21 0.68 0.11 166,805 
Küçük 0.18 0.71 0.11 88,097 Küçük 0.18 0.73 0.09 121,066 
Orta 0.11 0.67 0.21 25,969 Orta 0.12 0.68 0.20 32,964 

Büyük 0.17 0.48 0.35 4,501 Büyük 0.18 0.50 0.32 5,938 
Toplam 42,038 167,904 33,592 243,534 Toplam 61,424 227,221 38,128 326,773 

 
Beklendiği gibi karşılaştırma yapılan tüm ülkelerde ve Türkiye'de, büyük firmaların daha 

yaşlı olma ihtimali yüksektir. Öte yandan, Türkiye'de 16 yıldan uzun süredir faaliyette olan 
pek çok mikro ve küçük firma bulunmaktadır (bkz.       Şekil 1). Mikro firmaların yüzde 26'sı, 
küçük firmaların yüzde 31'i 16 yaşın üzerindedir. Bu değerler, Polonya dışındaki diğer 
ülkelerde çok daha küçüktür. Rusya'da mikro şirketlerin sadece yüzde 5'i 16 yaşından 
büyüktür, bu oran AB-10 ülkelerinde ise sadece yüzde 11'dir. Orta ölçekli firmalar için de 
benzer bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Türkiye'deki orta ölçekli firmaların yüzde60'ı 16 
yaşından büyük iken, karşılaştırma yapılan ülkelerde bu pay yüzde 20 civarındadır ve bu 
oran tüm bölgede yüzde 25'tir. Bu gözlem, bu ölçekteki firmaların Türkiye'de yeteri kadar 
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büyümediğini ima edebilir. Dunne, Roberts ve Samuelson (1989) ABD firmaları için aynı 
tanımlayıcı analizi gerçekleştirmişlerdir. Çalışmalarındaki Tablo 1, her ölçek-yaş grubundaki 
firmaların oranını göstermektedir. Bununla birlikte, ölçek ve yaş sınıflandırması burada 
kullanılandan biraz farklıdır. Çalışmalarında, 11-15 yaş arasında 5-19 çalışanı olan firmaların 
oranının yüzde 7 olduğunu tespit etmişlerdir. Aynı yaş grubunda, 20-49, 50-99 ve 100-249 
çalışanı bulunan firmaların oranı ise yüzde 9 civarında değişmektedir. Bu değerler "Tüm 
DAOA" bölgesi değerleri ile uyumludur. 

 
Çalışmamızın bir sonraki aşamasında, ülkelerdeki büyüme hızları karşılaştırılmış olup 

tüm karşılaştırma ülkeleri için Denklem 1'de verilen regresyon denklemi kullanılmıştır. 
Sonuçlar Tablo 4'de sunulmuştur. Emsal ülkeler ile karşılaştırıldığında Türkiye’de mikro 
firmalara kıyasla küçük ve orta ölçekli firmalar en yavaş büyüme oranına sahiptir. Diğer 
taraftan, DAOA bölgesindeki tüm firmalar değerlendirildiğinde büyüme oranları monoton 
şekilde azalmaktadır. Bu tabloda ortaya çıkan en önemli sonuç karşılaştırma yapılan tüm 
ülkelerde küçük ve orta ölçekli firmaların büyük firmalardan daha hızlı büyüdüğüdür. 
Türkiye’de ise tam tersi bir durum söz konusudur. Bir sonraki bölümde Türkiye’de 
gözlemlenen bu farklılığın sebepleri incelenecektir.  

 

Tablo 4. Karşılaştırılan Ülkelerdeki Firma Büyümeleri 
  Rusya Polonya Ukrayna Romanya Tüm_DAOA AB8 AB10 Türkiye 
Küçük -0.068 -0.069 -0.094 -0.085 -0.058 -0.057 -0.058 -0.14 

(0.024)*** (0.021)*** (0.023)*** (0.023)*** (0.011)*** (0.019)*** (0.016)*** (0.039)*** 
Orta -0.069 -0.058 -0.088 -0.070 -0.059 -0.053 -0.052 -0.155 

(0.017)*** (0.020)*** (0.032)*** (0.047) (0.011)*** (0.019)*** (0.017)*** (0.033)*** 
Büyük -0.075 -0.094 -0.122 -0.165 -0.071 -0.059 -0.071 -0.114 

(0.023)*** (0.037)** (0.041)*** (0.053)*** (0.017)*** (0.037) (0.031)** (0.060)* 
Yaş -0.003 -0.001 -0.001 -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 

(0.000)*** (0.001) (0.001) (0.001)*** (0.000)*** (0.001)*** (0.001)*** (0.001)** 
Yabancı 0.378 -0.003 0.046 -0.126 0.014 0.014 0.012 -0.032 

(0.108)*** (0.024) (0.053) (0.097) (0.015) (0.017) (0.020) (0.072) 
Kamu 0.059 -0.026 0.157 0.121 -0.010 -0.026 -0.019 0.037 

(0.072) (0.029) (0.059)** (0.105) (0.018) (0.041) (0.037) (0.045) 
İhracat -0.048 0.044 0.029 -0.053 0.022 0.036 0.028 0.018 

(0.040) (0.027) (0.023) (0.072) (0.011)** (0.016)** (0.015)* (0.033) 
Katsayı 0.115 0.095 0.075 0.211 0.107 0.067 0.072 0.321 

  (0.037)*** (0.039)** (0.054) (0.041)*** (0.033)*** (0.050) (0.031)** (0.089)*** 
Gözlem 754 248 622 288 7392 1452 1918 668 
R2 0.249 0.150 0.250 0.193 0.113 0.120 0.113 0.201 
 
 
Bölge ve iki haneli sektöre göre kümelenmiş standart hatalar parantez içerisindedir. Ayrıca kontrol için  
iki haneli sektör ve bölge sabit etkileri eklenmiştir. AB8, AB10 and Tüm_DAOA için yapılan 
regresyonlarda ülkeler için ülke sabitleri (country fixed effects) eklenmiştir içerir.  *** p<0.01, ** p<0.05, 
* p<0.1.  

Son olarak çalışmada, Türkiye'de firmaların büyüme oranlarının karşılaştırma yapılan 
ülkelerden önemli ölçüde farklı olup olmadığı analiz edilmiştir. Bu analiz için, Türkiye verileri 
ile karşılaştırılan ülke verileri birleştirilmiş ve Türk firmalarını belirten bir kukla değişken 
tanımlanmıştır. Bu kukla değişkenin ölçek gruplarıyla etkileşimini gösteren değişken, her bir 
ölçek grubundaki ortalama büyüme oranı ile karşılaştırma yapılan ülkelerdeki aynı ölçek 
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grubundaki firmaların büyümesi arasında farklılaşma olup olmadığını ölçmektedir. Denklem 
2'de belirtilen regresyon denklemi kullanılmış olup TRt, Türkiye için belirlenen kukla 
değişkendir;

 .        (2) 

Regresyon sonuçları Tablo 12’da sunulmuştur. Her bir sütun, yalnızca karşılaştırılan 
ülke (veya ülke grupları) ve Türkiye verilerinin regresyon sonucunu göstermektedir. Tüm
DAOA sütunu, bölgedeki tüm ülkeleri kapsar. Sonuçlar, Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli 
firmaların karşılaştırma yapılan ülkelerdeki aynı ölçekteki firmalardan daha düşük oranda 
büyüdüğünü göstermektedir. Bu sonuç, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye'de neden 
yaşlılık döneminde daha fazla KOBİ bulunduğunu açıklayabilir. Öte yandan regresyon 
sonuçları, büyük firmaların büyüme oranları arasında ülkeler arasında çok fazla fark 
olmadığını göstermektedir.

5. Yatırım Ortamının Firma Büyümeleri Üzerine Etkisi

Bu bölümde, yatırım ortamının büyüme oranlarını etkilemekte herhangi bir rolü olup 
olmadığı analiz edilmiştir. Bu amaçla, ankette sorulan YO ile ilgili değişkenler regresyon 
analizine dahil edilmiştir. Ancak, açıklayıcı değişken olarak YO değişkeninin regresupm 
denklemine dahil edilmesi sorun teşkil edebilir. Ana veri kaynağı kesitsel (cross-sectional) 
olduğu için YO değişkeninin modele dahil edilmesi, seçilen değişkenler firmaların iş ortamı 
algılamalarına bağlı öznel değişkenler olmadığında bile içsellik (endogeneity) sorunlarına 
neden olabilir. Daha hızlı büyüyen firmaların dış finansmana erişim olasılıkları daha yüksek 
olabilir veya kamu yetkilileri ile daha fazla etkileşim halinde olabilirler. Bu sorunu hafifletmek 
amacıyla YO değişkenleri için sektör-bölge ortalamaları kullanılmıştır. Bu ortalamayla 
firmanın faaliyet gösterdiği iş ortamının toplam etkisini tespit etmek amaçlanmıştır. Beş 
gözlemden az olan hücreler analizin dışında bırakılmıştır. Bu gözlemler, tüm veri kümesinin 
yüzde 5'ine tekabül etmektedir. Analizde kullanılan nesnel (objective) YO değişkenlerinin 
listesi Tablo 13'de verilmiştir.

Her bir YO değişkeni modele birer birer dahil edilerek Denklem 3'te belirtilen regresyon 
uygulanmıştır. Bu tanımlama (specification), Denklem 1'de sunulan ile aynıdır. Ek olarak, j
sektöründe, c bölgesinde ve t zamanındaki ortalama yatırım ortamı değerini temsil eden 
YOvarjct değişkeni modele eklenmiştir, 

 .     (3) 

Denklem 3’e ait regresyonun sonuçları 

Tablo 5’de verilmiştir. Kolaylık açısından, modele YO değişkenlerinden sadece 
regresyon analizi yapılmış olanlar dahil edilmiştir10. Her satırda regresyon denkleminde 
bulunan bir YO değişkeni gösterilmiştir.  

Tablo 5’de sunulan sonuçlar incelendiğinde, tüm satırlarda mikro firmaların en hızlı 
büyüyen grup olduğu görülmektedir. Bu gurubu küçük firmalar izlerken, regresyonların 
çoğunda orta ölçekteki firmalar en yavaş büyüyen gruptur. Örneğin dış finansmana erişim 
YO değişkeninin kullanıldığı birinci satırda, küçük firmalar orta ölçekteki firmalardan yüzde
1.5, büyük ölçekli firmaların yine aynı gruptan yaklaşın yüzde 4 daha hızlı büyüdüğü 
görülmektedir. 
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YO değişkenlerinden ikisinin firmanın büyümesine önemli katkıda bulunduğu 
gözlemlenmiştir. Bunlar dış finansmana erişim ve kredi limitine sahip olma değişkenleridir11. 
Dış finansmana erişimde yüzde1 artış büyümeyi 0,3 puan arttırmaktadır. Benzer şekilde, 
kredi limitinin yüzde 1 oranında artması ihtimali, büyüme oranını 0,33 puan arttırmaktadır. 
Yatırım ortamını farklı açılardan değerlendiren zengin içerikli kontrol değişkenleri 
kullanılmasına rağmen orta ölçekli firmaların sonuçların çoğunda en yavaş büyüyen firma 
gurubu olması bu guruptaki firmaların yapısal bazı sorunlar ile karşı karşıya kalmakta 
olduklarını düşündürmektedir. Her ne kadar kullanılan veri seti kesitsel olduğu için yapılan 
analiz nedensel bir ilişki çıkartacak güçlükte olmasa da orta ölçekteki firmaların diğer ölçek 
guruplarından monoton olmayan bir şekilde farklılaştığı açık bir şekilde gösterilmektedir. 

 
Önemli katsayıya sahip diğer bir YO değişkeni ise ürünlerin ihracat için gereken 

süredir. Bununla birlikte, katsayı pozitif işarete sahip olup bu durumun ters nedensellikten 
(reverse causality) kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Daha hızlı büyüyen firmaların daha 
yüksek miktarda ihracat yapmaları ihtimali yüksektir ve dolayısıyla bu tip firmalar gümrükte 
daha fazla zaman harcayabilirler.  
 
Tablo 5. Büyüklüğe Göre Firma Büyümesi ve Yatırım Ortamı Değişkenleri 

YO Değişk.-
Kullanılan Küçükt-3 Ortat-3 Büyükt-3 Yaşt-3 YO Vart Katsayı Gözlem R2 
Dış Finansman -0.13 -0.152 -0.113 -0.003 0.003 0.316 668 0.21 

(0.040)*** (0.032)*** (0.060)* (0.001)** (0.001)** (0.090)***   
Teminat -0.10 -0.156 -0.153 -0.005 -0.001 0.475 219 0.35 

0.102 (0.092)* 0.127 0.004 0.001 (0.129)***   
Kredili Satışlar -0.14 -0.157 -0.114 -0.003 0.000 0.333 660 0.20 

(0.039)*** (0.033)*** (0.060)* (0.001)** 0.002 (0.150)**   
Açık Kredi (e/h) -0.137 -0.154 -0.11 -0.003 -0.144 0.348 656 0.21 

(0.040)*** (0.033)*** (0.062)* (0.001)** 0.122 (0.076)***   
Kredi limiti (e/h) -0.145 -0.163 -0.125 -0.003 0.334 0.216 665 0.22 

(0.039)*** (0.034)*** (0.064)* (0.001)** (0.079)*** (0.087)**   
Elektrik Kesinti 
Kaybı -0.218 -0.266 -0.22 0.000 0.003 0.272 223 0.33 

(0.094)** (0.073)*** (0.081)*** 0.002 0.006 0.204   
Kayıtdışı Ödemeler -0.157 -0.167 -0.096 -0.003 0.029 0.281 551 0.23 

(0.044)*** (0.041)*** (0.053)* (0.001)** 0.024 (0.084)***   
Vergi Teftişi -0.195 -0.199 -0.155 -0.004 0.000 0.525 324 0.30 

(0.084)** (0.057)*** (0.084)* (0.001)*** -0.001 (0.133)***   
Zaman Vergisi -0.116 -0.123 -0.086 -0.003 0.002 0.207 617 0.18 

(0.037)*** (0.032)*** 0.063 (0.001)** -0.002 (0.104)*   
İhracat Günleri -0.171 -0.247 -0.229 -0.004 0.010 0.316 336 0.38 

0.13 (0.114)** 0.138 (0.002)** (0.004)** (0.112)***   
İthalat Günleri -0.379 -0.489 -0.501 -0.005 0.002 0.414 208 0.52 

(0.142)** (0.125)*** (0.122)*** (0.002)** 0.003 (0.139)***   
Teftişler -0.13 -0.159 -0.121 -0.003 -0.005 0.253 636 0.19 
  (0.043)*** (0.037)*** (0.063)* (0.001)** 0.003 (0.065)***     
Bölge ve iki haneli sektöre göre kümelenmiş standart hatalar parantez içerisindedir. Ayrıca kontrol için yabancı ve 
kamu mülkiyeti, yaş, ihracat durumu, iki haneli sektör, ve bölge sabitleri eklenmiştir.*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.  
 

Yukarıdaki tabloda YO değişkenlerinin firma büyümelerine olabilecek toplam etkisi 
incelenmiştir. Ancak bu değişkenler farklı ölçek düzeylerinde firmaların büyüme oranları 
üzerinde farklı miktarda etkiye sahip olabilirler. Özellikle orta ölçekli firmalar için kullanılan 
kukla değişkeni ile istatiksel olarak önemli bir etkileşime sahip olabilecek YO değişkeni, 
neden bu guruptaki firmaların daha yavaş büyüdükleri sorusuna ışık tutabilir. Bu amaçla, YO 
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değişkenlerinin etkileşim terimleri ölçek kukla değişkenler ile birlikte modele eklenmiştir. Bu 
özellik, Denklem 4'te verilmiştir; 

 .       (4) 

Bu regresyon denkleminin sonuçları 

Tablo 6'te verilmiştir. YO değişkenleri olan dış finansmana erişim ve kredi limitine sahip 
olmak istihdam artışına olumlu katkıda bulunmaya devam etmektedir. Finansmana erişim 
kontrol edildiğinde orta ölçekli şirketler en düşük büyümekte olan gruptur. Bununla birlikte, bu 
YO değişkeni, herhangi bir ölçek grubundaki firmayı farklı şekilde etkilememektedir. Öte 
yandan, küçük ve büyük firmaların, diğer ölçek gruplarındaki firmalara kıyasla kredi limitine 
erişimi daha kısıtlıdır. Diğer ilginç bir sonuç ise kayıt dışı ödemeler ile ilgilidir. Regresyona 
dahil edildiğinde, kayıt dışı ödemelerin miktarı büyüme ile pozitif yönde ilişkilidir, ancak küçük 
ve büyük firmaların büyüme oranlarını önemli ölçüde düşürmektedir. Farklı YO değişkenleri 
kullanıldığında farklı etkileşim değerleri istatiksel öneme sahip gözükse de sistematik ve 
güçlü bir sonuç elde edilememiştir. YO değişkenleri firma büyümelerini etkilemekle birlikte bu 
etki firma ölçekleri ile değişmemekte ve neden orta ölçekteki firmaların daha yavaş 
büyüdüğünü izah etmekte yeterli olamamıştır. 

Aterido, Hallward-Driemier ve Pages (2009), benzer İşletme Anketlerinden daha 
kapsamlı bir veri seti kullanarak firma büyümesi ve yatırım ortamı arasındaki ilişki üzerine 
benzer bir analiz gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalarında, dünyanın yedi farklı bölgesindeki 110 
gelişmekte olan ülkedeki yaklaşık 80.000 firmanın verilerini kullanmışlardır. Analizleri, ölçek 
arttıkça büyüme oranının monoton olarak azaldığını göstermektedir. Aslında beklenen sonuç 
da budur. Giriş kısmında vurgulandığı gibi Dunne, Roberts, Samuelson (1989), Evans 
(1987a, 1987b) ve diğer birçok çalışma bu ilişki ile ilgili kanıtlar ortaya koymuştur. Jovanovic 
(1982), Cooley and Quadrini (2001), Klette and Kortum (2004), Klepper ve Thompson (2007) 
çalışmalarında bu ilişkiyi açıklayan yapısal modeller sunmuştur. Ancak, Tablo 5 ve 

Tablo 6’da Türkiye için sunulan analiz sonuçlarına göre, Türkiye’deki orta ölçekli 
firmalar bu literatürdeki temel bulgulardan farklılaşmaktadır. Her ne kadar analizde 
değerlendirilen YO değişkenleri bu farklılaşmanın nedenini izah etmek için yeterli olmasa da 
literatürden olan farklılığı gösteren bulgular oldukça güçlüdür. 

  
6. Modelin Güvenilirliği (Robustness) 
 
YO değişkenlerinin firma düzeyindeki değerleri yerine sektör-bölge grubu üzerinden 

ortalaması alınarak içsellik problemi azaltılmış olsa da, tamamen ortadan kaldırılamamış 
olabilir. Bu bölümde Denklem 3'te belirtilen regresyon analizi, veriseti panel verisetinden 
üretilen firmalar ile kısıtlanarak tekrar gerçekleştirilmiştir. Panel regresyonlarında, 2005 
anketindeki firma özellikleri ve YO değişkenlerinin değerleri kullanılmıştır ve bu unsurların 
2004 ve 2007 yılları arasındaki firma büyümesiyle nasıl bir ilişkiye sahip olduğu analiz 
edilmiştir. Burada standart hatalar 2 basamaklı sektör düzeyinde kümelenmiştir. Panel veri 
için regresyon sonuçları Tablo 14’te verilmiştir. Panelde bulunan firma sayısının nispeten 
küçük olması ve YO değişkenleri için kontrollerin dahil edilmesine rağmen, çoğu regresyon 
analizi için orta ölçekli firmalar en düşük büyüme oranına sahip olmaya devam etmiştir. YO 
değişkenlerinden hem ihracat hem de ithalat için ürünlerin gümrükten çekilmesi için gereken 
süre, firma büyümesine olumsuz etki etmektedir.
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Tablo 6. Büyüklüğe Göre Firma Büyümesi, Yatırım Ortamı Değişkenleri ve Etkileşimler 
(Tüm Veriler)

YO Değişk. Küçük Orta Büyük YO
YO*
Küçük

YO*
Orta

YO*
Büyük Katsayı Gözlem R2

Dış 
Finansman -0.031 -0.223 -0.149 0.004 -0.005 0.003 0.002 0.158 668

0.2
3

0.078
(0.089)*
* (0.082)*

(0.002)
* 0.004 0.004 0.004

(0.074)
**

Teminat -0.086 -0.244 -0.044 -0.001 0.000 0.001 -0.001 0.086 219
0.3
5

0.196 0.168 0.208 0.001 0.001 0.001 0.001 0.219
Kredili 
Satışlar -0.251 0.015 0.32 0.000 0.002

-
0.002 -0.006 0.319 660

0.2
1

0.196 0.232 0.234 0.003 0.003 0.003 (0.004)*
(0.175)
*

Açık Kredi 
(e/h) -0.112 -0.426 -0.32 -0.161 -0.038 0.382 0.286 0.352 656

0.2
1

0.132 0.28 0.265 0.168 0.196 0.387 0.412
(0.103)*
*

Kredi limiti 
(e/h) 0.261 0.019 0.378 0.783 -0.629

-
0.294 -0.79 -0.105 665

0.2
4

0.185 0.165 0.236
(0.252)
***

(0.320)
* 0.262 (0.413)* 0.163

Elektrik 
Kesinti Kaybı -0.263 -0.362 -0.255 -0.001 0.01 0.023 0.007 0.165 223

0.3
3

(0.119)
**

(0.109)*
**

(0.117)*
* 0.009 0.015 0.019 0.019 0.11

Kayıtdışı 
Ödemeler -0.054 -0.133 0.006 0.14 -0.171 -0.08 -0.196 0.226 551

0.2
8

0.036
(0.054)*
* 0.051

(0.051)
***

(0.059)
*** 0.048

(0.052)*
**

(0.085)*
*

Vergi Teftişi -0.193 -0.2 -0.148 0.000 0.000 0.000 -0.002 0.524 324
0.3
1

(0.088)
**

(0.058)*
** (0.087)* 0.001 0.001 0.001

(0.001)*
*

(0.135)*
*

Zaman Vergisi -0.094 -0.109 0.338 0.003 -0.001
-
0.001 -0.015 0.174 617

0.1
9

0.095 0.136 0.216 0.003 0.003 0.005 (0.007)* 0.132
İhracat 
Günleri -0.095 -0.237 -0.162 0.016 -0.013

-
0.001 -0.012 0.296 336

0.3
9

0.171 0.151 0.181 0.012 0.012 0.011 0.013 (0.121)*

İthalat Günleri -0.606 -0.796 -0.903 -0.025 0.025 0.032 0.045 0.885 208
0.5
5

(0.218)
***

(0.198)*
**

(0.212)*
**

(0.013)
*

(0.014)
*

(0.015)
**

(0.017)*
*

(0.194)*
*

Teftişler -0.111 -0.162 -0.09 0.003 -0.008 0.001 -0.013 0.236 636
0.1
9

(0.054)
**

(0.056)*
** 0.095 0.016 0.015 0.017 0.024

(0.070)*
*

Bölge ve iki haneli sektöre göre kümelenmiş standart hatalar parantez içerisindedir. Yabancı ve kamu 
mülkiyeti, yaş, ihracat durumu için kontrol iki haneli sektör, ve bölge sabitleri eklenmiştir.*** p<0.01, ** 
p<0.05, * p<0.1 
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Alternatif bir güvenilirlik analizinde, dört gruplu ölçek sınıflandırmasına alternatif olarak 
toplam tam zamanlı istihdama göre belirlenen üç gruplu bir kırılım oluşturulmuştur. Bu 
gruplamada, ölçek sınıfları Küçük: ≤19, Orta: 20-99, Büyük: ≥100 olarak tanımlanmıştır. Bu 
sınıflandırma, anketlerde firmaların çalışan sayısını ölçek bakımından gruplaştırmak için 
kullanılan sınıflandırmadır.  

Tablo 15’te  sadeleştirme amacıyla, YO değişkenleri olarak yalnızca dış finansman ve 
kredi limiti bilgisini içeren sonuçlar sunulmuştur.  Bu YO değişkenleri, ana regresyon 
sonuçlarında anlamlı katsayılara sahip olup bu alternatif ölçek gruplamasında da anlamlı 
kalmaya devam eden değişkenlerdir. Bu regresyonlarda, 19'dan az veya eşit çalışan 
sayısına sahip firma grubu dışarıda tutulmuştur. Ölçek arttıkça büyüme oranlarındaki 
monoton olmayan azalma bu ölçek gruplamasında da gözlemlenmiştir.  

Çalışmamızda büyüme oranları için birkaç alternatif tanıma da yer verilmiştir. Biri 
istihdam artışının logaritması ve diğeri ise istihdam yaratma ve yok etmenin kapsamlı bir 
değeridir. Bu değer, son üç yıl içinde istihdam düzeyindeki değişimin aynı dönemde istihdam 
düzeylerinin basit ortalamasına bölünmesiyle hesaplanır. Böylece -2 ile 2 değerleriyle 
sınırlandırılmış bir büyüme elde edilip aykırı değerler için daha güvenilir tahmin sağlanabilir. 
Her iki analizde, ölçek ve istihdam büyümesi arasında elde edilen monoton olmayan ilişkinin, 
alternatif büyüme değerlerine duyarlı olmadığı görülmüştür. Büyüme oranlarında monoton 
olmayan düşüş, işgücü düzenlemelerinden etkilenebilmektedir. Sıkı iş kanunları, işe alım 
fırsat maliyetlerini artırarak firmanın büyümesini sınırlayabilir. Bu durum, KOBİ’lerin ne büyük 
firmaların kapasitesine ne de mikro firmaların bu politikaların etkileri ile baş edebilme 
esnekliğine sahip olmaması nedeniyle, KOBİ'ler üzerinde olumsuz etkiye neden 
olabilmektedir. Ankette iş yasasının, firmaların mevcut operasyonları üzerinde ne oranda 
sınırlandırıcı etkiye sahip olduğuna ilişkin firmanın algısını öğrenmeyi hedefleyen bir soru yer 
almaktadır. Firma, ankette hiçbir engel, küçük engel, orta derecede engel, büyük engel ve 
çok ciddi engel olmak üzere beş seçenekten birini seçebilmektedir. Firmanın yanıtı büyük 
veya çok ciddi bir engel ise, kukla değişken 1 olarak modele dahil edilmiştir. Sonrasında, 
diğer YO değişkenlerine uygulanan metodoloji izlenerek, yanıt veren tüm firmalar için sektör-
bölge düzeyinde bu değişkenin değerinin ortalaması alınmıştır.  

Tablo 16, üretilen bu değişkenin mevcut iş kanunlarından kaynaklanan kısıtlamaların 
kontrolü amacıyla kullanıldığı regresyon sonuçlarını göstermektedir. Orta ölçekli firmalar, 
mikro firmalara göre en yavaş büyüyen firmalardır. Bu YO değişkeninin katsayısı pozitif ve 
istatiksel olarak anlamlıdır. Bu sonuç, hızlı büyüyen firmaların işgücü düzenlemeleri hakkında 
daha fazla şikayet edebileceği anlamına gelebilir. Tablodaki ikinci sütun, ölçek sınıfları ile
etkileşim terimlerini içermektedir. İşgücü regülasyonu katsayısı önemini kaybederken 
etkileşim terimleri de istatiksel olarak anlamlı değildir12. 

Ayrı bir güvenilirlilik testinde firmanın büyümesi için finansmana erişimin önemine daha 
fazla destek sağlamak için ana bileşen yöntemi (principal component method) uygulanmıştır. 
İlk olarak, finansmana erişimi ölçen YO değişkenlerinin ilkeleri belirlenmiştir. İlk regresyonda, 
finansmana erişim ile ilgili Tablo 13'de listelenen yedi değişkenden altısı kullanılmıştır. 
Modele dahil edilmeyen değişken teminat kullanımıdır. Teminat kullanımına ilişkin değişken 
ikinci tahmine dahil edilmiştir. Çok az sayıda firma teminat kullanımı sorusuna cevap 
verdiğinden, ikinci regresyonda örneklem büyüklüğü çok daha küçük olmuştur. Ana bileşen 

analizi, finansa erişimi temsil eden değişkenlerin genel etkilerini açıklamaktadır. 
Regresyonlarda sadece ilk bileşen modele dahil edilmiştir. Daha üst sıralarda yer alan 
bileşenlerin istatiksel olarak önemli katsayıları bulunmamaktadır. Her iki regresyonda da, 
finansmana erişimin büyümeye olumlu katkıda bulunduğu ve orta ölçekli şirketlerin, mikro ve 
büyük firmalara kıyasla daha yavaş büyüdüğü görülmüştür.
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7. Değerlendirme ve Sonuç
 
Bu çalışmada, Türkiye'deki firmaların büyümesi incelenmiştir. Firmaların gelişimine 

ilişkin tespit edilen önemli bir gerçek, büyüme oranının ölçek ve yaş ile azalmasıdır. Dünya 
Bankası tarafından düzenlenen İşletme Anketleri’nden firma düzeyinde temin edilen veri 
kümesi analiz edilerek Türkiye'de büyüme oranının ölçek arttıkça monoton olmayan bir 
şekilde azaldığı ortaya konmuştur. DAOA bölgesinde karşılaştırmaya dahil edilen birçok 
ülkedeki firmalar ile Türk firmalarının gelişimi karşılaştırıldığında, Türkiye'deki KOBİ'lerin 
büyüme oranlarının, karşılaştırılan ülkelerdeki aynı ölçek grubundaki firmalara göre daha 
düşük olduğu gösterilmiştir. Türkiye’deki KOBİ'lerin neden daha az büyüdüğü konusundaki 
olası bir açıklama “kayıp orta ölçek” (missing middle) hipotezine ilişkin tartışmalar ile 
uyumludur. Gauthier ve Gersovitz (1997), Sleuwaegen ve Goedhuys (2002) ve Van 
Biesebroeck (2005) gibi bu konuyu inceleyen çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalarda, 
mikro ve büyük firmalara kıyasla mevcut politika ve düzenlemelerin KOBİ'ler üzerinde daha 
etkili olabileceği savunulmaktadır. Sonuç olarak da bu firmalar büyük firmalara dönüşmekte 
güçlük çekebilmektedir.

Politika perspektifinden değerlendirildiğinde, piyasaların işleyişini iyileştiren etkili 
kurumların geliştirilmesi, firma büyümeleri için önemlidir. KOBİ'lerin büyümesine yönelik fırsat 
ve teşvikler geliştirmeye odaklanan reformlar, bu firmaların bölgedeki diğer ülkelerdeki 
muadillerinin seviyesine ulaşmalarında verimlilik sağlayabilir. Bu firma grupları tarafından 
ekonomik faaliyetleri teşvik edici politikaların uygulanması önem arz etmektedir. Çalışmada 
gerçekleştirilen analizler, yatırım ortamı ile ilişkili değişkenler arasında finansmana erişimin, 
firma büyümesine önemli katkısı olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye'deki firmalardan 
yatırımlarını dış kaynaklarla finanse eden, finansal kurumlarda kredi limiti bulunan veya kredi 
kullananlar diğerlerine kıyasla daha hızlı büyümektedir. Bu bulgu, firma büyümesini ölçmek
için alternatif tanımlar kullanıldığında değişmemekte ve içsellik problemini gideren panel veri 
ile analiz yapıldığında da etkisini korumaktadır. Analizin bu güçlü kanıtı, bu alanlardaki 
iyileştirmelerin şirketlerin potansiyellerine tam olarak erişmesine yardımcı olacağını 
göstermektedir. Finansmana erişim, her ölçekteki firma tarafından en ciddi engel olarak 
algılanmaktadır (bkz. Şekil 2). Özellikle orta ölçekli firmalar, bu konuda en çok kısıtlanan 
firma grubudur. Büyüme için oldukça etkili olabilecek işgücü düzenlemelerinden kaynaklanan 
zorluklar, firmaların endişeleri arasında nispeten düşük sıralamaya sahiptir. Bu değişken, 
orta ölçekteki firmaların sadece yüzde 4'ü tarafından en ciddi engel olarak 
nitelendirilmektedir. Anketteki diğer bazı göstergelerde, Türkiye'deki KOBİ'lerin banka 
finansmanına bağımlı olduğunu teyit etmektedir. Türk firmaları, diğer ülkelerdeki muadillerine 
kıyasla sabit varlık yatırımlarını finanse etmek konusunda banka finansmanına daha çok 
bağımlıdır13. Bu durum, özellikle banka finansmanının toplam fonlamanın yüzde 47'sini 
oluşturduğu orta ölçekli firmalar için geçerlidir. Bununla birlikte, mikro ve büyük firmalara 
kıyasla, KOBİ’ler, banka kredisi başvurularında zorlu teminat gereklilikleri ve yüksek ret
oranları ile karşı karşıya kalabilmektedir. Küçük ve orta ölçekli firmalardan, sırasıyla kredi 
değerinin yüzde 100'ü ve yüzde 91'i oranında teminat talep edilmektedir (bkz. Şekil 3). Daha 
yüksek teminat gerekliliklerine rağmen, KOBİ'ler için reddedilen kredi başvurusu oranı (yüzde
17), daha yüksek kredibiliteye sahip büyük firmaların oranına (yüzde 12) kıyasla daha 
yüksektir.  

Türkiye'de KOBİ'lerin genişlemesi amacıyla finansal darboğazlara çözüm getiren 
kuruluşlar bulunmaktadır. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB), KOBİ'lerin geliştirilmesi amacıyla mali ve/veya mali olmayan destekler 
sağlamaktadır. Buna karşın, birçok KOBİ ya mevcut alternatif finansman kaynaklarının 
farkında olmadığı ya da bu kaynaklara erişmekte güçlük çektiği için bu örgütlerin destek 
programlarının kapsamını genişletilmesi, Türkiye'de KOBİ'lerin büyüme beklentilerinde kayda 
değer gelişmeye yol açacaktır.
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Şekil 3. Kredi Değerine Oran Olarak Teminat Değeri 

 
 

Tablo 7. Ankete Dahil Edilen Sanayilerde Firmaların Payı 
İki Haneli Sektörler Mikro Küçük  Orta Büyük Toplam 
Gıda 0.22 0.42 0.26 0.10 130 
Tekstil 0.07 0.30 0.35 0.28 149 
Giyim 0.13 0.38 0.35 0.15 96 
Kimyasallar 0.26 0.44 0.22 0.07 95 
Plastik & Lastik 0.19 0.37 0.33 0.11 27 
Metalik Olmayan Mineral 0.28 0.49 0.22 0.01 83 
Temel Metaller 0.23 0.38 0.31 0.08 13 
İşlenmiş Metal Ürünler 0.23 0.57 0.10 0.10 30 
Makine ve Ekipman 0.34 0.28 0.28 0.09 32 
Elektronik (31 & 32) 0.33 0.11 0.44 0.11 9 
Motorlu Araçlar Hizmeti 0.39 0.45 0.03 0.13 31 
Toptan Satış 0.32 0.57 0.09 0.02 53 
Perakende 0.38 0.33 0.13 0.16 93 
Diğerleri* 0.13 0.53 0.25 0.09 68 
Toplam 208 375 223 114 920 
* Diğer endüstriler diğer İmalat, Bilişim Teknolojileri ve Nakliye sektörlerini 
içerir. 

 
 

Tablo 8. Ankete Dahil Edilen Bölgelerde Firmaların Payı 
Bölgeler Mikro Küçük  Orta Büyük Toplam 
Marmara 0.14 0.39 0.28 0.19 334 
Ege 0.18 0.39 0.29 0.14 156 
Orta Anadolu 0.28 0.39 0.26 0.08 145 
Güney 0.29 0.45 0.19 0.07 196 
Karadeniz - Doğu 0.40 0.44 0.12 0.03 89 
Toplam 208 375 223 114 920 
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Tablo 9. Farklı Boyut ve Yaş Gruplarında Firmaların Büyüme Oranları 
Tüm Veri 

Büyüme\Yaş 1-5 6-15 ≥16 Toplam 
Mikro 0.29 0.14 0.14 0.18 
Küçük 0.14 0.02 -0.02 0.03 
Orta 0.00 0.03 0.01 0.02 

Büyük 0.26 0.14 -0.04 0.06 
 

Sadece Panel Veri 
Büyüme\Yaş 1-5 6-15 ≥16 Toplam 

Mikro 0.22 0.13 0.24 0.19 
Küçük -0.02 0.02 0.03 0.02 
Orta -0.31 -0.08 -0.05 -0.08 

Büyük -0.09 -0.15 0.00 -0.03 
 

 
Tablo 10. Sektöre Göre Firmaların Büyüme Oranları 
İki Haneli Sektörler Mikro Küçük  Orta Büyük 
Gıda 0.12 0.01 0.05 0.08 
Tekstil 0.17 0.09 0.01 0.00 
Giyim 0.04 0.07 -0.11 0.00 
Kimyasallar 0.13 0.07 -0.03 -0.12 
Plastik & Lastik 0.26 -0.05 0.05 -0.01 
Metalik Olmayan Mineral 0.02 0.05 0.10 0.00 
Temel Metaller 0.09 0.06 0.19 0.17 
İşlenmiş Metal Ürünler 0.18 0.06 0.05 0.03 
Makine ve Ekipman 0.20 -0.09 0.10 0.16 
Elektronik (31 & 32) 0.27 0.01 0.02 -0.34 
Motorlu Araçlar Hizmeti 0.13 0.10 0.71 0.10 
Toptan Satış 0.12 -0.03 0.13 0.59 
Perakende 0.21 0.03 0.11 0.28 

 
 
Tablo 11. Bölgeye Göre Firmaların Büyüme Oranları 

Bölgeler Mikro Küçük  Orta Büyük Toplam 
Marmara 0.21 0.01 -0.01 0.05 0.08 
Ege 0.06 0.03 -0.02 -0.04 0.02 
Orta Anadolu 0.14 -0.01 0.10 0.15 0.07 
Güney 0.22 0.14 0.06 0.03 0.16 
Karadeniz - Doğu 0.15 0.03 0.08 0.06 0.11 
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Tablo 12. Türkiye'deki Firmaların Büyüme Oranlarının Karşılaştırılan Ülkelerdeki  
                  Firmalardan Farkı 

  Rusya Polonya Ukrayna Romanya Tüm_DAOA AB8 AB10 
Küçük -0.073 -0.059 -0.077 -0.077 -0.055 -0.056 -0.057 

(0.025)*** (0.022)*** (0.023)*** (0.021)*** (0.011)*** (0.019)*** (0.016)*** 
Orta -0.058 -0.038 -0.066 -0.064 -0.056 -0.051 -0.050 

(0.022)*** (0.022)* (0.032)** (0.042) (0.012)*** (0.019)*** (0.017)*** 
Büyük -0.063 -0.088 -0.068 -0.182 -0.069 -0.058 -0.071 

(0.024)*** (0.040)** (0.037)* (0.049)*** (0.017)*** (0.036) (0.031)** 
Küçük*Türkiye -0.085 -0.098 -0.088 -0.076 -0.108 -0.106 -0.098 

(0.039)** (0.036)*** (0.036)** (0.035)** (0.031)*** (0.035)*** (0.034)*** 
Orta*Türkiye -0.112 -0.127 -0.107 -0.077 -0.119 -0.124 -0.113 

(0.041)*** (0.035)*** (0.042)** (0.049) (0.031)*** (0.034)*** (0.033)*** 
Büyük*Türkiye -0.081 -0.048 -0.074 0.069 -0.073 -0.083 -0.060 

(0.048)* (0.057) (0.050) (0.063) (0.045) (0.055) (0.052) 
Türkiye 0.037 0.148 0.109 0.073 0.068 0.120 0.109 

(0.046) (0.032)*** (0.032)*** (0.034)** (0.037)* (0.033)*** (0.033)*** 
Katsayı 0.103 0.111 0.061 0.190 0.105 0.064 0.075 
  (0.037)*** (0.025)*** (0.045) (0.032)*** (0.033)*** (0.052) (0.030)** 
Gözlem 1594 1088 1462 1128 7392 2292 2758 
R2 0.188 0.191 0.187 0.188 0.117 0.130 0.121 
Bölge ve iki haneli sektöre göre kümelenmiş standart hatalar parantez içerisindedir.  Ayrıca kontrol için yabancı 
sahipliği ve kamu mülkiyeti, yaş, ihracat durumu, iki haneli sektör, ve bölge sabitleri eklenmiştir.  AB8, AB10 and 
Tüm_DAOA için yapılan regresyonlarda ülkeler için ülke sabitleri eklenmiştir.   *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dr. Murat Şeker - Paulo Guilherme Correa 

32 

Tablo 13. Analizde Kullanılan Yatırım Ortamı Değişkenleri 
Yatırım Ortamı Değişkenleri 

Finansman 
Dış Finansman Harici olarak finanse edilen yatırımların toplam yatırımlar içindeki payı 
Teminat (Collateral) Alınacak kredi değerinin yüzdeki olarak talep edilen teminat değeri  
Kredili Satışlar Kredili satılan mal veya hizmet satışlarının yüzdesi 
Açık Kredi (e/h) Açık kredi kullanma imkanı olan şirketlerin yüzdesi 
Kredili Satın Alma (e/h) Kredili malzeme veya hizmet satın alan firmaların yüzdesi 
Kredili Satın Alma Kredili satın alınan materyallerin toplam satın almalar içindeki yüzdesi  

Kredi Limiti (y/n) 
Bir kredi limitine sahip firmaların veya bir finansal kuruluştan kredi alan firmaların 
yüzdesi  

Altyapı 
Elektrik Kesinti Süresi Elektrik kesintilerinin süresi (saat) 
Elektrik Kesinti Kaybı Elektrik kesintileri nedeniyle yıllık satış kaybı yüzdesi  
Elektrik Kesintileri (e/h) Elektrik kesintileri yaşayan firmaların yüzdesi 
Elektrik Kesinti Sayısı Elektrik kesintileri sayısı 

 
 

Mevzuatlar 
Vergi Teftişi Vergi memurlarıyla yapılan toplantı veya teftiş sayısı  
Zaman Vergisi Kamu düzenlemeleri için harcanan zamanın yüzdesi 
İhracat Günleri İhracat gümrüklerinden mal çekme gün sayısı 
İthalat Günleri İthalat gümrüklerinden mal çekme gün sayısı 
Teftişler Toplam teftiş sayısı 
Teftiş Günleri Teftişlerle ilgili prosedürlerle uğraşan personel tarafından harcanan gün sayısı 
İşletme Lisansı İşletme lisansı almak için beklenen gün sayısı 
Sertifika Zorunlu sertifikaları (compulsory certificate) almak için beklenen gün sayısı 
İzinler İşten izin almak için beklenen gün sayısı 
İş Kanunları İş Kanunlarını operasyonlarını yürütmede büyük veya çok ciddi engel olarak 

gören firmaların yüzdesi 
Eğitim ve Diğerleri 
Eğitim (e/h) Eğitim (training) alan firmaların yüzdesi 
Beyaz Yaka Çalışan 
Eğitim Eğitim alan beyaz yakalı çalışanların yüzdesi 
Mavi Eaka Ealışan Eğitimi Eğitim alan mavi yakalı çalışanların yüzdesi 
Kayıtdışı Ödemeler Kayıtdışı ödemelerin toplam satış gelirleri içindeki yüzdesi 
Haksız Rekabet (e/h) Kayıtdışı veya gayri resmi firmalara karşı rekabet eden firmaların yüzdesi 
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Tablo 14. YO Değişkenlerinin Firma Büyümesi ve Panel Firmalar Üzerindeki Etkileri 
  Küçük Orta Büyük Yaş YO Katsayı Gözlem R2 

Dış Finansman -0.149 -0.233 -0.19 0.002 0.000 0.196 416 0.14 
(0.084)* (0.067)*** (0.079)** (0.002) (0.001) (0.100)*   

Teminat -0.177 -0.235 -0.098 0.002 0.000 0.212 116 0.51 
(0.067)** (0.043)*** (0.040)** (0.002) (0.000)** (0.101)*   

Kredili Satışlar -0.148 -0.233 -0.19 0.002 -0.001 0.232 414 0.15 
(0.084)* (0.067)*** (0.080)** (0.002) (0.000) (0.142)   

Açık Kredi (e/h) -0.143 -0.241 -0.207 0.002 0.048 0.127 416 0.15 
(0.081)* (0.068)*** (0.082)** (0.002) (0.039) (0.110)   

Kredi limiti (e/h) -0.143 -0.241 -0.207 0.002 0.048 0.127 416 0.15 
(0.081)* (0.068)*** (0.082)** (0.002) (0.039) (0.110)   

Elektrik Kesinti 
Kaybı -0.202 -0.343 -0.276 0.003 0.004 0.171 308 0.22 

(0.080)** (0.071)*** (0.080)*** (0.003) (0.002) (0.143)   
Kayıtdışı 
Ödemeler -0.15 -0.23 -0.208 0.002 -0.001 0.205 368 0.15 

(0.089) (0.073)*** (0.089)** (0.002) (0.003) (0.145)   
Vergi Teftişi -0.145 -0.23 -0.2 0.002 0.001 0.175 406 0.14 

(0.087) (0.070)*** (0.083)** (0.002) (0.002) (0.079)**   
Zaman Vergisi -0.144 -0.241 -0.202 0.003 0.001 0.198 403 0.14 

(0.088) (0.077)*** (0.082)** (0.002) (0.001) (0.121)   
İhracat Günleri -0.111 -0.295 -0.188 0.003 -0.008 0.25 201 0.27 

(0.049)** (0.139)* (0.111) (0.001)** (0.002)*** (0.085)**   
İthalat Günleri -0.065 -0.091 -0.027 0.001 -0.004 1.405 139 0.37 
  (0.095) (0.133) (0.097) (0.002) (0.002)** (0.128)***     
Bölge ve iki haneli sektöre göre kümelenmiş standart hatalar parantez içerisindedir. Yabancı ve kamu mülkiyeti, 
yaş, ihracat durumu için kontrol iki haneli sektör, ve bölge sabitleri eklenmiştir.*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.  

 
 
Tablo 15. Üç Ölçek Grubu ile İstihdam Büyümesi 

(1) (2) 
Orta (20-99) -0.097 -0.103 

(0.032)*** (0.031)*** 
Büyük (≥100) -0.085 -0.088 

(0.043)* (0.044)** 
Yaş -0.003 -0.003 

(0.001)** (0.001)** 
Dış Finansman 0.004 

(0.001)*** 
Kredi limiti (e/h) 0.311 

(0.073)*** 
Katsayı 0.197 0.09 
  (0.084)** -0.081 
Gözlem 668 665 
R2 0.188 0.185 
Bölge ve iki haneli sektöre göre kümelenmiş standart hatalar parantez içerisindedir. 
Ayrıca kontrol için yabancı ve kamu mülkiyeti, yaş, ihracat durumu, iki haneli sektör, 
ve bölge sabitleri eklenmiştir.*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
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Tablo 16. İş Yasası Düzenlemeleri Ne Kadar Kısıtlayıcı? 
  Esas Sonuç Etkileşimli 
Küçükt-3 -0.131 -0.167 

(0.040)*** (0.070)** 
Ortat-3 -0.148 -0.122 

(0.034)*** (0.052)** 
Büyükt-3 -0.107 -0.098 

(0.060)* (0.089) 
Yaşt-3 -0.003 -0.003 

(0.001)** (0.001)** 
Yabancı -0.033 -0.024 

(0.072) (0.070) 
Kamu 0.038 0.025 

(0.042) (0.044) 
İhracat 0.018 0.014 

(0.033) (0.032) 
İş Kanunları 0.414 0.230 

(0.195)** (0.378) 
İş Kanunları *Küçük 0.457 

(0.466) 
İş Kanunları*Orta -0.238 

(0.431) 
İş Kanunları*Büyük -0.076 

(0.555) 
Katsayı 0.170 0.181 
  (0.085)* (0.093)* 
Gözlem 668 668 
R2 0.214 0.220 
Bölge ve iki haneli sektöre göre kümelenmiş standart hatalar parantez içerisindedir. Ayrıca kontrol için 
yabancı ve kamu mülkiyeti, yaş, ihracat durumu, iki haneli sektör, ve bölge sabitleri eklenmiştir.  *** 
p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

    
Tablo 17. Ana Bileşen (Principal Component) Yöntemiyle Büyüme Oranları 

  (1) (2) 
Küçük  -0.163 -0.177 

(0.075)** (0.145) 
Orta  -0.135 -0.249 

(0.055)** (0.103)** 
Büyük  -0.159 -0.253 

(0.097) (0.159) 
Yaş -0.004 -0.004 

(0.002)** (0.005) 
Ana Bileşen (Teminat hariç) 0.06 

(0.020)*** 
Ana Bileşen (Teminat dahil) 0.067 

(0.029)** 
Katsayı 0.304 0.002 
  (0.115)** (0.191) 
Gözlem 419 170 
R2 0.248 0.435 
Bölge ve iki haneli sektöre göre kümelenmiş standart hatalar parantez içerisindedir. Ayrıca kontrol 
için yabancı ve kamu mülkiyeti, yaş, ihracat durumu, iki haneli sektör, ve bölge sabitleri 
eklenmiştir.  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
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Tablo 18. Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi'ndeki Ülkelerin Listesi 
Ülke Gözlem Sayısı % Payı 

Arnavutluk 175 1.55 
Belarus 273 2.41 

Gürcistan 373 3.3 
Tacikistan 360 3.18 

Türkiye 1,152 10.19 
Ukrayna 851 7.53 

Özbekistan 366 3.24 
Rusya 1,004 8.88 

Polonya 455 4.02 
Romanya 541 4.79 
Sırbistan 388 3.43 

Kazakistan 544 4.81 
Moldova 363 3.21 

Bosna Hersek 361 3.19 
Azerbaycan 380 3.36 
Makedonya 366 3.24 
Ermenistan 374 3.31 
Kırgızistan 235 2.08 
Estonya 273 2.41 
Kosova 270 2.39 
Çekya 250 2.21 

Macaristan 291 2.57 
Letonya 271 2.4 
Litvanya 276 2.44 
Slovakya 275 2.43 
Slovenya 276 2.44 

Bulgaristan 288 2.55 
Hırvatistan 159 1.41 
Karadağ 116 1.03 
Toplam 11,306 100 
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Dipnotlar 
                                                            
1 Örneklemede kullanılan verilerin ve metodolojinin ayrıntılı açıklaması www.enterprisesurveys.org 
sitesinden temin edilebilir. Tam veri kümesi bu sitede mevcuttur. 
2 AB-10, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, 
Slovak Cumhuriyeti ve Slovenya'dan gelen 2009 verilerini içerirken AB-8, AB-10 grubundaki 
Bulgaristan ve Romanya’yı dışarıda tutmaktadır. 
3 Buradan itibaren, gözlem birimi olarak kuruluş (establishment) yerine firmaya (firm) atıf yapılacaktır. 
4 Anketteki sorular son mali yıl olan 2007'yi ifade etmektedir. Anket, son mali yıl ve üç mali yıl 
öncesindeki (2004) tam zamanlı çalışan sayısını sormaktadır. Yıllık büyüme oranları bu sorular 
kullanılarak hesaplanmaktadır. 
5 2005 yılında yapılan anket sadece imalat sektörünü kapsamaktadır. 
6 Türkiye'de 7 coğrafi bölge vardır. Ancak ankette, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri 
birleştirilerek Güney olarak tanımlanmıştır. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri de Karadeniz-Doğu 
olarak birleştirilmiştir. 
7 İstihdam artış oranlarında yıllık yüzde 300 büyüme gösteren bir firma analizden çıkarılmıştır. Aykırı 
değerlerin alternatif testi amacıyla ortalama büyüme oranından 4 standart sapma farklılaşan firmalar 
kontrol edilmiştir. Tespit edilen sadece 3 kayıt olmuş ve bunların analizden çıkarılması sonuçları 
etkilememiştir. Panel firmaları için, büyüme oranları yüzde 200'den fazla olan üç gözlem analize dahil 
edilmemiştir. Bu değer, panel firmaları için ortalama büyüme oranının yaklaşık 5 standart sapmasına 
karşılık gelmektedir.  
8 Yüzde 100 hissesi kamuya ait olan firmalar anket çalışmasının dışında bırakılmıştır.   
9 Anket, son mali yıl ve üç mali yıl önceki istihdam ve satış düzeylerini soran sorular içermektedir. 
10 Diğer YO değişkenleri ile regresyon sonuçları istek üzerine sunulabilir. 
11 Yatırım için dış finansman, iç kaynaklardan veya dağıtılmamış kârlar dışında, yeni hisse senedi, 
kamu ve özel bankaların ihracı, tedarikçilerden kredi alımı ve müşterilerin avansları, borç veren 
kuruluşlar ve bankacılık dışı finansal kuruluşlar dışındaki tüm kaynakları kapsar. 
12 Aynı analiz alternatif olarak 3 gruplu ölçekler kullanılarak uygulandığında sonuçlar oldukça 
benzerdir. 
13 Türkiye Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu (2010)'nun ikinci bölümüne bakınız.  
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Türk Finans Sektörünün Kar Yönetimi ve Karların 
Süreğenliği Üzerinden Kar Kalitesinin İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Merve Acar*

Öz

Bu araştırmanın amacı, Türk finans sektörünün kar kalitesini kar yönetimi uygulamaları ve kar 
süreğenliği kapsamında ortaya koymaktır. Bu çerçevede kar yönetimi davranışı "karın istikrarlı 
gösterilmesi" hipotezi kapsamında finans sektörü tarafından kullanıldığı varsayılan kayıp kredi 
karşılıkları hesap kalemi ile test edilmiştir. Kar süreğenliği ise karın nakit akışı ve tahakkuk 
bileşenlerinin yanı sıra ihtiyari ve ihtiyari olmayan tahakkuklar olarak ayrılması ile analiz edilmiştir. Elde 
edilen sonuçlara göre sektörün kayıp kredi karşılıkları ile karı istikrarlı gösterme yönünde kar yönetimi 
yaptığı gözlemlenmiştir. Diğer taraftan kar süreğenliğinde bozulmaya neden olan faktörün kar yönetimi 
aracı olarak kullanılan ihtiyari tahakkuklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kar Yönetimi, Karın İstikrarlı Gösterilmesi, Kar Süreğenliği, Tahakkuk 
Muhasebesi. 
JEL Sınıflandırması: M40, M41. 

An Examination of Earnings Quality of Turkish Financial Sector via Earnings 
Management and Earnings Persistence 

Abstract 

The purpose of this research is to investigate earnings quality of Turkish financial sector in 
terms of earnings management and earnings persistence concepts. Earnings management behavior 
has been tested under "income smoothing" hypothesis by analyzing loan loss provisions. Earnings 
persistence has been tested for cash flows and accrual components of earnings, as well as 
discretionary and non-discretionary accruals. According to the results financial sector smoothes 
income as an earnings management behavior via using loan loss provisions. Besides, it is 
discretionary accruals which has been used as both earnings management tool and diminishes 
earnings persistence.  

Keywords: Earnings Management, Income Smoothing, Earnings Persistence, Accrual Accounting. 
JEL Classification: M40, M41. 

1. Giriş
 
Globalleşen ve bilginin öneminin gittikçe arttığı ekonomik çevrede muhasebeleştirme 

süreci sonunda üretilen bilginin de karar vericiler için önemi bu artışa paralel bir seyir 
göstermektedir. Ancak, ilke bazlı muhasebeleştirme düzenlemeleri ile finansal tablo
hazırlayıcılarına sağlanan esneklikler zaman zaman piyasaya yanıltıcı bilgi aktarımına neden 
olabilmektedir. Bu durumun "güven" unsurunun oldukça önemli olduğu ekonominin en önemli 
yapıtaşlarından biri olan finansal sektör üzerinde etkisi büyüktür.

Aslında muhasebe standartları ya da ilişkili muhasebeleştirme düzenlemeleri ile 
sağlanan esneklikler ile muhasebe bilgisinin üretilmesi sürecinde firma performansının 
değişen ekonomik dinamikler çerçevesinde finansal tablo kullanıcısına en doğru şekilde 
yansıtılması ve bilginin kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır. Ancak sağlanan bu 
esnekliklerin kimi zaman yöneticilerin kişisel menfaatleri ya da işletmeye dönük menfaatler 

* Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. 
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çerçevesinde kullanılmasıyla finansal tablo kullanıcılarına gerçeğe aykırı bilgi 
sunulabilmektedir. Bu durum literatürde kar yönetimi olarak adlandırılmaktadır. Bu 
çerçevede, kar yönetimi, yöneticinin bilgisi dahilinde kar ve ilişkili performans göstergeleri 
hakkında gerçeği yansıtan bilgilerin finansal tablolara yansıtılmaması yönünde alınan 
yönetsel kararlar bütünü olmakla birlikte çoğu zaman karın önceden belirlenmiş bir hedefe 
doğru etkin olarak manipüle edilmesi şeklinde gerçekleşir. Amaçlanan ise çoğunlukla 
muhasebe bilgisini kullananlar arasında şirketin geleceğe dönük finansal performansının iyi 
olacağı yönünde bir algı oluşturmaktır. 

 
Bu çalışmada ekonomide önemli bir rol üstlenen finansal sektörün kar kalitesi kar 

yönetimi ve kar süreğenliği açısından ele alınmıştır. Kar yönetimi davranışının tespit 
edilmesinde ise özelleşmiş bir teknik olan "karın istikrarlı gösterilmesi" hipotezi test edilmiştir. 
Bu kapsamda Türk finans sektörü çerçevesinde kar yönetimi uygulamaları hakkında ülkemiz 
bazında farkındalık yaratılması amaçlanmıştır. Diğer taraftan ülkemizde henüz finans sektörü 
kar süreğenliğine ilişkin bir çalışmaya rastlanılmamış olması ve süreğenlik analizinin ihtiyari 
ve ihtiyari olmayan tahakkuklar bazında da yapılmış olması, çalışmanın öne çıkan 
yönlerindendir.  

 
Çalışma giriş ve sonuç bölümleri haricinde üç ana bölümden meydana gelmektedir. 

Giriş ile başlayan birinci bölümün ardından, ikinci bölümde literatür taraması yapılmış, 
üçüncü bölümde veri, yöntem ve hipotezler hakkında bilgi verilmiş, dördüncü bölümde 
yapılan ampirik analizler sonucu elde edilen bulgular raporlanmış ve son olarak sonuç ve 
önerilerin yer aldığı beşinci bölüm ile çalışma sonlandırılmıştır. 

2. Literatür Taraması 
2.1. Genel Olarak Kar Yönetimi Uygulamaları ve Karın İstikrarlı Gösterilmesi 

  
Bu çalışma kapsamında Türk finans sektörü, kar yönetimi uygulamalarından “karın 

istikrarlı gösterilmesi” hipotezi kapsamında ele alınmış ve incelenmiştir. Muhasebeleştirme 
manipülasyonları arasında gösterilen kar yönetimi en genel şekliyle yöneticilerin şirket 
performansı hakkında piyasa katılımcılarını yanlış yönlendirmek ya da raporlanan kar 
bilgisine göre şekillenen bazı sözleşmelerden doğan sonuçları etkilemek amacıyla, 
kendilerine tanınan karar verme yetkisini kullanarak finansal raporlarda yer alan bilgileri 
aslına uygun bir şeklide yayınlamamalarıdır. Birçok karar verme sürecinde aktif rol alan kar; 
özellikle ek ödenek ve primlerin belirlenmesi, borç sözleşmeleri, proje değerleme, halka arz 
edilme gibi geniş bir piyasa kitlesine hitap eden ve muhasebenin tahakkuk esası 
çerçevesinde firmanın performansı hakkında özet bilgi sunan en önemli kalemlerden biridir 
(Dechow, 1994). Piyasa katılımcılarının finansal tablolarda yer alan kar tutarını oldukça 
önemsedikleri ve çoğu zaman sadece kara odaklanıp onu meydana getiren bileşen ve 
süreçlerle, özellikle de karın tahakkuk bileşeniyle ilgilenmedikleri; dolayısıyla karar verme 
süreçlerinde miyop davranış sergiledikleri ifade edilmektedir (Bradshaw ve diğerleri 2001; 
Richardson ve diğerleri 2005; Sloan, 1996).  

 
Finansal tabloların firma performansını yansıtması ve bu çerçevede piyasa ile iletişimi 

sağlayan bilgilendirici olma rolü ele alındığında, finansal tablo hazırlayıcılarının 
muhasebeleştirme ilke ve yöntemlerini ve seçilen yöntemin kar üzerindeki olası etkisini 
dikkatli bir şekilde değerlendirmesi gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, yöneticilerin karın nasıl 
yönetileceği konusunda yetkin olması beklenmektedir. Ancak bu durumda kar yönetiminin 
farklı iki ucuyla karşılaşılmaktadır. Bir tarafta firma değerini ve hissedarların servetinin 
maksimize etmek amacıyla yöneticiler tarafından uygulanan ve olumlu görüşü temsil eden 
kar yönetimi uygulamaları (Arya ve diğerleri 2003; McKee, 2005) yer alırken, diğer tarafta 
olumsuz bakış açısını temsil eden ve kar yönetimini piyasa aktörlerini yanıltmaya, yanlış 
yönlendirmeye yönelik muhasebeleştirme manipülasyonu olarak gören uygulamalar (Healy & 
Wahlen, 1999; Mulford & Comiskey, 2011; Schipper, 1989) yer almaktadır. Yöneticileri kar 
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yönetimi uygulamaları ile piyasaya yanlış bilgi vermeye iten neden ve güdüleyici faktörler 
(Mulford & Comiskey, 2011) Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.'de verilmiştir. Eski SEC 
(Securities and Exchange Commission/ Amerika Sermaye Piyasası Kurulu) Başkanı Arthur 
Levitt (1998) muhasebeleştirme manipülasyonlarını piyasa katılımcılarının oynadığı bir oyun 
olarak nitelendirmiştir ve piyasayı bu yönde güdüleyen en önemli faktör olarak da hisse 
senedi fiyatında artış beklentisini vurgulamıştır.  

 
Bu çalışmada ise kar yönetimi uygulamaları, muhasebeleştirme manipülasyonları 

kapsamında ele alınmıştır. Muhasebeleştirme manipülasyonlarına ait literatür incelendiğinde 
gerek manipülasyonlara gerek manipülasyon şemsiyesi altında yer alan kar yönetimi 
uygulamalarına ait birçok farklı sınıflandırma ile karşılaşılması mümkündür. Levitt Jr (1998) 
muhasebeleştirme manipülasyonlarını yeniden yapılandırma ile ilgili harcamaları kapsayan 
büyük temizlik muhasebesi, özel amaçlı girişimlerin muhasebesi, kurabiye kavanozu 
rezervleri, muhasebe ilkelerinin yanlış yorumlanması ve uygulanması, gelirlerin 
gerçekleşmeden kaydedilmesi olarak gruplandırmıştır. Stolowy ve Breton (2004) 
muhasebeleştirme manipülasyonlarını kazanç yönetimi ve yaratıcı muhasebe uygulamaları 
olarak ele alır. Kazanç yönetimini ise kendi içinde kar yönetimi, karın istikrarlı gösterilmesi ve 
büyük temizlik muhasebesi şeklinde üç grup altında inceler. Mulford ve Comiskey (2011) ise 
manipülasyonları biraz daha kapsamlı bir çerçevede inceler ve yaratıcı muhasebe 
uygulamaları, agresif muhasebe, kar yönetimi uygulamaları, karın istikrarlı gösterilmesi, hileli 
finansal raporlama ve büyük temizlik muhasebesi başlıkları altında gruplandırır.  

 
 Çalışmada test edilecek olan “karın istikrarlı gösterilmesi” hipotezi ise literatürde kar 

yönetimi çerçevesinde geliştirilen özel bir muhasebeleştirme manipülasyonu olarak ele 
alınmaktadır. En genel ifadeyle karın istikrarlı gösterilmesi, uygun muhasebe ilke, yöntem ve 
politikaları aracılığıyla kardaki dalgalanmaların azaltılarak hedef kar düzeyine çekilmesidir 
(Copeland, 1968). Karın istikrarlı gösterilmesi alanında yapılan ilk ampirik çalışma Gordon ve 
diğerleri (1966) ve ilk teorik çalışma da Hepworth (1953) tarafından yapılmıştır. Ancak 
literatür derinlemesine incelendiğinde bu alanda yapılan çalışmaların aslında 1900’lü yılların 
başına kadar gittiği görülebilir (Dicksee, 1903; Paton & Stevenson, 1922). Ancak bu 
çalışmalarda doğrudan “karın istikrarlı gösterilmesi” terimi kullanılmamış, sadece ifade 
edilmeye çalışılmıştır.  

 
Karın istikrarlı gösterilmesi hipotezini reel sektör üzerinden ele alan birçok çalışma 

(Bao & Bao, 2004; Beidleman, 1973; Breton & Stolowy, 2000; Cahan, 1992; Dechow & 
Skinner, 2000; Mark L DeFond & Park, 1997; Fudenberg & Tirole, 1995; Imhoff, 1979; 
Martinez & Castro, 2011; Michelson ve diğerleri 1995; Stolowy & Breton, 2004; Trueman & 
Titman, 1988; G. E. White, 1970) olmakla birlikte bu çalışmada finansal sektör temel 
alınmıştır. 

 
 Finansal sektör açısından ele alındığında ise karın istikrarlı gösterilmesi uygulaması 

raporlanan muhasebe karının ekonomik kara kıyasla daha istikrarlı görünmesini sağlayan, bir 
bakıma kardaki dip ve tepe noktalarını törpüleyerek karda dönemler arası dengeli bir seyir 
elde etmeyi amaçlayan uygulamalar olarak tanımlanabilir (Ma, 1988). Bu durum ekonomik 
olarak elde edilen karın bazen olduğundan yüksek bazen de düşük gösterilerek istikrarlı hale 
getirilmesi sonucu oluşur. Finansal sektörün kendine has faaliyet dinamikleri olduğu gerçeği 
altında bu sektörde yer alan kurum ve kuruluşları reel sektörden ayrı olarak ele almak daha 
sağlıklı sonuçlar elde edilmesine katkıda bulunacaktır (Burgstahler&Eames, 2006; 
McNichols, 2001). 
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 Tablo 2.1. Kar Yönetimine Neden Olan ve Motive Eden Faktörler (Mulford & Comiskey, 2011) 

Kar Yönetimine Neden Olan Faktörler Kar Yönetimini Motive Eden Faktörler 

Karın analistlerin kar beklentisiyle 
uyuşmaması 

Hisse senedi fiyatlarında ani düşüşlerden kaçınmak 

İlk halka arz sürecinde olunması Hisselerin olabilecek en yüksek değerden satılmasını 
için uygun finansal duruma sahip olmak 

Karın prim almak için gereken eşik değerinin 
üstünde, diğer bir ifadeyle primde artışın söz 
konusu olmadığı maksimum sınıra yakın 
olması 

Primi maksimize edebilmek için karı minimum ve 
maksimum sınırlar arasında tutmaya çalışmak 

İşletmenin büyüklüğü ve/veya faaliyet 
gösterdiği sektörden dolayı politik hedef 
olması 

Politik maliyetleri minimize etmeye çalışmak 

İşletmenin borç, vb. kendini yükümlülük altına 
sokacak bir sözleşmeyi ihlal etmek üzere 
olması 

Sözleşme ihlali sonucunda karşılaşılabilecek 
maliyetleri minimize etmeye çalışmak 

Karın yönetim tarafından belirlenen uzun 
dönem trendinin altında ya da üzerinde olması 

Karın trend dışı hareketinin piyasada istenmeyen bir 
tepkiye neden olmasını engellemek 

Dalgalı seyreden kar görünümü Kardaki dalgalanmaları azaltarak yüksek risk algısını 
ortadan kaldırmaya çalışmak 

Şirketin üst yönetim kademesinde kadro 
değişikliği 

Yeni yönetimin kadrosunun oluşması ile büyük 
tutarda aktifi bilançodan silerek geçmiş yönetimin 
görevde olduğu dönem için olduğundan zararlı, 
bundan sonra gelecek dönemlerin de daha karlı 
olacağı izlenimini yaratmak 

 
Finansal sektörde reel sektöre benzer şekilde, karı istikrarlı gösterme faaliyetinin 

ardında yatan en önemli güdü piyasa katılımcılarının bankaya dair risk algısını azaltmak ve 
bu sayede bankanın finansal gücüne ve kalitesine ilişkin algıyı kuvvetlendirmektir 
(Beidleman, 1973; V. N. Bhat, 1996). Diğer taraftan reel sektör için kar yönetimi ve bu 
kapsamda karın istikrarlı gösterilmesi uygulamalarını motive eden faktörlerin çoğunun 
finansal sektör için de geçerli olduğunu söylemek mümkündür.  

  
Bankacılık sektöründe karın istikrarlı gösterilmesine dair ilk çalışma Scheiner (1981) 

tarafından yapılmıştır; ancak Scheiner (1981) olağan kar ile kayıp kredi karşılıkları arasında 
pozitif ilişki saptayamamış, dolayısıyla bankaların karı istikrarlı gösterdiği yönünde kurulan 
hipotezi destekleyememiştir. Çalışmanın önemi ise yöneticilere sağlanan karar verme 
yetkisinin küçümsenmemesi gerektiğinin vurgulanmasından kaynaklanmaktadır. 

 
 Ma (1988), ABD’de faaliyet gösteren bankalar için yaptığı çalışmada bu bankaların 

kayıp kredi karşılıkları ve aktiften silinen kredileri kullanarak karı istikrarlı hale getirdiklerini 
raporlamıştır.  

 
Finansal sektörde karın istikrarlı gösterilmesinin tespitinde yapılan çalışmalar uzunca 

bir süre, Greenawalt ve Sinkey Jr (1988) tarafından geliştirilen analize dayalı modeller 
kapsamında kurgulanmıştır. Bu alanda yapılan çalışmaların çoğu ABD bankaları üzerine 
yapılmakla beraber ulaşılan sonuçların hemen hepsi karın istikrarlı gösterilmesi hipotezini 
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desteklemektedir (Ali ve diğerleri 2015; W. H. Beaver & Engel, 1996; G. Bhat ve diğerleri 
2014; V. N. Bhat, 1996; Blasco & Pelegrin, 2006; Bushman & Williams, 2012; Cavallo & 
Majnoni, 2002; Collins ve diğerleri 1995; D Curcio & Hasan, 2008; Domenico Curcio & 
Hasan, 2015; El Sood, 2012; Greenawalt & Sinkey Jr, 1988; Hasan & Wall, 2004; 
Kanagaretnam ve diğerleri 2003; Kanagaretnam ve diğerleri 2004; E.-J. Kim, 2013; Kwak ve 
diğerleri 2009; Lobo & Yang, 2001; Moyer, 1990; Rivard ve diğerleri 2003; Scholes ve 
diğerleri 1990). Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’de ise finansal sektörde (bankacılık 
sektörü) karın istikrarlı gösterilmesi alanında yapılan çalışmalar özetlenmektedir (Temiz ve 
diğerleri 2016). 

 
Tablo 2.2 Karın İstikrarlı Gösterilmesi Hipotezini Finansal Sektör İçin Test Eden Çalışmalar 

 

Yazar Araştırma Konusu ve Ulaşılan Sonuçlar 

Scheiner 
(1981) 

1969-1976 yılları arasında ABD’de faaliyet gösteren 107 banka holding şirketinin 
kayıp kredi karşılıkları ile karı istikrarlı gösterme durumları incelenmiştir. 
Sonuç: Faaliyet karı ile kayıp kredi karşılıkları arasında anlamlı pozitif ilişki 
saptanmamıştır. Sadece 23 bankada (örneklemin yüzde 21,5’i) karın istikrarlı 
gösterilmesi hipotezi desteklenmiştir. 

Ma (1988)  1980-1984 dönemi için The Amerıcan Banker’de yer alan en büyük 45 banka 
örneklem olarak seçilmiş ve kayıp kredi karşılıkları ile faaliyet karı arasındaki ilişki 
analiz edilmiştir. 
Sonuç: Örneklemdeki bankalar kayıp kredi karşılıkları ve aktiften silinen krediler ile 
karı istikrarlı hale getirmektedirler. 

Greenawalt ve 
Sinkey Jr 
(1988) 

1976-1984 dönemi için Compustat’ta yer alan 106 banka holding şirketinin kar 
yönetimi davranışı incelenmiştir. 
Sonuç: Kredi portföy kalitesine ve makroekonomik faktörlere ilişkin kontrol 
değişkenlerinin de dikkate alınması sonucu, bankaların kayıp kredi karşılıklarını karı 
istikrarlı göstermek için kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Wetmore ve 
Brick (1994) 

ABD bankalarının kayıp kredi karşılıklarının karı istikrarlı göstermek için kullanılıp 
kullanılmadığının tespiti. 
Sonuç: Karın istikrarlı gösterilmesi hipotezi reddedilmiştir. Bankalar karşılıkları 
belirlerken kredi kalitesindeki bozulmalara daha çok önem vermektedirler. 

Collins ve 
diğerleri (1995) 

1971-1991 dönemi için Compustat’ta yer alan 160 bankaya ait kayıp kredi 
karşılıkları kar ve sermaye yönetimi açısından incelenmiştir. 
Sonuç: Kayıp kredi karşılıkları sadece kar yönetimi için kullanılmaktadır. Aktiften 
silinen krediler ve menkul kıymet ihracı ise sadece sermaye yönetiminde 
kullanılmaktadır.  

A. Beatty ve 
diğerleri (1995) 

1987-1990 yılları için Bank Compustat’ta yer alan bankalar kar yönetimi 
çerçevesinde analiz edilmiştir. 
Sonuç: Kayıp kredi karşılıklarının karın istikrarlı gösterilmesi amacıyla kullanıldığı 
gibi bir sonuca ulaşamamışlardır. Diğer taraftan kayıp kredi karşılıkları, aktiften 
silinen krediler ve menkul kıymet ihraç kararları aracılığıyla sermaye yönetimi 
yapıldığı analizlerce desteklenmiştir.  

V. N. Bhat 
(1996) 

1981-1991 döneminde ABD bankalarının karşılıklar ile kar yönetimi yapıp 
yapmadıkları ve yapıyorlarsa sahip olduğu özellikler sorgulanmıştır. 
Sonuç: Kayıp kredi karşılıkları ile kar yönetimi yapan bankalar, büyüme hızı düşük, 
düşük defter/varlık değerine sahip, yüksek kredi/mevduat ve kredi/varlık oranına 
sahip, piyasa değeri/defter değeri düşük, varlıklarının karlılığı düşük, kredi 
portföyünde yüksek riskli kredilerin bulunduğu, finansal durumları iyi olmayan 
bankalardır 
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Tablo 2.2 (Devamı) 
 
Yazar Araştırma Konusu ve Ulaşılan Sonuçlar 

Ahmed ve diğerleri 
(1999) 

1987-1995 dönemi için ABD’de faaliyet gösteren 113 bankanın kayıp kredi 
karşılıkları kar yönetimi, sermaye yönetimi ve sinyal verme rolü kapsamında 
analiz edilmiştir. Bahsi geçen ilişkilerin 1990 sermaye yeterlilik 
düzenlemeleri sonucu nasıl değiştiği sorgulanmıştır. 

Sonuç: Kayıp kredi karşılıkları ile sermaye yeterlilik oranı arasında negatif 
ilişki bulunmuştur (sermaye yönetimi yapılmaktadır), bu ilişki düzenlemeler 
sonrasında değişmemiştir. Karın istikrarlı gösterilmesine ve karşılıkların 
piyasaya olumlu sinyal verme rolüne rastlanılmamıştır. 

Lobo ve Yang (2001) 1978-1997 döneminde Compustat veri tabanında listelenen bankaların 
kayıp kredi karşılıkları kar yönetimi, sermaye yönetimi ve sinyal verme rolü 
kapsamında analiz edilmiştir. 
Sonuç:  Kayıp kredi karşılıklarının özellikle karın istikrarlı gösterilmesinin 
yanında sermaye yönetimi ve piyasaya olumlu sinyal verme güdüleriyle de 
kullanıldığı analiz sonuçlarınca desteklenmiştir. 

Cavallo ve Majnoni 
(2002) 

1988-1999 dönemi için G10 üyesi ülkelerle (Belçika, Kanada, Fransa, 
Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda, İsviçre, İsveç, Birleşik Krallık, Amerika 
Birleşik Devletleri) G10 üyesi olmayan 26 ülke bankası karın istikrarlı 
gösterilmesi kapsamında analiz edilmiştir.  
Sonuç: G10 ülkelerinde karşılıklar ile kar arasında güçlü bir pozitif ilişki 
vardır, dolayısıyla bankalar karı istikrarlı göstermektedirler. Ancak G10 
ülkesi olmayan ülkelerin oluşturduğu veri setindeki bankalar için karşılıklar 
ile kar arasında negatif ilişki saptanmakla beraber ilişki istatistiksel olarak 
anlamlı çıkmamıştır. 

Shrieves ve Dahl 
(2003) 

1989-1996 dönemi için Japonya’da faaliyet gösteren bankalar analiz 
edilmiştir. Basel düzenlemelerinin Japon bankacılık sektöründe kar yönetimi 
üzerindeki etkisi sorgulanmıştır. 
Sonuç: Japon bankaları kayıp kredi karşılıkları ve menkul kıymet kazançları 
aracılığıyla karı istikrarlı göstermektedirler. Basel düzenlemeleri sonrasında 
kar yönetimi uygulamalarında azalma gözlemlenmiştir. 

Kanagaretnam ve 
diğerleri (2003); 
Kanagaretnam ve 
diğerleri (2004) 

Yöneticileri karı istikrarlı göstermeye iten nedenleri 1987-2000 yılları için 
ABD’de faaliyet gösteren banka holding şirketleri için ortaya koymaya 
çalışmışlardır. 1980-1997 dönemi için Compustat veri tabanında listelenen 
bankaların kayıp kredi karşılıkları kar yönetimi ve sinyal verme rolü 
kapsamında analiz edilmiştir. 

Sonuç:. Ulaşılan sonuçlara göre, banka yöneticileri performansın iyi olduğu 
dönemlerde (yüksek kar açıklanan dönemler) karşılıklarını arttırarak bir çeşit 
tasarrufta bulunmakta, kötü dönemlerde (düşük kar açıklanan dönemler) ise 
karşılıklarını azaltarak geleceğe borçlanmaktadırlar. Bu bulgular karın 
istikrarlı gösterildiğini ve bunun iş güvenliği hakkındaki endişeler yüzünden 
yapıldığını desteklemektedir. Ayrıca çalışmaya göre karın istikrarlı 
gösterilmesini etkileyen bir diğer faktör de işletme dışı finansman sağlama 
ihtiyacıdır. Karın istikrarlı gösterilmesi ve ihtiyari karşılıklarla piyasaya 
olumlu mesaj verme rolü bulgularla desteklenmiştir. 

Hasan ve Wall (2004) 1993-2000 dönemleri için ABD, Japonya ve Kanada’da faaliyet gösteren 
bankaların kar yönetimi davranışı incelenmiştir. 

Sonuç: Kanada’da faaliyet gösteren bankalar dışındaki tüm bankalar karı 
istikrarlı göstermek için özel karşılıkları kullanmaktadır. Kar yönetiminin 
yoğunluğu ise ABD’de faaliyet gösteren bankalarda Japonya’da faaliyet 
gösterenlere göre daha azdır.  
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Tablo 2.2 (Devamı) 
 

Yazar Araştırma Konusu ve Ulaşılan Sonuçlar 

Anandarajan ve 
diğerleri (2005) 

1986-1995 döneminin analiz edildiği çalışmada yatırım ve mevduat bankalarının 
kar yönetimi, sermaye yönetimi ve sinyal verme davranışları incelenmiştir.  

Sonuç: Kayıp kredi karşılıkları kar yönetimi ve sermaye yönetimi kapsamında 
yöneticiler tarafından kullanılmaktadır. Ancak Basel düzenlemeleri sonrasında 
kayıp kredi karşılıklarının sermaye yönetiminde kullanılma rolü kalmamış, kar 
yönetimi uygulamaları ise hız kazanmıştır. Ayrıca mevduat bankaları yatırım 
bankaları ile kıyaslanınca daha çok kar yönetimi yapmaktadırlar. Sinyal verme 
hipotezi ise reddedilmiştir. 

Pérez ve 
diğerleri (2008) 

1986-2002 yıllarında İspanya’da faaliyet gösteren bankaların kar ve sermaye 
yönetimi davranışları incelenmiştir. 

Sonuç:  Kayıp kredi karşılıklarının kar yönetimi amacıyla kullanıldığı ancak 
sermaye yönetimi alanında kullanılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Fonseca ve 
González 
(2008) 

1995-2002 yıllarının ele alındığı çalışmada 40 ülkeye ait bankacılık verisi 
kullanılarak karın istikrarlı gösterilmesi hipotezi uluslararası bir örneklem 
çerçevesinde incelenmiştir. 

Sonuç: Karın istikrarlı gösterilmesi hipotezini destekleyici sonuçlar elde edilmiştir. 
Ülke bazında denetim faaliyetleri arttıkça ya da küçük yatırımcıyı koruyan yasalar 
düzenlendikçe kar yönetimi faaliyetleri de azalmaktadır. 

Bouvatier ve 
Lepetit (2008) 

1992-2014 dönemi için Avrupa’da faaliyet gösteren örneklem dahilinde 15 ülke 
bankasının kar yönetimi, sermaye yönetimi ve piyasaya sinyal verme rolleri analiz 
edilmiştir. 

Sonuç: Kayıp kredi karşılıkları ile kar arasında anlamlı negatif ilişki saptanmış, 
karın istikrarlı gösterilmesi hipotezi reddedilmiştir. Sermaye yönetimi ve sinyal 
verme hipotezleri ise desteklenmiştir. 

D Curcio ve 
Hasan (2008) 

1996-2006 dönemleri için 2004 yılı öncesinde AB üyesi ülkeler (15 ülke), 2004 
yılında üye olan ülkeler (10) ve 2006 yılı itibariyle birliğe üye olmayan 23 ülke 
bankası kar yönetimi, sermaye yönetimi ve sinyal verme hipotezleri kapsamında 
analiz edilmiştir. 

Sonuç: Analiz edilen tüm ülkeler karşılıklar aracılığıyla karı istikrarlı 
göstermektedir. Sermaye yönetimi uygulamalarına AB ülkelerinde, piyasaya ihtiyari 
karşılıkları arttırarak olumlu sinyal verme davranışı ise sadece AB’ye üye olmayan 
ülkelerde gözlemlenmiştir. 

Kwak ve 
diğerleri (2009) 

1991-1999 yılları için Japonya’da faaliyet gösteren bankaların kayıp kredi 
karşılıkları ile kar yönetimi davranışları incelenmiştir. 

Sonuç: Kar yönetimini sahiplik yapısı çerçevesinde analiz eden çalışmada karın 
istikrarlı gösterilmesi hipotezi desteklenmekle birlikte, banka paylarında kurumsal 
yatırımcı ve finansal kuruluş ağırlığı arttıkça daha agresif bir şekilde kar yönetimi 
yapıldığı raporlanmıştır. 

Leventis ve 
diğerleri (2011) 

1999-2008 dönemi için 18 AB üye ülke bankasının kar yönetimi davranışı üzerinde 
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın (UFRS) etkisi ortaya konmaya 
çalışılmıştır. 

Sonuç: UFRS sonrası karın istikrarlı gösterilmesi faaliyetinde azalma 
gözlemlenmiştir. 
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Tablo 2.2 (Devamı) 

Yazar Araştırma Konusu ve Ulaşılan Sonuçlar 

El Sood 
(2012) 

ABD’de faaliyet gösteren bankaların karın istikrarlı gösterilmesi yönünde kar yönetimi 
davranışları 2008 finansal kriz dönemi için test edilmiştir. 
Sonuç: kriz öncesi dönemde (2002-2006) karın istikrarlı gösterilmesi gözlemlenmiştir 
ancak bu durum kriz döneminde (2007-2009) yok olmuş, sermaye yönetimi 
faaliyetleri ağırlık kazanmıştır. 

Bushman ve 
Williams 
(2012) 

1995-2006 dönemine ait 23 ülkeye ait bankacılık verisi ile analiz yapılarak kayıp 
kredi karşılıklarının karın istikrarlı gösterilmesinin tespit edilmesindeki yeri 
saptanmaya çalışılmıştır. 
Sonuç: Örneklem dahilinde incelenen bankalar kayıp kredi karşılıkları ile karı 
istikrarlı göstermektedir. Ayrıca karın kayıp kredi karşılıklarını belirleyen önemli bir 
faktör olduğu da raporlanmıştır. 

E.-J. Kim 
(2013) 

2000-2008 dönemleri için Kore Hisse Senedi Piyasası’nda işlem gören bankaların 
kar yönetimi davranışları ve bankaları bu davranışa iten sebepler belirlenmeye 
çalışılmıştır. 
Sonuç: Bankalar ana bankalar (genel merkez) ve şubeleri olmak üzere iki sınıfta 
analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre şubelerin finansal performansı doğrudan 
ana bankanın performansını ve kar yönetimi davranışını etkilemektedir. Şubeler 
beklenenin altında kar açıkladığında ilgili ana banka ihtiyari karşılıklar ile kar yönetimi 
faaliyetlerini arttırmaktadır.  

Domenico 
Curcio ve 
Hasan (2015) 

1996-2006 dönemi için AB’ye üye olan ve olmayan ülkelerden oluşan veri setleri 
çerçevesinde 491 bankayı kar yönetimi, sermaye yönetimi ve sinyal verme 
hipotezleri kapsamında analiz etmişlerdir. Analizlerine 2008 global finansal krizinin 
etkilerini de eklemişlerdir. 
Sonuç: Kayıp kredi karşılıkları aracılığıyla karın istikrarlı gösterilmesi tüm örneklem 
için doğrulanmıştır. Piyasaya gelecek performans hakkında sinyal verme davranışı 
sadece AB’ye üye olmayan ülke bankalarında gözlemlenmiştir. Kriz döneminde 
(2007-2010) AB üye bankalarında kar yönetimi gözlemlenmezken, üye olmayan 
bankalarda karın istikrarlı gösterilmesi hipotezi reddedilememiştir.   

Ali ve diğerleri 
(2015) 

2003-2010 dönemi için faizsiz bankacılık hizmeti veren bankaların kar yönetimi 
davranışları sorgulanmıştır. 
Sonuç: İslami bankalarda karın istikrarlı gösterilmesi hipotezi desteklenmiştir. 
UFRS’ye göre raporlama yapan bankalar, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri’ne 
(GKGMİ) göre raporlama yapanlara göre daha yoğun bir şekilde kar yönetimi 
yapmaktadırlar. 

2.1. Kayıp Kredi Karşılıklarının Karın İstikrarlı Gösterilmesi Hipotezinin Test 
Edilme Sürecindeki Yeri ve Önemli 
 

Akademik çalışmaların çoğunda kar yönetiminin ölçülmesinde temel olarak tahakkuklar 
üzerinden yapılan hesaplamalar ile yöneticilerin finansal raporlama sürecindeki yargı 
güçlerini ne sıklıkla ve ne yönde kullandıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Kar yönetimi 
doğrudan ölçülemediği ya da gözlemlenemediği için de literatür bu konuda farklı yaklaşımlar 
ortaya koymuştur. Bu yaklaşımlar temel olarak toplam tahakkukları kullanan modeller, 
özellikli tahakkukları kullanan modeller ve sıklık dağılımı yaklaşımıdır (McNichols, 2001) i. 
Kar yönetimi literatürünün özellikle tahakkuklara dayanmasında ise, tahakkuklara dayalı 
tespit edilen karların, sadece nakit akımlarını dikkate alarak ölçülen kardan daha doğru 
olarak firma performansını ölçtüğüne ilişkin elde edilen sonuçlar etkili olmuştur (Beneish, 
1999; Dechow, 1994; Dechow ve diğerleri, 1995; McNichols, 2001; Ronen & Sadan, 1981) 

 
Kar yönetiminin genel teorik çerçevesi reel ve finansal sektörde benzerlik göstermekle 

beraber, finansal sektör özellikle kullanılan yöntemler açısından reel sektörden 
ayrışmaktadır. McNichols (2001) kar yönetimi literatürünü ve özellikle kullanılan yöntemleri
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ayrıntılı bir şekilde incelediği ve eleştirdiği makalesinde analiz için kullanılan modellerde 
örneklemin farklı endüstrilerde faaliyet gösteren şirketler yerine özellikli (specific) sektörlerde 
yer alan şirketlerden oluşmasının modelin doğruluğuna ve güvenilirliğine önemli pozitif 
katkılarda bulunacağını savunmuştur. Bu açıdan ele alındığında finansal sektör için kar 
yönetimi ölçülmesinde özellikli tahakkukları (specific accruals) kullanan modellerin öne 
çıktığını söylemek mümkündür. Finansal sektör özellikle de bankacılık sektörüne ilişkin karın 
istikrarlı gösterilmesi çalışmaları genellikle özellikli bir tahakkuk kalemi olan kayıp kredi 
karşılıkları (Ahmed ve diğerleri, 1999; W. H. Beaver & Engel, 1996; Greenawalt & Sinkey Jr, 
1988; Ma, 1988) ve menkul kıymet işlemlerinden elde edilen kar (A. L. Beatty ve diğerleri 
2002; Scholes ve diğerleri, 1990) üzerine yoğunlaşmaktadır. Diğer taraftan son zamanlarda 
aktiflerin menkul kıymetleştirilmesi sonucu gerçeğe uygun değer üzerinden değerlenmeleri 
sürecinde elde edilen getiriler, finansal araçların sınıflandırılması ve ölçülmesi gibi konular da 
kar yönetimi kapsamında ele alınmaya başlanmıştır (Dechow ve diğerleri 2010; Huizinga & 
Laeven, 2012; Song ve diğerleri 2010). Bu çalışmada ise kayıp kredi karşılıkları açısından 
karın istikrarlı gösterilmesi hipotezi test edilmektedir. 

 
Karın istikrarlı gösterilmesi uygulamasında en temel istikrar değişkeni yöneticilerin 

finansal tablo hazırlama sürecinde, tahmininde belli sınırlar dahilinde esnekliğe sahip 
oldukları ve özellikli tahakkuk hesabı olarak adlandırılan “kayıp kredi karşılıkları” kalemidir 
(Greenawalt & Sinkey Jr, 1988). Karın istikrarlı gösterilmesinin analiz edildiği çalışmaların 
genelinde, raporlanan kar rakamı ile (vergi sonrası karşılık öncesi kar) ayrılan kredi 
karşılıkları arasındaki ilişki incelenmektedir. Karın istikrarlı gösterilmesi hipotezi çerçevesinde 
beklenen, bu iki değişken arasında anlamlı pozitif ilişki olmasıdır. Buna göre karın yüksek 
olduğu zamanlarda arttırılan kredi karşılıkları kardaki sert yükselişi, karda düşüş olduğu 
zamanlarda ise azaltılan kredi karşılıkları kardaki sert düşüşü yumuşatarak istikrarlı bir kar 
serisi yaratacaktır. 

 
Kayıp kredi karşılıklarının, Copeland (1968) karı istikrarlı göstermek için kullanılan 

yöntem ya da araçların sahip olması gereken özellikleri taşıması da bu kalemi kar yönetimi 
uygulamaları için uygun bir araç haline getirmektedir (V. N. Bhat, 1996). Kayıp kredi 
karşılıklarının taşıdığı bu özellikler ise, 

 
i. Finansal tablo hazırlayıcılarının kredi karşılığını belirlemede karar verme özgürlüğü ve 

yetkisine sahip olmaları, 
 

ii. İşlemin izleyen dönemlerde tekrarlanma zorunluluğu olmaması (Her dönem karşılık 
ayırmak ya da ayırmamak gibi bir zorunluluk yoktur.) 

iii. Yapılan işlemin genel kabul görmüş muhasebe ilke ve politikalarına aykırı bir durum 
teşkil etmemesi ve  
 

iv. Karşılık ayırma işleminin işletme dışı üçüncü kişilerle yapılan bir işlem değil 
hesapların kendi içinde oluşturulan bir durum olması (hesaplar arası düzenleme) 
şeklinde sıralanabilir. 

  
Karın istikrarlı gösterilmesi uygulamasının analiz sürecinde kayıp kredi karşılıklarının 

kullanılması ve konunun bankacılık sektörü finansal raporlamalarında önem kazanması 1998 
yılında Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SEC) SunTrust Banks, INC. şirketinin kayıp 
kredi karşılıklarını muhasebeleştirme politikasını incelemeye almasıyla gerçekleşmiştir (Wall 
ve Koch, 2000). İlgili inceleme sonrasında SunTrust Banks, INC. finansal tablolarında 
düzeltme yapmış ve 1994-1996 yılları arasında gelir tablosunda olması gerekenden fazla 
raporlanmış kayıp kredi karşılıklarını azaltarak, bilançoda yer alan özel karşılıklarda 100 
milyon dolarlık bir düşüş raporlamıştır. Bu olayın ardından Amerika’daki bankaların ve benzer 
şekilde uluslararası düzeyde incelemeye alınan diğer birçok bankanın finansal tablolarında 
kayıp kredi karşılıkları hesabını olması gerekenden fazla raporladıkları saptanmıştır.  
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Kayıp kredi karşılıklarının finansal sektör açısından bir diğer önemli rolü ise bu hesabın 
kar yönetimi uygulamalarına ek olarak sermaye yönetimi uygulamalarında da kullanılıyor 
olmasıdır. Sermaye yönetimi uygulamalarında kayıp kredi karşılıklarının bankalar tarafından 
asgari sermaye yeterliliği oranına ulaşmak için kullanıldığı görülmektedir (Anandarajan ve 
diğerleri 2007; Bishop & Eccher, 2000; Bouvatier & Lepetit, 2008; M.-S. Kim & Kross, 1998; 
Leventis ve diğerleri, 2011; Moyer, 1990; Stinson, 1994). Diğer taraftan kayıp kredi 
karşılıkları bankalar tarafından piyasaya olumlu sinyal vermek amacıyla da kullanılmaktadır 
(Ahmed ve diğerleri, 1999; Anandarajan ve diğerleri, 2007; Barth ve diğerleri 1996; W. 
Beaver ve diğerleri 1989; Cole & White, 2012; D Curcio & Hasan, 2008; Elliott ve diğerleri 
1991; Griffin & Wallach, 1991; Kanagaretnam ve diğerleri, 2004; Liu & Ryan, 1995; Wahlen, 
1994). Buna göre kayıp kredi karşılıklarında gözlemlenen artış  “yönetimin kredi karşılıkları 
ayırarak gelecekte kazançlarına darbe olarak algılanabilecek durumların üstesinden 
gelebilecek kazanç gücüne sahip olduğunu gösterdiği” şeklinde yorumlanmaktadır (W. 
Beaver ve diğerleri, 1989).  

 
Ülkemizde kredi karşılıkları ile ilgili olarak 1985 tarihli 18955 sayılı, 1988 tarihli 19820 

sayılı, 1998 tarihli 23227 sayılı, 1999 tarihli 23786 ve 23913 sayılı, 2001 tarih ve 24416 ve 
24448 sayılı, 2002 yılı 24980 sayılı, 2005 yılı 25692 sayılı ve son olarak da günümüzde de 
geçerliliği süren 2006 tarihli 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliklerle 
bankaların kredi ve diğer alacaklarına dair sınıflandırma ve bunlar için ayrılacak karşılıklara 
ilişkin usul ve esaslar ile karşılaşılmaktadır.  

  
İlgili yönetmeliğe (2006 yılı) göre karşılık kavramı; “krediler ve diğer alacaklardan 

doğmuş veya doğması beklenen ancak tutarı kesin olarak belli olmayan zararların 
karşılanması amacıyla mali tablolarda hesaben ayrılarak gider yazılan tutarlar” olarak 
tanımlanmıştır. Bu kapsamda bankalar yurtdışı şubeleri de dahil olmak üzere, bu 
yönetmelikte belirlenen esas ve usulleri dikkate alarak, kredilerini ve diğer alacaklarını tahsil 
kabiliyetine ve borçluların kredi değerliliğine göre gruplar itibariyle sınıflandırmak ve uygun 
karşılıkları bu sınıflandırmaya göre ayırarak izlemek zorundadırlar. Buna göre yönetmelikte 
sıralanan kredi sınıfları; 1.Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar, 2. Yakın İzlemedeki 
Krediler ve Diğer Alacaklar, 3. Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar, 4. Tahsili 
Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar, 5. Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar 
şeklindedir. Düzenlemeler çerçevesinde banka yöneticilerine üçüncü, dördüncü ve beşinci 
grupta sınıflanan kredi grupları için sırasıyla en az yüzde 20, yüzde 50 ve yüzde 100 karşılık 
ayırma imkanı verilmiştir. Diğer taraftan yönetmelikle banka yöneticilerine yapılacak risk 
analizleri ve kredilere ilişkin öngörüler çerçevesinde kredilerin sınıflandırılmasında dikkate 
alınacak vade aşımları ya da risklilik değerlendirme kriterleri dışında üç, dört ve beşinci grup 
kredilerinin sınıflandırılmasında karar alabilme hakkı da tanınmıştır (BDDK, 2006).  

3.   Veri ve Yöntem 
3.1. Örneklem 
 
Yapılan çalışmada Türkiye’de finans sektöründe faaliyet gösteren finansal şirketler ele 

alınmıştır. Bu kapsamda ele alınan ve analiz edilen 2000-2013 yılları arasında kalan döneme 
ilişkin toplam 659 firma-yılı gözlem mevcuttur. Örneklemde yer alan şirketlerin finansal 
tablolarına ilişkin veriler BankScope veri tabanından elde edilmiştir. Analize yatırım 
ortaklıkları, holding ve faktoring şirketleri de dahil edilmiş olsa da verinin yaklaşık yüzde 90'lık 
bir kısmını bankacılık sektörü oluşturmaktadır. Söz konusu heterojen yapının kullanılan panel 
veri teknikleriyle çalışma sonuçlarını etkilemesi önlenmeye çalışılmıştır (Baltagi, 2008). 
Veriye ilişkin tanımlayıcı istatistikler, analiz ve bulgular bölümünde detaylandırılmıştır. 
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3.2. Yöntem ve Hipotezler 
 
Bu çalışma kapsamında finansal sektörün kar kalitesinin göstergeleri olarak, sektörün 

kar yönetimi davranışı ve kar süreğenliği tespit edilmiştir. Kar yönetimi tespiti, karın istikrarlı 
gösterilmesi hipotezi çerçevesinde incelenmiştir. Bu kapsamda yapılan analizler üç temel 
başlık altında gruplandırılabilir: 

 
i)      Finansal sektörün kayıp kredi karşılıkları aracılığıyla karın istikrarlı gösterilmesi 

davranışının araştırılması, 
ii) Karın süreğenliğinin incelenmesi, 
iii) Tahakkuk bileşenlerinin (ihtiyari/ihtiyari olmayan) kar süreğenliği üzerindeki 

etkisinin incelenmesi. 
  
Çalışma kapsamında yapılan bütün analizler panel veri analiz teknikleri kullanılarak 

“Eviews 8” istatistik ve ekonometri paket programı aracılığıyla yapılmıştır. 
 
3.2.1. Karın İstikrarlı Gösterilmesi Davranışının Araştırılması 
 
Daha önceki bölümlerde de belirtildiği üzere finansal sektör kar yönetimi davranışını 

şekillendiren hesap kalemi çoğunlukla kayıp kredi karşılıklarıdır. Bu varsayım altında, yapılan 
bu çalışmada da karın istikrarlı gösterilmesi olarak adlandırılan kar yönetimi tekniğinin 
araştırılmasında kayıp kredi karşılıkları analiz edilmiş ve karşılık ve vergi öncesi kar 
arasındaki ilişki ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu iki değişken arasında anlamlı pozitif ilişkinin 
varlığı, bankaların kayıp kredi karşılıklarını fırsatçı yaklaşımlar çerçevesinde kullanarak karı 
istikrarlı hale getirdiği, diğer bir ifadeyle kar yönetimi yaptıkları önermesini doğrular 
(Scheiner, 1981).   

 
Çalışmaya temel oluşturan regresyon modeli kar yönetiminin tespitinde çoğu çalışmada 

kullanılan ve kayıp kredi karşılıklarının birtakım değişkenlerle kontrol altına alınarak karşılık 
ve vergi öncesi kar ile arasındaki ilişkinin gözlemlendiği modele (Ahmed ve diğerleri, 1999; 
Anandarajan ve diğerleri, 2005; Anandarajan ve diğerleri, 2007; A. L. Beatty ve diğerleri, 
2002; Fonseca & González, 2008; Kanagaretnam ve diğerleri, 2004; M.-S. Kim & Kross, 
1998) dayanmaktadır.  

 
Bu çerçevede karın istikrarlı gösterilmesi hipotezinin test edilmesinde kullanılan model 

(Model.1) şu şekilde ifade edilebilir: 

 
 
İlgili modelde bağımlı değişken LLPit, cari döneme ait kredi ve diğer alacaklar değer 

düşüklüğü karşılıklarını ifade ederken; NPLit-1, takipteki kredilerin dönem başı açılış 
bakiyesini, ∆NPLit, takipteki krediler hesabındaki cari dönem değişimini (NPLit - NPLit-1), ∆TLit, 
cari dönem toplam kredilerdeki değişimi ve EBTLLPit ise cari dönem vergi ve kredi ve diğer 
alacaklar değer düşüklüğü karşılıkları öncesi karını ifade etmektedir. “

değişkenleri ise model tahmininde panel veri analizi kullanacağını ve 
gereken testler sonucu sabit etkiler ya da rassal etkiler modeline göre tahmin yapılacağını 
belirtmek için modele eklenmiştir. Finansal sektörün (özellikle de bankacılık sektörü) kredi 
karşılıkları aracılığıyla karı istikrarlı gösterdiğine dair geniş bir çerçevede kabul görmüş 
ampirik kanıtlar ışığında, analizlerde α4 katsayısının pozitif ve anlamlı olması beklenmektedir. 
Bu kabul altında, bankaların karın yüksek olduğu zamanlarda daha yüksek, karın düşük 
olduğu dönemlerde ise daha düşük karşılık ayırarak karda zamanlar arası gözlemlenebilecek 
dalgalanmaları azalttıkları önermesi test edilmektedir. Bu çerçevede çalışmanın temel 

                   Model.1 
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hipotezi karın istikrarlı gösterilmesi şeklinde ortaya çıkan kar yönetimi tespitine yöneliktir ve 
boş hipotez şu şekilde ifade edilebilir: 

H10= Kredi ve diğer alacaklar değer düşüklüğü karşılıkları ile vergi ve karşılık öncesi kar 
arasında bir ilişki yoktur. 

 
Cari dönem vergi ve kredi ve diğer alacaklar değer düşüklüğü karşılıkları öncesi kar 

değişkeni dışındaki değişkenler ise modele kontrol değişkenleri olarak eklenmiştir. Bu 
değişkenlerden takipteki krediler değişkeni karşılıkları temsil eden en önemli değişken 
(Hasan & Wall, 2004) olup,  bankaların vadesi dolmuş (genellikle vadesi 90 günü geçmiş) 
ancak henüz ödemesi yapılmamış kredilerini temsil eder ve henüz tasfiye olunacak alacaklar 
hesabına alınmayan, dolayısıyla yasal karşılıkları da ayrılmayan ve canlı krediler hesabında 
izlenen, ancak çeşitli nedenlerle sorunlu hale geldikleri belirlenip, müşteri ilişkileri ve teminat 
yapıları nedeniyle banka tarafından takibe alınan kredileridir. Dolayısıyla bankanın kredi 
portföyünde takipteki kredilerin artış göstermesi sorunlu kredilerinin arttığını gösterecek ve 
banka bu kredilerle başa çıkabilmek için ayırdığı karşılığı arttıracaktır. Bu bakımdan takipteki 
krediler değişkeni ile özel karşılıklar ve kredi ve diğer alacaklar değer düşüklüğü karşılıkları 
değişkenleri arasında pozitif ilişki beklenmektedir (Greenawalt & Sinkey Jr, 1988). Takipteki 
kredilere ilişkin verilerin elde edilmesi çoğu zaman sıkıntılı olmakla birlikte, bu değişken kredi 
karşılıklarını temsil eden en önemli faktörlerden biridir ve bu yüzden model dışı bırakılması 
yanlış sonuçlara yol açabilecektir (Gebhardt & Novotny Farkas, 2011). 

 
Toplam krediler değişkeni, kredileri bütüncül bir yaklaşımla ele alır ve bankanın zarar 

edebileceği bütün kredileri (iyi durumda olanlar da dahil) içererek bir bakıma genel karşılıklar 
ile ilgili bilgi içerir (D Curcio & Hasan, 2008; Hasan&Wall, 2004). Bankanın verdiği krediler 
arttıkça, banka kredi kayıp risklerini de dikkate alacak ve dolayısıyla ihtiyatlılık gereği krediler 
için ayırdığı karşılıkları arttıracaktır (Fonseca&González, 2008; Rivard ve diğerleri, 2003; 
Shrieves&Dahl, 2003; Wetmore&Brick, 1994). Ancak bankanın kredilerindeki artış ile 
karşılıklar arasındaki ilişki ilave kredilerin risk grubuna bağlı olarak da değişecektir. Buna 
göre bankanın geri ödenmeme riski düşük krediler kullandırması durumunda toplam krediler 
ile karşılıklar arasında negatif bir ilişki de beklenebilir (Kanagaretnam ve diğerleri, 2004).  
  

3.2.2. Karın ve Tahakkukların Süreğenliğinin İncelenmesi 
  
Önceki kısımlarda bahsedildiği gibi bu çalışmada bankacılık sektörü kar kalitesi iki 

boyutta ele alınmış ve analiz edilmiştir: karın istikrarlı gösterilmesi şeklinde kar yönetimi 
davranışı ve kar süreğenliğinin incelenmesi. Çalışma kapsamında süreğenlikle ilişkili olarak 
öncelikle karın süreğenliği analiz edilmiştir. Ardından tahakkuklar da kendi içinde ihtiyari ve 
ihtiyari olmayan bileşenlerine ayrıştırılarak daha ayrıntılı bir analiz yapılmıştır. Kar 
süreğenliğinin incelenmesinde temel iki değişken karın nakit ve tahakkuk bileşenleri 
olacağından analizin bu bölümünde kar ve tahakkuklara ilişkin bilgilerin birleştirilerek 
verilmesinin anlaşılabilirliği arttıracağı düşünülmüştür. 

 
Karın süreğenliği (earnings persistence), karın tahmin edilme gücünün bir parçası 

olarak cari dönem karı üzerindeki etkilerin, izleyen dönemlerde de tekrarlanma derecesini 
ifade eder (Francis & Smith, 2005; Jonas & Blanchet, 2000). Bu açıdan ele alındığında kar 
(kazançlar), işletme performansının göstergesi olduğu için, karın süreğenliği sürdürülebilir 
performans için bir gösterge niteliğindedir (Richardson ve diğerleri, 2005). Diğer taraftan 
karların süreğenliği kar kalitesine yönelik faktörlerden biri olarak da literatürde yer almaktadır 
(Jonas & Blanchet, 2000; Richardson ve diğerleri, 2005). Diğer taraftan karın süreğenliği 
kavramını karın sürdürülebilirliği (earnings sustainability) kavramından ayrı olarak ele 
almakta fayda görülmektedir. Karın süreğenliği temelde karda ilerleyen dönemde 
oluşabilecek sapmaları ele alır ve karı etkileyen dinamiklerin devamlılığını tahakkuklar 
üzerinden test eder. Bu çerçevede süreğenliği bozan ve karda dalgalanmalara neden olan 
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temel faktör olarak tahakkukların ele alınmasında iki önemli neden bulunmaktadır: Bu 
nedenlerden ilki, bazı tahakkukların performansla ilişkili olmalarına karşın, güvenilir bir 
şekilde ölçülememeleri nedeniyle finansal tablolara alınmalarını engelleyen düzenlemeler ve 
kurallardır (Ar-Ge maliyetlerinin oluşur oluşmaz gider kaydedilmesi gibi). İkinci neden ise, 
tahakkukların gelecek dönemlere ilişkin olarak sağlayacakları ekonomik faydayı hatalı 
ölçmesinden kaynaklanmaktadır (Richardson ve diğerleri, 2005). Karın sürdürülebilirliği 
kavramı ise kar süreğenliğine benzer şekilde karın ilerleyen dönem performansını tahmin 
etmede karşılaşılan bir kavramdır; ancak teorik ve metodolojik açıdan birbirlerinden ayrışırlar. 
Süreğenlikten farklı olarak karların sürdürülebilirliğinde ekonomik çevredeki rekabet 
yoğunluğu ve bu kapsamda karlılık performansının devamlılığı tahmin edilmeye çalışılır 
(Eklund & Wiberg, 2007; Geroski&Jacquemin, 1988; Glen ve diğerleri 2001; Gschwandtner & 
Cuaresma, 2013; Mueller, 1977, 1997; Roberts, 2001; Yurtoglu, 2004). Buna göre kar üç 
bileşenden meydana gelir: rekabetin geri dönüşü, uzun dönemde sağlanan kalıcı gelirler ve 
beklenti değerinin uzun dönemde sıfır olacağı varsayılan kısa dönemli geçici gelirler (Mueller 
& Cubbin, 2005). Bu üç faktörü ele alan bir model tahminiyle karın sürekliliği tahmin edilir. 
Ancak yapılan bu çalışma karın nakit ve tahakkuk bileşenlerinden yola çıkarak karın 
süreğenliğini, bir diğer ifadeyle kardaki dalgalanmaları ve bu dalgalanmaların yöneticilerin 
karar verme yetkileri ile şekillenen ihtiyari tahakkuklara bağlı olup olmadığını ortaya koymaya 
çalışmaktadır. 

 
Sloan (1996) yaptığı çalışmada nakit ve tahakkuklardan oluşan karın tahakkuk 

kısmının nakit akışı kısmına göre süreğenliğinin daha düşük olduğunu ve bu durumun da 
tahakkukların belirlenme sürecindeki sübjektif yaklaşımlardan kaynaklandığını belirtmiştir. 
Tahakkukların düşük süreğenlik gösteren bu yapısı, tahakkukların nakit akışlarının içerdiği 
hataları ve eksikleri gidermelerine karşın oluşturulmaları sürecinde yöneticilerin öznel tahmin 
ve yargılarına sıkı sıkıya bağlı olmaları yüzünden daha düşük bir güvenilirliğe sahip 
olmalarına neden olmuştur (Dechow & Dichev, 2002; Dechow ve diğerleri 2003; Haw ve 
diğerleri 2001; Sloan, 1996). Tahakkukların bileşenlerine ayrılarak yeniden analiz edilmesinin 
ardında yatan neden ise tahakkukların düşük süreğenliğe neden olan kısmının, ihtiyari 
kısmından kaynaklandığı varsayımıdır (Hansen, 2015). İhtiyari olmayan tahakkuklar 
işletmenin doğasından kaynaklanan ve faaliyetlerine bağlı değişim gösteren tahakkuklarıdır. 
İşletmenin sürekliliği temel varsayımı kapsamında işletmenin faaliyetlerini sürdürdükçe bu 
tahakkukların da bu çerçevede değişim göstereceği, dolayısıyla süreğen bir yapısı olduğu 
varsayılır (Dechow ve diğerleri 2012). Buna ilaveten, kar yönetimi uygulamaları aracılığıyla 
karda geçici nitelikte artış ya da azalmalar gözlemlenebilmektedir (Dechow ve diğerleri, 
2003). Bu çerçevede eğer şirketler kar yönetimi aracı olarak tahakkukları (ihtiyari 
tahakkuklar) kullanıyorlarsa, karın süreğenliğinin tespitinde gözlemlenecek geçici 
dalgalanmaların tahakkuklardan (özellikle de ihtiyari kısmından) kaynaklandığı söylenebilir.  

 
Karın süreğenliğinin tespitinde kullanılan modeller (Richardson ve diğerleri, 2005; 

Sloan, 1996) aşağıdaki belirtilmiştir.  
 

 
  

Kurulan modele göre ROAt döneme ilişkin aktif karlılığı olarak ifade edilecek kar 
performansını, ACCt karın tahakkuk ile ifade edilen performans bileşenini gösterir. Diğer 
taraftan  ve sırasıyla karın nakit akışları ve tahakkuklar ile temsil edilen performans 
bileşeninin, gelecek dönem kar performansı olan ROAt+1’i tahmin edebilme güçlerini 
vermektedir. Bu kapsamda nakit bileşenin tahakkuk bileşeninden daha süreğen olması 
beklenmektedir ( >  Karın süreğenliği başka bir ifadeyle; 

 
 şeklinde de ifade edilebilir. 
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Denklemde yer alan ( ) katsayısı tahakkukların, gelecek dönem karının tahmin 
edilmesinde, dönem karına sağladığı ek süreğenliği ifade eder. Bu çerçevede güvenilirliği 
düşük tahakkuklar için ( ) ifadesinin daha büyük bir negatif değer alması beklenir. 

Bu çalışmada kar süreğenliği analizinde karlılığı temsilen vergi ve karşılık öncesi kar 
tutarının, tahakkukları temsilen ise kayıp kredi karşılıklarının temel alındığı göz önünde 
bulundurulduğunda aşağıda yer alan denklemlere (Model.2 ve Model.3) ulaşılmıştır.   

 
 

 
 

  
İlgili denklemlerde yer alan EBTLLPt+1 gelecek dönem vergi ve karşılık öncesi kar 

tutarını, EBTLLPt cari dönem vergi ve karşılık öncesi kar tutarını, LLPt cari dönem kredi ve 
diğer alacaklar değer düşüklüğü karşılığı tutarını (toplam tahakkuklar), DLLPt ihtiyari 
tahakkukları (ihtiyari kredi ve diğer alacaklar değer düşüklüğü karşılığı) ve NDLLPt ise ihtiyari 
olmayan karşılıkları (tahakkukları) ifade etmektedir. İhtiyari karşılıklara ise kar yönetimi 
davranışının tespitinde kullanılan ve bağımlı değişkeninin toplam tahakkukları temsilen kredi 
ve diğer alacaklar değer düşüklüğü karşılıkları olduğu modelin artık terimi aracılığıyla 
ulaşılmıştır. Buna göre ilgili modelin artık terimi ihtiyari kredi karşılıklarını ifade ederken 
bağımlı değişken ile artık terimin farkının ise (LLPit - Ɛt) ihtiyari olmayan kredi karşılıkları ile 
modele dahil edilmeyen ancak bağımlı değişkeni ifade edebilecek gözden kaçan değişkenleri 
(Ahmed ve diğerleri, 1999; De Medeiros ve diğerleri 2012; Hansen, 2015) ifade etmektedirii. 

  
Bu doğrultudan hareketle karın süreğenliğine ilişkin analiz sonuçlarından (Model.2) 

karın nakit bileşeninin tahakkuk bileşeninden daha süreğen olması ( > ) beklenmektedir. 
Benzer şekilde Model.3 ele alındığında da kar kalitesindeki bozulmaya kar yönetimi 
aracılığıyla ihtiyari tahakkukların neden olduğu öngörüsüyle, ihtiyari olmayan tahakkukların 
ihtiyari tahakkuklardan daha süreğen ( > ) olması tahmin edilmektedir. 
  
Kurulan hipotezler ise şu şekildedir: 
 
 
H20= Karın nakit akışı bileşeninin süreğenliği ile tahakkuk bileşeninin süreğenliği arasında anlamlı bir 
fark yoktur. 
H30= Karın ihtiyari tahakkuk bileşeninin süreğenliği ile ihtiyari olmayan tahakkuk bileşeninin  
süreğenliği arasında anlamlı bir fark yoktur. 

4. Ampirik Analiz ve Bulgular  
4.1. Tanımlayıcı İstatistikler 
 
Analizlerde kullanılan değişkenlere ilişkin özet tanımlayıcı istatistiki bilgiler Tablo 4.1'de 

Panel.A'da verilmiştir. Panel.A’da yer alan değişkenlerin ortalama değerleri incelendiğinde 
kredi ve diğer alacaklar değer düşüklüğü karşılığının (LLP) büyüklük olarak vergi ve karşılık 
öncesi kar değerinin yaklaşık yüzde 25’i (1,016÷4,221) kadar olduğu gözlemlenmektedir. 
Dolayısıyla kredi karşılıklarının net kar ile kıyaslandığında önemli boyutta olduğu söylenebilir. 
Değişkenler arasındaki korelasyonlar ise Tablo 4.1 Panel B'de yer almaktadır. Kennedy 
(2003) bağımsız değişkenler arası korelasyon değerinin 0.8 ve üzerinde olduğu durumlarda 
çoklu bağlantı sorununun analiz sonuçları için problem teşkil edecek düzeyde olduğunu 
savunmaktadır. Bu çerçevede analize konu değişkelerin hiçbirinde çoklu bağlantı sorunu 
olmadığını söylemek mümkündür.  

 
 
 

Model.2  

 Model.3  
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Tablo 4.1. Tanımlayıcı İstatistikler 
Panel A Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

 Değişkenler 

 TL LLP NPL ∆NPL ∆TL EBTLLP 

Ortalama  0.752  1.016  3.433 -0.087  0.165  4.221 

Ortanca  0.749  0.766  2.599 -0.056  0.140  3.716 

Maksimum  2.404  9.060  23.305  11.711  2.205  43.836 

Minimum  2.05E -1.784  0.000 -8.433 -0.469 -20.734 

İlk Dörttebirlik 0.557 0.326 1.270 -0.056 0.055 2.298 

Üçüncü Dörttebirlik 0.917 1.401 4.206 0.541 0.228 4.545 

Standard Sapma  0.337  1.112  3.153  1.720  0.232  4.095 

Gözlem Sayısı  590  590  590  521  590  590 
 

 

 

Panel B Pearson Korelasyon Tablosu  

 TL LLP NPL ∆NPL ∆TL EBTLLP 

 

TL 1.000      

LLP 0.124 1.000     

 (2.846***)      

NPL 0.123 0.473 1.000    

 (2.815**) 12.240***     

∆NPL -0.022 0.133 0.208 1.000   

      (-0.509) (3.053**) (4.833***)    

∆TL 0.759 0.026 -0.044 -0.0530 1.000  

 (26.593***) (0.584) (-1.014) (-1.209)   

EBTLLP 0.270 0.301 0.249 0.047 0.314 1.000 

 (6.385***) (7.184***) (5.861***) (1.066) (7.530***)  
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Tüm değişkenler bir dönem önceki toplam aktifler ile normalleştirilmiştir. t değerleri parantez içinde yer 
almaktadır. ***, **, * sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde istatistiksel anlamlılığı ifade etmektedir.  

Değişken Tanımları:  

TL, toplam krediler; LLP, cari döneme ait kredi ve diğer alacaklar değer düşüklüğü karşılıkları; NPL, 
takipteki krediler; ∆NPL, takipteki krediler hesabındaki cari dönem değişim (NPLit - NPLit-1); ∆TL, 
cari dönem toplam kredilerdeki değişim;  EBTLLP ise cari dönem vergi ve karşılık öncesi kar.  

 

Tablo 4.2. Türk Bankacılık Sektörü Kar Kalitesi (Kar Yönetimi ve Kar Süreğenliği) Tespitine 
İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları 

i)
 (Model.1) 

ii)  (Model.2) 

iii)  (Model.3) 

 

Değişken Katsayı Katsayı 
Tahmini 

Model.1 Model.2 Model.3 

  

Bağımlı 
Değişken: LLPit 

 

Bağımlı Değişken: 
EBTLLPt+1 

 

Bağımlı Değişken: 
EBTLLPt+1 

NPLit-1  + 0.142*** 

(7.78) 

  

∆NPLit  + 0.141*** 

(4.06) 

  

∆TLit  ? 0.103** 

(2.06) 

  

EBTLLPit  + 0.05*** 

(3.69) 

  

EBTLLPit  +  0.115*** 

(3.11) 

0.341*** 

(11.28) 

LLPit  -  -0.117** 

(-2.11) 
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Tablo.4.2. (Devamı) 

Her üç modelde de hata terimleri için White (rassal etkiler modelinde) ya da SUR (sabit etkiler modeli) 
düzeltmeleri yapılmıştır. t değerleri parantez içinde yer almaktadır. ***, **, * sırasıyla %1, %5 ve %10 
düzeyinde istatistiksel anlamlılığı ifade etmektedir.  

Değişken Tanımları: LLPit, cari döneme ait kredi ve diğer alacaklar değer düşüklüğü karşılıkları; 
NPLit-1, takipteki kredilerin dönem başı açılış bakiyesi; ∆NPLit, takipteki krediler hesabındaki cari 
dönem değişim (NPLit - NPLit-1); ∆TLit, cari dönem toplam kredilerdeki değişim;  EBTLLPit ise cari 
dönem vergi ve karşılık öncesi kar; EBTLLPt+1 gelecek dönem vergi ve karşılık öncesi kar; EBTLLPt 
cari dönem vergi ve karşılık öncesi kar; DLLPt ihtiyari tahakkuklar (ihtiyari kredi ve diğer alacaklar 
değer düşüklüğü karşılığı/Model.1 hata terimi) ve NDLLPt ise ihtiyari olmayan karşılıklar (tahakkuklar, 
LLPt-DLLPt) 

 
Ekonomik büyüme dönemlerinde bankaların kredi portföy hacimlerini arttırdıkları göz 

önüne alındığında bahsi geçen ve kredi karşılıklarının konjonktür yanlısı hareketine dikkat 
çeken bu çalışmaların toplam krediler ile kredi karşılıkları arasında negatif ilişki saptaması 
beklenmeyen bir durum değildir. Bu çalışma kapsamında yapılan analizler sonucunda ise 
toplam krediler büyüme oranı ile kredi karşılıkları arasında anlamlı pozitif ilişki saptanmıştır. 
Dolayısıyla diğer çalışmalarla (Fonseca & González, 2008; Kılıç ve diğerleri 2012; Wetmore 
& Brick, 1994) uyumlu olarak yöneticilerin toplam kredilerde artışa neden olan kredileri, 
ödenmeme riskleri yüksek krediler olarak değerlendirdikleri ve karşılıkları arttırdıkları 
söylenebilir.  

Değişken Katsayı Katsayı 
Tahmini 

Model.1 Model.2 Model.3 

  

Bağımlı 
Değişken: LLPit 

 

Bağımlı Değişken: 
EBTLLPt+1 

 

Bağımlı Değişken: 
EBTLLPt+1 

DLLPit  -   -0.234** 

(-2.25) 

NDLLPit  ? 0.344*

(1.94) 

Firm fixed 
effects 

  X  X 

Firm random 
effects 

  X X  

Period fixed 
effects 

   X X 

Period random 
effects 

  X X  

Düzeltilmiş R2   0.30 0.33 0.35 

Gözlem Sayısı   450 521 389 
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4.2. Regresyon Sonuçları 
4.2.1. Kar Yönetimi Davranışının Tespitine İlişkin Sonuçlar 

 
Çalışma kapsamında yapılan analizler panel regresyon teknikleri kullanılarak 

yapılmıştır. Panel regresyon ile analiz yapılmadan önce değişkenlerin durağan olup 
olmadıklarının tespiti için birim kök testleri yapılmış ve bu testlerin sonucunda analizde 
kullanılan değişkenlerin durağan özellik gösterdikleri görülmüştür. 

 
Diğer taraftan regresyon analizinde hata terimleri arasında görülebilecek değişen 

varyans ve otokorelasyon problemleri analiz sonuçlarını yanlış yönde etkileyebilmektedir. Bu 
problemin önüne geçmek amacıyla veride değişen varyans ya da otokorelasyon sorunu olsa 
bile sağlam tahminler yapılmasına olanak veren White (rassal etkiler modelinde) ya da SUR 
(sabit etkiler modeli) düzeltmeleri yapılmıştır (H. White, 1980; Wooldridge, 2010). Ayrıca 
panel regresyon tekniği ile tahmin yapılması durumunda sabit etkiler ya da rassal etkiler 
modellerinden hangisinin kullanılması gerektiğine karar vermek için de Hausman (1978) test 
istatistiği kullanılmıştır. 

 
Kar yönetimi ve kar süreğenliğine ilişkin elde edilen sonuçlar Tablo.4.2.'de yer 

almaktadır. Model.1 karın istikrarlı gösterilmesi hipotezinin test edilmesine yönelikken, 
Model.2 ve Model.3 kar ve tahakkuk süreğenliğine ilişkindir. Model.1'e ait sonuçlar 
incelendiğinde, kredi ve diğer alacaklar değer düşüklüğü karşılıklarının (LLPit) takipteki 
krediler açılış bakiyesi (NPLit-1), takipteki kredilerdeki değişim (∆NPLit) ve toplam krediler 
büyüme oranı (∆TLit) arttıkça arttığı görülmektedir. Elde edilen bu sonuçlar beklentilerle 
uyumludur. Daha önce de bahsedildiği gibi takipteki krediler bankaların kredi portföylerinde 
yer alan sorunlu kredilerini temsil etmektedir. Bununla birlikte takipteki kredilerin artması 
durumunda bankaların karşılaşılabilecek zararlarla mücadele etmek için kredi karşılıklarını 
arttırmaları beklenen bir durumdur (V. N. Bhat, 1996; Fonseca & González, 2008; 
Greenawalt & Sinkey Jr, 1988; Hasan & Wall, 2004; Kanagaretnam ve diğerleri, 2004; Liu & 
Ryan, 2006). 

 
Toplam krediler değişkenine ilişkin analiz öncesi bir tahmin yapılmamıştır. Bunun 

nedeni ise kredi karşılıkları ile toplam krediler arasında pozitif olduğu kadar negatif yönlü 
ilişkilere ulaşan çalışmalar da olmasıdır. Toplam krediler artış oranını kredi portföyünün 
riskiyle ilişkilendirerek karşılıklar ile toplam krediler arasında pozitif ilişki saptayan birçok 
çalışma mevcuttur (Kanagaretnam ve diğerleri, 2003; Ma, 1988; Shrieves & Dahl, 2003; 
Wetmore & Brick, 1994). Diğer taraftan toplam krediler büyüme oranı ile karşılıklar arasında 
negatif ilişki gözlemleyen çalışmalar da literatürde göze çarpmaktadır (Bikker & 
Metzemakers, 2005; Fonseca & González, 2008; Gebhardt & Novotny Farkas, 2011; Laeven 
& Majnoni, 2003). Bu çalışmalar elde edilen negatif sonucu kredi karşılıklarının ekonomik 
konjonktür ile aynı yönde hareket ettiği savına dayandırmaktadır. Buna göre bankalar 
ekonomik genişleme (daralma) dönemlerinde kredi karşılıklarını azaltmaktadır 
(arttırmaktadır). Bu varsayım altında bankalar genel ekonomik durum kötüye gittiğinde 
karşılıkları arttırarak karşılaşabilecekleri kredi ödenmeme risklerini azaltmaya 
çalışmaktadırlar. Ancak özellikle ekonomik daralma dönemlerinde bankaların kredi 
karşılıklarını arttırması (ve bu şekilde karını düşürmesi) yaşanan krizin ekonomi üzerindeki 
olumsuz etkilerini daha da arttırabilecektir (A. Beatty & Liao, 2009). 
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 Model.1 (Tablo 4.2) kapsamında test edilen ve çalışmanın temel hipotezini oluşturan 
değişken ise karın istikrarlı gösterilmesi hipotezi kapsamında ele alınan vergi ve karşılık 
öncesi kar değişkenidir. Karın istikrarlı gösterilmesi hipotezini destekler şekilde, cari dönem 
LLP ile cari dönem EBTLLP arasında yüzde 1 istatistiksel anlam düzeyinde (t değeri: 3.11) 
pozitif ilişki saptanmıştır. Elde edilen bu sonuç ışığında H10 reddedilerek, Türk bankacılık 
sektörünün kredi ve diğer alacaklar değer düşüklüğü karşılıkları aracılığıyla karı istikrarlı 
gösterme yönünde kar yönetimi faaliyetinde bulunduğu söylenebilir. Dolayısıyla finansal tablo 
hazırlayanlar kendilerine sağlanan karar verme yetkileri çerçevesinde karın yüksek (düşük) 
olduğu zamanlarda kredi karşılıklarını (özel karşılıklar aracılığıyla) arttırarak (azaltarak) kar 
trendinde istikrarlı bir görünüm elde etmektedirler. 

 
 Model.2 (Tablo 4.2) ve Model.3 (Tablo 4.2) ise kar kalitesini tahakkuk ve kar 

süreğenliği açısından ele almaktadır. Tahakkukların toplam olarak ele alındığı Model.1'in 
analiz sonuçları incelendiğinde H20 reddedilmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında tahmin 
edildiği gibi karın nakit akışı bileşeninin süreğenliği (β1=0.115) tahakkuk bileşenin 
süreğenliğinden (β2=-0.117) yüksek çıkmıştır. Tahakkuk bileşeninin süreğenliğini gösteren β2 
katsayısının negatif çıkması bu bileşenin kar süreğenliğini olumsuz yönde etkilediğini bir 
diğer ifadeyle kar kalitesi kapsamında da tahakkukların kar yönetimi faaliyetine konu 
olabileceğini destekler niteliktedir (Hansen, 2015; Richardson ve diğerleri, 2005). 

 
 Model.3 (Tablo 4.2) ise tahakkukları bileşenlerine ayırarak karın süreğenliğini analiz 

etmiştir. Bu modelde kar süreğenliğinde gözlemlenebilecek bozulmanın yöneticilerin karar 
verme yetkisiyle şekillenen ihtiyari tahakkuklardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı ortaya 
konmak istenmiştir. Analiz sonuçlarına bakıldığında beklentilerle uyumlu olarak tahakkukların 
ihtiyari olmayan bileşeninin (0.344) ihtiyari bileşeninden (-0.234) daha süreğen olduğu 
görülmektedir. Bu sonuç ışığında H30 reddedilmiştir. Çalışma kapsamında tahakkuk 
değişkeni olarak kredi karşılıklarının ele alındığı düşünüldüğünde bu hesapta gözlemlenen 
dalgalanmaların ve süreğen olmayan yapının ihtiyari kredi karşılıklarından kaynaklandığı 
söylenebilir. Diğer taraftan elde edilen bu sonuç ihtiyari olmayan tahakkukların işletmenin 
faaliyetlerine sıkı sıkıya bağlı olduğu gerçeği altında özel karşılıkların bu bölümünün daha 
süreğen bir yapıya sahip olduğunu destekleyen bulgular literatürde elde edilen sonuçlarla da 
uyumludur (Allen ve diğerleri 2013; Dechow ve diğerleri, 2003; Richardson ve diğerleri, 2005; 
Sloan, 1996). 

5. Sonuç ve Öneriler 
 

Bu çalışma kapsamında muhasebeleştirme manipülasyonları şemsiyesi altında yer 
alan kar yönetimi uygulamalarının özelleşmiş bir çeşidi olan karın istikrarlı gösterilmesi 
uygulaması örneklemin büyük ölçüde bankalardan oluştuğu Türk finans sektörü ele alınarak 
analiz edilmiştir. Kar tutarı daha önce de değinildiği gibi piyasayı şekillendiren ve ekonomik 
aktörlerin karar verme süreçlerinde belki de en önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır, 
dolayısıyla kara ait bilginin oldukça önemli bir muhasebe bilgisi olduğu söylenebilir. 
Muhasebe bilgisinin taşıması gereken güvenilir ve ihtiyaca uygun olma özellikleri açısından 
ele alındığında, ihtiyaca uygunluk muhasebe bilgisinin karar alma sürecindeki önemini 
vurgularken, bilginin güvenilirliği ise muhasebe bilgisinin tarafsız, doğrulanabilir ve dürüst bir 
şekilde sunulmasına dikkat çekmektedir. Dolayısıyla, kar yönetimi uygulamalarının 
muhasebe bilgisinin güvenilirliğini olumsuz yönde etkileyebileceği yönünde bir beklenti 
oluşturmak çok da yersiz olmayacaktır.  

  
Bu çerçevede yapılan bu çalışma ile Türk finans sektörü kar kalitesi kar yönetimi 

uygulamaları (karın istikrarlı gösterilmesi) ve kar süreğenliği (karın nakit akışı ve tahakkuk 
bileşenlerinin süreğenliği) olmak üzere iki boyutta ele alınmıştır. Kar yönetimi uygulamaları 
“karın istikrarlı gösterilmesi” davranışı olarak ele alınmış ve bankacılık literatürü ile uyumlu 
olarak kayıp kredi karşılıkları istikrar aracı olarak seçilerek ve bu değişkenin kar ile 
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arasındaki ilişki analiz edilerek kar yönetimi yapılıp yapılmadığı ortaya konulmaya 
çalışılmıştır.  

  
Diğer taraftan çalışma kapsamında kar kalitesinin tespitinde kar ve tahakkukların 

süreğenliği de analiz edilmiştir. Finansal tablolarda raporlanan kar, nakit akışı ve tahakkuk 
bileşenlerine ayrıştırılarak değerlendirildiğinde, nakit akışlarının muhasebe bilgisinin 
“güvenilirlik”, tahakkuk kısmının ise “ihtiyaca uygunluk” özelliklerini pekiştirdiğini söylemek 
mümkündür. Tahakkukların belirlenme sürecindeki sübjektif karar verme durumu, karın 
tahakkuk bileşeninden dolayı süreğenliğinde ve dolaylı olarak kalitesinde düşüşe neden 
olmaktadır (Sloan, 1996). Buna ek olarak, tahakkukların düşük süreğenliğe neden olan 
kısmının ise yöneticilerin karar verme yetkisine sıkı sıkıya bağlı olan ihtiyari tahakkuklar 
olduğu iddia edilmektedir. Bu çerçevede süreğenliğe ilişkin yapılan analizler iki grupta 
yapılmıştır. Öncelikle karın süreğenliği önceki döneme ait kar ve tahakkuklar aracılığıyla 
tahmin edilmiş, sonrasında tahakkuklar ihtiyari ve ihtiyari olmayan bölümlerine ayrıştırılarak 
karın tahakkuk bileşeninin süreğenliği hakkında daha ayrıntılı bilgi edinilmeye çalışılmıştır.  

 
Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde karın istikrarlı gösterilmesi hipotezi Türk 

finans sektörü için kabul edilmiştir. Buna göre örneklem çerçevesinde sektörde yer alan 
şirketler kredi karşılıkları aracılığıyla karda istikrarlı bir seyir elde etmektedirler. Bu kapsamda 
raporlanan vergi ve karşılık öncesi kar tutarı ile kredi ve diğer alacaklar değer düşüklüğü 
karşılıkları arasında anlamlı pozitif ilişki saptanmıştır (model katsayısı: 0.05, t-değeri: 3.69). 
Elde edilen bulgular karın istikrarlı gösterilmesi hipotezini destekleyen ilgili literatürle de 
uyumludur.  

  
Kar süreğenliğine ilişkin yapılan analizlerde ise sonuçlar beklentilerle uyumludur. Buna 

göre karın nakit bileşeninin süreğenliği (0.115) tahakkuk bileşenin süreğenliğinden (-0.117) 
daha yüksektir. Üstelik tahakkuk bileşenin süreğenliği için elde edilen negatif katsayı karda 
zaman içinde görülen sapmaların (süreğen yapıdaki bozulma) tahakkuklardan kaynaklandığı 
bilgisini de desteklemektedir (Dechow ve diğerleri, 2003; Hansen, 2015; Sloan, 1996). 
Sonraki aşamada tahakkuklar da kendi içinde ihtiyari ve ihtiyari olmayan bileşenlerine 
ayrıştırılarak kar süreğenliği yeniden ele alınmıştır. Bu aşamada kar süreğenliğindeki 
sapmaların kar yönetimine de konu olan ihtiyari tahakkuklardan kaynaklanıp 
kaynaklanmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yapılan analizlerde ise tahminlerle uyumlu 
olarak tahakkukların ihtiyari olmayan kısmının süreğenliğinin (0.344) ihtiyari tahakkukların 
süreğenliğinden (-0.234) daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Dolayısıyla ilgili literatürle de 
uyumlu olarak kar süreğenliğinde meydana gelen bozulmaların yöneticilerin karar verme 
yetkileriyle şekillenen ihtiyari tahakkuklardan kaynaklandığını söylemek mümkündür (Allen ve 
diğerleri, 2013; De Medeiros ve diğerleri, 2012; Dechow ve diğerleri, 2003; Liu & Ryan, 2006; 
Richardson ve diğerleri, 2005). 

  
Ancak çalışma sonuçları ele alınırken çalışmanın kısıtları da göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu çalışma sadece Türk finans sektörü için yapılmıştır, dolayısıyla 
sektörün yerel dinamikleri de dikkate alınarak sonuçlar değerlendirilmelidir. Dolayısıyla 
araştırmacılara kullanılan modelin ülke dinamikleri kapsamında yeniden kurgulanması ya da 
analizin çok uluslu bir boyutta yeniden tasarlanması önerilebilir. Diğer taraftan kar yönetimi 
literatürü incelendiğinde reel sektör üzerine yapılan çalışmalarda modelleme konusunda 
kalıplaşmış ve geçerliliği büyük ölçüde desteklenmiş modeller olmakla beraber, finansal 
sektörde hala modelleme konusunda bir görüş birliği bulunmamaktadır. Bu yüzden model 
geliştirme de ele alınması faydalı olabilecek bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında, ihtiyari tahakkuklar bileşenlerine (özel karşılıkların kredi gruplarına göre 
ayrıştırılması ya da kredi ve diğer alacaklar değer düşüklüğü karşılıklarının içinde yer alan 
genel karşılıkların ve diğer karşılık gruplarının ayrıştırılması vb.) ayrıştırılarak yeniden analiz 
edilebilir.  
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i Örneklemede kullanılan verilerin ve metodolojinin ayrıntılı açıklaması www.enterprisesurveys.org 
sitesinden temin edilebilir. Tam veri kümesi bu sitede mevcuttur. 
ii Bankacılık sektörü kar yönetimi tespit modelleri incelendiğinde ilgili farkın (LLPit-εt) doğrudan ihtiyari 
olmayan kredi karşılıklarını ifade ettiği varsayılmakta ve analizler bu şekilde yorumlanmaktadır. 
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Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Çok Değişkenli 
Gri Model ve Gri İlişkisel Analiz ile Tahmini

Kürşat Özgür Özden*

Öz

Finansal sistemin omurgası niteliğindeki bankacılık sektörü, finansal mevduatların üretken 
yatırımlara dönüşmesini sağlaması açısından hızlı ekonomik büyüme ve gelişmenin önemli bir parçası 
konumundadır. Karlılık, bütün iktisadi işletmelerde olduğu gibi bankalarında temel amacı ve varlık 
koşuludur. İktisadi sistem ile etkileşim içerisinde olan bankacılık sektöründe yaşanacak olası bir sıkıntı 
sadece finans sektörünü değil, tüm ekonomiyi etkileyecektir. Sektöre ait bütün bu özellikler; bankaların 
ekonomideki rolleri ile birlikte değerlendirildiğinde, bankaların karlılık düzeyleri ve karlılıklarının 
sürekliliği daha da önemli hale gelmektedir. Bu çalışmada, öncelikle Türk bankacılık sektöründe 
karlılığın belirleyicileri tespit edilmiş daha sonra çok değişkenli gri model, gri ilişkisel analiz ile 
birleştirilerek Türk bankacılık sektörü karlılığına ilişkin geleceğe yönelik tahminler yapılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Banka Karlılığı, Karlılık Rasyoları, Tahmin, Gri Sistem Teorisi, Çok Değişkenli Gri 
Model, Gri İlişkisel Analiz.
JEL Sınıflandırması: G21, C53, E37, E66.  

Forecasting Profitability in Turkish Banking Sector with Multivariate Grey Model and Grey 
Relational Analysis 

Abstract 

Banking sector which can be considered to be the backbone of financial system is an 
important part of economical growth and development in terms of ensuring the conversion of financial 
deposits to productive investments. Profitability is the main aim and the condition for existence for 
banks just like it is in all commercial enterprises. A possible problem to be faced in banking sector 
which is in interaction with commercial system will affect not only the finance sector, but the whole 
economy. When all these properties related with the sector are evaluated together with the roles of 
banks in the economy, profitability level of the banks and the sustainability of the profitability level 
become more important. In this study, first of all the determinants of profitability in Turkish banking 
sector were determined and then they were combined with multivariate grey model and grey relational 
analysis so as to forecast the future profitability trend of Turkish banking sector.   

Keywords: Bank Profitability, Profitability Ratios, Forecasting, Grey System Theory, Multivariate Grey 
Model, Grey Relational Analysis. 
JEL Classification: G21, C53, E37, E66. 

1. Giriş 

Finansal sistem içerisinde bankacılık sektörü, ödemeler sistemi aracılığı ve sunduğu 
finansal araçlarla mevduatların üretken yatırımlara dönüştürülmesinde fon aktarımına aracılık 
ederek ülkelerin ekonomik gelişimine katkı sağlayan bir sektördür. Uluslararası finansal 
piyasalarda yaşanan hızlı gelişmeler, yoğunlaşan küreselleşme ve derinleşme eğilimleri ile 
birlikte fon hareketliliğini önemli derecede artırmaktadır. Bu durum, bankacılık sektörünü 
finansal istikrarın sağlanması ve ekonomik şoklara karşı dayanıklılığın artırılması açısından 
finansal sistemin omurgası haline getirmektedir. Ülke ekonomileri içerisinde bu derece 
önemli bir yere sahip olan bankacılık sektörünün, çeşitli iç ve dış faktörlerin beraberinde 
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getirdiği riskleri yöneterek iktisadi sistemle etkileşim içerisinde olması ve sağlıklı bir yapıda 
işleyebilmesi gerekmektedir. 

 
Bütün işletmelerde olduğu gibi, bankaların da varlıklarını koruyabilmeleri, faaliyetlerine 

devam edebilmeleri ve birbirleriyle rekabet edebilmeleri açısından en önemli amaçlarından 
birisi kar maksimizasyonudur. Güçlü ve karlı bir bankacılık sistemi, hızlı ekonomik büyüme ve 
istikrarı beraberinde getirdiği gibi ekonominin makroekonomik şoklara karşı daha dayanıklı 
olmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda gerek banka düzeyinde alınacak yönetimsel kararların 
gerekse makroekonomik gelişmelerin karlılığa olan etkisinin incelenmesi hem iktisat hem de 
finans alanlarında çok önemli bir araştırma konusudur.  

 
Geçtiğimiz son yirmi yıllık dönem içerisinde bankacılık sektörü dünya çapında önemli 

dönüşümler yaşamıştır. Gelişen hizmet yelpazesi ve artan rekabet koşulları beraberinde gelir 
kalemlerinin çeşitlenmesini getirdiği gibi faaliyetlerdeki risk alanını da genişletmiştir. Yaşanan 
dönüşüm süreciyle birlikte bankaların karlılığını etkileyen faktörler de çeşitlenmiştir. 
Bankaların karlılıklarını etkileyebilecek söz konusu faktörler; artan kredi ve mevduat hacmi, 
alternatif dağıtım kanalları ve bankacılık hizmetlerinden sağlanan gelirler, aktif kalitesi, risk 
yönetimi, sermaye yapısı ve yeterliliği, yoğunlaşma gibi içsel ve sektörel belirleyiciler ile 
birlikte enflasyon ve ekonomik büyüme gibi makroekonomik faktörlerden oluşan dışsal 
belirleyicilerdir. Bütün bu faktörler ışığında günümüzde bankacılık sektöründeki karlılık; 
bankaların sektördeki rekabet güçlerinin ve aktiflerinin yönetim kalitesinin bir göstergesi diğer 
yandan, risk profilini yönetebilme ve güçlü sermaye yapısına sahip olabilme ihtimalinin 
belirleyicisi konumundadır. 

 
Bu çalışmanın amacı; Türk bankacılık sektöründe karlılığın belirleyicilerini tespit etmek 

ve bu belirleyicilerin karlılığa olan etkilerinin değerlendirilerek çok değişkenli gri model ve gri 
ilişkisel analiz ile Türk bankacılık sektörüne ait 2002 – 2015 yılları arasındaki veriler 
kullanılarak geleceğe yönelik tahminler yapmaktır. Çalışmada 2002 – 2015 yılları için yapılan 
karlılık tahminleri gerçekleşen değerlerle karşılaştırılıp, gri ilişkisel analiz ile birleştirilen çok 
değişkenli gri modelin güvenilir bir model olup olmadığı ortaya konulurken, Türk bankacılık 
sektörünün 2016 ve 2017 yıllarındaki karlılığının tahminleri yapılmıştır. Diğer yandan 
karlılığın belirleyicileri bankacılık sektörü ve Türkiye ekonomisi özelinde incelenerek politika 
önerileri sunulmuştur.   

 
2. Literatür Taraması 
 

Literatürde bankacılık sektöründe karlılığın belirleyicileri ve karlılığın geleceğe yönelik 
tahmini konularında birçok çalışma mevcut olup, bu çalışmalarda daha çok panel veri analizi, 
zaman serisi analizi ve regresyon modelleri kullanılmıştır. Bankacılık sektöründe karlılığın 
belirleyicileri ve karlılığın geleceğe yönelik tahmini konularında yapılan çalışmalar ve bu 
çalışmalarda kullanılan modeller ile birlikte çalışmalarda kullanılan açıklayıcı değişkenler 
Tablo 1’de yer almaktadır. 
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Tablo: Bankacılık Sektöründe Karlılık Performansının Analizi İle İlgili Çalışmalar 
 Yazarlar Yıl Veri Seti 

Dönemi Kullanılan Model Açıklayıcı Değişkenler 

Molyneux ve 
Thornton 1992 1986-1989 En küçük kareler 

ROA, ROE, reel faiz, 
konsantrasyon, 
özkaynak, personel 
gideri, likidite 

 
Demirgüç-Kunt 

ve Huizinga 

 
1999 

 
1988-1995 

 
Panel veri analizi 

NIM, enflasyon, büyüme 
oranı, vergi oranı, reel 
faiz, borsa piyasa 
kapitalizasyon 

Saunders ve 
Schumacher 2000 1988-1995 Panel veri analizi NIM, duran aktif, faiz 

oynaklığı 

Abreu ve Mendes 2001 1986-1999 Panel veri analizi 
ROA, ROE, işsizlik 
oranı, enflasyon, kredi 
piyasa payı 

Kaya 2002 1997-200 Panel veri analizi 

ROA, ROE, NIM, 
personel gideri, faiz dışı 
giderler, enflasyon, 
ekonomik büyüme 

Naceur 2003 1980-2000 Panel veri analizi ROA, NIM, büyüklük, 
enflasyon 

Goddard vd. 2004 1992-1998 Zaman serisi analizi Büyüklük, ekonomik 
büyüme, karlılık 

Athanasoglou vd. 2006 1998-2002 Panel veri analizi 
NIM, özkaynak, banka 
büyüklüğü, 
konsantrasyon,enflasyon 

Tunay ve Silpar 2006 1988-2004 Kümeleme analizi 
ROA, ROE, NIM, 
enflasyon, GSYİH, 
yoğunlaşma 

Kosmidou vd. 2007 1995-2001 Regresyon modeli ROA, likidite, büyüklük, 
GSYİH 

Pasiouras ve 
Kosmidou 2007 1995-2001 Regresyon modeli 

ROA, büyüklük, likidite, 
enflasyon, GSYİH, 
yoğunlaşma 

Bumin 2009 2002-2008 Oran analizi ROA, ROE, NIM, 
sermaye 

Alexiou ve 
Sofoklis 2009 2000-2007 Panel veri analizi 

ROA, ROE, GSYİH, 
büyüklük, sermaye, 
enflasyon 

Sayılgan ve 
Yıldırım 2009 2002-2007 Regresyon modeli ROA, ROE, GSYİH, 

enflasyon 

Dietrich ve 
Wanzenried 2011 1999-2008 Regresyon modeli 

ROA, ROE, büyüklük, 
GSYİH, borsa piyasa 
kapitalizasyon 

Azam ve Sıddıquı 2011 2004-2010 Çok değişkenli 
regresyon modeli 

ROA, ROE, NIM, 
GSYİH, enflasyon, 
likidite 

Eken ve Kale 2013 2007-2010 Veri zarflama analizi ROA, ROE, NIM 

Acaravcı ve 
Çalım 2013 1998-2011 Zaman serisi analizi 

ROA, ROE, NIM, likidite, 
büyüklük, GSYİH, 
enflasyon 

Petria vd. 2015 2004-2011 Panel veri analizi 
ROA, ROE, likidite riski, 
büyüklük, enflasyon, 
ekonomik büyüme 

Karataş 2015 2002-2013 Panel veri analizi 
ROA, ROE, NIM, 
özkaynak, likidite, TÜFE, 
GSYİH 
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Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, bankacılık sektöründe karlılığın belirleyicileri ve 
karlılığın geleceğe yönelik tahmini konularındaki çalışmaların bir kısmının tek bir ülkenin 
bankacılık sektörünü dikkate aldığı bir kısmının ise çok sayıda ülkenin bankacılık sektörlerine 
yönelik karşılaştırmalarda bulunduğu görülmektedir. Bu çalışmada ise literatürdeki 
çalışmalarda kullanılan içsel, sektörel ve makroekonomik belirleyiciler dikkate alınmıştır. 

 
Bu çalışmada, literatüre ek olarak bankacılık sektöründe karlılığın geleceğe yönelik 

tahmini alanında daha önce denenmemiş bir model olan çok değişkenli gri model, gri ilişkisel 
analiz ile birleştirilerek kullanılmıştır. Gri sistem teorisinin temel uğraşı alanlarından biri olan 
gri tahmin modelini geleneksel tahmin modellerinden ayıran temel özelliği; belirsiz sistemlerin 
davranışlarını tahmin edebilmek için katı varsayımlarla hareket etmemesi ve sınırlı sayıda 
veriye ihtiyaç duymasıdır. Çok değişkenli gri model, diferansiyel denklemler oluşturmak için 
kümülatif modeller kullanan ve bir grup türevlenebilir eşitliği barındıran zaman serisi tahmin 
modeli olup, bankacılık sektöründe karlılığın tahmini gibi kompleks ve kaotik süreçler 
içerisinde tahminin güvenilirliğini artırması açısından etkin bir modeldir. Bu çalışma 
kapsamında Türk bankacılık sektöründe karlılığın geleceğe yönelik tahmini, sektörün 2002 – 
2015 yılları arasındaki karlılığı ve karlılığın belirleyicileri dikkate alınarak yapılmıştır. 

 
 3.   Türk Bankacılık Sektörü 

             
Türkiye’de 1980’lerin başından itibaren uygulanmaya başlanan finansal serbestleşme 

politikalarının temel amacı, finansal piyasalara derinlik kazandırmak suretiyle dünya mali 
piyasalarıyla bütünleşme sağlamak ve ülkedeki tasarruf–yatırım davranışlarını etkileyerek 
ekonomik büyümeye ivme kazandırmaktır. Türkiye’de uygulanmaya başlanan finansal 
liberalizasyon reformlarından en çok etkilenen ve değişim süreci içerisine girerek finansal 
sistem içerisindeki payını hızla artıran sektörlerden birisi de bankacılık sektörü olmuştur. 
Ancak Türk bankacılık sistemindeki özkaynak yetersizliği, zayıf aktif kalitesi ve piyasa 
risklerine karşı aşırı duyarlılık ve kırılganlık gibi yapısal sorunlar öte yandan uygulanan 
makroekonomik politikaların, bankaların risk algılama ve yönetim yapılarını olumsuz yönde 
etkilemesi nedeniyle sektörde önemli yapısal sorunlar birikmeye başlamış, bankalar temel 
fonksiyonlarını yerine getirmekten uzaklaşmıştır. 

 
1990’lı yıllara gelindiğinde finansal serbestleşme politikalarının son aşaması olarak 

kabul edilen sermaye hareketlerini serbest bırakan düzenlemelere rağmen makroekonomik 
dengesizliklerin daha da büyümesine neden olan uygulamalar risklerin artmasına, 
istikrarsızlığın kalıcı hale gelmesine ve bankaların mali bünyelerinin önemli ölçüde 
bozulmasına neden olmuştur (Türkiye Bankalar Birliği, 2008, s. VII). Bankacılık sektöründe 
artan yapısal sorunlar, sektörün ekonomik krizlere karşı kırılganlığını artırmış, 2000 yılı 
Kasım ve 2001 Şubat aylarında Türkiye ekonomisinde yaşanan krizler bankacılık sektörünü 
derinden etkilemiştir. Türk bankacılık sektörü Kasım 2000 krizi ile faiz riskine, Şubat 2001 
krizi ile de döviz kuru riskine maruz kalmış ve bilançolarında büyük zararlar oluşmuştur 
(Bumin, 2009, s.40).      

 
2001 yılındaki ekonomik krizler nedeniyle zorlu süreçlerden geçen Türkiye’de 

bankacılık sektörünün sağlıklı bir yapıya kavuşabilmesi ve sorunlarının kalıcı şekilde 
çözümlenebilmesi amacıyla Mayıs 2001’de “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” uygulamaya 
konulmuştur. Programın ana ayaklarından birini oluşturan “Bankacılık Sektörü Yeniden 
Yapılandırma Programı” ile başta bankacılık sektörü olmak üzere finansal sektörün mali 
yapısını güçlendirmek, bankacılık sektörünü daha etkin ve rekabetçi bir yapıya kavuşturacak 
yasal ve kurumsal düzenlemeleri gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Bu dönemde siyasi 
istikrarın sağlanması ve uluslararası finans piyasalarındaki olumlu gelişmelerin de etkisiyle 
2002 yılında başlayan ekonomik büyüme istikrarlı bir şekilde devam etmiştir. Türkiye’de 2002 
yılından sonra yaşanan ekonomik gelişmelerin bankacılık sektöründeki yansımaları da pozitif 
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yönlü gerçekleşmiş olup; bankalar, sağlanan etkin rekabet ortamında hizmet ağlarını ve 
bilançolarını, dolayısıyla da karlılık performanslarını artırarak büyümenin finansmanında etkin 
şekilde rol almaya başlamışlardır.  

 
2008 yılında önce ABD’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan küresel 

finans krizinde Türk bankacılık sektörü oldukça başarılı bir sınav vermiştir. Kriz nedeniyle 
uluslararası ölçekte faaliyet gösteren birçok banka iflas ederken, yeniden yapılandırma süreci 
ile aktif kalitesi, likidite yapısı, sermaye yeterliliği, risk yönetimi ve karlılık göstergelerinde 
dönüşüm yaşayan Türk bankaları krize karşı direnç göstererek özgüvenini tazelemiştir. 

 
Günümüz Türk bankacılık sektöründe ulaşılan büyüklüklerin önemli bir kısmı 2000’li 

yıllarda başlayan ve yeniden yapılandırma programını takip eden dönemde elde edilmiştir. 
Yaşanan kriz deneyimleri sonucunda gerek makroekonomik anlamda gerekse Türk 
bankacılık sektörünün yapısına yönelik atılan adımlar, Türkiye’de bankacılık anlayışının 
değişmesine yol açmıştır. Yaşanan bütün bu gelişmeler ışığında sektörde karlılığın önemi bir 
kez daha anlaşılırken, “sürdürülebilir karlılık ve verimlilik ile birlikte sürdürülebilir büyüme” 
stratejisi benimsenmiştir.  

 
4. Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Belirleyicileri 
 

Bütün işletmelerde olduğu gibi, bankaların da varlıklarını koruyabilmeleri, faaliyetlerine 
devam edebilmeleri ve birbirleriyle rekabet edebilmeleri açısından en önemli amaçlarından 
birisi kar maksimizasyonudur. Karlılık, bankaların sektördeki rekabet güçlerinin ve aktiflerinin 
yönetim kalitesinin bir göstergesi diğer yandan, risk profilini yönetebilme ve güçlü sermaye 
yapısına sahip olabilme ihtimalinin belirleyicisi konumundadır.  

 
Kar veya getirinin maksimum kılınmasının iki ana unsuru olduğu bilinmektedir: 

Bunlardan birincisi “faaliyet gelirlerinin maksimize edilmesi” diğeri ise “faaliyet giderlerinin 
minimize edilmesidir.” Bu temel kural açısından özde birer şirket olan bankaların, hangi türde 
olursa olsun diğer şirketlerden ve hatta bireysel küçük işletmelerden bir farkı yoktur. 
Dolayısıyla, bankalar da diğer şirketler gibi aşağıdaki maksimizasyon sorunuyla karşı 
karşıyadırlar: 

                                                           (1) 

Yukarıdaki eşitlikte; , karı (profit), , toplam gelirleri veya hasılat (revenue) ve , 
toplam giderleri veya maliyeti (cost) simgelemektedir. Kuşkusuz bu maksimizasyon 
sorununun çözülmesi yazıldığı kadar kolay değildir. Günümüzün kıran kırana rekabet 
koşullarında bunun önemi daha da artmaktadır (Tunay ve Silpar, 2006, s.2).  

 
Bankaların karlılık performanslarının ölçülmesinde genel olarak kullanılan en temel üç 

gösterge bulunmaktadır. Bunlar; aktif karlılığı (ROA – Return on Assets), özkaynak karlılığı 
(ROE – Return on Equity) ve net faiz marjı (NIM – Net Interest Margin) şeklindedir.  

 
Karlılığı gösteren temel ölçütlerden biri, aktif karlılığını veren aktif getirisidir (ROA – 

Return on Assets). Tutar olarak ifade edildiğinde her bir birim varlıktan kazanılan getiriyi ifade 
eden ROA; banka yöneticilerinin, bankanın sahip olduğu finansal ve reel kaynaklardan kar 
elde edebilme yeteneklerinin temel göstergesidir. ROA, banka politik kararlarının yanı sıra, 
ekonomi ve hükümet düzenlemeleriyle ilgili kontrol dışı etkenlere de bağlıdır (Golin ve 
Delhaise, 2013, s.200; Hassan ve Bashir, 2003, s.11-12). Banka karlılığını ifade eden en 
sağlıklı değişken ROA’dır. Çünkü ROA, hem yüksek özsermaye çarpanlarından 
etkilenmemekte hem de bankanın sahip olduğu varlıkların tamamının getiri yaratabilme 
kapasitesini bir arada değerlendirmektedir (Rivard ve Thomas, 1997, s.64).  

 



Kürşat Özgür Özden 

68 

Banka varlıklarından elde edilen getiriyi ifade eden karlılık göstergesi ROA, aşağıdaki 
şekilde hesaplanmaktadır; 

 
                            (2)    

 
Karlılığı gösteren bir diğer ölçüt özkaynak karlılığını veren özkaynak getirisidir (ROE – 

Return on Equity). Tutar olarak ifade edildiğinde her bir birim özsermaye fonundan kazanılan 
getiriyi ifade eden ROE; banka yöneticilerinin, sermayedarların bankaya yatırdığı fonlardan 
kar elde edebilme yeteneklerinin temel göstergesidir. Özkaynak karlılığı, özkaynaklardan 
elde edilen getiri ile banka sermayedarlarının risk altında bulundurdukları fonlar arasındaki 
ilişkiyi ifade etmesi bakımından banka karlılığını gösteren önemli bir ölçüttür.   

 
 Banka sermayedarlarının bankaya yatırdığı sermayeden elde edilen getiriyi ifade eden 

karlılık göstergesi ROE, aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır; 
 

                                 (3) 
 

Bir bankanın gelir getiren aktifleri kredi portföyü, menkul değerler portföyü, ücret ve 
komisyon geliri getiren bankacılık hizmetleri olarak üç gruba ayrılabilir. Bununla birlikte 
bankanın kredi vermek ve menkul kıymet satın alabilmek için öncelikle banka sahiplerinden 
banka sermayesi şeklinde, mudilerden ve diğer bankalardan ise mevduat şeklinde 
oluşturması gereken bir varlık portföyüne ihtiyacı vardır. Sermayeden elde edilen getiri 
(ROE) ve varlıklardan elde edilen getiri (ROA) bankanın operasyonel başarısının farklı birer 
ölçütü olmakla birlikte, sermayeden elde edilen getiri (ROE); finansal kaldıracın yanı sıra 
varlıklardan elde edilen getiriden (ROA) etkilenmektedir. Finansal kaldıraç oranı, bir 
bankanın varlıklarının ne kadarının borçlar ile finanse edildiğinin göstergesidir. Bankalar 
açısından, vadeli ve vadesiz mevduatlar, merkez bankası para politikası araçları ve 
bankalararası (interbank) para piyasası gibi mevduat dışı kaynaklar ile özsermaye banka 
bilançosundaki ana borç kalemlerini oluşturmaktadır. Bankaların ROA oranları diğer 
sektörlere nispeten daha düşük olduğundan, bankalar genellikle sermaye getirisini rekabetçi 
seviyeye çıkarmak için yoğun olarak finansal kaldıracı kullanmaktadır. Bu anlamda yüksek 
kaldıraç oranı, varlıkların finansmanının borçlara bağlı olduğunu, yüksek borcun ise bankanın 
ödeme riskini artırdığını göstermektedir. Bankalar için ROE’yi artıran makul seviyedeki 
kaldıraç oranı olumlu karşılansa da sermaye riski nedeniyle yakından takip edilmelidir. 
Finansal kaldıraç oranı aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır; 

 
                    (4)  
 

Banka karlılığı açısından varlık ve kaynak yönetiminin yanı sıra faiz marjının (spread) 
yönetimi de önem taşımaktadır. Karlılığı gösteren üçüncü ölçüt net faiz gelirlerini veren net 
faiz marjıdır (NIM – Net Interest Margin). Tutar olarak ifade edildiğinde her bir birim varlıktan 
kazanılan net faiz gelirini ifade eden NIM; banka yöneticilerinin aracılık maliyetinin ana 
unsuru olan faiz giderlerini kontrol edebilme yeteneklerinin temel göstergesidir. Faiz marjı, 
gelir getiren aktiflerden (krediler, ücret ve komisyon gelirleri gibi) sağlanan faiz gelirleriyle 
pasiflere (mevduat gibi) ödenecek faiz giderleri arasındaki farkı ifade eder. Bankaların etkin 
çalışmasının ölçütlerinden biri de aracılık maliyetlerinin düşük olmasıdır. Bu nedenle banka 
yönetiminin, faiz marjı temelinde gelir – gider performansını kazanç getiren aktifler üzerinden 
araştırması gerekir. Bunun ölçütü de net faiz marjıdır. Bankaların öncü gelir getiren aktif 
kalemlerinden kredi fiyatlamasında önem taşıyan net faiz marjının planlanmasında banka 
yönetiminin aktif karlılığı beklentilerinden faydalanılır.   

 
Banka varlıklarından elde edilen net faiz gelirini ifade eden karlılık göstergesi NIM, 

aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır; 
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                                                   (5)   
  

Genel anlamda, net faiz marjının artması banka karlılığının artması ve bankacılık 
sisteminin daha istikrarlı olmasıyla sonuçlanır. Ancak yüksek faiz marjı, bankalardaki riskli 
kredilerin yansıması olarak görülebileceği gibi yatırımcıların bankacılık sisteminden 
uzaklaşmasına neden olmakta ve mali sektörün gelişimini olumsuz etkilemektedir. Bu 
nedenle, banka yönetiminin gelir – gider performansını piyasa koşulları üzerinden analiz 
etmesi beklenmektedir.  

 
Bankaların karlılık performansları; aktiflerin getirisi (ROA), özkaynakların getirisi (ROE) 

ve net faiz marjı (NIM) olmak üzere üç temel göstergeye göre ölçülmektedir. Bu üç temel 
göstergenin yanı sıra bankaların yönetim kademelerinin kararlarından doğrudan etkilenen ve 
çoğunlukla bankaların mali tablolarından elde edilen karlılık rasyoları ile hesaplanan “içsel 
(mikro) belirleyiciler”, bankaların yönetim kademelerinin kararlarından etkilenmekle birlikte 
esas olarak faaliyet gösterdikleri ülkenin bankacılık sektöründeki yapıyı esas alan “sektörel 
belirleyiciler” ve bankaların yönetim biçiminden etkilenmeyen, finansal sistemin faaliyetlerini 
ve performansını etkileyen ekonomik çevre ile doğrudan ilişkili “makroekonomik belirleyiciler” 
de bankaların karlılık performanslarını etkileyen ölçütlerdir. Her ne kadar ROA, ROE ve NIM 
ölçütlerinin her biri özünde aynı gerçeği yansıtsa da bu ölçütlerin birbirlerine göre avantaj ve 
dezavantajlarının ortaya konulduğu diğer yandan içsel, sektörel ve makroekonomik ölçütlerin 
de karlılık performansının ölçümünde kullanıldığı bir analiz daha sağlıklı bir karlılık 
performansı analizini ortaya koyacaktır. 

 
4.1. Karlılığın İçsel (Mikro) Belirleyicileri 
 

Bankaların karlılık performanslarının ölçümünde kullanılan içsel (mikro) belirleyiciler, 
bankaların yönetim kademelerinin kararlarından doğrudan etkilenen ve çoğunlukla 
bankaların mali tablolarından elde edilen karlılık rasyoları ile hesaplanan belirleyicilerdir. Bir 
bankanın mali tabloları, o bankanın belirli bir dönem içerisinde amaçlarına yönelik olarak 
nasıl bir performans sergilediğinin göstergesidir. Bir bankanın bilanço ve gelir tablosu 
kalemleri kullanılarak elde edilen rasyolar, o bankanın varlıklarının ve yükümlülüklerinin 
doğrudan belirleyicileri olmakla birlikte faaliyetlerinin etkinliği ile karın maksimize edilmesi 
noktasında yönetim politikalarının ve kararlarının birer yansıması niteliğindedir.  

 
Bu açıdan bakıldığında, bankaların karlılık performanslarının ölçümünde kullanılan 

içsel (mikro) belirleyicilerin likidite yönetimi, risk yönetimi, aktif kalitesi, büyüklük (banka 
büyüklüğü), yönetim etkinliği (gider yönetimi), sermaye ve sermaye yeterliliği ile ilişkili 
değişkenler olduğu görülmektedir.  

 
Karlılık performansının içsel belirleyicilerinden likidite yönetimindeki temel ilke; 

bankanın olası tüm koşullarda, net nakit açığı vermeden yükümlülüklerini yerine getirme 
olanağına sahip olmasıdır (Akgüç, 2007, s.449). Bankaların likit aktifleri; hazır değerler, 
menkul değerler ve kısa vadeli alacaklar kalemlerinden oluşmaktadır. Aktifler ve pasifler 
arasında doğabilecek vade ve faiz uyumsuzluğu nedeniyle yükümlülüklerini yerine 
getirememe olasılığı olarak tanımlanan likidite riskine karşı korunmak için sağlam bir likidite 
pozisyonu oluşturmak bankaların hayati politikalarından birisidir (Islam ve Nishiyama, 2016, 
s.84). Bankalarda likidite oranının yüksek olması likidite riskini düşürmekte ancak karlılığı 
olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun nedeni daha yüksek bir likidite oranının bankalar için 
likidite riskini azaltması ancak bunun yanında borçlanılabilecek fon miktarını düşürmesi 
nedeniyle gelir potansiyelini azaltmasıdır. Bu nedenle banka yöneticilerinin varlık ve 
yükümlülükler için geleceğe yönelik projeksiyonlara dayalı bir likidite planlaması yapması 
gerekmektedir.   
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Bankalarda likidite yönetimine ilişkin karlılık göstergesi aşağıdaki şekilde 
hesaplanmaktadır: 

 
                                     (6) 
 

Bankacılık doğası gereği geniş ölçüde risk alınmasını gerektiren bir faaliyettir. 
Günümüzde bir bankanın faaliyet gösterdiği sektördeki başarısının en önemli ölçütleri 
arasında maruz kaldığı riskleri ne ölçüde yönetebildiği, çalkantılı dönemlerini zarara 
uğramadan ne derece atlatabildiği, değişen koşullara hangi hızda ayak uydurabildiği gibi 
doğrudan risk yönetimi ile bağlantılı konular ön plana çıkmaktadır. Karlılık performansının 
içsel belirleyicilerinden risk yönetimindeki temel ilke; bankanın maruz kalacağı riskleri ortaya 
koyan bir risk – getiri projeksiyonu oluşturarak, riske göre düzeltilmiş getirisini en üst düzeye 
yükseltmektir.  

 
Varlık kalitesinin düşük olması ve optimal likidite seviyesinin korunamaması, 

günümüzde bankaların faaliyetlerini başarılı bir biçimde sürdürememelerinin başlıca 
nedenlerindendir. Artan belirsizlik dönemlerinde bankalar riskliliği azaltmak amacıyla 
portföylerini çeşitlendirme ve / veya likit varlıklarını artırma yoluna gitmektedirler. Bu açıdan 
bakıldığında, riskliliği kredi riski ve likidite riski olmak üzere iki farklı biçimde ele almak 
mümkündür. Likidite oranının yüksek olması likidite riskini düşürmekte ancak karlılığı 
olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer yandan kredi riskinin yüksek olması, karlılığı da 
olumsuz yönde etkilemektedir (Athanasoglou vd. 2008, s.123).  

 
Bankalarda risk yönetimine ilişkin karlılık göstergesi aşağıdaki şekilde 

hesaplanmaktadır; 
 
                            (7) 
 

Karlılık performansının içsel belirleyicilerinden biri de aktif kalitesidir. Bankalarda aktif - 
pasif yönetiminin amacı, gelir artırıcı politikalar ile maliyet düşürücü politikaların birlikte 
uygulanması suretiyle etkin bir aktif - pasif yönetimi oluşturarak karlılığı artırmaktır. Bir 
bankanın gelir getiren aktiflerinin kredi portföyü, menkul değerler portföyü, ücret ve komisyon 
geliri getiren bankacılık hizmetleri olduğu düşünüldüğünde, karlılık açısından varlık kalitesini 
oluşturan en önemli unsurun kredi portföyünün kalitesi olduğu görülmektedir. Kredilendirme, 
bir bankanın en temel ve karlı olduğu, aynı zamanda risk taşıyan bir işlevidir. Genel olarak 
borçlunun aldığı borcu geri ödememe olasılığını ifade eden kredi riskinin yönetimi bankanın 
aktif kalitesini koruması açısından hayati öneme sahiptir. 

 
Bankalar açısından etkin kredi risk yönetimi ile kabul edilebilir düzeyde kredi riskine 

maruz kredi portföyünün sürdürülerek aktif kalitesinin korunması, gerek banka imajının 
gerekse riske göre düzeltilmiş getirinin en üst düzeye yükseltilmesi amaçlanmaktadır.  

 
Bankalarda aktif kalitesine ilişkin karlılık göstergesi aşağıdaki şekilde 

hesaplanmaktadır; 
 

               (8) 
 

Karlılık performansının içsel belirleyicilerinden büyüklük (banka büyüklüğü) ile 
bankaların faaliyet gösterdikleri piyasada ölçek ekonomisinden kaynaklanan avantajlarının 
bulunup bulunmadığı tespit edilmektedir (Athanasoglou vd. 2008, s.135). Banka büyüklüğü 
genellikle aktif, özkaynak ya da mevduat toplamı değişkenleri ile ifade edilmekte olup, 
sektördeki maliyet farklılıklarını, ürün ve risk çeşitlendirmesini kontrol etmek amacıyla 
kullanılmaktadır. Banka büyüklüğünün karlılığa olan etkisi konusunda literatürde farklı 
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analizler bulunmaktadır. Bu analizlerin bir kısmında, diğerlerine nispeten büyük bankaların 
daha düşük maliyetli finansman sağlayabildikleri bu nedenle de nispeten karlı göründükleri 
savunulmaktadır (Short, 1979, s.212; Bikker ve Hu, 2001, s.5). Bazı analizlerde ise 
diğerlerine nispeten büyük bankaların başlangıç maliyetlerinin yüksek olmasının (pahalı 
yazılımlar kullanılması vb.) karlılık oranlarını düşüren maliyetler yarattığı diğer yandan 
bankaların büyüklüğü arttıkça beklenen tasarruf miktarlarının düşük seviyelerde kalacağı 
bunun sonucunda da büyüklüğü artan bankaların ölçek etkinsizliği sorunuyla karşı karşıya 
kalabilecekleri savunulmaktadır (Aladwan, 2015, s.218; Berger vd. 1987, s.518).  
 
 Bankalarda büyüklüğe ilişkin karlılık göstergesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır; 
 
                (9)   
 

 Yönetim etkinliği açısından bakıldığında karlılık performansının içsel 
belirleyicilerinden biri de faaliyet giderlerinin yönetimidir. Bankaların faaliyetlerini sürdürürken 
katlandıkları giderler, karlılığı önemli derecede etkilemektedir. Gider yönetimi ile banka 
yöneticilerinin yarattığı gelirleri ne kadar verimli kullandığı tespit edilmektedir. Temel olarak, 
bankalar gibi finansal kuruluşlarda giderlerin azaltılmasının öncelikle etkinliği, buna bağlı 
olarak da karlılığı artırdığı söylenebilir (Bourke, 1989, s.68). Buna karşın, yüksek miktarda 
kar eden bankaların karlarının bir kısmını ikramiye vb. şekillerde dağıtarak insan 
sermayesine nispeten fazla yatırım yapmalarının karlılığı olumsuz yönde etkilediği de 
literatürde savunulan görüşler arasındadır (Molyneux ve Thornton, 1992, s.1177). 
Çalışmalarda, faaliyet giderlerini temsilen genellikle personel giderleri kullanılmakta olup, 
yüksek maliyetli, ancak aynı zamanda da donanımlı personelin istihdam edilmesinin 
bankacılık gibi hizmet – yoğun bir sektörde faaliyet gösteren bankalar açısından dezavantaj 
teşkil etmeyeceğini söylemek mümkündür (Alp vd. 1997, s.5).  

 
Bankalarda faaliyet giderlerinin yönetimine ilişkin karlılık göstergesi aşağıdaki şekilde 

hesaplanmaktadır; 
 
            (10) 
 

 Bütün ticari işletmelerde olduğu gibi, bankalarda da sermaye yapısı ve yeterliliği 
performansın önemli bir belirleyicisidir. Bankacılıkta sermayenin üstlendiği en önemli işlev, 
maruz kalınan risklerden kaynaklanabilecek şokların yarattığı zararların karşılanabilmesi için 
yeterli özkaynağa sahip olunabilmesidir. Bankacılıkta sermaye, likidite yeterliliği ve kredibilite 
ile de yakından ilgilidir. Bu açıdan bakıldığında, karlılık performansının içsel 
belirleyicilerinden sermaye yapısı ve yeterliliği, sistemik kriz riski temelinde, sadece tek bir 
banka için değil faaliyet gösterilen ülkedeki tüm bankalar için hayati önem taşımaktadır. 

 
Sermaye yapısı ve yeterliliğinin finansal kurumların performansının önemli bir 

belirleyicisi olmasına karşın, bankaların karlılığı üzerindeki etkisi konusunda farklı analizler 
bulunmaktadır. Buna göre sermaye yapısı ve yeterliliğinin yüksek olması, sermaye maliyetini 
düşürerek banka karlılığını artırmakta ve bankanın ekonomik sağlamlığını artırmaktadır 
(Molyneux, 1993, s.153). Buna karşın, düşük sermaye rasyolarının nispeten riskliliği de 
beraberinde getirmesi nedeniyle, kaldıracın (borçlanmanın) karlılık üzerindeki etkisinin 
negatif yönlü olacağını söylemek mümkündür (Berger, 1995, s.453).   

 
Uluslararası finansal piyasalarda yoğunlaşan küreselleşme hareketleri ve yaşanan 

ekonomik krizler nedeniyle finansal piyasaların en önemli oyuncusu olan bankaların sermaye 
güçleri ve maruz kaldıkları riskler arasında kontrol sağlamak amacıyla 1988 yılında Basel 
Bankacılık Denetim Komitesi tarafından yayınlanan Basel uzlaşılarında sermaye yeterliliği 
tanımı yapılmıştır.  
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 Bu çalışmada, bankalarda sermaye yapısı ve yeterliliğine ilişkin karlılık göstergesi iki 
farklı açıdan ele alınarak çalışmaya dâhil edilmiştir. Bunlardan ilki karlılık açısından 
geleneksel olarak kullanılan sermaye rasyosu olup, aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır; 
 
                                                              (11)    
 

Sermaye rasyosunun yüksek olması, bankanın dış kaynaklara olan bağımlılığını 
azaltılması ve yüksek karlara ulaşmasına yardımcı olmaktadır. 

 
Çalışmaya dâhil edilen ikinci rasyo, Basel uzlaşılarında tanımlanan sermaye yeterlilik 

rasyosu (SYR) olup, tüm bankalar için aynı kriterlere göre hesaplanmaktadır. SYR, aşağıdaki 
şekilde hesaplanmaktadır; 
 
                      (12) 

 
 Türkiye, SYR olarak 1989 yılında yüzde 5, 1990 yılında yüzde 6, 1991 yılında yüzde 7 

ve 1998 yılından itibaren yüzde 8 oranlarını uygulamıştır. 
 
 4.2. Karlılığın Sektörel Belirleyicileri 
 

 Bankaların karlılık performanslarının ölçümünde kullanılan sektörel belirleyiciler, 
bankaların yönetim kademelerinin kararlarından etkilenmekle birlikte, esas olarak faaliyet 
gösterdikleri ülkenin bankacılık sektöründeki yapıyı esas alan belirleyicilerdir. Bankaların 
karlılığı ve etkinliği ile faaliyet gösterdikleri piyasanın yapısı arasında kuvvetli bir ilişki 
bulunmaktadır. Herhangi bir sektörde piyasa yapısının niteliği, stratejik olarak o sektördeki 
rekabetçi yapı üzerinde belirleyici olduğundan, bankacılık sektörünün piyasa yapısı da 
sektördeki rekabeti belirlemektedir. Genel olarak finansal sistemde rekabetteki artışın, 
etkinliği de artıracağı kabul edilmekte olup, bankacılık sektöründe rekabetin artması ürün ve 
hizmet çeşitliliğinin, risk profilini yönetebilme gücünün ve aktif kalitesinin artırılmasına 
dolayısıyla da karlılık performansının artırılmasına yol açmaktadır. 

 
Bu açıdan bakıldığında, bankaların karlılık performanslarının ölçümünde kullanılan 

sektörel belirleyicilerin yoğunlaşma ile ilişkili değişkenler olduğu görülmektedir. Yoğunlaşma, 
ekonominin veya herhangi bir sektörün belirli sayıdaki firmalar tarafından kontrol edilebilme 
durumudur. Yoğunlaşmada, karlılığın içsel belirleyicilerinden büyüklük (banka büyüklüğü) ile 
benzer olarak bankaların faaliyet gösterdikleri piyasada ölçek ekonomisinden kaynaklanan 
avantajlarının bulunup bulunmadığı tespit edilmekte olup, ölçek ekonomileri yoğunlaşmanın 
bir nedeni olarak görülmektedir. Bunun yanında yoğunlaşma, bankacılık sisteminin kırılganlık 
seviyesi hakkında da önemli bir göstergedir. Bankacılık sektöründe yoğunlaşma genellikle 
aktif, mevduat toplamı, sektördeki banka sayısı ve krediler değişkenleri ile ifade edilmektedir.  

 
Yoğunlaşmanın karlılığa olan etkisi konusunda literatürde farklı analizler 

bulunmaktadır. Konu hakkındaki araştırmalarda kullanılan modellerden biri olan “Yapı – 
Yönetim – Performans” (Structure – Conduct – Performance) hipotezinde yüksek oranda 
piyasa yoğunlaşmasının bankalar arasındaki rekabeti azalttığı ve daha yüksek karlılıklara 
sebep olduğu ileri sürülmektedir (Havrylchyk ve Jurzyk, 2005, s.14). Diğer yandan, 
yoğunlaşmanın büyük bankaların daha yüksek faiz marjıyla çalışmalarına sebep olduğu, bu 
nedenle sektörde yoğunlaşma oranı arttıkça banka karlılıklarının da arttığı savunulmaktadır 
(Demirgüç - Kunt ve Huizinga, 1999, s.403). Konu hakkındaki diğer analizlerin bir kısmında 
yoğunlaşma arttıkça aktif karlılığının gerilediği ileri sürülürken (Atasoy, 2007, s.60), bazı 
analizlerde yoğunlaşma ile karlılık arasında nedensel bir ilişkinin olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır (Smirlock, 1985, s.78). 
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Bankalarda yoğunlaşmaya ilişkin karlılık göstergesi aşağıdaki şekilde 
hesaplanmaktadır; 
 
                       (13) 

  
4.3. Karlılığın Makroekonomik Belirleyicileri 

 
Bankaların karlılık performanslarının ölçümünde kullanılan makroekonomik 

belirleyiciler, bankaların yönetim biçiminden etkilenmemekle birlikte, finansal sistemin 
faaliyetlerini ve performansını etkileyen ekonomik çevre ile doğrudan ilişkili belirleyicilerdir. 
Kar amaçlı organizasyonları oluşturan bankacılık sektöründe yaşanan olumlu ya da olumsuz 
gelişmelerin yansıması ekonomide hemen hissedilmekte iken, aynı şekilde bankacılık 
sektörünün de ekonomik gelişmelerden çok kolay şekilde etkilendiği görülmektedir. Bu 
noktada, finansal sistemin gelişimi ve finansal istikrarın sağlanması süreçlerinin incelenmesi, 
bankacılık sektörünün gelişiminin ayrıntılı biçimde incelenmesini gerektirmektedir.  

 
Bankalar, fonlarının kaynak ve kullanımına bağlı olarak ekonomik büyüme ve istikrara 

katkıda bulunabilmekte, bankaların fon kaynaklarındaki genişleme, büyümeyi 
kolaylaştırırken; bankaların kar amaçlı işlemlerinin ekonomik dalgalanmaları 
şiddetlendirmeyecek boyutta gerçekleşmesi istikrarın korunmasına yardımcı olabilmektedir 
(Parasız, 1997, ss.123-124). 

 
Bir ekonomide finansal istikrarsızlığın ortaya çıkışı; faiz oranlarında artış, banka 

bilançolarında bozulma, borsada düşme ve belirsizlikteki artış olarak dört ana nedene 
dayandırılabilmektedir. Bu nedenler, ortaya çıkış sebebi ya da şekilleri itibariyle farklılıklar 
içerse bile hem yükselen hem de sanayileşmiş ekonomiler için geçerlilik arz etmektedir 
(Mishkin, 1997, s.73). Başka bir ifadeyle, finansal kriz ve şoklara dayanıklı, etkin kamu 
maliyesi politikalarının uygulandığı, yumuşak hareketli faiz oranlarına sahip ve tasarrufları 
yatırımlara dönüştüren etkin ve sektöre hâkim kuruluşlara sahip bir sistemin varlığı, finansal 
istikrarın sağlanması açısından hayati önem arz etmektedir.  

 
Finansal istikrarın sağlanması açısından bakıldığında, bankaların karlılık 

performanslarının ölçümünde kullanılan makroekonomik belirleyicilerin enflasyon, gayri safi 
yurt içi hasıla (GSYİH) ve sanayi üretim endeksi ile ilgili değişkenler olduğu görülmektedir. 

 
Karlılık performansının makroekonomik belirleyicilerinden enflasyon, genel fiyatlar 

düzeyinin devamlı artması ve para değerinin düşmesi olarak tanımlanmaktadır. Bankacılık 
sektöründe enflasyon genellikle faiz ve tasarruf düzeyi değişkenleri ile ifade edilmektedir. 
Bankaların hem maliyetleri hem de karlılıkları üzerinde etkili olan enflasyon oranının karlılığa 
olan etkisinin negatif ya da pozitif olması, enflasyonun “öngörülen” veya “öngörülemeyen” 
olmasına bağlı olarak değişmektedir. Eğer enflasyon oranı öngörülebiliyorsa, bankalar 
karlarını artırmak için faiz oranlarında uyarlama yapabilirler. Aksine enflasyon oranı 
öngörülemiyorsa, bankaların maliyetleri kazançlarını aşabilir. Bu durumda faiz oranlarının 
uyarlanabilmesi için uygun koşullar oluşmadığı gibi, karlılık azalabilir (Alper ve Anbar, 2011, 
s.145). Diğer yandan, enflasyon ile parasal taban arasında pozitif bir ilişki mevcut olup, ikisi 
arasında karşılıklı etkileşim bulunmaktadır (Chari vd. 1996, s.56). 

 
Karlılık performansının makroekonomik belirleyicilerinden gayri safi yurt içi hasıla 

(GSYİH) ise, bir ekonomideki toplam iktisadi faaliyetleri göstermesi bakımından yaygın olarak 
kullanılan performans değişkenidir. Bankacılık sektöründe GSYİH genellikle kredi ve 
mevduat açısından arz ve talebi etkileyen değişkenler ile ifade edilmektedir.  
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Resesyon dönemlerinde GSYİH’daki büyümenin düşmesiyle birlikte, bankaların kredi 
riski artmakta ve bu durum bankaların karlılığını düşürmektedir. Diğer yandan, ekonomik 
büyümenin arttığı dönemlerde bankalar daha fazla kredi verebildiklerinden ve buna bağlı 
olarak net faiz marjlarını artırdıklarından bankaların karlılığı da artmaktadır (Dietrich ve 
Wanzenried, 2011, s.321). 

 
Karlılık performansının makroekonomik belirleyicilerinden bir diğeri de sanayi üretim 

endeksidir. Sanayi üretim endeksi, ekonominin en önemli itici güçlerinden sanayi 
sektöründeki toplam büyümeyi ifade etmektedir. Sanayi üretim endeksinin hesaplanması, 
kısa vadede ekonomide yaşanan gelişmelerin ekonomi ve üreticiler üzerindeki etkilerini 
ölçebilmek ve geleceğe yönelik projeksiyonlar oluşturabilmek için gereklidir. Bankacılık 
sektöründe sanayi üretim endeksi tıpkı GSYİH’da olduğu gibi kredi ve mevduat açısından arz 
ve talebi etkileyen değişkenler ile ifade edilmektedir.      

 

 5. Veri Seti ve Yöntem 
 

 Bu çalışma kapsamında Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların 
karlılığının belirleyicileri tespit edilerek bu belirleyicilerin karlılığa olan etkileri değerlendirilmiş, 
diğer yandan Türk bankacılık sektörüne ait 2002 – 2015 yılları arasında 14 yıllık veriler için 
çok değişkenli gri model, gri ilişkisel analiz ile birleştirilerek karlılığa ilişkin geleceğe yönelik 
tahminler yapılmıştır. Türkiye’de 2015 yılı sonu itibariyle 52 banka faaliyet göstermektedir. Bu 
bankaların 34 tanesi mevduat bankası, 13 tanesi kalkınma ve yatırım bankası, 5 tanesi ise 
katılım bankasıdır. Çalışmada 2002 – 2015 yılları arasında Türk bankacılık sektöründe 
faaliyet gösteren tüm bankalar, türleri gözetilmeksizin analize dâhil edilmiştir. 

 
Çalışma kapsamında karlılığın temel ölçütleri ile karlılığın içsel (mikro) ve sektörel 

belirleyicileri için Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankalara ait bilanço ve gelir 
tabloları kullanılmıştır. Bankalara ait veriler Türkiye Bankalar Birliği (TBB) resmi web 
sitesinden elde edilmiştir. Karlılığın makroekonomik belirleyicileri için kullanılan veriler Dünya 
Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve 
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) resmi web sitelerinden elde edilmiştir.  

  
Çalışmada, karlılığı gösteren temel ölçütler ROA, ROE ve NIM birbirinden bağımsız 

olarak değerlendirilmiştir. Buradaki amaç; bu ölçütlerin birbirlerine göre avantaj ve 
dezavantajlarının ortaya konulabilmesi ve karlılığın belirleyicilerinin her bir ölçüte olan 
etkisinin görülebilmesidir. Karlılığın içsel (mikro), sektörel ve makroekonomik belirleyicileri ise 
literatürdeki ulusal ve uluslararası çalışmalar dikkate alınarak, 7 içsel (mikro), 1 sektörel ve 3 
makroekonomik değişken olmak üzere toplam 11 değişken ile analize dâhil edilmiştir.  

  
Çalışma kapsamında kullanılan karlılığa ilişkin temel ölçütler, içsel (mikro), sektörel ve 

makroekonomik belirleyiciler ile bunların karlılığa beklenen etkileri Tablo 2’de yer almaktadır. 
Çalışmada kolaylık sağlaması bakımından her değişken sembollerle ifade edilmiştir. 

 
Karlılığa ilişkin tahminler yapabilmek ve karlılığa ilişkin temel ölçütlerin her birinin 

karlılığın belirleyicileri ile arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek için çok değişkenli gri model, 
gri ilişkisel analiz ile birleştirilerek kullanılmıştır. Çalışmada 2002 – 2015 yılları için yapılan 
karlılık tahminleri gerçekleşen değerlerle karşılaştırılıp, gri ilişkisel analiz ile birleştirilen çok 
değişkenli gri modelin güvenilir bir model olup olmadığı ortaya konulurken, Türk bankacılık 
sektörünün 2016 ve 2017 yıllarındaki karlılığının tahminleri yapılmıştır. Çalışmada 
kapsamında kullanılan Türk bankacılık sektörüne ilişkin veriler Tablo 3’te yer almaktadır. 
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Tablo 2: Çalışmada Kullanılan Temel Ölçüt ve Belirleyiciler 
  

 Değişken Tanım Sembol Ölçüm Beklenen 
Etki 

K
ar

lıl
ığ
ın

 T
em

el
 

Ö
lç

üt
le

ri 

Karlılık 

Aktif Karlılığı ROA Net Dönem Karı (Zararı) / 
Toplam Aktifler 

 

Özkaynak 
Karlılığı ROE Net Dönem Karı (Zararı) / 

Özkaynaklar 

Net Faiz Marjı NIM Net Faiz Gelirleri / Toplam 
Aktifler 

İç
se

l (
M

ik
ro

) B
el

irl
ey

ic
ile

r 

Likidite Likidite Yönetimi LIKT Likit Aktifler / Toplam Aktifler - 

Risk Risk Yönetimi RISK Toplam Krediler ve Alacaklar 
/ Toplam Aktifler - 

Aktif Kalitesi Aktif Kalitesi AKAL Takipteki Krediler (net) / 
Toplam Krediler ve Alacaklar - 

Büyüklük Banka 
Büyüklüğü BUY Toplam Aktiflerin Doğal 

Logaritması +/- 

 
Gider 

 
Gider Yönetimi 

 
GDER 

(Personel Gideri + Kıdem 
Tazminatı) / Toplam Aktifler + 

 
 
 

Sermaye 

Sermaye 
Yönetimi SER Özkaynaklar / Toplam Aktifler +/- 

Sermaye 
Yeterliliği SYR 

Özkaynaklar / ((Kredi + 
Piyasa + Operasyonel Risk 
İçin Sermaye Yükümlülüğü) x 

12.5) x 100 

+/- 

Se
kt

ör
el

 
B

el
irl

ey
ic

ile
r  

 
 

Yoğunlaşma 

 
 
 

Yoğunlaşma 

 
 
 

YOG 

Aktif Büyüklüğü En Büyük İlk 
Beş Bankanın Aktiflerinin 
Toplamı / Sektördeki Tüm 

Bankaların Aktiflerinin 
Toplamı 

 
 
 

+/- 

M
ak

ro
ek

on
om

ik
 

B
el

irl
ey

ic
ile

r 

Enflasyon Enflasyon Oranı ENF Yıllık Yüzde Değişim +/- 

Gayri Safi 
Yurt İçi 
Hasıla 

Gayri Safi Yurt 
İçi Hasıla Oranı GSYİH Yıllık Yüzde Değişim + 

Sanayi 
Üretim 

Endeksi 

Sanayi Üretim 
Endeksi SUE Yıllık Ortalama + 
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Tablo 3: Çalışma Kapsamında Kullanılan Türk Bankacılık Sektörüne İlişkin Veriler 
  

 Karlılık Likidi
te Risk 

Aktif 
Kali 
tesi 

Büyük
lük 

Gi 
der 

Serma
ye 

Yoğun 
laşma 

Enflas
yon GSYİH Sanayi 

Üretimi  

Yıllar ROA ROE NIM 
LIK
T 

(1) 

RIS
K 
(2) 

AK
AL 
(3) 

BU
Y 

(4) 

GD
ER 
(5) 

SE
R 
(6) 

SY
R 
(7) 

YO
G 
(8) 

EN
F 

(9) 

GS
YİH 

 

GS
YİH

1 

(10) 

SUE 
(11) 

2002 1.1 9.2 6.0 34.3 26.5 6.6 19.2 1.7 12.1 24.2 0.58 45.1 6.2 15.8 68.5 

2003 2.2 15.8 4.5 38.8 28.0 1.4 19.3 1.7 14.2 30.9 0.60 25.3 5.3 14.9 74.4 

2004 2.1 14.0 5.8 37.4 33.7 0.7 19.5 1.6 15.0 28.8 0.60 8.6 9.4 19.0 81.4 

2005 1.4 10.6 4.6 39.9 38.6 0.5 19.8 1.4 13.5 24.2 0.63 8.2 8.4 18.0 86.1 

2006 2.3 18.9 3.8 39.6 45.0 0.3 20.0 1.3 12.0 22.0 0.63 9.6 6.9 16.5 92.4 

2007 2.6 19.5 4.1 37.1 50.0 0.4 20.2 1.4 13.1 19.1 0.62 8.8 4.7 14.3 98.9 

2008 1.8 15.4 3.6 26.6 52.0 0.7 20.4 1.3 11.7 18.1 0.62 10.4 0.7 10.3 98.3 

2009 2.4 18.3 4.1 33.0 47.7 0.8 20.5 1.2 13.3 20.9 0.63 6.3 -4.8 4.8 88.6 

2010 2.2 16.5 3.5 32.8 52.9 0.6 20.7 1.2 13.4 19.2 0.63 8.6 9.2 18.8 100.0 

2011 1.6 13.8 3.1 30.9 57.2 0.5 20.9 1.1 11.9 16.7 0.61 6.5 8.8 18.4 110.1 

2012 1.7 13.0 3.5 31.3 59.2 0.7 21.0 1.1 13.4 18.1 0.60 8.9 2.1 11.7 112.9 

2013 1.4 12.8 2.9 28.5 62.1 0.6 21.2 1.0 11.3 15.4 0.58 7.5 4.2 13.8 116.3 

2014 1.3 11.0 2.8 27.6 64.1 0.7 21.4 1.0 11.8 16.4 0.58 8.9 3.0 12.6 120.5 

2015 1.1 10.2 2.8 26.3 65.2 0.7 21.5 0.9 11.3 15.6 0.58 7.7 4.0 13.6 124.3 
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 6. Metodoloji 
 

 Disiplinler arası bir yaklaşım olarak 1980’li yılların başında Deng Ju-Long tarafından 
geliştirilen gri sistem teorisi; koşul analizi, tahmin etme ve karar verme alanındaki 
araştırmalar vasıtasıyla sistemleri analiz etmek ve anlamak için belirsiz, yetersiz ve eksik veri 
setine odaklanmaktadır. Burada açık renkler belirginliği, koyu renkler ise belirsizliği ifade 
etmektedir. Siyah renk, sistem karakteristiği ve parametreleri hakkında hiçbir bilgiye sahip 
olunmadığını ifade ederken, beyaz renk ise sistem hakkında tüm bilgilere erişilebildiğini ifade 
etmektedir. Siyah ve beyaz arasında “gri” olarak ifade edilen renkler ise tamamen belirgin 
olmayan sistemleri işaret etmektedir. Gerçek hayatta da gri tahmin modelinin (GM) temel 
özellikleri olarak anılan yetersiz ve eksik bilgi varsayımları altında kararlar alınmaktadır. GM, 
gri sistem teorisinin esas olan bu kısmını kullanmaktadır.   

 
Olasılık ve istatistik, bulanık matematik ve gri sistem teorisi deterministik olmayan 

sistemler için yapılan çalışmalarda kullanılan en yaygın modellerdir. Diğer iki teoriden farklı 
olarak gri sistem teorisi, küçük örneklem ve zayıf bilginin yer aldığı problemlere çözüm 
bulabilmek için geliştirilmiştir. Gri sistem teorisinin temel uğraşı alanlarından olan gri tahmin 
modelini geleneksel tahmin modellerinden ayıran temel özelliği; veri seti hakkında katı 
varsayımlarla hareket etmemesi ve belirsiz sistemlerin davranışlarını tahmin edebilmek için 
sınırlı sayıda veriye ihtiyaç duymasıdır. 

 
Bankacılık sektöründe karlığın; bankaların sektördeki rekabet güçlerinin ve aktiflerinin 

yönetim kalitesinin bir göstergesi diğer yandan, risk profilini yönetebilme ve güçlü sermaye 
yapısına sahip olabilme ihtimalinin belirleyicisi konumunda olduğu göz önüne alındığında, 
sektörün günümüzde karşı karşıya olduğu yüksek kaynak maliyeti, özkaynak yetersizliği ve 
mali riskler gibi önemli sorunlar belirsizlikleri artırmakta, sektördeki yoğun rekabet koşulları 
ise bankaları eksik ve asimetrik bilgi mekanizması içerisinde çalışmaya zorlamaktadır. Bu 
doğrultuda çalışmada, literatüre ek olarak bankacılık sektöründe karlılığın geleceğe yönelik 
tahmini alanında daha önce denenmemiş bir model olan çok değişkenli gri model, gri ilişkisel 
analiz ile birleştirilerek kullanılmıştır. GM, ortaya atıldığı ilk günden bugüne kadar geçen otuz 
yılı aşkın sürede başta sosyal, ekonomik ve endüstriyel sistemler olmak üzere pek çok 
sektörde başarıyla uygulanmıştır. 

 
6.1. Gri İlişkisel Analiz (GİA) 
 
Gri ilişkisel analiz (GİA), gri sistem teorisinin alt başlıklarından birisidir. GİA, gri bir 

sistemdeki her bir faktör ile kıyas yapılan faktör (referans serisi) serisi arasındaki ilişki 
derecesini belirlemeye yarayan bir modeldir. Her bir faktör bir dizi (satır veya sütun) olarak 
tanımlanır. Faktörler arası etki derecesi ise “gri ilişkisel derece” olarak isimlendirilmektedir. 
Gri ilişkisel analiz modeli aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır (Sallehuddin vd. 2008, s.433-
434). 
 
  örnek sayısı ile  orijinal referans serisi,  ise  ile karşılaştırılan seri olsun. 
 
                                                                               (14) 
 
                                                                               (15) 
 

 Faktörlerin farklı kaynaklardan elde edildiği ve farklı birimlerle ölçüldüğü 
düşünüldüğünde, GİA’nın ilk adımı verilerin normalleştirilmesidir. Gri sistem teorisinde bu 
normalleştirme sürecine “gri ilişkisel oluşum” adı verilmekte olup, verilerin normalleştirilmesi 
sürecinde en sık kullanılan tekniklerden biri lineer veri önişleme tekniğidir. 
 



Kürşat Özgür Özden 

78 

 ,                                                                          (16) 

 
 ,                                                                            (17) 

  
 ,  uzunluğundaki seride ’ıncı sırayı göstermek üzere, , ’ıncı 
noktadaki gri ilişkisel katsayıdır.  
 
                                                                            (18) 

 
                                                                                  (19) 
 
                                                                     (20) 
 
                                                                   (21) 
 
                             (22) 

 
Denklem (22)’de , tanımlayıcı katsayı olup, .  işlevi,  ile  arasındaki 

farkı ayarlamak için kullanılmaktadır. Çalışmalarda tanımlayıcı katsayı  olarak 
kullanılmakta olup, gri ilişkisel derece sonrası oluşacak sıralamayı etkilemediği 
kanıtlanmıştır. 

 
, gri bir sistemdeki referans serisi ile karşılaştırılacak seri arasındaki geometrik 

benzerliğin bir ölçüsüdür. Gri ilişkisel derecenin büyüklüğü  ile  arasında kuvvetli bir ilişki 
olduğunun göstergesidir. Gri ilişkisel derece, karşılaştırılan serinin referans seriye ne kadar 
benzer olduğunu gösterir. Eğer iki seri birbirinin aynı ise gri ilişkisel derecenin değeri 1’dir. 
 
 ,                                               (23) 
 

 Eğer  ise ’nin karakteristiği, referans seri ’a ’den daha 
yakındır. Bu durum  olarak ifade edilmektedir. 
 

6.2.   Çok Değişkenli Gri Model 
 
GM, diferansiyel denklemler oluşturmak için kümülâtif bir model kullanmakta ve az 

sayıda veriye gereksinim duymaktadır. Çok değişkenli gri tahmin modeli “GM(M,N)” şeklinde 
kısaltılmakta ve “M”, diferansiyel denklemin derecesini simgelerken, “N”, değişken sayısını 
simgelemektedir. Çalışma kapsamında GM(1,N) model kullanılmış olup, GM(1,N) zamanla 
değişen katsayılara sahip, bir grup türevlenebilir eşitliği barındıran zaman serisi tahmin 
modelidir. GM(1,N) aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır (Liu ve Lin, 2006, s.228-230). 

 
 örnek sayısı ile  ilgili faktörleri içeren orijinal zaman serisi olsun. Orijinal zaman 

serisi ’ın bütün terimleri pozitif olmalıdır. Eğer seride negatif terimler varsa maksimum 
negatif terimin mutlak değeri tüm terimlere eklenerek serinin bütün terimleri pozitif hale 
getirilir (Dounis vd. 2008, s.2264). 
 
 ,                                             (24) 



Bankacılar Dergisi 

79 

 Burada; 
 
                                                                   (25) 
 
 Sistemin karakter serisidir. 
 
 Kümülâtif üreten operatör (KÜO), kaotik olarak süren  serisini monoton olarak 
artan aşağıdaki  serisine çevirir. 
 
 ,                                              (26)  
 
 GM(1,N) modelini biçimlendirmek ve katsayıları bulmak amacıyla  ve  serileri 
kullanılarak gri diferansiyel denklemi uygulanır. 
 

                                                                                 (27) 
 
 ,                                                        (28) 
 
                                                                (29) 
 
 Denklem (28)’de ; gelişme katsayısı ve ; sürücü katsayısı olarak tanımlanmaktadır. 
Denklem (26) ve (28) üzerinden en küçük kareler metodu kullanılarak  katsayısı elde edilir. 
 
                                                                                        (30) 
 

                                                                                 (31) 

 
 Burada ; birikmiş matris olarak adlandırılırken, ; eşik basınç gradyanı olarak 
adlandırılmaktadır. 
 

    ,                                   (32) 

 
 Tahmin edilen  ve  katsayılarına göre  katsayısının denklem (32)’de yerine 
konulmasıyla çözülen diferansiyel denklemin sonucunda GM(1,N) modeline ulaşılır. 
 
             (33) 
 
 Öyle ki , ’in  zaman noktasındaki tahminini gösterir ve  dir. 

 üzerinde tersine kümülâtif üreten operatör (TKO) kullanılarak  elde edilir. 
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                                                                (34) 
 

GM(1,N) modelinin etkinliğini ölçmek için gerçekleşen değerler ile tahmin edilen 
değerlerin karşılaştırılması yoluyla ortalama mutlak yüzde hata (MAPE–Mean Absolute 
Percentage Error) değerleri hesaplanır. 
 

                                                                              (35) 

 
 Yüzdelik hataların mutlak değerleri toplamının ortalamasını ifade eden MAPE 

değerlerinin, GM(1,N) modeli ile elde edilen tahminlerdeki etkinliği Tablo 4’te yer almaktadır 
(Lin vd. 2011, s.3818). 
 
Tablo 4: MAPE değerlerinin tahminlerdeki etkinliğinin karşılaştırılması 

MAPE (%) Tahmin Gücü 
>50 Zayıf ve doğru olmayan tahmin  

20-50 Kabul edilebilir tahmin 
10-20 İyi tahmin 
<10 Yüksek doğrulukta tahmin 

 
 Modelin doğruluğu  değerleri ile hesaplanırken, doğruluk değerleri 

ortalamasının yüzde 90’ın üzerinde olması modelin kullanışlılığı açısından önemli kabul 
edilmektedir. GM(1,N) modelindeki aşamaları özetleyen akış çizelgesi Şekil 1’de yer 
almaktadır. 
 
Şekil 1: GM(1,N) modeli akış çizelgesi 
 

Verilerin girilmesi Verilerin 
işlenmesi GM(1,N) modeliGri KÜO 

uygulanması
Gri TKO 

uygulanması
Çıktı verilerinin 
elde edilmesi

 
 
 7.   Uygulama ve Bulgular 
 

 Bu çalışma kapsamında Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların 
karlılığının belirleyicileri tespit edilerek bu belirleyicilerin karlılığa olan etkileri değerlendirilmiş, 
diğer yandan Türk bankacılık sektörüne ait 2002 – 2015 yılları arasındaki veriler için çok 
değişkenli gri model, gri ilişkisel analiz ile birleştirilerek karlılığa ilişkin geleceğe yönelik 
tahminler yapılmıştır.  

 
Çalışmada, karlılığı gösteren temel ölçütler ROA, ROE ve NIM birbirinden bağımsız 

olarak değerlendirilmiş ve Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren tüm bankalar, türleri 
gözetilmeksizin analize dâhil edilmiştir. Bankaların karlılık performanslarının analizi 
konusunda yapılan çalışmalarda genel olarak kalkınma ve yatırım bankaları analizlerin 
dışında tutulmuş olsa da, son yıllarda bu bankaların faaliyetlerini özelleştirme, işletme ve risk 
sermayesi finansmanı, girişimcilik programları, danışmanlık hizmetleri, sigortacılık ve finansal 
kiralama gibi alanlarda genişletmeleri sebebiyle sektörde faaliyet gösteren tüm bankaların 
analize dâhil edilmesi daha sağlıklı bir karlılık performansı analizini ortaya koyacaktır.   

 
Bankaların karlılık performanslarının ölçülmesinde kullanılan temel ölçütler ROA, ROE 

ve NIM’ın referans seri, karlılığın içsel (mikro), sektörel ve makroekonomik belirleyicilerinin 
her birinin ise karşılaştırılacak seriyi oluşturduğu GİA modelinden elde edilen gri ilişkisel 
dereceler Tablo 5’te yer almaktadır. Tablo 5’te gösterilen her bir ilişkisel derece, Tablo 3’te 
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gösterilen ve her bir belirleyici için 1’den 11’e kadar numaralandırılan belirleyiciler 
kullanılarak oluşturulmuştur. 
 
Tablo 5: GİA modelinden elde edilen gri ilişkisel dereceler 
 

Gri İlişkisel Derece ROA ROE NIM 
 0.716 0.756 0.820 
 0.681 0.735 0.749 
 0.733 0.749 0.853 
 0.722 0.828 0.763 
 0.845 0.771 0.779 
 0.807 0.788 0.812 
 0.734 0.735 0.798 
 0.888 0.846 0.775 
 0.722 0.673 0.678 
 0.714 0.723 0.844 
 0.675 0.725 0.746 

 
 Tablo 5 incelendiğinde, ROA için karlılığın belirleyicilerinin gri ilişkisel dereceleri; 

 şeklinde belirlenmiştir. Buna göre “yoğunlaşma”, aktif karlılığını (ROA) etkileyen en 
önemli belirleyici olarak ortaya çıkmaktadır. Önem derecesine göre yoğunlaşmayı; gider 
yönetimi, sermaye, sermaye yeterlilik rasyosu, aktif kalitesi ve diğer belirleyiciler izlerken, en 
düşük önem derecesine sahip olan belirleyici “sanayi üretim endeksi” olarak belirlenmiştir. 

 
ROE için karlılığın belirleyicilerinin gri ilişkisel dereceleri; 

 şeklindedir. Buna 
göre “yoğunlaşma”, ROA ile benzer şekilde özkaynak karlılığını (ROE) etkileyen en önemli 
belirleyici olarak ortaya çıkmaktadır. Önem derecesine göre yoğunlaşmayı; büyüklük, 
sermaye, gider yönetimi, likidite yönetimi ve diğer belirleyiciler izlerken, en düşük önem 
derecesine sahip olan belirleyici “enflasyon” olarak belirlenmiştir. 

 
NIM için karlılığın belirleyicilerinin gri ilişkisel dereceleri; 

şeklinde belirlenmiştir. 
Buna göre “aktif kalitesi”, net faiz marjını (NIM) etkileyen en önemli belirleyici olarak ortaya 
çıkmaktadır. Önem derecesine göre aktif kalitesini; GSYİH, likidite yönetimi, sermaye, 
sermaye yeterlilik rasyosu ve diğer belirleyiciler izlerken, en düşük önem derecesine sahip 
belirleyici, ROE ile benzer şekilde “enflasyon” olarak belirlenmiştir. 

 
Bu noktada, çok değişkenli gri tahmin modelini oluşturmak için, GİA modelinden elde 

edilen sonuçlar kullanılarak MAPE değeri, yani ortalama hatası en düşük olan gri değişkenler 
kullanılmalıdır. Türk bankacılık sektörü karlılığının tahminine yönelik olarak karlılığın temel 
ölçütleri ve karlılığın belirleyicileri çerçevesinde oluşturulan bu çalışmada, her bir temel ölçüt 
için gri ilişki derecesi en yüksek olan değişkenden en düşük olan değişkene kadar (GM(1,1) 
– GM(1,11)) çok değişkenli gri tahmin modelleri oluşturulmuş ve ortalama hata (MAPE) 
değeri en düşük modeller tahminde kullanılmıştır. 

 
Grafik 1 ve Grafik 2’de ROA değerleri ve 2002 – 2017 yılları arasında MAPE değeri en 

düşük GM(1,6) ve GM(1,11) modellerinden elde edilen tahmin değerleri yer almaktadır. Bu 
doğrultuda, GM(1,6) modeli için MAPE değeri yüzde 10.704 olarak hesaplanırken, GM(1,11) 
modeli için MAPE değeri yüzde 0.858 olarak hesaplanmıştır. Sonuçta; GM(1,6) modeli, 
tahminin %100-%10.704=%89.296 oranında bir güvenilirliğe sahip olduğunu gösterirken, 
GM(1,11) modeli ise tahminin %100-%0.858=%99.142 oranında bir güvenilirliğe sahip 
olduğunu göstermektedir. 
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Grafik 1: ROA değerleri ve GM(1,6) modelinden elde edilen tahmin değerleri 
 

 
 
 
Grafik 2: ROA değerleri ve GM(1,11) modelinden elde edilen tahmin değerleri 
 

 
  

 
Grafik 3 ve Grafik 4’te ROE değerleri ve 2002 – 2017 yılları arasında MAPE değeri en 

düşük GM(1,9) ve GM(1,10) modellerinden elde edilen tahmin değerleri yer almaktadır. Bu 
doğrultuda, GM(1,9) modeli için MAPE değeri yüzde 6.058 olarak hesaplanırken, GM(1,10) 
modeli için MAPE değeri %7.948 olarak hesaplanmıştır. Sonuçta; GM(1,9) modeli, tahminin 
%100-%6.058=%93.942 oranında bir güvenilirliğe sahip olduğunu gösterirken, GM(1,10) 
modeli ise tahminin %100-%7.948=%92.052 oranında bir güvenilirliğe sahip olduğunu 
göstermektedir. 
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Grafik 3: ROE değerleri ve GM(1,9) modelinden elde edilen tahmin değerleri 
 

 
 
 
Grafik 4: ROE değerleri ve GM(1,10) modelinden elde edilen tahmin değerleri 
 

 
 
 

 Grafik 5 ve Grafik 6’da NIM değerleri ve 2002 – 2017 yılları arasında MAPE değeri en 
düşük GM(1,9) ve GM(1,10) modellerinden elde edilen tahmin değerleri yer almaktadır. Bu 
doğrultuda, GM(1,9) modeli için MAPE değeri yüzde 0.834 olarak hesaplanırken, GM(1,10) 
modeli için MAPE değeri yüzde 0.510 olarak hesaplanmıştır. Sonuçta; GM(1,9) modeli, 
tahminin %100-%0.834=%99.166 oranında bir güvenilirliğe sahip olduğunu gösterirken, 
GM(1,10) modeli ise tahminin %100-%0.510=%99.490 oranında bir güvenilirliğe sahip 
olduğunu göstermektedir. 
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Grafik 5: NIM değerleri ve GM(1,9) modelinden elde edilen tahmin değerleri 
 

 
 
 
Grafik 6: NIM değerleri ve GM(1,10) modelinden elde edilen tahmin değerleri 
 

 
 
 

Hesaplanan MAPE değerleri bakımından aktif karlılığı (ROA) için GM(1,6) ve GM(1,11) 
modelleri, özkaynak karlılığı (ROE) ve net faiz marjı (NIM) için GM(1,9) ve GM(1,10) 
modelleri en iyi sonuçları vermekte olup, tahmin edilen değerler ile gerçekleşen değerler 
arasında çok ciddi farklılıkların olmayışı ve MAPE değerlerinin tahminlerdeki etkinliğinin 
“yüksek doğrulukta tahmin” ve “iyi tahmin” aralığında yer alması; çok değişkenli gri modelin 
kaotik veriler üzerinde hata payı çok küçük olacak biçimde tahmin yapabilme başarısını 
göstermektedir. 

 
Bankaların karlılık performanslarının ölçülmesinde kullanılan temel ölçütler ROA, ROE, 

NIM ve MAPE değerleri en düşük çok değişkenli gri modellerden elde edilen tahmin değerleri 
incelendiğinde; Türk bankacılık sektörü aktif karlılığının (ROA) 2016 ve 2017 yıllarında 2015 
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yılına göre artış göstererek 1.4 seviyesinde olacağı, özkaynak karlılığının (ROE) 2016 
yılında, 2015 yılına göre artış göstererek 12.4 seviyesinde, 2017 yılında ise 12.1 seviyesinde 
olacağı, diğer yandan net faiz marjının 2016 yılında, 2015 yılına göre azalarak 2.6 
seviyesinde, 2017 yılında ise 2.5 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. 

 
8. Sonuç ve Değerlendirmeler 
 
Bu çalışmada, çok değişkenli gri model gri ilişkisel analiz modeli ile birleştirilerek 

kullanılmış ve 2002–2015 yılları arasında Türk bankacılık sektörünün karlılığı ve karlılığın 
belirleyicileri analiz edilerek geleceğe yönelik tahminler yapılmıştır. Yapılan tahminler, 
gerçekleşen değerler ile karşılaştırılarak çok değişkenli gri modelin alınan sonuçlar ve hata 
oranları doğrultusunda sağlıklı tahminlerde bulunduğunu göstermiştir. Her ne kadar 
çalışmanın ana hedefinde Türk bankacılık sektörü karlılığının geleceğe yönelik tahmini yer 
alsa da çalışma içeriğinde gerek sektöre ilişkin 2002– 2015 yıllarına ait verilerden gerekse de 
kullanılan gri tahmin modelinin sonuçlarını içeren grafiklerden sektörün karlılık performansına 
yönelik performans gelişimi de gözlemlenebilmektedir. Çalışmada, Türk bankacılık sektörü 
açısından aktif karlılığı (ROA), özkaynak karlılığı (ROE) ve net faiz marjının (NIM); içsel, 
sektörel ve makroekonomik ölçütler çerçevesinde analiz edilmesinin sağlıklı bir performans 
analizini ortaya koyduğu, diğer yandan çalışmada kullanılan gri ilişkisel analiz ve gri tahmin 
modellerinin anlamlı ve başarılı tahminler yaptığı görülmektedir.     

 
Banka karlılığının temel ölçütlerinin; içsel (mikro), sektörel ve makroekonomik 

belirleyiciler çerçevesinde incelendiği bu çalışmada, aktif karlılığını (ROA) ve özkaynak 
karlılığını (ROE) etkileyen en önemli belirleyicilerden biri yoğunlaşma olarak görülmekte, 
diğer yandan, net faiz marjını (NIM) etkileyen en önemli belirleyicilerden biri de aktif kalitesi 
olarak görülmektedir. Çalışmada Türk bankacılık sektörü için yapılan tahminler 
doğrultusunda 2016 ve 2017 yıllarında aktif karlılığı (ROA) ve özkaynak karlılığının (ROE) 
artacağı, net faiz marjının (NIM) ise azalacağı öngörülmektedir.   

 
Türk bankacılık sektöründe sürdürülebilir şekilde artan aktif karlılığı ve özkaynak 

karlılığı; sektörün şoklara karşı dayanıklılığını artırırken, kredi büyümesini destekleyecek ve 
sermayedarların güvenini artıracaktır. Aktif karlılığı ve özkaynak karlılığını etkileyen en 
önemli belirleyicinin sektördeki yoğunlaşma olduğu düşünüldüğünde, yoğun rekabet ortamı 
içerisinde faaliyet gösteren bankaların fayda ve maliyetleri arasında optimum tercihleri 
yaparak karlılıklarını sürdürülebilir şekilde artırmaları gerekecektir. Sektördeki yabancı 
bankaların etkisiyle çetinleşen rekabet koşulları; beraberinde kredi faizlerinin düşmesi, 
mevduat faizlerinin ise yükselmesi sonucunu getireceği gibi, tasarrufların artmasını ve bu 
tasarrufların üretken yatırımlara dönüştürülmesini sağlayacaktır. Sürdürülebilir aktif karlılığı 
ve özkaynak karlılığına sahip bankalar, asli görevleri olan aracılık fonksiyonunu etkin bir 
şekilde yerine getirerek ekonomik büyümeye katkı sağlayacaktır.    

 
Türk bankacılık sektöründe gelir– gider performansının piyasa koşulları üzerinden 

analiz edilerek dengeli bir faiz marjı politikasının izlenmesi ise hem risklerin etkin şekilde 
yönetilmesini hem de mali sektörün sağlıklı gelişimini olumlu şekilde etkileyecektir. Net faiz 
marjını etkileyen en önemli belirleyicinin aktif kalitesi olduğu düşünüldüğünde, gelir artırıcı 
politikalar ile maliyet düşürücü politikaların birlikte uygulanması, etkin bir aktif–pasif 
projeksiyonu oluşturulmasına ayrıca maruz kalınan riske göre düzeltilmiş getirinin en üst 
düzeye yükseltilmesine yardımcı olacaktır.      

 
Sektörün aksak rekabet piyasası özelliklerini barındırmadığı, güçlü sermaye yapısı ve 

yeterliliğine sahip, aktif kalitesi yüksek, riskleri etkin yöneten ve şoklara karşı dirençli bir 
yapıda olması; hem Türk bankacılık sektörünün sürdürülebilir karlılık ve verimlilik ile 
sürdürülebilir büyüme stratejisini destekleyecek hem de Türkiye ekonomisinin istikrarlı 
büyümesine olumlu katkı sağlayacaktır.  
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Buna karşın, operasyonel, mali ve piyasa odaklı riskler çerçevesi içerisinde faaliyet 
gösteren ve karlılığı amaç edinen bankacılık sektörünün istikrarının sağlanması için 
sürdürülebilir büyüme, düşük enflasyon ve uluslararası alanda rekabet edilebilir bir ekonomik 
ortamın sağlanması gereklidir. Tasarruf oranlarının artırıldığı, yatırım ortamının iyileştirildiği, 
kamu disiplinin sürdürüldüğü ve yapısal reformlarla desteklendiği Türkiye ekonomisinde 
bankacılık sektörü de ihtiyatlı, dirençli, yenilikçi ve rekabetçi yapıda faaliyetlerini 
sürdürebilecektir.  
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1 GSYİH serisinde negatif terimler, maksimum negatif terimin mutlak değerinin tüm terimlere eklenmesi 
suretiyle serinin bütün terimleri pozitif hale getirilmiştir. 
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Öz

Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul bünyesinde yoğun işlem gören Borsa İstanbul Banka 
Endeksi’nin (BİST XBANK) volatilite yapısının Markov Rejim Değişimi GARCH modeli (MSGARCH) ile 
analiz edilmesidir. Lineer olmayan GARCH modellerinden MSGARCH, zaman serisini her birisi için 
farklı stokastik süreç tanımlı durumlara yani rejimlere bölmekte ve gözlemlenemeyen bir durum 
değişkeni ile rejimler arasında geçişi mümkün kılmaktadır. BİST Banka Endeksi’nin hesaplanmaya 
başlandığı 02/01/1997 tarihinden 31/12/2016 tarihine kadar toplam 4959 günlük veri seti, koşullu 
varyans temelinde düşük voltiliteye sahip “düşük riskli rejim” ve yüksek volatiliteye sahip “yüksek riskli 
rejim” şeklinde iki rejimli olarak değerlendirilmiştir.  Borsa İstanbul Banka Endeksi’nin volatilite 
yapısının MSGARCH (1,1) olarak belirlendiği çalışma bulgularına göre BİST XBANK serisinde düşük 
riskli rejim ısrarcılığı hakimdir. Endeks düşük riskli rejimde olmaya yönelik yüksek olasılığa sahip olup, 
yüksek riskli rejimde iken de kararlılılık sergilemeyip düşük riskli rejime geçme yönelimi 
göstermektedir. Endekste düşük riskli rejime kıyasla yüksek riskli rejimin piyasa şoklarına karşı 
volatilite artışı şeklinde tepkisi daha fazladır. Düşük riskli rejimde daha fazla olmak üzere her iki 
rejimde de volatilite ısrarcılığı yüksek seviyededir.  

Anahtar Kelimeler: Değişen Varyans, BIST Banka Endeksi, Doğrusal Olmayan GARCH Modelleri,
Markov Rejim Değişimi GARCH Modeli, MSGARCH, Volatilite Israrcılığı. 
JEL Sınıflandırması: C58, G17, G21. 

An Analysis of the Volatility Structure of BIST BANK (XBANK) Index by a  
Markov Regime Switching GARCH (MSGARCH) Model 

Abstract  

The aim of the study is to analyze the volatility structure of heavily traded Borsa Istanbul Bank 
Index (BIST XBANK) by means of Markov Rejime Switching GARCH model (MSGARCH). As a 
member of non-linear GARCH familiy,  MSGARCH divides the time series into states or rejimes of 
different stochastik process as well as allowing transition between the regimes based on an 
unobservable latent variable. Utilising 4959 daily data from the inception date of XBANK index 
calculation, 02/01/1997 till 31/12/2016, the study distinguished, based on the conditional variance, two 
regimes: “low risk regime” characterized with low level of volatility, and “high risk regime” associated 
with high level of volatiliy. According to the findings of the analysis utilising MSGRACH(1,1) model, 
BIST XBANK time series is characterized by low risk regime persistence. The index has high level of 
unconditional probability of being in low risk rejime, and while in high risk regime, the index inclines to 
move to the low risk regime. Compared to the high risk regime, low risk regime reacts more, in the 
form of increased volatility, to market shocks. Volatility persistence is high in both regimes, with low 
risk regime surpassing the other one.  

Keywords: Heteroscedasticity, BIST Banking Index, Non-linear GARCH Models, Markov Regime 
Switching GARCH Model, MSGARCH, Volatility Persistence.  
JEL Classification: C58, G17, G21. 
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1. Giriş  

Getiri arayışındaki yatırımcılara finansal piyasalar geniş yelpazede yatırım aracı 
sunarlar. Risk-getiri analizleri ile yatırımcılar yatırım seçeneklerini değerlendirirler. Risk 
geleneksel olarak standart sapma ile ölçülürken, Engle (1982) tarafından zaman serilerinin 
değişen varyans boyutunu dikkate alan ARCH modelinin ortaya konulmasından itibaren 
volatilite (oynaklık) risk ölçümünde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Bollerslev 
(1986) tarafından GARCH versiyonuna dönüştürülüp EGARCH, TGARCH gibi doğrusal 
olmayan versiyonları geliştirilen bu model seti, günümüzde finans literatüründe volatilite 
ölçümü için yaygın olarak kullanılan bir finansal ekonometrik tekniktir. Doğrusal olmayan bir 
GARCH modeli türü de zaman serisinin farklı dinamikleri sergileyen birden fazla duruma yani 
rejime sahip olduğunu belirten çok rejimli modelleridir. Bu modellerden Markov Rejim 
Değişimi GARCH modeli (MSGARCH), farklı volatilite özellikleri gösteren zaman serisinin 
gözlemlenemeyen bir durum değişkeni ile rejimler arasında sıklıkla geçiş yapmasını mümkün 
kılmaktadır. Mevcut çalışma, Borsa İstanbul bünyesinde yoğun işlem hacmine sahip olan 
BİST Banka Endeksi’nin (BIST XBANK) volatilite yapısının MSGARCH ile belirlemeyi 
hedeflemektedir.  

 
Türkçe’deki karşılığı “oynaklık” olan volatilite kavramı, finans literatüründe, Gujarati’nin 

(2011, s.240) belirttiği şekilde, bir serinin belirli bir ortalama değerinden sapma 
dalgalanmasına ilişkin genişliği (amplitude) ölçmektedir. Ortalama değerden aşağı veya 
yukarı yönlü sapma dalgalanmalarının genişliklerinin büyük olması aynı zamanda ilgili 
endeks/fiyat/getiri serisinde yüksek oranda risk olduğunu da belirtmektedir. Ortaya çıkan bu 
risklilik durumu yatırımcılar için potansiyel kazanç anlamına gelebileceği gibi muhtemel kayıp 
olarak da düşünebilir. Bu açıdan düşünüldüğünde Yalama (2008, s.45) ile Şahin vd. (2015, 
s.108) de belirttiği üzere, oynak piyasalarda etkin yatırım kararları verebilmek için öncelikle 
bu piyasaların volatilitesinin modellenmesi gerekmektedir. Volatilitenin doğru modellenmesi 
hem yatırımcılara hem de şirketlere büyük avantajlar sağlamaktadır. Doğru yapılan bir 
modelleme ile şirketlerin ve yatırımcıların, varlık fiyatlandırmaları, risk yönetimi ve portföy 
tercihleri daha rasyonel hale gelebilecektir.  

 
Volatilite kavramı günümüzde farklı varlık yatırım seçeneklerinin değerlendirilmesinde 

kullanılan bir kavram olarak karşımıza çıkmaya başlamıştır (Schwert, 1989). Özellikle risk 
yönetimi, portföy yönetimi, opsiyon fiyatlama ve sermaye varlıkları fiyatlamalarında volatilite 
yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (Poon ve Granger, 2003; Gabriel, 2012, s.1006; 
Abounoori vd., 2016, s.264; Babikir vd., 2012, s.2435; Sharma ve Vipul, 2016, s.222; Mejia 
vd. 2014, s.4;  Marcucci, 2005, s.2; Najjar, 2016, s.152). Riskin temel göstergesi olarak kabul 
edilen volatilite, finansın önemli kavramlarından birini oluşturmakta olup finansal zaman 
serilerindeki volatilitenin modellenmesi, gerek yatırımcılar ve finans sektörü çalışanları, 
gerekse akademisyenlerin üzerinde durduğu bir konudur.  

 
Volatilite tahminine yönelik doğrusal klasik ARCH ve GARCH modelleri ile zaman 

serilerindeki büyük değişimleri büyük değişimlerin, küçük değişimlerin de küçük değişimleri 
izlemesi olarak bilinen volatilite kümelenmesi ortaya çıkarılmaktadır. Bu doğrusal modeller ile 
zaman serisi dağılımlarının kalın kuyruk (luptokurtosis) denilen aşırı basık, dik ve sivri 
yapıdaki dağılımı da saptanabilmektedir. Ancak negatif şokların volatiliteyi aynı büyüklükteki 
pozitif şoklardan daha çok arttırması olarak tanımlanan kaldıraç etkisinin ortaya çıkarılması 
ve parametrelerin negatif değer alma esnekliği gibi nedenler EGARCH, TGARCH, PARCH 
gibi doğrusal olmayan GARCH türü modellerin kullanımını gerektirmiştir. Benschop ve 
Cabrera (2014, s.7) tarafından ifade edildiği üzere, zaman serilerinde kırılma veya asimetri 
gibi doğrusal olmayan dinamik yapıları modellemenin bir yolu da rejim değişim modellerinin 
kullanımıdır.  
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Finansal ve iktisadi zaman serileri zaman içerisinde ortalama değer veya volatilite 
açısından önceki değerlere göre değişiklik gösteren bölümlenmeler içerebilmektedir. Rejim 
değişim modelleri zaman serilerini farklı fazlara bölüp her bir faz için farklı stokastik süreç 
tanımlar. Bu fazlar rejim veya durum olarak bilinir (Benschop ve Cabrera, 2014, s.7). Zaman 
serilerinin yapısındaki önemli boyuttaki değişimler savaş, finansal panik gibi büyük çaplı 
olaylardan kaynaklanabilir. Ancak, rejim değişimleri düzenli bazda ve sıklıkla da olup zaman 
serisi davranışlarında istatistiki olarak önemli değişimlere neden olabilir (Brooks, 2008, 
s.451-452).  

 
Zaman serilerinde rejim değişimini dikkate alan iki önemli model olarak karşımıza 

Markov rejim değişim modeli ile eşik oto-regresif değişim modeli çıkmaktadır. Her iki 
modelde de zaman serileri m adet rejime bölünür. Eşik oto-regresif modellerde serinin bilinir 
ve gözlemlenebilir olduğu varsayılırken, Markov rejim değişim modelinde ise 
gözlemlenmeyen değişken nedeni ile rejim değiştirdiği varsayılır. Model ilgi bilgiyi 
sağlayacağı için farklı rejimleri daha önceden ayırt etme gerekliliği olmaması, Markov rejim 
değişim modellerinin, Brunetti vd.’nin de (2007, s.4) belirttiği şekilde, cazip boyutudur.  

 
Hamilton’un 1989 yılında geliştirdiği Amerika’daki iş döngüsünün büyüme ve daralma 

dönemlerine geçişini modellediği Markov değişim modeli, literatürdeki “en popüler” (Kuan, 
2002, s.1; Benschop ve Cabrera, 2014, s.7)  doğrusal olmayan zaman serisi modelleri 
arasında yer almaktadır. Markov değişim modelinin özgün yapısı, rejimler arası değişimin 
Markov süreci ile yönetilmesidir. Brooks’un (2008, s.464) belirttiği şekilde yalın bir şekilde 
ifade etmek gerekirse bu sürece göre bir durumun t zaman noktasındaki olasılık dağılımı 
daha öncekilerine değil, sadece bir önceki zaman noktasındaki (t-1) duruma bağlıdır. 

 
İlk Markov değişim modeli, değişkenlerin ortalamasının davranışı üzerine 

odaklanmıştır. Koşullu ortalama Markov değişim modelinin başarılı olmasından sonra bu 
model koşullu volatilite modelleri için de kullanılmıştır (Kuan, 2002, s.2). Iqbal (2016, s.73) 
tarafından ifade edildiği üzere, Markov rejim değişimi modelleri ile GARCH modellerini 
birleştiren modeller 1996 yılında Markov rejim değişim GARCH modelleri olarak 
genelleştirilmiştir. 

 
Birbirlerini çağrıştırmasına karşın rejim değişim modelleri yapısal kırılmalardan önemli 

farklıklar sergilemektedirler. Brooks’un (2008, s.451) belirttiği şekilde, eğer zaman serisi 
davranışı eskisine dönmeyecek şekilde değişim gösteriyorsa bu yapısal kırılma olarak 
isimlendirilir.  Eğer zaman serisi davranışı orijinal davranışına dönmeden veya bir başka 
davranış biçimine geçmeden önce belirli bir süre için değişiyorsa bu durum rejim değişikliği 
olarak bilinir. Bir başka deyişle, yapısal kırılmalar önceki ortalama ve volatiliteye ilişkin önceki 
dönem davranışların tekrarına izin vermezken, yapısal değişimde rejimler arası dönüşümlere 
mümkün kılmaktadır. Günay (2015, s.980) finansal ekonometride Markov değişim 
modellerinin kullanımına ilişkin olarak farklı gerekçeleri olduğunu belirtmektedir. Öncelikle 
rejim değişimi doğal olup, Markov değişim modelleri olasılık dağılımlarında kalın kuyruk, 
ARCH etkisi ve zamanla değişen korelasyonlar gibi finansal zaman serilerindeki stilize 
gerçekleri başarılı bir şekilde ortaya çıkarmaktadır. Markov değişim modellerinin bir diğer 
üstünlüğü de varlık getirilerinin doğrusal olmayan boyutunu dikkate almasıdır. 

 
Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul bünyesinde yoğun işlem gören Borsa Istanbul 

Banka Endeksi’nin (BIST XBANK) volatilite yapısının Markov Rejim Değişimi GARCH modeli 
(MSGARCH) ile belirlenmesidir. XBANK Endeksi, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (2016) 
yayımladığı rapora göre, işlem hacmi en yüksek endeksler arasında yer almaktadır. XBANK 
Endeksi’ne ilişkin literatür taramasında doğrusal olmayan çok rejimli GARCH modelleri ile 
volatilite modellemesi üzerine daha önce yapılmış bir çalışmanın olmaması, çalışmanın 
literatüre özgün katkısı olarak değerlendirilebilir. Çalışmada, BIST Banka Endeksi’nin 
hesaplanmaya başlandığı 02/01/1997 tarihinden 31/12/2016 tarihine kadar toplam 4959 
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günlük veri seti kullanılmaktadır. Getiri endeksinin 2 Ocak 1997 tarihindeki kapanış değeri 
942.77 iken çalışma kapsamına dâhil edilen son tarih olan 31 Aralık 2016’da bu değer 
185009.40 olarak hesaplanmıştır. Endeksin, Şekil 1’de görüldüğü üzere, 2003 öncesi 
dönemde yoğun oynaklığa maruz kaldığı, yani volatilite kümelenmelerine sahip olduğu 
gözlenmektedir. Küresel finans krizinin yoğun olarak hissedildiği 2008-2009 arası dönem ile 
Türkiye’de negatif dışsal şokların gözlemlendiği 2013-2014 arası dönemde de endeksin 
volatilite kümelenmelerine sahip olduğu ortaya çıkmaktadır.  

 
  Şekil 1: XBANK Endeksi’nin 1997-2016 Arası Döneme İlişkin Getiri Grafiği 

-.2

-.1

.0

.1

.2

98 00 02 04 06 08 10 12 14 16  

Endeksin yoğun oynaklık yapısı, XBANK endeksine ait en yüksek (%18.8425) ve en 
düşük (-%19.0792) getirilerin gözlemlendiği 2000’li yılların başında ortaya çıkmıştır. 
02/01/1997 ile 31/12/2016 arası uzun döneme ilişkin günlük değerlerden oluşan bu veri 
setinin, farklı volatilite özellikleri sergileyen farklı rejimleri barındırabileceği değerlemesi 
gündeme gelmektedir. Bu nedenle, çalışmada BIST XBANK endeksinin volatilite yapısı 
doğrusal olmayan Markov Rejim Değişimi GARCH modeli ile analiz edilecektir. 

 
2. Literatür Taraması  

Engle (1982) tarafından değişen varyans sorununun ortaya konulmasından itibaren 
homoskedastik (sabit varyanslılık) modellerin yerine hetorokedastik (değişen varyanslılık) 
modellerin kullanımı yaygınlaşmıştır. Özellikle finansal veri setlerinde gözlemlenen değişen 
varyans sorunu nedeniyle, en uygun volatilite yapısının ARCH/GARCH türevi modeller ile 
tespit edilmeye çalışılması literatürde sıklıkla ele alınan konuların başında gelmektedir.  

  
Türkiye’de volatilite ile ilgili çalışmalar daha ziyade 2000’li yılların başından itibaren 

literatürde yer almaya başlamıştır. Bu çalışmaların önemli bir bölümü (Yavan ve Aybar, 1998; 
Kutlar ve Dönek, 2001; Gökçe, 2001; Telatar ve Binay, 2002; Mazıbaş, 2005; Kalaycı, 2005; 
Akay ve Nargeleçekenler, 2006; Sarıoğlu, 2006; Rüzgar ve Kale, 2007; Özden, 2008; Akar, 
2008; Atakan, 2009; Çarıkçı vd., 2009; Boyacıoğlu vd., 2010; Çelikkol vd., 2010; Güriş ve 
Saçıldı, 2011; Çabuk vd., 2011; Demir ve Çene, 2012; Er ve Fidan, 2013; Tuna ve İsabetli, 
2014; Altuntaş ve Çolak, 2015; Özer ve Ece, 2016; Şimşek, 2016) BİST-100 Endeksi 
volatilitesini ölçmeye odaklanmıştır. Araştırma konusu olarak BİST-30 Endeksi’nin (Aydın, 
2003; Bayraktaroğlu ve Çelik, 2015; Kendirli ve Karadeniz, 2012; Gürsakal, 2011; Gök ve 
Kalaycı, 2013; Korkmaz ve Aydın, 2002; Mugaloğlu ve Erdağ, 2011; Gökbulut vd., 2009; 
Özen vd., 2014) ve BİST-50 Endeksi’nin volatilitesini ölçen (Şahin, 2014; Akar, 2008) 
çalışmalar da bulunmaktadır. Bu endekslerin dışında, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nin ( 
Bayraktaroğlu ve Çelik, 2015; Çarıkçı vd., 2009; Şahin vd., 2015; Mugaoğlu ve Erdağ, 2013), 
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BİST Mali Endeksi’nin (Mazıbaş, 2005; Başçı, 2011; Duran ve Şahin, 2006), BİST Sınai 
Endeksi’nin (Mazıbaş, 2005; Başçı, 2011) volatilitesini ölçen çalışmalar literatürde yer 
almaktadır.  

 
Yurtdışında volatilite ile ilgili yapılan çalışmaların önemli bir bölümü (Fabozzi vd., 2004; 

Balaban ve Bayar, 2005; Karmakar, 2005; Yüksel ve Bayram, 2005; Balaban vd., 2006; 
Bordoloi ve Shankar, 2008; Yorulmaz ve Ekici, 2010; Tripathy ve Garg, 2013; Lim ve Sek, 
2013; Mejla vd., 2014; Birau vd., 2015; Banumathy ve Azhagaiah, 2015; Intaz, 2016; Sharma 
ve Vipul, 2016) gelişmekte olan ülke borsaları üzerine odaklanmıştır. Gelişmekte olan ülke 
borsalarının volatilite yapılarının belirlenmesi kadar, gelişmiş ülke borsalarının volatilite 
yapısını belirlemeyi amaçlayan çalışmalar da vardır. Örneğin, Neokosmidis (2009), 
NASDAQ, NYSE ve SveP 500, Ashley ve Patterson (2010), NYSE, AMEX ve NASDAQ; Jing 
(2012) ise NASDAQ, FTSE, S&P 500, NIKKEI borsalarının volatilite yapısını çalışmalarında 
incelemişlerdir.  

 
Banka endekslerinin volatilitesini ele alan çalışmalar gerek yurtiçinde gerekse 

yurtdışında sınırlı sayıdadır. Bankacılık endekslerinin en oynak endekslerden biri olduğunu 
savunan Birau, Trivedi ve Antonescu (2015) yaptıkları çalışmada, Hindistan Bombay Borsası 
banka endeksi olan BANKEK’in volatilite yapısını ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. 2002-2014 
arası döneme ilişkin verilerin kullanıldığı çalışmada, BANKEK endeksinin volatilite 
tahmininde kullanılacak olan en uygun model olarak GARCH (1,1) modeli tespit edilmiştir. 
Kaldıraç etkisinin tespit edilmediği çalışmada, yazarlara göre bankacılık endeksinin 
volatilitesi özellikle kriz dönemlerinde artış göstermiştir.  

 
Muscat Borsası’nda işlem gören 4 endeksin (MSM-30 Endeksi, MSM Banka Endeksi, 

MSM Sanayi Endeksi ve MSM Hizmet Endeksi) volatilite yapısı belirlemek için GARCH (1,1), 
EGARCH (1,1) ve TGARCH (1,1) modellerini kullanan Tamilselvan ve Shaik (2016) ise veri 
seti olarak 2001-2015 arası döneme ilişkin günlük verileri çalışmalarına dahil etmişlerdir. 
Endekslerde olması muhtemel kaldıraç etkisini ortaya çıkarmak üzere EGARCH ve TGARCH 
modellerini kullanan yazarların çalışmalarından elde ettikleri sonuçlara göre, Muscat 
Borsası’nda işlem gören her dört endeks için de en uygun volatilite modeli olarak GARCH 
(1,1) modeli belirlenmiştir.   

 
Nairobi Borsası’nda işlem gören dört farklı endeksin (NSE, NBK, BAMBURI ve KQ) 

volatilite karşılaştırmalarını yapan Wagala, Nassiuma, Islam ve Mwangi (2012) volatilite 
modelleri olarak ARCH, GARCH, IGARCH, EGARCH ve TGARCH modellerini 
kullanmışlardır. Her modele ilişkin yalnızca bir gecikme değerinin kullanıldığı çalışmada, 
endekslerin veri seti ise 1996-2011 arası dönemi kapsayan günlük değerlerden oluşmuştur. 
ARCH, GARCH ve IGARCH modellerinin simetrik; TGARCH ve EGARCH modellerinin ise 
asimetrik modeller olarak belirlendiği çalışmada, endekslerin volatilitesini ölçmek için en 
uygun model olarak IGARCH modeli tespit edilmiştir. Yazarlara göre, Nairobi Borsası’nda 
işlem gören endekslerin kaldıraç etkisi bulunmamaktadır. 

 
Türkiye’de Bankacılık Endeksi volatilitesi üzerine yapılan çalışmalar da kısıtlı sayıdadır. 

Bu konuda literatürde sadece iki çalışmaya (Karahanoğlu ve Ercan, 2015; Köseoğlu, 2010) 
rastlanılmıştır. Karahanoğlu ve Ercan (2015) tarafından yapılan çalışmada BİST’de işlem 
gören bankaların oluşturduğu BNK10 endeksinin volatilite modellemesi yapılarak, endeksin 
kaldıraç etkisine sahip olup olmadığı araştırılmıştır. 2000-2015 yılları arası döneme ait günlük 
logaritmik verilerin kullanıldığı çalışmada, verilerin ARCH etkisi taşımasından dolayı GARCH 
ailesi modelleri kullanılmıştır. Endeksin volatilitesini en iyi tahmin eden model olarak 
TGARCH modelinin bulunduğu çalışmada, endeksin ilgili dönem için kaldıraç etkisine sahip 
olduğu tespit edilmiştir.  

 



Prof. Dr. Veysel Kula - Dr. Ender Baykut 

94 

Köseoğlu (2010) yapmış olduğu çalışmasında XBANK endeksi ile BİST-100 endeksinin 
volatilitelerini karşılaştırmıştır. 1997-2010 arası dönemi kapsayan günlük değil aylık verilerin 
kullanıldığı çalışmada volatilite karşılaştırması için IGARCH ve GARCH (1,1) modelleri 
kullanılmıştır. Bu modeller, analiz kapsamında saptanmamış olup, volatilite karşılaştırması 
için yazarlar tarafından önceden tercihen seçilmiştir. Her iki endeksin de genel olarak oynak 
olduğunu belirten yazar, özellikle 2001 yılında ülkemizde yaşanan krizden ötürü volatilitenin 
en yüksek ölçüldüğü yıl olduğunu tespit etmiştir. BİST-100 endeksi ile XBANK endeksinin 
volatilite karşılaştırması yapıldığında ise; XBANK endeksinin BİST-100 endeksine göre daha 
oynak bir yapıda olduğu tespit edilmiştir.  

 
Bankaların volatilitesini ele alan yukarıda bahsedilen iki çalışmanın dışında, bankaların 

da yer aldığı BİST Mali Endeksi’nin volatilitesini ölçmeye çalışan kısıtlı sayıda çalışma da 
literatürde mevcuttur. Örneğin; Çabuk, Özmen ve Kökcen (2011) Borsa İstanbul 
endekslerinden BİST-100 ve BİST Mali endekslerinin 2004-2009 yılları arası döneme ait 
günlük verilerini kullanarak volatilite tahmini için en uygun modeli tespit etmeyi 
amaçlamışlardır. ARCH etkisi taşıdığı tespit edilen verilerin model tahmini GARCH, ARCH-
M, GARCH-M, EGARCH ve TARCH modelleri ile sınanmıştır. Çalışma bulgularına göre, 
BİST-100 ve BİST MALİ endekslerinin 2004-2009 arası döneme ilişkin volatilitesini en iyi 
EGARCH (1,1) modeli açıklamaktadır.  

 
Mazıbaş (2005) BİST-100, Mali, Hizmet ve Sınai endekslerinin volatilite modellemesini 

15 adet simetrik ve asimetrik GARCH modeli ile belirlemeye çalışmıştır. 1997-2004 yılları 
arasındaki günlük, haftalık ve aylık verilerin kullanıldığı çalışmada, günlük verilerdeki yüksek 
volatiliteden dolayı ARCH modellerinin yetersiz kaldığı belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuç 
BİST pay endeksleri üzerine diğer çalışma (Akar, 2007; Güriş ve Saçıldı, 2011; Gürsoy ve 
Balaban, 2014) bulguları ile de örtüşmektedir.  

 
Borsa İstanbul Banka Endeksi’ni ele alan ve yukarıda bahsedilen çalışmalarda 

doğrusal ARCH/GARCH modellerin yanı sıra doğrusal olmayan EGARCH, TGARCH ve 
IGARCH gibi modellerin de kullanıldığı görülmektedir. Ancak, bu çalışmalar çok rejimli ve 
rejim değişimini öngören doğrusal olmayan modelleri araştırma kapsamına almamışlardır. 

  
Literatür araştırmasında, diğer Borsa İstanbul endekslerini konu alan araştırmalar 

arasında doğrusal olmayan çok rejimli ARCH/GARCH modellerini kullanan iki çalışmaya 
rastlanmıştır. Bu çalışmalardan ilkinde Akar (2007), 1990-2007 arası döneme ilişkin haftalık 
verileri kullanarak BİST-100 endeksinin volatilite yapısını değerlemede değişimli ARCH 
(SWARCH) modelini kullanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, SWARCH modellerinin yüksek 
ısrarcılık sorununu azaltıp volatilite öngörüsü açısından iyi performans sergilediği 
bulunmuştur. Çok rejimli volatilite modeli kullanımını içeren ikinci çalışma da Demir (2016) 
tarafından BIST-100 endeksi üzerine yapılmıştır. 2005-2015 arası günlük verilerin kullanıldığı 
çalışmada her iki yılda bir olmak üzere toplam beş örneklem dönemi oluşturulmuştur. 
Çalışma sonucunda MSGARCH modelinin volatilite kümelenmesini ortaya çıkarmada başarılı 
bulunup, bu nedenle de gelişmekte olan piyasalar için kullanılmasının uygun olduğu 
önerilmiştir. 

 
Özetle ifade edilirse, literatürde yer alan volatilite üzerine yapılmış olan önceki 

çalışmaların neredeyse tamamı, pay endeksleri için uygun volatilite modelinin doğrusal ve 
doğrusal olmayan tek rejimli modeller kullanımı ile tespit edilmesi üzerinedir. Mevcut 
çalışmada ise doğrusal olmayan iki rejimli Markov Rejim Değişimi GARCH modeli kullanımı 
ile XBANK endeksi için en uygun volatilite modeli belirlenmiştir. XBANK endeksinin volatilite 
yapısını belirlemede ilk kez MSGARCH modelinin kullanılmasıyla mevcut çalışma literatüre 
özgün katkı sağlamış olacaktır.  
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Çalışmanın izleyen bölümünde, XBANK endeksine ilişkin veri seti ve çalışmanın 
metodolojisine yer verilmiştir. Analiz tekniği ve kullanılan modelleri açıklayan bu bölümü 
takiben uygulamayı içeren dördüncü bölüm yer almaktadır.  

 
3. Ekonometrik Yöntem ve Veri Seti 

Engle’nin (1982) çalışmasına kadar, finansal zaman serilerinin sabit varyansa sahip 
oldukları varsayılmıştır. Fakat finansal zaman serilerinin zaman içinde varyans değişikliği 
göstermesi, değişen varyansın dikkate alınmasını gerekli kılmıştır. Bu varsayıma göre, hisse 
senedi getirileri zaman içinde rassal bir yürüyüş göstermemekte, bazı dönemlerde aşırı 
artışlar bazı dönemlerde ise aşırı düşüşler göstererek volatilite kümelenmeleri 
oluşturmaktadır. Genellikle normal dağılım göstermeyen bu serilerin normal dağılıma göre 
dik ve sivri yapıda olduğunu belirten Engle (1982) ARCH modelini geliştirmiştir. Daha sonra 
Bollerslev (1986) tarafından GARCH versiyonuna dönüştürülen bu model seti, günümüzde 
finans literatüründe volatilite ölçümü için yaygın olarak kullanılan bir finansal ekonometrik 
tekniktir.  

 
Banka Endeksi getirilerinin Şekil 1’de de görüleceği üzere bazı dönemlerde aşırı inişli 

çıkışlı seyir izlemesi mevcut çalışmada analiz tekniği olarak ARCH/GARCH türevi modellerin 
kullanılmasını gündeme getirmiştir. İlk kez 1963 yılında Mandelbrot tarafından ifade edilen 
büyük değişimlerin büyük, küçük değişimlerin ise küçük değişimleri izlediği varsayımı, 
XBANK endeksi getiri serisinde kendisini göstermektedir.  Volatilite Kümelenmesi (Volatility 
Clustering) olarak ifade edilen bu durum, ARCH/GARCH modellerinin kullanımını gerekli 
kılmaktadır. Endeksin hesaplanmaya başlandığı 2 Ocak 1997 tarihinden 31 Aralık 2016 
tarihine kadar uzun bir zaman dilimine ait günlük kapanış değerlerini kapsadığı için bu verinin 
bir birinden farklı rejimler içerebileceği değerlendirilmiştir.  Doğrusal olmayan bir GARCH 
modeli olan MSGARCH modeli kullanımı öncesi serinin doğrusal olup olmadığını saptamaya 
yönelik BDS testi uygulanmıştır. Test sonucu verinin doğrusal olmadığı belirlendiği için 
çalışmada volatilite modellemesi için doğrusal olmayan ve çoklu rejim içeren bir GARCH 
modeli olan Markov Switching GARCH (MSGARCH) modeli kullanılmıştır. 

 
XBANK endeksinin volatilite yapısının belirlenmesi ve volatilite hesaplamalarının 

yapılmasını hedefleyen bu çalışmanın veri seti, 2 Ocak 1997 tarihinden 31 Aralık 2016 
tarihine kadar olan günlük kapanış değerlerini kapsamaktadır. Borsa İstanbul Data Store 
biriminden temin edilen ham verilerin doğal logaritması alınarak analize uygun hale 
getirilmesinden sonra toplam 4959 günlük veri seti elde edilmiştir. BİST bünyesinde işlem 
gören endekslerin volatilitesini ele alan çalışmalar içinde mevcut çalışmanın 4959 günlük veri 
seti ile en geniş veri setini kullandığını ileri sürmek mümkündür.  

 
Çalışmanın izleyen alt bölümünde doğrusal (ARCH/GARCH) ve doğrusal olmayan 

(Markov Switching GARCH- MSGARCH) volatilite ölçüm modellerinin açıklamalarına yer 
verilmiştir. Bu aşamadan sonra ise analizler ve bulgular kısmına geçilmiştir.  

 
3.1. ARCH Modeli 

 “Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity” kavramının baş harflerinin kısaltılmış 
hali olan ARCH modeli yani “Otoregresif Koşullu Değişen Varyans” modeli 1982 yılında 
Nobel ödüllü yazar Robert Engle tarafından ortaya konmuştur. İngiltere’nin enflasyon 
değerlerini incelerken hata terimlerinin varyanslarının zaman içinde değişiklik gösterdiğini 
ortaya çıkaran yazar, bu durumun faiz oranlarının vade yapısında, opsiyon fiyatlarında, varlık 
fiyatlaması ve döviz kuru hesaplamalarında da oluştuğunu tespit etmesinden sonra, serilerde 
değişen varyans sorunu olduğunu belirlemiş ve ARCH modelini geliştirmiştir.  

Normallik varsayımı altında 1982 yılında Engle tarafından ortaya çıkarılan ARCH 
modeli şu şekilde formülüze edilir: 
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                                                                                                                (1) 
 
                                                                                                 (2) 
 
1 ve 2 nolu denklemlerde ifade edilen değişkenler ile ARCH (q) modeli kurulur. Bu 

denklemlerden 1 numaralı olan ortalama modeli ifade ederken; 2 numaralı denklem ise 
varyans modeli olarak isimlendirilmektedir. Koşullu varyansın th olarak ifade edildiği 
denklemde, q değişkeni ise ARCH sürecinin derecesini göstermektedir. katsayıları, 
denklemde bilinmeyen parametrelerin vektörünü belirtmekte iken; ise geçmiş dönem 
öngörü hatalarına ilişkin bilgi vermektedir.  Bu bilgilere göre kurulacak olan bir ARCH (1) 
modeli aşağıdaki 3 nolu denklemdeki gibi olmalıdır.  

 
                                                                                              (3)                          

Değişen varyans sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan ARCH modellerinin bazı 
koşulları sağlaması gerekmektedir. Bu koşullardan ilki katsayıların negatif olmama 
durumudur. , koşullarının sağlanmaması durumunda ise model anlamsız 
olmakta, değişen varyans etkisini giderememektedir. ARCH modellerinin sağlaması gereken 
ikinci koşul ise katsayılar toplamının 1’den küçük olmasıdır. Aksi durumda, serideki volatilite 
kalıcı nitelikte olduğundan volatilite tahmini yapılamamaktadır.  

3.2. GARCH Modeli 

Bollerslev (1986) tarafından geliştirilen ve daha sonra Taylor (1986) tarafından 
eklemeler yapılan GARCH modeli, “Generalized Auto Regressive Conditional 
Heteroskedasticity” kavramının kısa yazılışıdır. Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen 
Varyans olarak Türkçe’ye çevrilen bu model, ARCH modeline koşullu varyansın 
gecikmelerinin de eklenmesiyle elde edilir.  

 
ARCH modelinde uzun dönemli gecikmelerin modele dahil edilmesinden dolayı ortaya 

çıkan negatif katsayıların, modeli anlamsız kılması dolayısıyla geliştirilen genel bir 
GARCH(q,p) denklemi aşağıdaki 4 nolu denklemdeki gibidir: 

                                                                      (4) 

4 nolu denklemde belirtilen bileşenlerden t ih  katsayısı ARCH terimini, 2
t iu  katsayısı ise 

modelin GARCH terimini ifade etmektedir. Daha açık bir ifadeyle, 2
t iu   terimi, geçmiş dönem 

volatilite tahminlerinden oluşmaktadır.  Modelde kullanılan p terimi ARCH modelinin hareketli 
ortalama derecesini, q katsayısı ise GARCH modelinin derecesini göstermektedir. Bu 
bilgilere göre GARCH(1,1) modelini gösteren bir denklem;  

                                                                                                 (5) 

şeklinde yazılabilmektedir. 

ARCH modelinde de olduğu üzere GARCH modelleri de bazı kriterleri karşılamalıdır. 
Bu kriterlerden ilki, katsayıların negatif olmama durumudur.  ≥ 0  ≥  0,  p ≥  0,  q > 0 
koşullarının sağlanmaması durumunda model anlamsız olmakta ve serideki değişen varyans 
sorunu giderilememektedir. Ayrıca ikinci kriter olarak katsayılar toplamının 1’den küçük 
olması gerekmektedir.  koşulunun sağlanmaması durumunda da model anlamsız 
olmakta ve volatilite tahmininde kullanılamamaktadır.  
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3.3. Markov Switching GARCH Modeli (MSGARCH) 
 

Doğrusal GARCH (ARCH/GARCH) modelleri, incelenen veri setinin doğrusal yapıda 
olduğu varsayımına dayanmaktadır. Fakat özellikle uzun dönemi kapsayan veri setlerinde 
doğrusallığın ortaya çıkmaması, elde edilen sonuçların da yanıltıcı olabilmesine sebep 
olabilmektedir.  

 
Hamilton (1990) tarafından geliştirilen standart bir MSGARCH modeli dört bileşenden 

oluşmaktadır. Bunlar: conditional mean (koşullu ortalama), regime process (rejim süreci), 
conditional distribution (koşullu dağılım) ve conditional variance (koşullu varyans)’tır. Rassal 
bir yürüyüş sürecine sahip olan koşullu ortalama, 6’nolu denklemdeki gibi ifade edilmektedir:  

 

                                                                                           (6) 

 

6 nolu denklemde, rejim değişiklikleri   ile gösterilmiştir.  =1, 2    ve  sıfır 
ortalama ve birim varyans süreci ortaya çıkmaktadır. Bu işlemde koşullu varyans  olarak 
ifade edilebilecek MSGARCH (1,1) modeli 7 nolu denklemdeki gibi kurulur: 

 

                                                                            (7) 

 

Gray (1996), Klaassen (2002) ve Cifter (2013) ise MSGARCH modelini, rejim 
değişiklikleri ile düşük ve yüksek volatiliteyi de ortaya çıkaracak şekilde 8 nolu denklemdeki 
gibi formülüze etmişlerdir: 

 

          (8) 

 

8 nolu denklemde  olarak ifade edilen rejim değişikliklerine göre,  durumunda düşük 
volatilite rejimi,  olması durumunda ise yüksek volatilite rejimi ortaya çıkmaktadır.  

Çalışmanın takip eden bölümünde önce veri setine ilişkin olarak yapılacak tanımlayıcı 
analizlere ve doğrusallık testine yer verilmiştir. BDS doğrusallık testi sonucu serinin doğrusal 
olmadığının belirlenmesiyle MSGARCH modeli uygulanarak incelemeye konu olan serinin 
volatilite yapısı tespit edilmiştir. 

  
4. Analiz ve Ampirik Sonuçlar  

Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören toplam 11 bankanın hisselerinin oluşturduğu 
BİST Banka (XBANK) Endeksi, BİST ve MKK (2016, s.8) verilerine göre yabancıların en çok 
işlem yaptığı endekslerden biridir. İşlem hacmi, yatırımcı ve işlem sayısı bakımından yoğun 
endekslerden biri olan XBANK’in sahip olduğu bu özelliklerden dolayı oynak bir yapı 
sergilemesi ihtimal dâhilindedir. Bu kapsamda, XBANK Endeksi’nin volatilite yapısının ortaya 
çıkarılması amacıyla önce serinin birim kök test sınamaları yapılmıştır. Tanımlayıcı 
istatistiklerin belirlenmesinden sonra, XBANK getiri serisi için en uygun ARMA/ARIMA yapısı 
belirlenmiş olup, ortaya çıkan sonuca göre ARCH-LM testi uygulanarak, serinin değişen 
varyanslılık durumu tespit edilmeye çalışılmıştır. Akabinde ise serinin doğrusallık testi 
gerçekleştirilmiş ve volatilite tahmin modellerine ilişkin katsayılara ulaşılmıştır. 
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Tablo 1’de de görüleceği üzere XBANK endeksinin birim köke sahip olup olmadığını 
tespit etmek için yapılan ADF ve PP birim kök testleri sonuçlarına göre, seride birim kök 
bulunmamaktadır. ADF tekniği ile sabit ve trendli etkiye göre t-istatistiği değeri -18.40309 
olarak hesaplanmış ve bu değer yüzde 1, yüzde 5, yüzde 10 anlamlılık düzeylerinde kritik 
değerden mutlak değerce daha büyük olduğu için, seride birim kök yoktur. Benzer sonuç PP 
tekniğinde de ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla serinin durağan olduğu ve fark alınmasına 
gerek olmadığı ortaya çıkmıştır 

 
  Tablo 1: XBANK Endeksi Sabit ve Trendli ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları 
 

Teknik Fark Yüzde Kritik Değer t-istatistiği Anlamlılık Karar 

  %1 -3.959893    

ADF Düzey %5 
 

-3.410713 -18.40309 0.000 I(0) 

  %10 
 

-3.127143    

  %1 -3.959889    

PP  Düzey %5 
 

-3.410711 -68.64527 0.000 I(0) 

  %10 
 

-3.127142    

 

XBANK endeksine ilişkin birim kök testi sonucunda varılan karar hem ADF hem de PP 
tekniğine göre serinin yapısının I(0) olduğudur.  XBANK endeksinin, birim kök testlerinin 
yapılmasından sonra seride olması muhtemel otokorelasyon (autocorrelation)  ve kısmi 
otokorelasyon (partial autocorrelation) için Quennoille testinden yararlanılmıştır. Toplam 
gözlem sayısının (n) 4959 olduğu XBANK serisinin kısmi ve tam otokorelasyonuna ilişkin 
yapılan hesaplama (+2/ , -2/ ) neticesinde, 50. gecikmeye kadar hesaplanmış 
katsayıların büyük bölümü Quennoille kritik değerleri olan -0.028 ve +0.028 aralığında yer 
almaktadır. Ayrıca yüzde 5 anlamlılık düzeyinde anlamlı olarak tespit edilen tüm gecikme 
değerleri, seride otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon sorununun olmadığını 
göstermektedir. 

 

XBANK getiri serisine ilişkin olarak yapılan birim kök testi sınamaları ve otokorelasyon 
hesaplamalarından sonra, serinin tanımlayıcı istatistikleri ele alınmıştır. Serinin tanımlayıcı 
istatistiklerine ilişkin hesaplamalar Şekil 2’de gösterilmiştir.  

 
    Şekil 2: XBANK Endeksi Tanımlayıcı İstatistikleri 
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Şekil 2’de görüldüğü gibi, 1997-2016 arası döneme ilişkin toplam 4959 gözlem 
sayısından oluşan XBANK serisi yüzde 0.1490 değeri olan pozitif ortalama getiriye sahiptir. 
İlgili dönemde, endeksin standart sapması yüzde 2.9243 olarak hesaplanırken, maksimum 
getiri yüzde 18.8425; minimum getiri ise –yüzde 19.0792 olarak tespit edilmiştir. XBANK 
endeksinin çarpıklığını gösteren skewness (çarpıklık) katsayısı ise 0.362812 değerini 
almıştır. Bu sonuç sıfırdan büyük olduğu için seri sağa doğru çarpıktır ve serinin sol kuyruğu 
daha uzun bir yapıdadır. Serinin basıklığına ilişkin yapılan değer olan kurtosis (basıklık) 
katsayısı 7.619936’dır. Bu değer üçten büyük olduğu için seri normalden daha dik ve sivridir. 
Son olarak XBANK serisinin normal dağılım gösterip göstermediğine ilişkin yapılan Jarque-
Bera testi sonucunda, serinin normal dağılım göstermediği ortaya çıkmıştır. Test sonucunda 
elde edilen 4518.96 değeri, χ2 tablo değeri olan 5.99’dan yüksek olduğu için seri normal 
dağılmamaktadır. Elde edilen bu sonuçlar, daha önce XBANK Endeksi’nin volatilite yapısını 
ortaya çıkarmaya çalışan araştırmalar (Köseoğlu, 2010; Karahanoğlu ve Ercan, 2015) ile de 
uyumludur. Genel olarak ifade edilecek olunursa, XBANK serisi 2003 öncesi, 2008/2009 ve 
2013/2014 dönemleri arasında oynak yapıya sahip olan, normal dağılım göstermeyen, 
durağan bir seridir.  

 
XBANK endeksinin volatilitesi için en uygun modeli bulmak için öncelikle seri için en 

uygun ARMA/ARIMA yapısının belirlenmesi gerekir. Daha önce yapılan birim kök testi 
sınaması sonucunda, seriye ilişkin karar I(0) olduğundan, XBANK için uygun ARMA yapısı 
saptanacaktır. Tablo 2’de görüleceği üzere, daha yüksek gecikme değerlerinin de hesaba 
katılması ve en ideal sonucun belirlenmesi amacıyla p değeri için 10 gecikme; q değeri için 
10 gecikme değeri belirlenmiştir. Uygun ARMA modelinin tespiti için literatürde yaygın olarak 
kullanılan (Nasr ve razı, 2015; Namugaye vd., 2014; Raza vd., 2015; Reider, 2009; Şahin 
vd., 2015) ve Enders’ın (2005) da belirttiği üzere Akaike Bilgi Kriterine göre dinamik bir model 
seçimi yapan Schwarz Bayesyen Bilgi Kriteri (BIC) belirlenmiştir. 

  
Tablo 2: XBANK Endeksinin Schwarz Bayesyen Bilgi Kriterine Göre ARMA (p/q) Seçimi 

Model 
p/q 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 -3.5400 -4.2038 -4.2027 -4.2013 -4.2002 -4.1984 -4.1969 -4.1959 -4.1945 -4.1930 -4.1921 

1 -3.8209 -4.2027 -4.2010 -4.2000 -4.1987 -4.1967 -4.1950 -3.9430 -4.1930 -4.1913 -4.1889 

2 -3.9149 -4.2012 -4.2000 -4.1983 -4.1959 -4.1948 -4.1932 -4.1489 -4.1897 -4.1908 -4.0242 

3 -3.9774 -4.2002 -4.1988 -4.1966 -4.1951 -4.1941 -3.3543 -4.1894 -4.1882 -4.1874 -4.1528 

4 -4.0117 -4.1984 -4.1967 -4.1949 -4.1946 -4.1939 -4.1900 -3.8775 -4.1898 -1.8595 -4.1829 

5 -4.0326 -4.1970 -4.1950 -4.1937 -4.1912 -4.1904 -4.1918 -4.1904 -4.1701 -4.1856 -4.1857 

6 -4.0508 -4.1961 -4.1944 -4.1927 -3.9021 -4.1917 -4.1914 -4.1891 -4.1872 -4.1843 -4.1848 

7 -4.0739 -4.1946 -3.884 -4.1901 -4.1904 -4.1901 -4.1895 -4.1877 -4.1832 -4.1858 -4.1842 

8 -4.0918 -4.1933 -4.1919 -4.1902 -4.1896 -4.1821 -4.1846 -4.1844 -4.1856 -4.1850 -4.1760 

9 -4.1079 -4.1922 -4.1899 -3.7142 -4.1855 -4.1877 -4.1832 -4.1850 -4.1841 -4.1312 -4.1779 

10 -4.1108 -4.1918 -4.1905 -3.4154 -4.1884 -4.1774 2.5088 -4.1840 -4.1792 -4.1820 4.8533 

 

Tablo 2’den de görüleceği üzere BIC kriterine göre yapılan hesaplamalar neticesinde 
XBANK endeksi için en uygun ARMA modeli olarak ARMA (0,1) yani AR (0), MA(1) tespit 
edilmiştir. ARMA (0,1) modeli -4.2038 değeri ile en düşük BIC katsayısına sahiptir.  

 
Seriye uygun ARMA modeli olarak ARMA(0,1)’in seçilmesinden sonra değişen varyans 

sorunu olup olmadığının analizi aşamasına geçilmiştir. Tsay’in (2005, s.445) de belirttiği 
üzere incelenen bir finansal serinin ARCH/GARCH analizlerinin yapılabilmesi için öncelikle 
ARCH etkisi taşıyıp taşımadığı araştırılmalıdır. Eğer seride değişen varyans sorunu var ise 
Brooks ve Burke (2003) ile Poon ve Granger (2003) da belirttiği üzere ARCH/GARCH türevi 
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modeller ile volatilite tahminin yapılması gerekmektedir. Aksi durumda ise volatilite tahmini 
için farklı modellerin (Rassal Yürüyüş, Tarihsel Ortalama, Hareketli Ortalama Modeli, 
Ağırlıklandırılmış Hareketli Ortalama, Basit Regresyon, Zımni Volatilite) kullanılmasına gerek 
duyulacaktır. Serilerde ARCH etkisinin olup olmadığını tespit eden Breusch-Pagan-Godfrey 
testi, Harvey testi, Glejser testi, White testi ve ARCH-LM testi gibi farklı testler vardır. Bu 
çalışmada, literatürde yaygın olarak (Sarıoğlu, 2006; Mazıbaş, 2005; Duran ve Şahin, 2006; 
Başçı, 2011;Akar, 2008; Korkmaz ve Aydın, 2002; Demirhan, 2013; Akay ve 
Nargeleçekenler, 2006; Gürsoy ve Balaban, 2014; Kutlar ve Dönek, 2001; Telatar ve Binay, 
2002; Kalaycı, 2005) kullanılan ve Engle tarafından 1982 yılında geliştirilen ARCH-LM testi 
değişen varyans tespiti için kullanılmıştır.  ARMA (0,1) yapısı baz alınarak 1, 5, 10, 20 ve 30. 
gecikme değerleri için yapılan hesaplamalar Tablo 3’te yer almaktadır.    

 
Tablo 3: XBANK Endeksi ARMA(0,1) ARCH-LM Test Sonuçları  

 χ2 Tablo Değeri  Gözlenen R2 R2 Anlamlılık F İstatistiği F İstatistiği Anlamlılık 

1 Gecikme 3.8414 328.3115 0.0000 351.4517 0.0000 

5 Gecikme 11.0705 493.9235 0.0000 109.5916 0.0000 

10 Gecikme 18.3070 539.2515 0.0000 60.38494 0.0000 

20 Gecikme 31.4104 593.4096 0.0000 33.57873 0.0000 

30 Gecikme 43.7729 610.6262 0.0000 23.08622 0.0000 

 

Tablo 3’te de görüleceği üzere değişen varyans tespiti için 30 gecikmeye kadar 
hesaplamalar yapılmıştır. ARCH-LM testi sonucunda incelenen serinin değişen varyansa 
sahip olmaması için gözlenen R2  < χ2 tablo değeri koşulunun sağlanması gerekmektedir. 
Fakat Tablo 3 incelendiğinde, XBANK serisine ait hiçbir gecikme değerinde bu koşul 
sağlanamamıştır. Ortaya çıkan bu sonuç XBANK serisinde değişen varyans sorunu olduğunu 
göstermektedir.  

 
Değişen varyans sorunu tespit edilen XBANK endeksine ilişkin volatilite tahmininin 

yapılması ve değişen varyans sorununun ortadan kaldırılması amacıyla öncelikle klasik 
doğrusal GARCH modeli belirlenmiştir. Raporlamasına burada yer verilmeyen, ARCH-LM 
Testi, TIC, RMSE ve MAE katsayılarının hesaplanması sonucunda seriyi tanımlayan en 
uygun model olarak GARCH(1,1) modeli bulunmuştur. GARCH(1,1) modeli, Akgiray (1989), 
Gökçe (2001), Korkmaz ve Aydın (2002), Kalaycı (2005), Sevüktekin ve Nargeleçekenler 
(2006), Atakan (2009), Çelikkol vd. (2010), Demir ve Çene (2012),  Tripathy ve Garg (2013), 
Sharma ve Vipul (2015) gibi yazarların belirttiği üzere, zaman serilerinin çoğu için geçerli 
modeldir.  

 
XBANK Endeksi, uzun zaman dilimini içerdiği için, veri setinin farklı volatilite özellikleri 

sergileyen rejimler içerebileceği değerlemesiyle serinin doğrusal olup olmadığını saptamaya 
yönelik olarak doğrusallık testi uygulanmıştır. Literatürde, doğrusallığı araştıran birçok test 
bulunmaktadır. BDS testi bunlar arasında en popüler olanıdır (Zivot ve Wang, 2006, s.998). 
ARCH/GARCH modellerinin sınandığı birçok çalışmada (Pena ve Rodriguez, 2005; Ashley 
ve Patterson, 2010;  Frimpong vd., 2006; Higgins ve Bera, 1992; Brooks ve Heravi, 1999) 
BDS testi kullanıldığından, bu çalışmada da doğrusallık analizi için BDS testi kullanılmıştır. 
GARCH (1,1) modelinin hata terimine uygulanan test sonuçlarına ilişkin bulgular Tablo 4’te 
yer almaktadır.  
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Tablo 4: BDS Doğrusallık Testi Sonuçları  

Boyut BDS İstatistiği Standart Hata Z-İstatistiği Anlamlılık (p değeri) 

 2  0.017384  0.001264  13.75714  0.0000 

 3  0.037980  0.002010  18.89896  0.0000 

 4  0.053064  0.002395  22.15671  0.0000 

 5  0.062985  0.002498  25.21236  0.0000 

 6  0.067746  0.002411  28.09747  0.0000 

 

Zivot ve Wang’ın (2006, s.998) ifade ettiği gibi, BDS testi hata terimlerine 
uygulandığında ilgi modelin yanlış belirlenip belirlenmediğini ortaya koyan testtir. Test, 
doğrusal zaman serisinin hata terimlerine uygulandığında, modelin içermesi gereken 
doğrusal olmayan yapının modelde yer alıp almadığını ortaya çıkarır. Başka bir ifadeyle, eğer 
“doğrusal modelden elde edilen hata terimlerinin olasılık dağılımlarının bağımsız” olduğunu 
belirten boş hipotez reddedilirse, söz konusu modelin doğrusal olarak yanlış belirlendiğine, 
modelin doğrusal olmayan yapıda olması gerektiğine karar verilir. Benzer şekilde, Brock vd. 
(1993) de belirttiği üzere, BDS doğrusallık testlerinde “p” değerine bakılmaktadır. Eğer elde 
edilen anlamlılık değeri yüzde 5’ten yüksek ise seri doğrusal yapıdadır. Buna karşın p değeri 
yüzde 5’ten küçük ise, serinin doğrusal olmadığı ortaya çıkmaktadır. Tablo 4’te de görüldüğü 
üzere, altıncı boyuta kadar yapılan hesaplamalar neticesinde veri setinin bağımsız benzer 
dağılıma sahip olmadığı başka bir ifadeyle doğrusal olmadığı ortaya çıkmaktadır. Başka bir 
ifadeyle,  GARCH (1,1) modelinin kalıntılarına uygulanan BDS doğrusallık testine göre, tüm 
sonuçların anlamlılık değeri yüzde 5’ten küçük olduğu için, XBANK endeksi doğrusal 
olmayan bir seriye sahiptir.  

 
XBANK endeksi için doğrusal olmayan model olarak iki rejimli MSGARCH modeli 

değerlendirilmiştir. BDS test istatistiklerine göre, XBANK serisi doğrusal olmayan bir yapıda 
olduğundan volatilite tahmininin yapılması ve değişen varyans sorununun ortadan 
kaldırılması amacıyla ile literatürde (Diebold ,1986;  Lamoureux ve Lastrapes 1990; Mikosch 
ve Starica, 2004; Marucci, 2005; Wei vd., 2010;  Çifter, 2013; Zhang vd., 2015; Günay, 2015; 
Ardia vd., 2017) kullanılan modellerden olan MSGARCH modeli analiz kapsamına alınmıştır.  

 

MSGARCH modelini esas alan varsayıma göre, volatilite süreci düşük volatilite ve 
yüksek volatilite olmak üzere iki rejim olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, yüksek riskli rejim olarak 
isimlendirilen yüksek volatilite rejiminde endekste büyük sapmalar, düşük riskli rejim olarak 
tanımlanan düşük volatilite rejiminde ise küçük sapmalar olduğu kabul edilmiştir.  

 

MSGARCH modeli analizlerine geçmeden önce, doğrusal olmayan XBANK endeksinin 
1997-2016 arası dönemde yapısal kırılma gösterip göstermediğinin tespiti için Quandt-
Andrews yapısal kırılma testi ile Bai-Perron yapısal kırılma testi uygulanmıştır. Her iki test 
sonucunda da ilgili seri için yalnızca bir yapısal kırılma tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara 
göre, iki test sonucuna göre de 1 Mayıs 2000 tarihinde XBANK endeksinde yapısal kırılma 
gerçekleşmiştir. Tek bir yapısal kırılmaya karşın, çalışmada değerlendirilen MSGARCH 
modeli ise birbirine sıklıkla geçişi öngören düşük ve yüksek riskli iki farklı rejimi 
öngörmektedir. 

 

R programında yapılan analizler için Ardia (2017) tarafından geliştirilen MSGARCH 
kodları kullanılarak sonuca ulaşılmıştır. Mevcut durumda MSGARCH modellemesi 
kullanıcıya kolaylık sağlar şekilde hazır kutucukların seçimini içeren yazılımlarla 
yapılamamakta olup, Matlab ve R gibi yazılımlarda kod kullanımını zorunlu kılmaktadır. 
İleride modeli kullanmayı planlayan araştırmacılara fikir verebilmesi açısından ilgili model 
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kodları ve model çıktıları çalışmanın sonunda ek olarak konulmuştur. Analizler neticesinde, 
XBANK endeksi için uygun model olarak değerlendirilen MSGARCH (1,1) modeline ilişkin 
sonuçlar ise Tablo.5’te yer almaktadır.  

 
 

Tablo 5: MSGARCH Parametreleri 
 
                                                              Rejimler  

Katsayılar Rejim 1 (Düşük Riskli) Rejim 2 (Yüksek Riskli) 

Varyans Eşitliği 
 0.006208474 0.6692769 

 0.02679562 0.1155627 

 0.9731044 0.8843373 

Markov Tahminleri 
 

Rejim Değişimi 
Olasılık Matriksi 

 

t=1 t=2 

t+1=1           0.97479621 t+1=1              0.6499313 

t+1=2           0.02520379 t+1=2              0.3500687 

Koşulsuz Beklentiler 

Koşulsuz 
volatilite  7.879386 81.8089 

Koşulsuz 
(stable) Olasılık 0.96266853 0.03733147 

 

Tablo 5’teki parametre tahminlerinden, ilki düşük volatiliteye, ikincisi de yüksek 
volatiliteye sahip iki rejim tanımlanabilmektedir. Koşulsuz volatilite, her bir rejimin kendi içinde 
ve geçmiş dönem değerine bağlı kalmadan hesaplanan varyans değeridir. Yüksek riskli 
rejimdeki koşulsuz volatilite değeri (81.8089) düşük riskli rejimdeki koşulsuz volatilite 
değerinden (7.8793) on kat daha fazladır. Bu da modelde düşük riskli rejimden yüksek riskli 
rejime geçişle düşük volatiliteden yüksek volatiliteye ani değişim yaşanacağını gösterir.  

 
Modelde düşük riskli rejimde kalmaya yönelik koşulsuz olasılık değeri yüksektir 

(0.9626). Kararlılık olasılığı (stable probability) olarak da bilinen koşulsuz olasılık, sonsuza 
giderken her bir rejimin yaklaşacağı limit değerinin olasılığını, yani uzun vadede söz konusu 
rejimden diğerine geçerken artık değişme göstermeyecek şekilde kararlılık gösteren olasılığı 
gösterir. Düşük riskli rejimdeyken aynı rejimde kalmayı gösteren geçiş olasılık değeri de 
oldukça yüksektir (0.9747). Yüksek riskli rejimin koşulsuz olasılığı düşük seviyededir 
(0.0373). Yüksek risk rejiminde iken, düşük riskli rejime geçme olasılığı da (0.64993), aynı 
rejimde kalma olasılığından (0.35006) daha fazladır. Bu veriler, zaman serisinde düşük riskli 
rejim ısrarcılığının olduğunu, düşük riskli rejimden yüksek riskli rejime nadiren geçiş 
olduğunu gösterir. Yüksek riskli rejim sistemi az kararlılık gösterip düşük riskli rejime geçme 
eğilimindedir. 

 
Yüksek riskli rejimin alfa değerinin (0.1155627) düşük riskli rejime göre yüksek olması, 

bu rejimin piyasa şoklarına karşı daha fazla artan volatilite ile tepki verdiğini gösterir. Düşük 
riskli rejimde daha fazla olmak üzere, yüksek düzeydeki Beta değerleri her iki rejimin de 
volatilite ısrarcılığının kuvvetli olduğunun göstergesidir. Yani, piyasa şoklarının rejim 
üzerindeki etkileri uzun sürede yok olmaktadır. 

 
Doğrusal olmayan çok rejimli volatilite yapısı modellemesinde MSGARCH modeli 

kullanımının avantajı, modelin rejim değişimlerini gözlemlenemeyen durum değişkeni 
kontrolünde gerçekleştirmesidir. Bu özellik rejim değişim tarihlerinin analiz için saptanma 
ihtiyacı duyurmaması şeklinde avantaj sağlamaktadır. Bununla beraber, XBANK endeksinin 
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varyansının veri periyodu boyunca kaç kez rejim değişimine uğradığını saptamak için Inclan 
ve Tiao (1994) tarafından geliştirilen ICSS (Iterated Cumulative Sums of Squares) yani 
Yenilenen Birikimli Kareler Metodu algoritması çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. 
WinRATS Estima programının kullanıldığı analizde endeksin varyans yapısında ilki serinin 
14.gününde (22 Ocak 1997), sonuncusu da 4279.gününde (09 Nisan 2014) olmak üzere 
toplam 33 rejim değişimi olduğu saptanmıştır. Rejimde kalma sürelerinin veri periyodu 
boyunca ortalaması yaklaşık 145 gündür.  Rejimde en kısa kalma süreleri 4 gün, 13 gün (iki 
kez), ve 15’er gün olarak gerçekleşmiştir. En uzun süren rejim ise, veri periyodu sonu olan 31 
Aralık 2016 tarihi itibarıyla 680 gün geçerli olan rejimdir. Bunun dışındaki diğer uzun süreli 
rejimler 393 gün, 306 gün ve 301 gün sürmüştür. Rejimde kalma süreleri açısından rejimlerin 
verilen örneklerdeki gibi kısa süreli ve uzun süreli olarak belirgin bir şekilde ikiye ayrılması, 
yüksek riskli rejimin düşük seviyedeki, düşük riskli rejimin de yüksek seviyedeki koşulsuz 
olasılıkları ile örtüşmektedir. 

 
Sonuç ve Değerlendirme  
 
Bu çalışmada, gerek yerli gerekse yabancı yatırımcıların en yoğun işlem yaptığı 

endekslerden olan BİST Banka Endeksi’nin volatilite yapısının tespit edilmesi amaçlanmıştır. 
Literatürde Borsa İstanbul endekslerinin volatilitesi üzerine yapılan çalışmalarda yoğunlukla 
klasik doğrusal ARCH/GARCH modellerinin veya tek rejimli doğrusal olmayan EGARCH, 
TGARCH ve PARCH gibi modellerin kullanıldığı gözlemlenmektedir. Finansal sistemlerde 
yapısal ve davranışsal değişimler yaşadığından, endeksinin hesaplanmaya başlandığı 02 
Ocak 1997 tarihinden 31 Aralık 2016 tarihine kadar 4959 günlük getiri serisinin ele alındığı 
çalışmada farklı rejimlerin varlığını ve bu farklı rejimlerin dinamiklerinin farklı olmasını 
mümkün kılan doğrusal olmayan Markov Rejim Değişimi GARCH (MSGARCH) kullanılmıştır. 

 

Çalışmada BIST XBANK endeksinin düşük volatilite ve yüksek volatilite olarak 
farklılaşan iki ayrı rejime sahip olduğu varsayılmıştır. Düşük volatilite özelliğine sahip rejim 
düşük riskli rejim, yüksek volatilite özelliğine sahip rejim de yüksek riskli rejim olarak 
isimlendirilmiştir. Rejimler arası değişimin sıklıkla olmasını öngören modelde değişimler 
kontrol edilemeyen bir durum değişkeni tarafından yönetilmektedir. Aralarında sıklıkla geçişin 
gerçekleştiği rejimleri öngörmesi ile MSGARCH modeli, Banka Endeksi veri setinde bir kez 
2000 yılında olduğu saptanan ve önceki forma dönüşü söz konusu olmayan yapısal 
kırılmadan önemli bir farklılık sergilemektedir. 

 
Çalışma yatırımcılar için volatilite ısrarcılığı ve rejim ısrarcılığı şeklinde iki boyutta 

değerlendirilebilecek önemli bulgular içermektedir. Yüksek riskli rejimin volatilitesi, düşük 
riskli rejimin volatilitesinden on kattan daha fazla seviyededir. Yüksek riskli rejim, düşük riskli 
rejime göre piyasa şoklarına volatilite artması şeklinde daha şiddetli tepki vermektedir. Her iki 
rejimde de piyasa şoklarının neden olduğu volatilite yüksek düzeyde ısrarcılığa sahip olup, 
volatilite uzun zaman süreci sonrası yok olmaktadır. 

 

Rejim ısrarcılığı açısından, endeksin düşük riskli rejim yönünde ısrarcılığa yöneldiği 
değerlendirilmektedir. Endeks düşük riskli rejimde ise, aynı rejimde kalma ısrarı 
göstermektedir. Ancak yüksek riskli rejimde olduğu zaman sistem aynı rejimde kalmaya 
yönelik kararlılık göstermemekte düşük riskli rejime geçiş eğilimi sergilemektedir. 

 

Volatilite ve rejim ısrarcılığı açısından düşük riskli rejim lehindeki bulgular, Borsa 
İstanbul Banka Endeksi’nin yatırımcılar için riskten kaçınma imkânı sağlayan dikkate 
alınabilecek bir seçenek olduğunu göstermektedir. Modern finans yaklaşımı yatırımcıların, 
refah düzeylerini ençoklamaya odaklanan ve rasyonel davranan karar verici aktörler 
olduğunu varsaymaktadır. Tipik olarak riskten kaçınma şeklinde davranış sergileyen 
yatırımcılar birim beklenen getiriyi en düşük riskle elde etme etmeyi tercih ederler. BIST 
XKURY endeksinde düşük riskli rejimin ısrarcılık göstermesi, rasyonel davranan 
yatırımcıların portföylerinde endekste yer alan bankaların hisselerini tercih etmelerini 
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mümkün kılacaktır. Düşük riskli rejim ısrarcılığı, portföylerinde banka hisseleri olan 
yatırımcıların hisselerini uzun süre tutmaları anlamına da gelmektedir. Yüksek riskli rejim 
kararlılık sergilemediği için, yatırımcılar kısa sürede düşük riskli rejime geçiş beklentisiyle 
eğer varsa portföylerindeki banka hisse senetlerini riskli dönemlerde ellerinde tutmaya 
devam edebilecektir. 

 

Yatırımcı kararlarında rasyonelliği değil de psikolojik ve davranışsal değişkenleri ön 
plana çıkaran davranışsal finans açısından da çalışma bulgularının etki değerlemesi 
yapılabilir. Örneğin, hisse senedi yatırımlarından psikolojik olarak pişmanlık yaşamamak için, 
yatırımcılar ellerindeki hisse senetlerini kar yaptıklarında hemen satarken zarar durumunda 
ise kara geçiş beklentisiyle uzun süre tutabilmektedir. Yatırımcılar, eğer daha önceden 
endeksteki banka hisselerini almışlarsa, bu kararlarından dolayı pişmanlık yaşamamak için 
düşük riskli rejimde kara geçtikleri erken dönemde hisselerini satma gibi rasyonel olmayan 
karar verebileceklerdir. Ancak, yüksek riskli rejimde ellerindeki hisse senetlerinin piyasa fiyatı 
alış fiyatına göre düşerse, bu rejim kararlılık sergilemeyip düşük riskli rejime hemen dönme 
eğilimi göstereceğinden, pişmanlık yaşamamak için fiyatlar sermaye kazancı elde 
edilebilecek noktaya gelene kadar beklemeleri uzun sürmeyebilecektir. 

 

Bankacılık Endeksi’nin Borsa İstanbul bünyesindeki BIST-30, Kurumsal Yönetim 
Endeksi gibi diğer endeksler dikkate alındığında göreceli cazibesini ortaya konması ileride 
yapılacak çalışmalar ile netleştirilebilecektir. Benzer veri periyodu ve veri sıklığı 
sergilemesine özen gösterildiğinde ilerideki çalışmalar yatırımcı kararlarının 
karşılaştırılabilmesi için uygun kıyaslama zemini oluşturulabilecektir.  
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Ekler 

Ek 1: MSGARCH Kodları 
Title: Markov-Switching GARCH Models 
Version: 0.17.7 
Date: 2016-12-31 
Author: David Ardia [aut], 
Keven Bluteau [aut, cre], 
Kris Boudt [ctb], 
Brian Peterson [ctb], 
Denis-Alexandre Trottier [aut] 
 
# load data 
data("xbank") 
xbank = xbank[1:4959] 
# create model specification 
spec = MSGARCH::create.spec() 
# fit the model by MLE 
fit = MSGARCH::fit.mle(spec = spec, y = xbank, ctr = list(do.init = FALSE)) 
# compute AIC 
AIC = MSGARCH::AIC(fit) 

 

MSGARCH R Project paketinin indirilebileceği site:  
https://cran.r-project.org/web/packages/MSGARCH/index.html 
 
Ek 2: XBANK Getiri Serisi MSGARCH R Project Model Çıktıları 
 
summary(XBANK_msgarch) 
[1] "Specification Type: Markov-Switching" 
[1] "Specification Name: sGARCH_normal_sym sGARCH_normal_sym" 
[1] "Number of parameters in each variance model: 3 3" 
[1] "Number of parameters in each distribution: 0 0" 
[1] "Default parameters:" 
     alpha0_1 alpha1_1 beta_1 alpha0_2 alpha1_2 beta_2    P        P 
[1,]      0.1        0.1          0.8           0.1          0.1           0.8        0.5    0.5 
[1] "DEoptim initialization: FALSE" 
[1] "Fitted Parameters:" 
        alpha0_1                  alpha1_1            beta_1              alpha0_2             alpha1_2              beta_2          
[1,] 0.006208474           0.02679562       0.9731044        0.6692769         0.1155627         0.8843373                    
 P                                       P 
0.974796              0.6499313 
 
[1] "Transition matrix:" 
               t = 1                               t = 2 
t + 1 = 1 0.97479621              0.6499313 
t + 1 = 2 0.02520379              0.3500687 
 
[1] "Stable probabilities:" 
        Stable probabilities 
State 1           0.96266853 
State 2           0.03733147 
 
[1] "Unconditional volatility:" 
      State 1                 State 2 
      7.879386         81.8089 
 
Log-kernel:  -46533.55  
AIC:  93030.33  
BIC:  93082.4> 
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Düzenlemeler Açısından Banka Denetçilerinin Yetki 
Sınırlarının Belirlenmesi Üzerine Bir İnceleme  

 
 
 

Dr. Mustafa Tevfik Kartal  
 

Öz 
 
Bu çalışma denetçilerin yetki sınırlarının ortaya konması amacı ile hazırlanmıştır. Konu 

mevzuat, etik kurallar, uluslararası iç denetim standartları ve bankaların iç düzenlemeleri açısından ele 
alınmıştır. Kavramsal tartışma sonucunda, denetçilerin denetim görevini ifa ederken sorumluluk 
alanları ile sınırlı olarak yetkilerini kullanmaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bunun için denetçilerin 
banka sistemlerindeki erişim yetkileri denetim çalışmasının amacı ve kapsamı ile uyumlu olarak 
tanımlanmalı, denetçiler tarafından yapılan sorgulamaların kayıt izleri tutulmalı ve bu kayıtlar periyodik 
olarak analiz edilmelidir.  

 
Denetçilerin yetki aşımı durumunda, disiplin komitelerinin karar alması denetçilerin 

bağımsızlığı ile örtüşmemektedir. Bu nedenle denetçi bağımsızlığı ve banka organizasyonundaki 
yerleri dikkate alındığında denetçilerle ilgili hususlar, yönetim kurulunun komiteleri olan denetim 
komiteleri veya etik komiteleri tarafından ele alınmalıdır. Aksi uygulamalar hem denetçilerin görevlerini 
sağlıklı yapamamasına neden olabilecek hem de düzenleyici otoriteler tarafından mevzuata 
uyumsuzluk olarak değerlendirilerek idari yaptırım uygulanmasına neden olabilecektir. Ayrıca 
Türkiye’de banka denetçilerinin yetki sınırları ile ilgili çalışma bulunmadığından yapılan çalışma bu 
yönüyle öncü bir çalışma olma özelliği taşımaktadır.  

 
Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Denetim, Denetçi, Yetki Sınırları. 
JEL Sınıflandırması: G21, M42. 
 

An Examination Upon Identifying of Bank Auditors’ Authority Boundaries in the Context of 
Regulations 

 
Abstract 
 
This study was prepared with the aim of evaluating the boundaries of authority of the 

inspectors. The subject was addressed in terms of legislation, ethical rules, international internal audit 
standards and internal regulation of banks. As a result of the conceptual deliberation, it was concluded 
that bank examiners should use audit authority limited to and compliant with the areas of responsibility 
when performing his supervisory duty. In line with the conclusion reached, the access authorization 
should be defined in accordance with the purpose and scope of the audit work, track-records of the 
inquiries made by the inspectors should be kept safely and to be analyzed periodically.  

 
In the event of oversight of inspectors, the decision making attitude of disciplinary committees 

does not coincide with the independence of inspectors. Therefore, when auditor independence and 
the locations of the bank's organization are taken into consideration, the issues related to the 
inspectors should be addressed by audit committees or ethics committees, which are the committees 
of the board of directors. Other practices may result in the inspector not being able to perform his 
duties properly, and may also be subject to administrative sanctions by the regulatory authorities as 
unconformity with the legislation. Best to authors’ knowledge this study can be considered as a 
pioneering work since the studies on the limits of authority of bank inspectors in Turkey are not 
available in this respect. 
 
Keywords: Banking, Audit, Auditor, Authority Boundary. 
JEL Classification: G21, M42.  
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1. Giriş 
 

Ekonomik aktivitelerin fonlanmasında sermaye piyasaları ve bankalar önemli rol 
oynamaktadır (Yüksel ve diğerleri, 2015, s.2). Ülkemiz açısından bakıldığında ise 
ekonominin finansmanı sermaye piyasalarından ziyade bankacılık kesimi tarafından 
sağlanmaktadır. Bundan dolayı bankalar sistemik önemi haiz finansal kuruluşlardır. 
Ekonominin finansmanı ve sistemik önemi nedeniyle mevzuatta bankalara özel önem 
verilmiş ve Bankacılık Kanunu (BK) yürürlüğe konulmuştur. Bankacılık Kanunu’nun amacı 
finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde 
çalışması, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasıdır (BK, 2005, madde 1).  
Diğer taraftan, bankalar başta olmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, finansal holding şirketleri, Türkiye Bankalar 
Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği’ne ilişkin faaliyetler Bankacılık Kanunu kapsamında 
bulunmaktadır (BK, 2005, madde 2).  

 
Ülkemizde ekonominin büyük kısmını fonlayan finansal aracılar olması nedeniyle 

bankalar sistemik öneme sahip finansal kuruluşların başında gelmektedir. Bankaların 
sistemik öneme sahip finansal kuruluşlar olması nedeni ile bankacılık sisteminde 
yaşanabilecek sorunlar ekonomide ciddi boyutta olumsuz etkiler oluşturacaktır. Bu nedenle 
bankaların etkin şekilde denetlenmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır (Zengin ve 
Yüksel, 2016, s.78).  

 
Bankaların denetimi kamu denetimi, bağımsız denetim ve iç denetim olarak üç ana 

bölüm halinde sınıflandırılabilir. Kamu denetimi BDDK murakıpları ve uzmanları, Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu uzmanları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası müfettişleri, diğer 
bakanlıklar, kamu kurumları, düzenleyici-denetleyici kurumlar tarafından gerçekleştirmektedir 
(Noyan, 2002, s.238; Yurtsever, 2008, s.11). Kamu denetimi genellikle mevzuat hükümlerine 
uyum sağlanıp sağlanmaması üzerine kuruludur. Diğer taraftan bağımsız denetim, bağımsız 
denetim kuruluşlarında görev yapan bağımsız denetçiler tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Bağımsız denetçiler bankalarda finansal denetim, bilgi sistemleri ve süreç denetimi 
çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İç denetim ise kamu denetimi ve bağımsız denetim kadar 
önemli bir diğer denetimdir. Bankacılık mevzuatı bağlamında bankaların iç denetim 
faaliyetleri iç denetim ve iç kontrol bölümlerinde görev yapan müfettiş ve denetçiler 
tarafından gerçekleştirilmektedir.  

 
İç kontrol ve iç denetim bölümlerinde görev yapan müfettiş ve denetçiler mevzuat, etik 

kurallar, uluslararası iç denetim standartları (UİDS) ve bankaların iç düzenlemeleri 
kapsamında bağlamında bankaların faaliyetleri, süreçleri, genel müdürlük birimleri, bilgi 
teknolojileri, şubeleri ve personelleri hakkında inceleme, sorgulama ve denetim yapmaktadır. 
Denetim çalışmalarının sonuçları bankanın yönetim kurulu, denetim komitesi, genel müdürü 
ve denetlenen bölümün üst yöneticileri gibi iç paydaşlar ile BDDK ve Sermaye Piyasası 
Kurulu gibi düzenleyici-denetleyici kurumlara raporlanmaktadır (Yurtsever, 2009, s.20).  

 
Denetçiler, denetim yetkisini düzenlemelerden almaktadır. Bankacılık Kanunu’na göre 

bankalar maruz kaldıkları risklerin izlenmesi, kontrolünün sağlanması, faaliyetlerinin kapsamı 
ve yapısıyla uyumlu, mevzuata ve prosedürlere uyumunun değerlendirilmesi amacıyla etkin 
iç sistemler kurmakla yükümlüdür. Ek olarak bankalar bütün birim, şube ve konsolidasyona 
tâbi ortaklıklarını kapsayan bir iç denetim sistemi kurmak zorundadır (BK, 2005, madde 29-
32). Banka denetçilerinin üstlendikleri sorumlulukları yerine getirebilmesi için gerekli yetki ile 
donatılmaları bağımsız ve tarafsız olmaları kadar önemlidir. Bu sayede bağımsız olan 
denetçiler gerekli yetkilendirme ile birlikte tarafsız bir şekilde denetim görevini ifa edebilecek 
ve sorumluluklarını yerine getirebilecektir. 
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Yukarıdaki hususlar dikkate alındığında, bankalarda denetçilerin önemli sorumluluklar 
üstlendiği aşikârdır. Denetim görevlerini ifa eden denetçiler geniş yetkiler kullandığından 
dolayı yetki sınırlarının açık bir şekilde belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle yapılan 
bu çalışmada bankalarda iç denetim fonksiyonunu icra eden iç denetim ve iç kontrol 
bölümlerindeki müfettiş ve denetçilerin yetkilerinin sınırları değerlendirilmeye çalışılmıştır. 
Bilindiği kadarıyla Türkiye’de banka denetçilerinin yetki sınırları konusunda bu türde yapılmış 
bir çalışma bulunmamaktadır. Dolayısıyla yapılan bu çalışmanın kapsam itibarıyla öncü bir 
çalışma olma özelliği taşıdığı düşünülmektedir. 

 
Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünün ardından ikinci bölümde genel 

olarak denetim, denetçi ve bunların türlerinden bahsedilecektir. Banka denetçilerin yetki 
sınırları ile ilgili literatürde çalışma bulunmadığından üçüncü bölümde literatür taraması 
kapsamında denetim, denetçiler ve denetim birimleri ile ilgili yapılmış bazı çalışmalar ele 
alınacaktır. Dördüncü bölümde mevzuat, etik kurallar, uluslararası iç denetim standartları ve 
bankaların iç düzenlemeleri açısından denetçilerin yetki sınırları ele alınacak ve uyumsuzluk 
halinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği üzerinde durulacaktır. Son bölümde ise 
değerlendirme yapılacaktır. 

 
2. Denetim ve Denetçi Türleri 
 

Denetim, iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış ölçütlere 
uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca 
kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreç olarak tanımlanmaktadır 
(Güredin, 1995, s.5; Dalak, 2000, s.65; Başpınar, 2005, s.1). Bu tanımdan hareketle 
denetimin unsurları olarak denetimin bir süreç olduğu, iktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin 
iddiaları konu edindiği, önceden saptanmış ölçütlere göre konuyu irdelediği, kanıtları toplama 
ve değerlendirmede tarafsız davrandığı ve sonuçları ilgi duyanlarla paylaştığı ortaya 
çıkmaktadır (Başpınar, 2005, s.1; Atağan, 2007, s.2). 

 
Denetim türlerine bakıldığında denetimin değişik ölçütlere göre sınıflandırıldığı 

görülmektedir. Denetim amacına ve kapsamına göre sınıflandırılabildiği gibi yapılma nedeni, 
uygulama zamanı ve denetçi statüsüne göre de sınıflandırılabilmektedir. Denetimin 
sınıflandırılması yaygın şekilde denetimin amacı ve denetçilerin statülerine göre 
yapılmaktadır. Denetim amacına göre finansal tablo denetimi, faaliyet denetimi ve uygunluk 
denetimi şeklinde sınıflandırılırken denetçilerin statülerine göre ise kamu denetimi, bağımsız 
denetim ve iç denetim şeklinde sınıflandırılmaktadır (İSMMMO, 2009, s.35). 

 
Amaçlarına göre bakıldığında, finansal tablo denetimi bir kuruluşun finansal tabloların 

genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve kuruluşun tabi olduğu mevzuata uygun olarak 
hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin bir kanaate (görüşe) ulaşmak üzere yapılan denetimi ifade 
etmektedir (Gürbüz, 1995, s.11; Dalak, 2000, s.68; Ulusoy, 2005, s.271; Atağan, 2007, s.5; 
İSMMMO, 2009, s.39-40). Faaliyet denetimi kuruluşun belirlemiş olduğu amaçlarına ulaşıp 
ulaşmadığını ve verimli çalışıp çalışmadığını tespit etmek amacıyla politikaları ve politikaların 
uygulama sonuçlarını değerleme ve ölçmeye yarayan denetim türüdür (Balaban, 1992, s.22; 
Dalak, 2000, s.69; Ulusoy, 2005, s.272; Kaval, 2005, s.9; Atağan, 2007, s.7; İSMMMO, 2009, 
s.40). Uygunluk denetimi ise kuruluş yönetimi veya düzenleyici otoriteler tarafından konulan 
kuralların ne ölçüde uygulandığının belirlenmesi amacıyla yapılan denetimdir (Boynton ve 
Kell, 1996, s.5; Dalak, 2000, s.69; Ulusoy, 2005, s.272; Başpınar, 2005, s.39; Atağan, 2007, 
s.6; İSMMMO, 2009, s.40). 

 
Denetçilerin statülerine göre bakıldığında, kamu denetimi kamu kurumlarına bağlı 

olarak çalışan ve kamu yararını gözeterek görev yapan kişilerin yaptıkları denetime denir. 
Kuruluş dışından kuruluş ile herhangi bir organik bağı olmayan kişi ve kuruluşlar (bağımsız 
denetçi ve bağımsız denetim kuruluşları) tarafından yapılan denetim bağımsız denetim 
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olarak tanımlanırken; kuruluş faaliyetlerinin kuruluşta daimi statüde çalışan ya da kuruluş 
dışından sürekli olarak iç denetçi statüsünde hizmet veren kişiler tarafından incelenmesi iç 
denetim olarak ifade edilmektedir (Watne ve Turney, 1990, s.109; Gürbüz, 1995, s. 25; 
Dalak, 2000, s.69-70; Ulusoy, 2005, s.272; Atağan, 2007, s.11-14; İSMMMO, 2009, s.38). 

 
Kuruluşların karşı karşıya kaldığı risklerin her geçen gün arttığı günümüzde üst 

yönetimlerin şirket varlıklarının korunmasını ve hataların azaltılmasını sağlaması, doğru ve 
etkin kararlar alabilmesi için zamanında, tam ve güvenilir bilgiler elde etmesi gerekmektedir. 
Söz konusu verilerin güvenilirliği konusunda en önemli mekanizma ise denetimdir (Aksoy, 
2006, s.39; Gürsu, 2010, s.7). 

 
İşletmelerin hedeflerine ulaşmasının ve uzun dönemli kârlılığın sağlanması, varlıkların 

korunması, finansal raporlamanın sağlıklı yapılması, ulusal ve uluslararası sermaye 
akımlarının güvenli olarak sürdürülebilmesi için etkin bir denetim sistemi önemli role sahiptir. 
Ayrıca finansal sistemlerin ve sistem içindeki önemli bölümler olan sermaye piyasalarının ve 
bankacılığın sağlıklı bir şekilde gelişmesi piyasalara olan güvenin ve istikrarın artırılması ile 
sağlanabilecektir. Bu süreçte güvenin sağlanmasına yönelik olarak kurumsal yapı, 
düzenlemeler, düzenleyici-denetleyici kurumlar kadar etkin denetimin var olması da önemli 
bir husustur (Gürsu, 2010, s.7-8). 

 
Denetimin yukarıda bahsedilen önemi dolayısı ile bağımsızlığının sağlanması kritik bir 

husus olarak ortaya çıkmaktadır. Çeşitli kuruluşlara bakıldığında iç denetim, iç kontrol, 
bağımsız denetim gibi denetim fonksiyonlarının bağımsızlığının sağlanması, etkin ve verimli 
çalışabilmesi için denetim komitelerine bağlı veya denetim komitelerini muhatap alacak 
şekilde konumlandırıldığı görülmektedir. Skandallar ve iflaslar dikkate alındığında denetimin 
bağımsızlığı önemli bir husus olarak öne çıkmakta olup bu konudaki bazı örneklere Tablo 
1’de yer verilmiştir.  
 
Tablo 1: 2001-2011 Döneminde Meydana Gelen Bazı Skandal ve İflaslar 
Yıl Ülke Sektör Şirket 
2001 ABD Enerji Enron 
2001 ABD Enerji Pasific Gas 
2001 ABD Bağımsız Denetim Arthur Andersen 
2002 ABD İnternet AOL 
2002 ABD Elektronik Tyco 
2002 ABD Elektronik Adelphia Com. 
2002 ABD Perakende Kmart 
2002 ABD Telekomünikasyon Worldcom 
2002 ABD Telekomünikasyon Global Crossing 
2002 ABD Telekomünikasyon NTL Inc. 
2002 ABD Konut Finansmanı Freddie Mac 
2003 İtalya Gıda Parmalat 
2003 Türkiye Banka İmar Bankası 
2008 ABD Sigorta AIG 
2008 ABD Menkul Kıymet Bernard L. Madoff Investment  Securities 
2011 ABD Büro Malzemeleri Xerox 
Kaynak: Aksoy (2007: 158-159), Cuebas (2010: 15), Atmaca (2012: 193-194). 
 

Tablo 1’den görüleceği üzere 2000 yılı sonrası dönemde birçok skandal ve iflaslar 
yaşanmıştır. Yaşanan bu olayların ardından hem bağımsız denetim hem iç denetim hem de 
bunların kuruluşlardaki hamisi veya muhatabı olan denetim komiteleri tartışmaların odağında 
yer almıştır. Söz konusu tartışmalar denetçilerin bağımsızlığı ve denetçilerin sahip oldukları 
yetkileri ne kadar kullanabildikleri üzerine kurulmuştur.  
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Denetim faaliyetlerinin denetçiler tarafından etkin ve verimli bir şekilde yerine 
getirilmesi ve denetçilerin menfaat çatışmalarından etkilenmeden görevlerini ifa etmeleri 
ancak denetçi bağımsızlığının sağlanması ile mümkün olmaktadır. Denetçi bağımsızlığının 
sağlanması denetçilerin sahip oldukları yetkileri kullanmalarını doğrudan etkilemektedir. 
Nitekim bağımsız olmayan denetçiler yetkilerini kullanmakta tereddüt yaşayacak veya 
yetkilerini kullanma imkânlarından uzak kalabileceklerdir.  

 
3. Literatür Taraması 
 

Literatür taramasında banka denetçilerinin yetki sınırları ile ilgili herhangi bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. Bununla birlikte bazı çalışmalarda denetim, denetçiler ve denetim birimleri 
ele alınmıştır. Literatür taraması kapsamında bu çalışmalar arasından seçilenlere Tablo 2’de 
yer verilmiştir. 

 
Tablo 2’den de görüleceği üzere bazı çalışmalar denetimin önemini ele almıştır. Ceran 

(2009) çalışmasında iç denetimin bölümünün etkin çalışması ile bankanın karşı karşıya 
oldukları risklerin minimum seviyeye indirilebileceği sonucuna ulaşmıştır. Bu çalışmaya 
paralel olarak Siqani ve Sekiraca (2016) çalışmalarında kaliteli bir iç denetim sisteminin 
banka için oldukça önemli olduğu ve bankaların kredi riskini minimum seviyelere 
indirebileceğini vurgulamışlardır. Yüksel vd. (2016) çalışmasında yöneticilere statüsündeki 
personele yönetici olmayan personelin ve genel müdürlük personeline kıyasla şube 
personelinin iç denetim bölümüne daha fazla güvendiği sonucuna ulaşmışlardır.  

 
Bazı çalışmalarda denetim kalitesi ele alınmıştır. Siddiqui ve Podder (2002) iç denetim 

birimi bağımsız olmadığı için bankalarının etkin bir şekilde denetlenemediğini tespit 
etmişlerdir. Özbilgin (2003) bankacılık sektöründe bilgi teknolojileri denetiminin yetersiz 
olduğunu ve bu durumun sektörün güvenliğini olumsuz etkilediğini belirlemiştir. Pike (2003), 
Richard (2006), Baotham (2009) ve Murudzwa (2014) çalışmalarında kaliteli bir denetim için 
iç denetim bölümlerinin bağımsızlıklarının sağlanması ve bu durumun yasalar tarafından 
güvence altına alınması gerektiği sonucuna ulaşmışlardır. Bu çalışmalara ek olarak Huiyu ve 
Yanhua (2014) banka denetiminin kalitesinin arttırılabilmesi için denetçilerin yeterliliğinin 
arttırılması gerektiğini belirlemişlerdir. Reza ve Quarishi (2015) ise büyük bankaların denetim 
kalitesinin orta ve küçük ölçekli bankalara kıyasla daha yüksek olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır.  

 
Bazı çalışmalarda denetimin ve denetçilerin bağımsızlığı ele alınmıştır. McHugh ve 

Raghunandan (1994) bağımsız denetçiyi atama ve görevden alma yetkisin denetim 
komitelerinde olması gerektiğini, bu şekildeki bir yapının denetçi bağımsızlığını geliştireceğini 
ortaya koymuştur. Kinney (1999) denetçilerin bağımsızlıklarının güvence altına alınması için 
mevzuatta düzenleme yapılması gerektiğini belirtmiştir. Monroe (2002) çalışmasında 
denetimin bilgi riskini düşürmede denetçilerin yeterliliğinin ve bağımsızlığının önemli 
olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca bağımsızlık riskini düşürmede en önemli faktörün 
dürüstlük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ulusoy (2005) çalışmasında denetim şirketi 
rotasyonunun denetçi bağımsızlığı açısından faydalı olmadığı bunun yerine denetçi 
rotasyonu uygulamasına geçilmesi gerektiği belirtilmiştir. Atağan (2007) çalışmasında 
denetçi bağımsızlığının tam olarak sağlanamadığını belirtmiştir. TÜSİAD (2012) raporunda iç 
denetimin gözetiminden ve bağımsız denetimin bağımsızlığından denetim komitelerinin 
sorumlu olduğu ortaya konmuştur. Hamid (2015) çalışmasında iç denetçilerin yetkilerinin, 
zorlama gücünü ve bağımsızlıklarını etkileyebildiğini belirtmiştir. Nohutçu ve Çimşir (2016) 
ise kamu sektörü açısından denetçi bağımsızlığını ele almış ve bağımsızlığın sağlanabilmesi 
için İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun Sayıştay’a bağlanması gerektiği sonucuna 
ulaşmışlardır.  
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Tablo 2: Literatürde Yer Alan Bazı Çalışmalar 
Yazar Yıl Ülke Çalışmanın 

Odak Noktası Sonuç 

McHugh ve 
Raghunandan 1994 ABD Bağımsızlık 

Treadway Komisyonu önerileri doğrultusunda bağımsız 
denetçiyi atama ve görevden alma yetkisi denetim 
komitesinde olmalıdır. Bu yapı denetçi bağımsızlığını 
geliştirecektir.  

Kinney 1999 ABD Bağımsızlık Mevzuatta düzenleme yapılarak bağımsız denetçilerin 
bağımsızlıkları güvence altına alınmalıdır. 

Monroe 2002 Avustralya Bağımsızlık 
Denetçiler bağımsız ve yeterli değilse, denetim faaliyeti 
bilgi riskini düşüremez. Bağımsızlık riskini minimize 
etmede en önemli faktör dürüstlüktür.  

Siddiqui ve 
Podder 2002 Bangladeş Denetimin 

kalitesi 
Bağımsız denetçiler bağımsız olmadığı için bankalar 
etkin bir şekilde denetlenmemektedir. 

Özbilgin 2003 Türkiye Denetimin 
kalitesi 

Bankacılık sektöründe bilgi teknolojileri denetimleri 
yetersiz olup bu durum sektörün güvenliğini olumsuz 
etkilemektedir. 

Pike 2003 ABD Denetimin 
kalitesi 

Banka denetiminin etkin olabilmesi için denetçilerin 
bağımsızlıkları sağlanmalıdır. 

Uyar 2003 Türkiye Dönüşüm ve 
etkinlik 

İç denetimin ilgi alanı risk odaklı ve önleyici denetim 
anlayışına doğru dönüşmektedir.  

Zaif 2004 Türkiye Uyum ve 
gözetim 

Farklı kurumlar tarafından denetime ve finansal 
raporlamaya ilişkin yapılan düzenlemeler uyumu 
zorlaştırmakta olup tek bir kurum yetkilendirilerek ülke 
çapında geçerli olacak düzenlemeler bu kurum 
tarafından yapılmalıdır. 

Ulusoy 2005 Türkiye Bağımsızlık 
Halka açık anonim ortaklıklarda denetçi bağımsızlığı
açısından denetim şirketinin rotasyonu yerine denetçi 
rotasyonu uygulamasına geçilmelidir. 

Richard 2006 Fransa Denetimin 
kalitesi 

Banka denetçilerinin bağımsızlığı ile denetim kalitesi 
arasında pozitif yönlü ilişki bulunmaktadır. 

Atağan 2007 Türkiye Bağımsızlık Denetçilerin bağımsızlığı tam olarak sağlanamamıştır. 

Ekici 2007 Türkiye Etik ve müşteri 
sırları 

Çeşitli tarafların müşteri bilgilerine erişimi müşteri sırrı 
açısından ele alınmış olup bilgi talep eden yetkili 
merciler görev alanıyla sınırlı olarak banka 
müşterilerinin bilgilerine ulaşabileceklerdir.  

Baotham 2009 Tayland Denetimin 
kalitesi 

Denetimin kalitesi denetçilerin bağımsızlıkları arttırılarak 
yükseltilebilir. 

Ceran 2009 Türkiye Denetimin 
önemi 

Bankacılık sektöründe iç denetim bölümünün etkinliği ile 
bankanın maruz kaldığı risklerin azaltılması arasında 
ters orantı bulunmaktadır. 

Çelenk ve 
Ökdemir 2010 Türkiye Dönüşüm ve 

etkinlik 

Bankacılık sektöründeki denetçilerin büyük bir kısmına
göre operasyonel risk skandallarının sebebi denetim 
eksikliğidir. 

Okur 2010 Türkiye Dönüşüm ve 
etkinlik 

Kamu sektöründe kurulmaya başlanılan iç denetim 
birimlerinin mevcutta var olan teftiş birimlerinin tüm 
sorumluluklarını yerine getiremeyeceği dikkate alınarak 
bu iki birim birleştirilerek yeniden yapılandırılabilir.  

Yavuz 2011 Türkiye Uyum ve 
gözetim 

Bağımsız denetçilerin gözetimi ve denetimi ile yükümlü 
olan Kamu Gözetim Kurumu’na tahsis edilen insan 
kaynağı kadrosu yetersizdir.  

Kayalı ve 
Yüksel 2012 Türkiye Uyum ve 

gözetim 
Türk bankacılık sektöründe iç denetim birimleri 
mevzuata uygun olarak yapılandırılmıştır. 

TÜSİAD 2012 Türkiye Bağımsızlık 
Denetim komiteleri iç denetimin gözetiminden ve 
bağımsız denetçinin bağımsızlığının sağlanmasından 
sorumludurlar.  
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Yazar Yıl Ülke Çalışmanın 
Odak Noktası Sonuç 

Varıcı 2012 Türkiye Denetimin 
kalitesi 

Halka açık şirketlerin bağımsız denetimine ilişkin olarak 
bağımsız denetçilerin bir kısmı mesleki ve sosyal 
sorumluluklarını yerine getirmemektedirler. 

Bayram 2013 Türkiye Dönüşüm ve 
etkinlik 

Bankacılık sektöründe iç denetimin geliştirilmesi için iç 
denetim faaliyeti ve iç denetçiler ile ilgili öneriler 
geliştirilmiştir.  

Kızılboğa 2013 Türkiye Denetimin 
kalitesi 

Denetimin kalitesi denetçinin kalitesi ile ilişkili olup iç 
denetçilerin mesleki özellikleri ve yeterlilikleri önem 
taşımaktadır.  

Dinç ve 
Cengiz 2014 ABD Etik ve müşteri 

sırları  
Finansal tablolarda hata ve hileler denetçi etiğine aykırı 
olup denetçilere duyulan güveni azaltmaktadır.  

Huiyu ve 
Yanhua 2014 Çin Denetimin 

kalitesi 
Banka denetiminin kalitesinin arttırılabilmesi için 
denetçilerin yeterliliği arttırılmalıdır. 

Murudzwa 2014 Zimbabve Denetimin 
kalitesi 

Banka denetiminin kalitesi ile müfettişlerin 
bağımsızlıkları arasında doğru orantı bulunmaktadır. 

Hamid 2015 ABD Bağımsızlık İç denetçilerin yetkileri, zorlama gücünü ve 
bağımsızlıklarını etkileyebilmektedir. 

Reza ve 
Quarishi 2015 Bangladeş Denetimin 

kalitesi 
Büyük bankaların denetim kalitesi diğer bankalara 
kıyasla daha yüksektir. 

Nohutçu ve 
Çimşir 2016 Türkiye Bağımsızlık Kamu sektöründe iç denetimin bağımsız olması için İç 

Denetim Koordinasyon Kurulu Sayıştay’a bağlanmalıdır. 
Siqani ve 
Sekiraca 2016 Kosova Denetimin 

önemi 
Kaliteli iç denetim sistemi bankaların kredi riskini 
minimum seviyelere indirebilecektir. 

Yüksel vd. 2016 Türkiye Denetimin 
önemi 

Bankacılık sektöründe yöneticilere kıyasla yönetici altı 
unvandaki personel; genel müdürlük çalışanlarına 
kıyasla şube çalışanları teftiş kuruluna daha fazla 
güvenmektedirler. 

 
Bazı çalışmalarda denetim uyum ve gözetim açısından ele alınmıştır. Zaif (2004) farklı 

düzenleyici-denetleyici kurumlar tarafından yapılan düzenlemelerin mevzuata uyumu 
zorlaştırdığı, mevzuata aykırılıkların önlenmesi için tek bir kurumun yetkilendirilerek bu 
kurumun ülke çapında düzenleme yapması önerilmiştir. Türkiye’de 2011 yılında Kamu 
Gözetim Kurumu’nun bu şekilde konumlandırılarak kurulması, söz konusu önerinin 
yerindeliğini ve gerekliliğini göstermektedir. Okur (2010) kamu sektöründe kurulmaya 
başlanılan iç denetim birimlerinin mevcutta var olan teftiş birimlerinin tüm sorumluluklarını 
yerine getiremeyeceğini belirtmiştir. Yavuz (2011) ise çalışmasında bağımsız denetim 
gözetimi ile sorumlu olan Kamu Gözetim Kurumu’na tahsis edilen kadroların yetersiz olduğu 
sonucuna ulaşmıştır. 

 
Bazı çalışmalarda ise denetimin dönüşümü ve etkinliği ele alınmıştır. Uyar (2003) 

çalışmasında iç denetimin önleyici ve risk odaklı denetime doğru dönüştüğünü belirlemiştir. 
Özbilgin (2003) çalışmasında bilgi teknoloji denetimlerinin etkinliğini analiz etmiş olup 
bankacılık sektöründe bilgi teknolojileri denetimlerin yeterli olmadığı ve bu eksikliğin sektörün 
güvenliğini olumsuz etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Çelenk ve Ökdemir (2010) çalışmalarında 
operasyonel risk skandallarında denetim eksikliğinin en temel etken olduğunu belirlemiştir. 

 
Diğer taraftan az sayıda çalışmada etik ve müşteri sırları açısından denetçiler ele 

alınmıştır. Ekici (2007) çalışmasında çeşitli mercilerin banka müşterilerinin bilgilerine erişimini 
müşteri sırrı penceresinden ele almış olup bilgi talep eden yetkili mercilerin görev alanıyla 
sınırlı olarak müşteri bilgilerine ulaşma hakkı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Dinç ve Cengiz 
(2012) ise finansal tablolarda hata ve hilelerin ortaya çıkmasının denetçi etiğine aykırı 
olduğunu ve bu durumun denetçilere duyulan güveni azalttığını ortaya koymuştur.  
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4. Banka Denetçilerinin Yetki Sınırlarının Değerlendirilmesi 
 
Denetçilerin yetkilerinin genel hatları dış (kamu) mevzuat ile belirlenmektedir. Mevzuat 

düzenlemelerinin yanı sıra etik kurallar, uluslararası iç denetim standartları ve bankaların iç 
düzenlemeleri denetçilerin yetki sınırları ile ilgili kurallar ortaya koymaktadır. 

 
Bağımsızlık, tarafsızlık ve mevzuata uyum yükümlülüğü gibi hususlar dikkate 

alındığında banka denetçilerinin yetki sınırlarının belirlenebilmesi için dış (kamu) ve iç 
(banka) düzenleme çerçevesinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle 
konu öncelikle cari düzenlemeler açısından dış mevzuat kapsamında, sonrasında etik 
kurallar, uluslararası iç denetim standartları ve bankaların iç düzenlemeleri açısından ele 
alınacaktır. Devamında ise bazı teorik örnekler üzerinde denetçi yetkileri tartışılacak ve yetki 
sınırlarının aşılması halinde bu durumun bankalarda nasıl ele alınması gerektiği üzerinde 
durulacaktır. 

 
4.1. Mevzuat Açısından Denetçilerin Yetki Sınırları 
4.1.1. Basel Komitesi Düzenlemeleri Açısından Denetçilerin Yetki Sınırları 

 
Bankacılık düzenlemeleri uluslararası düzenlemeler ve gelişmeler dikkate alınarak 

hazırlanmaktadır. Bu açıdan Basel Komitesi tarafından yapılan düzenlemeler birçok ulusal 
düzenlemenin temelini oluşturmaktadır. Bankaların iç denetimi ve banka denetçileri 
açısından bakıldığında Basel Komitesi tarafından yayınlanan dört temel düzenleme 
bulunmaktadır.  

 
Basel Komitesi Kurumsal Yönetimin Artırılması İçin İlkeler adlı yayınında bankaların iç 

denetim birimleri ve iç denetçileri ile ilgili aşağıdaki hususlara yer vermiştir: 
 

- Bir banka yeterli yetki, önem, bağımsızlık, kaynak ve yönetim kuruluna erişime sahip birer 
iç denetim fonksiyonuna sahip olmalıdır (Basel, 2010, s.11). 

- Yönetim kurulu iç denetçilerin bağımsızlığını artırarak ve iç denetimin en üst yöneticisinin 
yönetim kurulu veya denetim komitesine erişimini sağlayarak,  iç denetim fonksiyonunun 
bankanın kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri ile ilgili sorunları 
tanımlama kapasitesini güçlendirmelidir (Basel, 2010, ilke 9). 

- Bağımsız yönetim kurulu üyeleri üst yönetimin olmadığı ortamlarda iç denetimin en üst 
yöneticisi ile düzenli olarak bir araya gelmelidir (Basel, 2010, ilke 9). 

- Gözetimden sorumlu kamu otoritesi iç denetçilerin bağımsız, risk bazlı ve etkin 
denetimler gerçekleştirdiklerinden emin olmalıdır (Basel, 2010, s.39). 

 
Basel Komitesi Bankalarda İç Denetim Fonksiyonu adlı yayınında bankaların iç 

denetim birimleri ve iç denetçileri ile ilgili aşağıdaki hususlara yer vermiştir: 
 

- Bankaların yeterli yetki, statü, bağımsızlık, kaynak ve yönetim kuruluna erişime sahip 
birer iç denetim fonksiyonuna sahip olmalıdır (Basel, 2012a, s.1-ilke 2-3).  

- Her bir banka iç denetimin amaç, statü ve yetkisini tanımlayan bir yönetmeliğe sahip 
olmalıdır  (Basel, 2012a, ilke 5).  

- Bağımsız, yetkin ve nitelikli iç denetçiler iyi kurumsal yönetim için hayati konumdadırlar 
(Basel, 2012a, s.1).   

- Büyük ölçekli veya uluslararası faaliyetlere sahip bankalarda genellikle denetim komiteleri 
veya yönetim kurulu içinde oluşturulmuş eşdeğer bir komite banka denetçilerinin 
gözetimden sorumludur (Basel, 2012a, ilke 10-12). 

 
Basel Komitesi Bankaların Etkin Gözetimine İlişkin Temel Prensipler adlı yayınının 

26. İlkesinde bankaların iç denetim birimleri ve iç denetçileri ile ilgili aşağıdaki hususlara yer 
vermiştir (Basel, 2012b: ilke 26): 
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- Gözetimden sorumlu kamu otoritesi bankaların bağımsız, daimi ve etkin bir iç denetim 
fonksiyonuna sahip olduğunu belirlemelidir, 

- İç denetim fonksiyonu yeterli kaynaklara, personele sahip olmalıdır, 
- İç denetim fonksiyonu yönetim kuruluna veya denetim komitesine raporlama yapmak 

sureti ile bağımsızlığa sahip olmalıdır, 
- İç denetim fonksiyonu görevleri ile ilgili olduğunda bankanın ve iştiraklerinin kayıtlarına, 

personellerine, dosyalarına ve verilerine tam erişime sahip olmalıdır. 
 
Basel Komitesi Bankalar İçin Kurumsal Yönetim İlkeleri adlı yayınında bankaların iç 

denetim birimleri ve iç denetçileri ile ilgili aşağıdaki hususlara yer vermiştir: 
 

- İç denetçiler yetkin ve yeterli şekilde eğitilmiş olmalı, birinci ve ikinci savunma hattı veya 
risk yönetimi fonksiyonun geliştirilmesi, uygulanması veya işletilmesinde yer 
almamalıdırlar (Basel, 2015, s. 11). 

- Yönetim kurulu iç denetim fonksiyonunun uygun şekilde konumlandırılmasını, yeterli 
personel ve kaynaklara sahip olmasını, sorumluluklarını bağımsız, tarafsız ve etkin bir 
şekilde yerine getirmesini sağlamalıdır (Basel, 2015, s. 12). 

- Üst yönetim iç denetim fonksiyonunun bağımsız icrasını tanımalı ve saygı göstermeli; 
aynı zamanda görevlerini yerine getirmesine müdahale etmemelidir (Basel, 2015, s. 20). 

- İç denetim fonksiyonu yönetim kuruluna bağımsız güvence sağlamalıdır (Basel, 2015, 
ilke 10). 

- İç denetim fonksiyonu yönetim kuruluna karşı sorumlu olmalı ve denetlenen faaliyetlerden 
bağımsız olmalı; ayrıca iç denetçilerin görevlerini verimli ve tarafsız bir şekilde yerine 
getirebilmesi için yeterli kaynak, yetki ve yeteneklere sahip olmalıdır (Basel, 2015, ilke 
10). 

- Yönetim kurulu ve üst yönetim, koşulsuz olarak tüm kayıt, dosya, veri, fiziksel varlıklara 
erişimi sağlayarak iç denetim fonksiyonunun etkinliğine katkı sağlamalıdır (Basel, 2015, 
ilke 10). 

- Yönetim kurulu ve üst yönetim, iç denetim fonksiyonunun bağımsızlığına saygı duymalı 
ve artırmaya çalışmalıdır (Basel, 2015, ilke 10). 

- İç denetçilerin ücret ve yan hakları, bağımsızlıklarına zarar vermeyecek, denetledikleri 
bölümlere bağlı olmayacak ve kendi görevlerinin başarılarına bağlı olacak şekilde 
belirlenmelidir (Basel, 2015, ilke 11). 

 
Basel Komitesinin yukarıda detaylarına yer verilen dört temel düzenlemesi birlikte 

değerlendirildiğinde banka iç denetim birimlerinin yönetim kurulları veya denetim komitelerine 
bağlı olmak sureti ile bağımsız olmaları, iç denetçilerin ise herhangi bir koşula bağlı 
olmaksızın tüm bilgi, belge, kayıt ve varlıklara erişebilmesini gerekli kılmaktadır. Dolayısı ile 
banka denetçileri Basel Komitesi düzenlemeleri çerçevesinde bankalarda çok geniş yetkilerle 
donatılmışlardır. 

  
4.1.2. Bankacılık Kanunu Açısından Denetçilerin Yetki Sınırları 
 

Banka denetçileri ile ilgili temel düzenlemeler, denetçilerin görev yaptıkları birimler olan 
iç sistemler birimleri başlığı altında Bankacılık Kanunu’nda yapılmıştır. Kanunun “İç 
Sistemlere İlişkin Yükümlülükler” başlıklı 29. maddesinde aşağıdaki hüküm yer almaktadır: 

 
“Bankalar, maruz kaldıkları risklerin izlenmesi, kontrolünün sağlanması, faaliyetlerinin 

kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun, tüm şube ve konsolidasyona tâbi 
ortaklıklarını kapsayan yeterli ve etkin bir iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemi 
kurmak ve işletmekle yükümlüdürler.  
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İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin kuruluşuna, işleyişine, yeterliliğine, 
oluşturulacak birimlere, icra edilecek faaliyetlere, üst yönetimin görev ve sorumlulukları ile 
Kuruma yapılacak raporlamalara ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.” 

 
Bankacılık Kanunu’nda banka denetçilerinin görev yaptığı iç kontrol ve iç denetime 

ilişkin düzenlemeler de yapılmıştır. Kanunun “İç Kontrol Sistemi” başlıklı 30. maddesinde 
aşağıdaki hüküm yer almaktadır: 

 
“Bankalar, iç kontrol sistemi kapsamında, faaliyetlerinin mevzuata, iç düzenlemelerine 

ve bankacılık teamüllerine uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve raporlama sisteminin 
bütünlüğünü, güvenilirliğini ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini her seviyedeki 
personeli tarafından uyulacak ve uygulanacak sürekli kontrol faaliyetleri ile sağlamak, 
görevlerin fonksiyonel ayrımlarını, yetki ve sorumlulukların paylaşımını, fon ödemelerini, 
banka işlemlerinin mutabakatını, varlıkların korunmasını ve yükümlülüklerin kontrol altında 
tutulmasını temin etmek, maruz kalınan her türlü riskin tanınması, değerlendirilmesi ve 
yönetimi için gerekli alt yapıyı hazırlamak ve yeterli iletişim ağını oluşturmak zorundadır. İç 
kontrol faaliyetleri yönetim kuruluna bağlı olarak çalışacak iç kontrol birimi ve personeli 
tarafından yürütülür.”  

 
Bankacılık Kanunu’nun “İç Denetim Sistemi” başlıklı 32. maddesinde ise aşağıdaki 

hüküm yer almaktadır: 
 
“Bankalar bütün birim, şube ve konsolidasyona tâbi ortaklıklarını kapsayan bir iç 

denetim sistemi kurmak zorundadır. Bu çerçevede, faaliyetlerin mevzuata, ana sözleşmeye, 
iç düzenlemelere ve bankacılık ilkelerine uygunluğu, banka müfettişleri tarafından denetlenir.  

 
İç denetim faaliyetleri, tarafsız ve bağımsız bir şekilde, gerekli meslekî özen 

gösterilerek, yeterli sayıda müfettiş tarafından yerine getirilir. Ana ortaklık niteliğindeki 
bankanın iç denetiminde görev alanlar konsolidasyona tâbi ortaklıklarda iç denetim görevini 
ifa edebilir. İç denetimle görevli birimce veya yetkili müfettişlerce bu Kanunun 29. maddesinin 
ikinci fıkrası kapsamında düzenlenecek iç denetim raporunun, en az üçer aylık dönemler 
itibarıyla ve denetim komitesi aracılığıyla yönetim kuruluna tevdii zorunludur.” 

 
Bankacılık Kanunu madde 32’ye benzer şekilde Battal tarafından bankaların yeteri 

kadar müfettiş çalıştırması gerektiği belirtilmiş, müfettişlerin denetiminin amacının ise 
bankanın doğrudan doğruya kendi kendini denetlemesi olduğu belirtilmiştir (Battal,2004, 46). 

 
Ayrıca Bankacılık Kanunu’nun “Sırların Saklanması” başlıklı 73. maddesinde aşağıdaki 

hüküm yer almaktadır: 
 
“Kurul başkan ve üyeleri ile Kurum personeli, Fon Kurulu başkan ve üyeleri ile Fon 

personeli görevleri sırasında öğrendikleri bankalara ve bunların bağlı ortaklık, iştirak, birlikte 
kontrol edilen ortaklıkları ve müşterilerine ait sırları bu Kanuna ve özel kanunlarına göre 
yetkili olanlardan başkasına açıklayamaz ve kendilerinin veya başkalarının yararlarına 
kullanamazlar. Kurumun dışarıdan destek hizmeti aldığı kişi ve kuruluşlar ile bunların 
çalışanları da bu hükme tâbidir. Bu yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da devam eder. 

 
Bu Kanun hükümleri uyarınca Kurumun, yurt dışındaki muadili denetim mercileri ile 

düzenleyeceği mutabakat zabıtları çerçevesinde vereceği bilgi ve belgeler birinci fıkradaki sır 
kapsamında değildir. Kurul düzenleyeceği mutabakat zabıtları veya zabıtlar dışında elde 
edeceği sırların korunmasını sağlamakla görevlidir. Kurumun elde edeceği sır niteliğindeki 
bilgi ve belgeler, kuruluş ve faaliyet izni verilmesinde, faaliyetlerin denetiminde, 
düzenlemelere uyulup uyulmadığının izlenmesinde ve Kurul kararlarına karşı açılacak idarî 
davaların görülmesinde kullanılabilir. Kurumun bu fıkra kapsamında elde edeceği sır 
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niteliğindeki bilgi ve belgeler hiçbir kişi, kurum ve kuruluşa verilemez. Mahkeme kararına 
bağlanmış sır kapsamına giren bilgilerin verilmesinden Kurum sorumlu tutulamaz.  

 
Bankaların ortakları, yönetim kurulu üyeleri, mensupları, bunlar adına hareket eden 

kişiler ile görevlileri, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri bankalara veya müşterilerine ait 
sırları, bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar. 
Bankaların destek hizmeti aldığı kuruluş ve çalışanları hakkında da bu hüküm uygulanır. Bu 
yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da devam eder. 

 
Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların destek hizmeti kuruluşları ile aralarında 

akdedecekleri yazılı sözleşmeler çerçevesinde bu kuruluşların müşterilerinin risk 
durumlarının izlenmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve müşteri hizmetlerinin yerine getirilmesi 
nedeniyle yapılacak bilgi ve belge alışverişi ile hizmet temini ve ayrıca kredi kuruluşları ve 
finansal kuruluşların kendi aralarında doğrudan doğruya veya en az beş banka tarafından 
kurulacak şirketler vasıtasıyla yapacakları her türlü bilgi ve belge alışverişi bu hükmün 
dışındadır.“ 

 
Bankacılık Kanunu’nun 29, 30 ve 32’nci maddeleri doğrudan banka denetçilerine 

yönelik hükümler içermektedir. Diğer taraftan banka denetçilerinin aynı zamanda birer banka 
personeli olması nedeniyle Bankacılık Kanunu’nun 73 ve 75’inci maddeleri dolaylı olarak 
banka denetçilerini ilgilendirmektedir. Detaylarına yukarıda yer verilen 29, 30, 32 ve 73’üncü 
maddeler birlikte değerlendirildiğinde banka denetçileri banka faaliyetlerinin mevzuata, ana 
sözleşmeye, iç düzenlemelere ve bankacılık ilkelerine uygunluğunu denetlemekte yetkili ve 
görevlidir. Dolayısı ile denetçiler denetim çalışmaları kapsamında her türlü bilgi ve belgeye 
erişmeye yetkilidirler. Diğer taraftan denetçiler edindikleri bilgi ve belgeleri Bankacılık 
Kanunu’nda öngörülen hükümler doğrultusunda denetim çalışmaları ile sınırlı olacak şekilde 
kullanmalıdır. 

 
4.1.3. Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme 

Süreci Hakkında Yönetmelik Açısından Denetçilerin Yetki Sınırları 
 

Bankacılık Kanunu’nda genel hatları ile yapılan düzenlemelere ilişkin detaylar BDDK 
tarafından yönetmelik, iyi uygulama rehberi, genelge, tebliğ adı altında düzenlemelerde yer 
almaktadır. Banka denetçileri ile ilgili hükümler ise Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye 
Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik’te (Yönetmelik) yer almaktadır.   

 
Yönetmeliğin “İç Sistemlerin Kurulması” başlıklı bölümünde, Bankacılık Kanunu madde 

29’a benzer şekilde, bankalar yeterli ve etkin iç sistemler kurmak ve işletmekle yükümlü 
tutulmuş, aynı madde kapsamında iç sistemler birimlerinin banka yönetim kuruluna bağlı 
şekilde kurulması düzenlenmiştir (BDDK, 2014, madde 4). Ayrıca denetim komitesi 
“müfettişlerin görevlerini bağımsız ve tarafsız şekilde yerine getirip getirmediklerini izlemek” 
ile sorumlu tutulmuştur (BDDK, 2014, madde 7).  

 
Yönetmeliğin “İç Kontrol Personelinin Görev ve Yetkileri” başlıklı 20. maddesinin 2. 

fıkrasında aşağıdaki hüküm yer almaktadır: 
 
“İç kontrol personeli, bankanın tüm faaliyetlerinin güvenli bir biçimde icra edilmesini 

izlemek, incelemek ve kontrol etmek amacıyla ilgili birimlerden raporlamaya dayalı bilgi 
talebinde bulunurlar, çeşitli kontrol dokümanları ve araçları üzerinden genel veya özel 
gözlemlere ve izlemeye dayalı kontrol ya da inceleme yaparlar, tespitlerini raporlara bağlarlar 
veya uyarı mesajları hazırlayarak ilgili birimlere tebliğ ederler. İç kontrol personeline, 
izledikleri, inceledikleri ve kontrol ettikleri hususlara ilişkin olarak banka personelinden ilave 
açıklama isteme ve bunların fikirlerine başvurma yetkileri verilir.” 
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Yönetmeliğin “Müfettişlerin Nitelikleri ve Yetkileri” başlıklı 23. maddesinde ise aşağıdaki 
hüküm yer almaktadır: 

 
“(1) Müfettişler görev ve sorumluluklarını tarafsız ve bağımsız olarak icra eder. Bu 

amaçla müfettişlerin iç denetim birimi yöneticisi, ilgili iç sistemler sorumlusu ve yönetim 
kurulu haricinde banka yönetiminde yer alan hiçbir kişiye karşı hesap verme sorumluluğu 
bulunmaması ve görevlerinin icrasında kişisel veya akrabalık ilişkileri ya da bankadaki 
konumu gibi hususlardan kaynaklı menfaat çatışmalarından uzak olmaları sağlanır.  

 
(2) Müfettişler, bağımsızlıklarını ve tarafsızlıklarını zedeleyici nitelikteki hususların 

bulunması halinde bunları denetim öncesinde iç denetim birimi yöneticisine ve denetim 
komitesine bildirir ve görevden çekilir. Müfettişler, daha önce bulunduğu görevler nedeniyle 
sorumluluğu bulunan işlemlerin denetiminde yer alamazlar.  

 
(3) Yönetim kurulunca, müfettişlere görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine 

getirebilmeleri için, bankanın tüm bölüm ve birimlerinde inisiyatif kullanabilecek, bankanın 
herhangi bir personelinden bilgi alabilecek ve bankanın tüm kayıt, dosya ve verilerine 
ulaşabilecek yetkiyi haiz olmaları sağlanır.” 

 
Yönetmeliğin 4 ve 7’nci maddeleri iç sistemler ile ilgili yönetim kurulu ve denetim 

komitesi ile ilgili hükümler; 20 ve 23’üncü maddeleri doğrudan banka denetçilerinin yetkilerini 
düzenleyen hükümler içermektedir. Detaylarına yukarıda yer verilen 4, 7, 20 ve 23’üncü 
maddeler birlikte değerlendirildiğinde banka denetçileri denetim komiteleri vasıtasıyla 
yönetim kuruluna bağlı olarak faaliyet göstermelidir. Ayrıca banka denetçileri izleme, 
inceleme ve denetim alanları ile ilgili banka personelinden ilave açıklama isteme ve bunların 
fikirlerine başvurma yetkilerine sahip olmalı, görevlerini bağımsız ve tarafsız yerine getirmeli, 
bunun için de banka denetçilerinin idari hiyerarşi içinde bulundukları birim yöneticileri, iç 
sistemler sorumlusu ve yönetim kurulu haricinde banka yönetimine karşı hesap verme 
sorumluluğu bulunmamalıdır. Bu hükümler banka denetçilerinin icrai faaliyetlerden bağımsız 
olması, görevlerini bağımsız ve tarafsız yerine getirmeleri gerekliliklerini ortaya koymaktadır. 
Ayrıca gözetim için denetim komitesi görevlendirilerek denetçilerin herhangi bir müdahaleye 
maruz kalmaksızın yetkilerini kullanmalarının sağlanması amaçlanmıştır 

 
Bankalarda icrai faaliyetlerden ve yönetimlerden bağımsız olarak konumlandırılmak 

suretiyle mevzuat tarafından korunması dikkate alındığında bankalarda denetim faaliyetini 
icra etmek üzere iç denetim ve iç kontrol bölümlerinde çalışan denetçilere geniş yetkiler 
verildiği sonucuna ulaşılmaktadır. Diğer taraftan denetçiler edindikleri bilgi ve belgeleri 
Bankacılık Kanunu’nda öngörülen sırların saklanması ve etik kurallar hükümleri 
doğrultusunda denetim çalışmaları ile sınırlı olacak şekilde kullanmak zorundadır. 

 
 
4.1.4. Türk Ticaret Kanunu Açısından Denetçilerin Yetki Sınırları 
 

Banka denetçileri denetim görevlerini ifa ederken bankacılık mevzuatının yanı sıra 
diğer mevzuat düzenlemelerine de uygun hareket etmek zorundadır. Genel bir düzenleme 
olması açısından bu noktada Türk Ticaret Kanunu da önem taşımaktadır. Kanunun “Sır 
Saklama Yükümü” başlıklı maddesinde görevi dolayısıyla incelemesine sunulan defter ve 
belgeleri inceleyenlerin, elde ettikleri veya verilen bilgilerden öğrendikleri iş ve işletme 
sırlarını açıklamaları yasaklanmıştır. Aksi uygulamalarda bulunalar şirketin uğrayacağı maddi 
ve manevi zararı tazmin etmekle yükümlüdürler (Türk Ticaret Kanunu, 2011, madde 527).  

 
Banka denetçilerinin denetim görevlerinin bir gereği olarak birçok bilgi, belge, kayıt 

incelediği dikkate alındığında bankalarla ilgili birçok bilgiye haiz oldukları ortadadır. Yukarıda 
yer verilen madde her ne kadar bağımsız denetçilere yönelik olsa da bankaların zarara 
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uğraması durumunda kıyasen banka denetçilerine de uygulanabileceği, eğer banka zarara 
uğramışsa banka denetçilerinden tazmin için dava açılabileceği değerlendirilmektedir. Bu 
nedenle bağımsız denetçilerde olduğu gibi banka denetçileri de denetim faaliyetlerini ifa 
ederken edindikleri bilgi ve belgeleri ilgili ve yetkili kişi ve kuruluşlar haricindeki kimselerle 
paylaşmamalı, yetkilerini sınırlı kullanmalıdırlar.  

 
4.1.5. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Açısından Denetçilerin Yetki Sınırları 
 

Banka denetçilerinin incelemeleri müşteri bilgi ve işlemlerini temel aldığı için bu 
konudaki son dönemdeki en önemli gelişme 2016 yılında yayınlanan 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu’dur (KVKK).  

 
KVKK müşterilerin kişisel verilerinin işlenmesini ve bu kapsamda müşterilerin 

korunmasını amaçlamaktadır (KVKK, 2016, madde 1). Müşteri verilerini işlediği dikkate 
alındığında bankalar da KVKK hükümlerine tabidirler. Bu nedenle bankalar KVKK’da 
belirtilen çerçevede müşteri bilgilerini işlemekle yükümlüdürler. Aksi kullanımların KVKK’nın 
“Suçlar ve Kabahatler” başlıklı maddelerinde belirtilen hapis ve para cezaları yaptırımlarına 
tabi olduğu unutulmamalıdır (KVKK, 2016, madde 17-18). KVKK’nın yürürlüğe girmesi ile 
birlikte bankalar da iç mevzuatlarında düzenleme yapmışlardır. Yapılan düzenlemelerde 
banka personellerinin müşteri verilerine sebepsiz yere ulaşmaması, ulaşılan verilerin banka 
işleri dışında kullanılmaması ve müşteri sırrı düzenlemesine riayet edilmesi gerektiği 
hususlarına yer verilmektedir. Aksi hususların banka disiplin kuralları çerçevesinde ele 
alınacağı belirtilmektedir. Bu açıdan diğer bütün banka personelleri gibi banka denetçileri de 
KVKK’da belirtilen sınırlar dâhilinde müşteri bilgilerine erişmek ve kullanmak 
durumundadırlar.  

 
4.2. Etik Kurallar Açısından Denetçilerin Yetki Sınırları 

 
Mevzuat düzenlemelerinin yanı sıra banka denetçilerinin yetki sınırlarını belirleyen bir 

diğer alan etik kurallardır. Etik kuralların temeli Bankacılık Kanunu’nda yapılan 
düzenlemelerdir. Kanunun “Etik İlkeler” başlıklı 75. maddesi aşağıdaki gibidir: 

 
“Bankalar ile bunların mensupları; bu Kanuna, ilgili düzenlemelere, kuruluş amaç ve 

politikalarına uygun olarak faaliyetlerin icra edilmesini temin etmeye ve yönetimde adalet, 
doğruluk, dürüstlük ve sosyal sorumluluğu esas almaya yönelik etik ilkelere uymakla 
yükümlüdürler.  

 
Etik ilkeler, kuruluş birlikleri tarafından Kurulun uygun görüşü alınmak suretiyle 

belirlenir.”  
 
 Yukarıdaki Bankacılık Kanunu hükmüne istinaden Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve 

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) tarafından banka personellerinin uyması gereken 
etik kurallar yayınlanmıştır. Türkiye Bankalar Birliği Etik İlkeleri’nde banka çalışanlarının 
yürürlükteki mevzuata uyum göstermesi ve görevleri nedeniyle öğrendikleri müşteri sırlarını 
koruması gerektiği düzenlemelerine yer verilmiştir (TBB, 2014, madde 10-19). Benzer şekilde 
Türkiye Katılım Bankaları Birliği Etik İlkeleri’nde de aynı düzenlemelere yer verilmiştir (TKBB, 
2014, madde 10-19). 

 
Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankalar Birliği tarafından yayınlanan etik 

kuralların yanı sıra kamu bankaları çalışanları kamu mevzuatına tabi olduğu için Kamu 
Görevlileri Etik Kurulu (KGEK) tarafından yayınlanan etik kurallara da uymak durumundadır. 
Kamu Görevlileri Etik Kurulu denetimle görevli kamu personelinin işlerini gizlilik ve çıkar 
çatışmalarından kaçınma ilkeleri çerçevesinde yürütmeleri gerektiğine yer vermiştir (KGEK, 
2010, madde 7-8).  
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Banka denetçilerinin de birer banka personeli olduğu dikkate alındığında görevlerini 
etik kurallarla uyumlu bir şekilde yerine getirmeleri gerektiği ortaya çıkmaktadır. Dolayısı ile 
banka denetçileri yetkilerini Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankalar Birliği ve Kamu 
Görevlileri Etik Kurulu tarafından yayınlanan etik kurallarda belirtildiği üzere mevzuata, gizlilik 
kurallarına ve müşteri sırları düzenlemelerine uyumlu olarak şekilde sınırlı kullanmalıdırlar.  
 

4.3. Uluslararası İç Denetim Standartları Açısından Denetçilerin Yetki Sınırları 
 

Uluslararası iç denetim standartları banka denetçilerinin yetkilerini düzenleyen bir diğer 
alandır. Amaç, yetki ve sorumluluklar, kurum içi bağımsızlık, bağımsızlık veya objektifliğin 
bozulması, politika ve prosedürler ve görev kaynaklarının tahsisi başlıklı standartlar 
denetçilerin yetkilendirilmesi ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hükümler içermektedir. 

 
Amaç, yetki ve sorumluluklar standardına göre iç denetim yönetmeliği iç denetim 

faaliyetinin amaç, yetki ve sorumluluklarını tanımlamalıdır. İç denetim yönetmeliği görevlerin 
gerçekleştirilmesi ile ilgili olan kayıtlara, personele ve fiziki varlıklara erişim 
yetkilendirmektedir (IIA, 2012, 1000 no.lu UİDS). Dolayısı ile bu standarda uyum için iç 
denetim yönetmeliğinde banka denetçilerinin yetki sınırları belirlenmelidir. 

 
Bağımsızlık ve objektif standardına göre iç denetim faaliyeti bağımsız olmalıdır (IIA, 

2012, 1100 no.lu UİDS). Kurum içi bağımsızlık standardı iç denetim yöneticisinin (İDY) iç 
denetim faaliyetinin sorumluluklarını yerine getirmesine imkân sağlayan bir yönetim 
kademesine bağlı olmasını zorunlu kılmaktadır (IIA, 2012, 1110 no.lu UİDS). İDY iç 
denetimin sorumlulukları ve iç denetimin yetkileri ile ilgili olarak yönetim kurulu ve üst yönetim 
ile ortak bir anlayışa varmalıdır (IIA, 2016, 1110 no.lu uygulama rehberi).  

 
Bağımsızlık veya objektifliğin bozulması standardına göre denetçilerin bağımsızlığı 

bozulduğunda veya bozulduğu izlenimi oluştuğunda, detaylar ilgili taraflara açıklanmalıdır. İç 
denetim yönetmeliğinde tanımlanan yetki alanları, görevlerin ifası için gereken kayıtlara, 
kaynaklara, personele, varlıklara ve ilgili yerlere erişim imkânı gibi kısıtlamalar bağımsızlığın 
ve objektifliğin bozulmasına ilişkin örneklerden bazılarını oluşturmaktadır (IIA, 2010, 1130 
no.lu uygulama rehberi; IIA, 2012, 1130 no.lu UİDS).  

 
Politika ve prosedürler standardı iç denetim faaliyetlerinin politika ve prosedürlerle 

yönlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir (IIA, 2012, 2040 no.lu UİDS). Bu standarda göre iç 
denetçilerin yetkileri iç denetim yönetmeliğinde ve ilgili diğer dokümanlarda belirlenmelidir.  

 
Görev kaynaklarının tahsisi standardı iç denetçilerin görevin amaçlarına ulaşmak için 

uygun ve yeterli kaynakları tespit etmelerini gerektirmektedir (IIA, 2012, 2230 no.lu UİDS). 
Dolayısı ile görevin amaçlarına ulaşmak için denetçilerin ihtiyaç duyduğu yetki sağlanmalıdır.  

 
Yukarıda detaylarına yer verilen standartlar banka denetçilerinin görev ve 

sorumluluklarını yerine getirebilmek için yetkilendirilmesini gerekli kılmaktadır. Bununla 
birlikte önceki bölümlerde detaylarına yer verildiği üzere denetçilerin yetki sınırları 
yürürlükteki emredici nitelikteki mevzuat hükümleri ile uyumlu olarak şekilde belirlenmeli ve 
yine bu sınırlamalara uygun şekilde denetçiler yetkilerini kullanılmalıdır.  
 

4.4. Bankaların İç Düzenlemeleri Açısından Denetçilerin Yetki Sınırları 
 

Bankalar Bankacılık Kanunu, Yönetmelik, etik kurallar, uluslararası iç denetim 
standartları ve yürürlükteki KVKK gibi mevzuat hükümleri bankaların iç mevzuatlarında 
düzenleme yapmasını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle bankalar anılan düzenlemelerle 
uyumlu olacak şekilde iç düzenlemeler yapmaktadır.  
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Bankacılık Kanunu’nun “Yönetim Kurulu” başlıklı 23. maddesinde aşağıdaki hükme yer 
verilmiştir:  

  
“İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak tesis 

edilmesi, işlerliğinin, uygunluğunun ve yeterliliğinin sağlanması, finansal raporlama 
sistemlerinin güvence altına alınması, banka içindeki yetki ve sorumlulukların belirlenmesi 
yönetim kurulunun sorumluluğundadır.” 

 
Yönetmeliğin yönetim kurulunun sorumlulukları başlıklı 5. maddesinin 2/ç fıkrasında 

aşağıdaki hüküm yer almaktadır:  
 
“İç sistemler kapsamındaki birimlerin ve yöneticilerinin görev, yetki ve sorumluluklarını 

açık ve görev çatışmaları olmayacak şekilde belirlemek ve bu birimlerde görevlendirilen 
personelin çalışma usul ve esaslarını onaylamak, gerekli kaynakların tahsisini sağlamak.” 

 
Yönetmeliğin “Denetim Komitesi Üyelerinin Yetki ve Sorumlulukları” başlıklı 7. 

maddesinin 2/a fıkrasında aşağıdaki hüküm yer almaktadır:  
 
“İç kontrol, iç denetim ve risk yönetimine ilişkin bu Yönetmelikte yer alan hükümlere ve 

yönetim kurulunca onaylanan banka içi politika ve uygulama usullerine uyulup uyulmadığını 
gözetmek ve alınması gerekli görülen önlemler konusunda yönetim kuruluna önerilerde 
bulunmak.” 

 
Yönetmeliğin “İç Kontrol Personelinin Görev ve Yetkileri” başlıklı 20’nci maddesinin 

3’üncü fıkrasında aşağıdaki hüküm yer almaktadır:  
 
“İç kontrol birimi tarafından hazırlanan, ilgili iç sistemler sorumlusu tarafından uygun 

görülen ve yönetim kurulu tarafından onaylanarak kabul edilen iç kontrol birimi 
yönetmeliğinde iç kontrol personelinin öğrenim durumu, deneyim, bilgi ve beceri seviyeleri ile 
diğer niteliklere yer verilir.” 

 
Yönetmeliğin “Müfettişlerin Nitelikleri ve Yetkileri” başlıklı 23’üncü maddesinin 4’üncü 

fıkrasında aşağıdaki hüküm yer almaktadır: 
 
“İç denetim birimi tarafından hazırlanan, ilgili iç sistemler sorumlusu tarafından uygun 

görülen ve yönetim kurulu tarafından onaylanarak kabul edilen iç denetim yönetmeliğinde 
müfettişlerin yeterlilikleri için aranan öğrenim durumu, deneyim, bilgi ve beceri seviyeleri ile 
diğer niteliklere yer verilir. Müfettişlerden, bankanın bilgi teknolojilerinin denetimini icra 
edeceklerin bilgi teknolojileri ile bilgi teknolojilerine dayalı denetim teknikleri konularında 
öğrenim alanları itibariyle veya aldıkları eğitim sertifikalarıyla kanıtlanabilir asgari bilgi ve 
beceriye sahip olmaları zorunludur. Bu zorunluluk, 22’nci maddenin dördüncü fıkrası 
kapsamında bankalarda görev yapan müfettiş hakkında da uygulanır.” 

 
Yukarıda detayları verilen Bankacılık Kanunu ve Yönetmelik hükümlerinin yanı sıra bir 

önceki bölümde belirtildiği üzere uluslararası iç denetim standartları da iç denetçilerin görev, 
yetki ve sorumluluklarının banka içinde düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle 
banka denetçilerinin yetkileri Banka Teftiş Kurulu Yönetmeliği, Banka İç Denetim 
Yönetmeliği, Banka İç Kontrol Yönetmeliği gibi isimlerle anılan dokümanlarla düzenlenir. 
Banka denetim komitesi ve yönetim kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulan bu 
yönetmeliklerde banka denetçilerinin tüm personel, kayıt, dosya ve verilere ulaşabilecek 
yetkiyi haiz olmaları sağlanır. Örneğin Türkiye Kalkınma Bankası (TKB) Anonim Şirketi Teftiş 
Kurulu Yönetmeliği’ne bakıldığında müfettişlerin yetki ve sorumlulukları bölümünde “Yönetim 
Kurulunca; müfettişlerin görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri için, 
Bankanın tüm bölüm ve birimlerinde inisiyatif kullanabilecek, herhangi bir personelden bilgi 
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alabilecek ve tüm kayıt, dosya ve verilerine ulaşabilecek yetkiyi haiz olmaları sağlanır. 
Müfettişler, Banka içi tüm birimlerden ve Banka dışından her türlü hukuki, mali ve teknik bilgi 
ve mütalaa almaya yetkilidir” hükmüne yer verilmiştir (TKB, 2007, madde 11). Yine anılan 
yönetmeliğin “Teftişe Tabi Olanların Sorumluluk ve Yükümlülükleri” başlıklı maddesinde 
“Teftiş ve denetime tabi birim ve kurumlarda bulunan görevliler, para ve para hükmündeki 
evrak ve senetleri, ambar ve depolarda bulunan malları, gizli de olsa işlemlere ilişkin bütün 
dosya, defter ve belgeleri, müfettiş veya müfettiş yardımcısına istendiğinde derhal 
göstermek, saymasına, yoklamasına, her türlü inceleme ve araştırma yapmasına yardım 
etmek zorundadır. Görevliler, bu hususun yerine getirilmesini, üstlerinden izin almak ya da 
benzeri hiçbir sebeple geciktiremez” hükmüne yer verilerek banka denetçilerinin tüm açık ve 
gizli bilgi ve belgelere erişme yetkilerinin bulunduğu düzenlenmiştir  (TKB, 2007, madde 19). 

 
4.5. Banka Denetçilerinin Yetki Sınırlarının Değerlendirilmesine İlişkin Örnekler 

 
 Bu bölümde banka denetçilerinin yetki sınırlarına ilişkin olarak çeşitli teorik örnekler 
paylaşılmaktadır. Bu kısımda denetçilerin karşılaşabilecekleri durumlara örnekler verilmiş ve 
bu örnekler üzerinden hangi durumlarda yetki sınırlarını aşmış olabileceklerine ilişkin 
değerlendirmeler yapılmıştır.  
 
Tablo 3: Banka Denetçilerinin Yetki Sınırlarına İlişkin Örnekler ve Değerlendirmeler 

Vaka  Dayanak ve Değerlendirme 
Denetçi, denetim çalışması ile ilgili 
olarak gerekli tüm bilgi ve 
belgelere ulaşmıştır. 

Söz konusu vakada denetçilerin yetki kullanımını 
kısıtlayan herhangi bir sınırlama/engelleme söz 
konusu değildir.  

Denetçi personel ücretleri ile ilgili 
bir çalışmada görevlendirme 
olmaksızın veya yaptığı denetim 
çalışmaları personellerin ücret 
bilgilerine erişimi gerektirmeksizin 
personellerin ücret bilgilerini talep 
etmiş ve bu bilgiler kendisi ile 
paylaşılmamıştır. 

Söz konusu vakada denetçinin personellerin ücret 
bilgisi ile ilgili bir görevi bulunmadığı, denetçinin 
gerçekleştirdiği denetim çalışmalarının ücret bilgilerine 
erişimi gerektirmediği ve ücret bilgisi KVKK 
kapsamında kişisel veri sayıldığı için personellerin 
ücret bilgilerinin denetçi ile paylaşılmaması 
denetçilerin yetkilerinin kısıtlandığı anlamına 
gelmemektedir.  

Denetçinin, ücret denetimi ile ilgili 
olarak personel maaş bilgilerine 
erişimi engellenmiştir. 

Söz konusu vakada denetçi ücret denetimi ile ilgili 
olarak görevlendirildiği için ücret bilgisine erişim yetkisi 
bulunmaktadır. Erişimin engellenmesi ve ücret 
bilgilerinin denetçiye sunulmaması yetki sınırlaması ve 
kapsam kısıtlaması olarak değerlendirilerek ivedilikle 
banka denetim komitesine raporlanmalıdır.  

Denetim çalışmaları kapsamında 
denetçinin talep ettiği bazı bilgiler 
makul bir gerekçe olmaksızın 
denetlenenler tarafından denetçi 
ile paylaşılmamıştır. 

Söz konusu vakada iş birimlerinin denetçiden bilgi 
saklaması başta Banka İç Denetim Yönetmeliği olmak 
üzere tüm düzenlemelere aykırılık teşkil etmektedir. 
Konu ivedilikle banka denetim komitesine 
raporlanmalıdır. 

Denetim çalışmaları kapsamında 
denetçinin talep ettiği bazı bilgiler 
sistemsel sorunlar/raporlama 
altyapısındaki eksiklikler nedeniyle 
denetçiye sunulamamıştır.  

Söz konusu vakada iş birimlerinin denetçiye bilgisi 
sunamaması kasti ve iradi olmayıp ellerinde olmayan 
sistemsel sorunlardan veya raporlama altyapısındaki 
eksikliklerden kaynaklanmaktadır. Bu durumda söz 
konusu raporların sistemsel sorunlar çözüldüğünde 
denetçi ile paylaşılması halinde vaka bağımsızlığa 
aykırılık olarak değerlendirilmemektedir; sistemsel 
sorunlar çözüldüğünde de paylaşılmaması halinde ise 
konu kapsam kısıtlaması olarak değerlendirilerek 
banka denetim komitesine raporlanmalıdır.  



Bankacılar Dergisi 

  127 

Vaka  Dayanak ve Değerlendirme 
Herhangi bir görevlendirme ve 
geçerli bir neden olmaksızın bazı 
personellerin ve müşterilerin kişisel 
verileri denetçi tarafından istenmiş 
ancak söz konusu bilgiler denetçi 
ile paylaşılmamıştır. 

Söz konusu vakada denetçinin talepleri bir 
görevlendirmeye veya denetime istinaden yapılmadığı 
için bilgilerin paylaşılmaması denetçinin yetkilerinin 
kısıtlandığı şeklinde yorumlanamaz. 

Bir tanıdığının talebi üzerine 
denetçi tarafından üçüncü bir 
kişinin bazı kişisel verilerine 
erişilmiş ve veri sahibinden izin 
alınmaksızın paylaşılmıştır. 

Söz konusu vakada denetçinin kişisel verilere erişimi 
bir görevlendirmeye veya denetim çalışmasına 
istinaden yapılmamıştır. Ayrıca erişilen kişisel bilgiler 
denetçinin bir tanıdığı ile paylaşılmıştır. Söz konusu 
durum Bankacılık Kanunu’nun sırların saklanması ile 
ilgili 73. maddesine aykırılık teşkil etmekte olup 
denetçinin yetki sınırlarını aştığı ortadadır. Bu vakada 
denetçi hakkında Bankacılık Kanunu’nun sırların 
açıklanmasına ilişkin 159. maddesi, KVKK ve banka içi 
düzenlemeler uyarınca işlem ihdas edilmelidir. 

 
Tablo 3’te verilen örneklerden anlaşılacağı üzere, belli bir konu ile ilgili olarak denetim 

faaliyetlerini icra etmek üzere doğrudan görevlendirilmeleri veya bir konu ile ilgili olarak 
denetim faaliyeti icra ederken dolaylı olarak bilgilere ihtiyaç duymaları gibi durumlarda 
denetçiler tüm bilgi, belge ve kayıtlara ulaşma hak ve yetkisine sahiptirler. Diğer taraftan 
denetçilerin doğrudan veya dolaylı olarak denetimleri ile ilgili olmayan talepleri yetki 
sınırlarının dışında kalmakta, bu tip taleplerin denetlenenler tarafından karşılanmaması 
hayatın doğal akışına uygun olmaktadır. (TKB, 2007, madde 19). 

 
4.6. Denetçilerin Yetki Aşımı ve Uyumsuzlukların Ele Alınması 

 
Banka denetçilerinin yetki sınırları Bankacılık Kanunu, Yönetmelik, etik kurallar, 

uluslararası iç denetim standartları ve bankaların iç düzenlemeleri ile şekillenmektedir. Anılan 
düzenlemeler açısından konu ele alındığında banka denetçilerinin bankalarda yönetim kurulu 
ve denetim komitesine bağlı olarak, bu makamlar adına bağımsız bir şekilde görev yaptığı ve 
geniş yetkilerle donatıldığı ortadadır. Bununla birlikte banka denetçileri de bankanın diğer 
personelleri gibi sahip oldukları yetkileri görev ve sorumlulukları ile orantılı ve ilişkili olarak, 
mevzuatta yer alan sınırlamalar ve kısıtlamalar dâhilinde kullanmalıdırlar. Aksi durumlar 
banka denetçileri açısından yetki aşımı ve düzenlemelerle uyumsuzluk durumu 
oluşturacaktır. Yetki aşımı durumlarının ortaya çıkmaması için banka sistemindeki erişim 
yetkileri denetim çalışmalarının amacı ve kapsamı ile uyumlu ve sınırlı olarak 
tanımlanmalıdır. Diğer taraftan yetki sınırları ile uyumsuzlukların ortaya çıkması halinde tesis 
edilecek işlemlere esas olması açısından denetçiler tarafından yapılan sorgulamaların kayıt 
izleri tutulmalı ve bu sorgulamalar periyodik olarak analiz edilmelidir. Denetçilerin 
bağımsızlığı ilkesi göz önünde bulundurularak söz konusu analizin iç denetim ve iç kontrol 
bölümleri içinde tarafsız değerlendirme yapacak şekilde ehil ve kıdemli denetçilerden 
oluşturulmuş bir ekip tarafından, iç denetim ve iç kontrol bölümlerinin üst yöneticileri 
tarafından yapılabileceği değerlendirilmektedir. Denetçiler ile ilgili yetki aşımı, yetkilerin amaç 
dışı kullanımı gibi sorunlu hususların tespit edilmesi halinde izlenecek sürecin belirlenmesi 
için konu iç denetim ve iç kontrol bölümlerinin hiyerarşik olarak bağlı bulundukları denetim 
komiteleri, yönetim kurulları veya yönetim kurulu bünyesinde kurulmuşsa etik komitelere 
raporlanabilecektir.  

 
Banka organizasyon yapısı içindeki konumları dikkate alınarak banka denetçilerinin 

yetki aşımlarına yönelik hususların diğer personellerde olduğu gibi disiplin komiteleri 
tarafından işletilmesi denetçilerin bağımsızlığı ile örtüşmemektedir. Banka denetçilerinin 
organizasyon yapısı içinde bağımsız şekilde konumlandırılması nedeni ile yetki aşımı 
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durumlarına ilişkin durumlar ve karar süreci yönetim kurulu, denetim komitesi ve yönetim 
kurulu bünyesinde kurulacak etik komiteler tarafından ele alınmalıdır. Bu kapsamda yetki 
aşımlarına yönelik hususlar anılan bu makamlar tarafından ele alınarak uygulanacak 
yaptırımlar kararlaştırılmalıdır. Banka denetçileri ile ilgili durumların yönetim kurulu, denetim 
komitesi veya etik komiteler yerine disiplin komiteleri veya icrai yöneticilerden oluşan daha 
farklı makamlar tarafından ele alınması bir taraftan banka denetçilerinin görevlerini sağlıklı 
yapamamasına neden olabilecek diğer taraftan düzenleyici-denetleyici kurumlar tarafından 
mevzuata ve iyi uygulamalara uyumsuzluk olarak değerlendirilerek idari yaptırım 
uygulanmasına neden olabilecektir. Böyle bir durumun ortaya çıkması bankalar açısından 
finansal risk ve kamu otoritesi bakış açısından itibar riskine neden olabilecektir. 

 
5. Sonuç 

 
Dünya’da ve Türkiye’de finansal sistemde bankalar önemli paya sahip ve bu nedenle 

ekonomi açısından önemli roller üstlenmektedir. Bu nedenle bankaların sıkı bir şekilde 
denetimi önem taşımaktadır. Türkiye’de bankalar kamu denetçileri ve bağımsız denetçilerin 
yanı sıra iç kontrol ve iç denetim bölümlerinde görev yapan banka denetçileri tarafından da 
denetlenmektedir.  

 
Türkiye’de bankaların finansal piyasaların büyük bir kesimini oluşturması, mevzuatta 

bankaların iç kontrol ve iç denetim bölümlerinde görev yapan denetçiler tarafından 
denetlenmesine yönelik düzenlemeler bulunması, banka denetçilerinin banka 
organizasyonlarında denetim komiteleri vasıtasıyla yönetim kurullarına bağlı olacak şekilde 
yapılandırılmaları, krizlerin sonrasında denetimin ve denetçilerin sorgulanmaları göz önünde 
bulundurularak bu çalışmada bankalarda görev yapan denetçilerin yetki sınırları 
incelenmiştir. Konu mevzuat, etik kurallar, uluslararası iç denetim standartları ve bankaların 
iç düzenlemeleri açısından ele alınmıştır. Basel düzenlemeleri, bankacılık mevzuatı, kişisel 
verilerin korunması gibi diğer mevzuat, etik kurallar, uluslararası iç denetim standartları ve 
bankaların iç düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde banka denetçilerinin denetim 
faaliyetlerini ifa ederken görev ve sorumlulukları ile sınırlı ve anılan düzenlemelerde belirtilen 
sınırlamalara uygun olarak kullanmaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye’de 
denetçilerin yetki kullanımı ve sonrasında izlenen süreçler dikkate alındığında bankalarda 
çeşitli sorunlar yaşandığı sektördeki uygulamalarından bilinmektedir. Bu nedenle yaşanan 
sorunların önlenmesi için banka denetçilerinin banka sistemindeki erişim yetkileri denetim 
çalışmasının amacı ve kapsamı ile uyumlu olarak tanımlanmalı, denetçiler tarafından yapılan 
sorgulamaların kayıt izleri tutulmalı ve periyodik olarak analiz edilmelidir. Böylece denetçilerin 
yetki aşımı gibi sorunlar oluşmadan büyük oranda önlenmiş olacaktır. Diğer taraftan 
denetçiler tarafından gerçekleştirilen sorguların periyodik analizinin ilk aşaması banka 
denetçilerinin idari amirleri veya iç denetim ve iç kontrol bölümleri içinde yetkin denetçilerden 
oluşturulacak bir ekip tarafından gerçekleştirilebilecektir. Denetçilerin yetki aşımı, yetkilerini 
amaç dışı kullanmaları gibi hususların tespit edilmesi halinde izlenecek sürecin belirlenmesi 
için konu denetim komiteleri, yönetim kurulları veya yönetim kurulu bünyesinde kurulmuşsa 
etik komitelere raporlanmalıdır. 

 
 
Denetçilerin yetki aşımı durumunda icrai yöneticilerden oluşan disiplin komitelerinin 

banka denetçileri hakkında karar almaları mevzuat düzenlemeleri, iyi uygulamalar ve 
denetçilerin bağımsızlığı ile örtüşmemektedir. Bu nedenle banka organizasyonundaki yerleri 
dikkate alınarak banka denetçileri ile ilgili hususlar denetçilerin bağlı olduğu makamlar olan 
yönetim kurulu, denetim komitesi veya yönetim kurulu bünyesinde kurulacak etik komiteleri 
tarafından ele alınmalıdır. Aksi uygulamalar denetçilerin görevlerini sağlıklı yapmasını 
engelleyebileceği gibi kamu otoriteleri tarafından mevzuata ve iyi uygulamalara uyumsuzluk 
olarak da değerlendirilebilecektir. Bu durum ise kamu otoriteleri tarafından bankalara idari 
yaptırım uygulanmasına neden olabilecektir.  
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Banka denetçilerinin yetki sınırlarına yönelik olarak bu çalışmada belirtilen hususlar 
yönetim kurullarına, denetim komitelerine, iç denetim ve iç kontrol birimlerinin üst düzey 
yöneticilerine aksiyon almaları gereken noktalarda yol gösteren bir rehber özelliği 
taşımaktadır. Ayrıca yetki kullanımı konusunda banka denetçilerinin dikkat etmeleri gereken 
hususlar açısından da örnekler içermektedir. 
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TTK Açısından Banka Yönetim Kurulunun 
Devredilemez Görev ve Yetkileri İle Yönetim ve

Temsil Yetkilerinin Devri

Soner Altaş*

Öz
Yapısal yönden iyileştirilmesi ve daha mükemmel bir işleyiş düzenine kavuşturulması 

gerekliliğinden hareketle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yönetim kurulu yeni hükümlerle 
düzenlenmiştir. Yönetim kuruluna ilişkin bu yenilikler ile değişiklikler, anonim şirket olarak kurulup 
faaliyet gösteren bankaların yönetim kurullarını da yakından ilgilendirmektedir. Bu çalışmada, Türk
Ticaret Kanunu’nda yer verilen yönetim kuruluna ilişkin yeniliklerin banka yönetim kuruluna 
yansımaları ile bu düzenlemelerden banka yönetim kurullarını yakından ilgilendiren devredilemez 
görev ve yetkiler, yönetim ve temsil yetkisi ile bu yetkilerin devri ve yönetim kurulu karar defteri 
üzerinde durulmaktadır.

Bu çalışmada belirtilen görüşler yazarına ait olup, çalıştığı Kurumunu bağlamaz.

Anahtar Kelimeler: Yönetim Kurulu, Devredilemez Görev ve Yetkiler, Yönetim Yetkisinin Devri, 
Temsil Yetkisinin Devri, Yönetim Kurulu Karar Defteri.
JEL Sınıflandırması: G18, K40, M14. 

Untransferable Duties and Powers of The Bank’s Board of Directors, Transfer of 
Management and Representatıon Authorities Under The Regulations of TCC  

Abstract 

In accordance with the necessity of improving the administrative structure and providing a 
more perfect working order, the board of directors is regulated by new structural and functional 
provisions in the Turkish Commercial Code, Nu. 6102. These new provisions and changes regarding 
the board of directors are also closely related to the banks which are established and operated as joint 
stock companies. In this study, we aim to explain the reflections of these new provisions to the board 
of directors of the banks, untransferable duties and powers of the bank’s board, its management and 
representation authorities, the transfer of these authorities and the decision books of the board of 
directors, under the terms of the new Turkish Commercial Code. 

Keywords: Board of Directors, Untransferable Duties and Powers, Transfer of Management Authority, 
Transfer of Representation Authority, Decision Book of The Board of Directors. 
JEL Classification: G18, K40, M14. 

1. Giriş  

Ticaret Kanunu sisteminde anonim şirketin (tek kişilik anonim şirketler ile halka açık 
anonim şirketler dahil), mutlak anlamda zorunlu iki organı vardır. Bunlar yönetim kurulu ve 
genel kuruldur. Yönetim kurulu, anonim şirketin yönetim ve temsil organıdır; yönetme işlevi 
sebebiyle iç, temsil yetkisi nedeniyle dış organ niteliğindedir. Genel kurul ise iç organdır; 
genel kurulun yürütmeye ilişkin görevleri yoktur (Tekinalp, 2013, s.182-183). Kurumsal 
yönetim ilkelerinin en çok etkilediği organ yönetim kuruludur. Yönetim kurulunun yapısal 
yönden iyileştirilmesi ve daha mükemmel bir işleyiş düzenine kavuşturulması gerekliliğinden 

* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi.
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hareketle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu1 (TTK)2’nda yönetim kurulu, hem yapısal hem de 
işlevsel yönden kurumsal yönetim kuralları da gözetilerek, yeni hükümlerle düzenlenmiş; 
profesyonel yönetim ve tam şeffaflık özenle dikkate alınmıştır. Ayrıca, özellikle yabancı 
sermayeli şirketlerde, yönetim kurulu toplantılarının yapılabilmesini kolaylaştırmak amacıyla, 
toplantıların elektronik ortamda yapılabilmesi olanağı getirilmiş, yönetim kurulu üyelerinin 
özen yükümleri nesnel, adil ve uygulanabilir kurallara bağlanmış (Altaş, 2011, s.129); 
yönetim kurulunun şirketi yönetme ve temsil yetkileri birbirinden ayrılmış (Altaş, 2014a, 
s.216), yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmaları zorunluluğu ortadan kaldırılmış, tek 
kişilik yönetim kuruluna imkan sağlanmış, tüzel kişilerin tüzel kişilik olarak yönetim kuruluna 
seçilmesinin önünü açılmış, belirli gruplara yönetim kurulunda temsil edilme hakkı sağlanmış, 
üyelere zarar sigortası yaptırma imkanı getirilmiştir (Altaş, 2014b, s.578).  

 
TTK ile anonim şirket yönetim kuruluna getirilen bu değişiklikler ve yenilikler bankaları 

da yakından ilgilendirmektedir. Zira, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 7’nci maddesi 
uyarınca, Türkiye’de kurulacak bankaların (mevduat bankaları ve katılım bankaları ile 
kalkınma ve yatırım bankaları), anonim şirket şeklinde kurulması ve faaliyet göstermesi 
zorunludur. Bankalar açısından, 5411 sayılı Kanun özel kanun, TTK ise genel kanun 
niteliğindedir. TTK’nın 330’uncu maddesinde “Özel kanunlara tabi anonim şirketlere, özel 
hükümler dışında bu kısım hükümleri uygulanır.” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla, 
bankaların yönetim kuruluna öncelikli olarak, varsa Bankacılık Kanunu’nun yönetim kuruluna 
ilişkin düzenlemeleri uygulanacaktır. Bazı bankalar, halka açık olmaları ve borsada işlem 
görmeleri nedeniyle, ayrıca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine de tabidirler. 
Bu iki Kanunda açıkça hüküm bulunmayan ya da doğrudan yollama yapılan hallerde ise TTK 
hükümleri bankaların yönetim kurullarına da uygulanacaktır. İşte bu çalışmamızda, 6102 
sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer verilen yönetim kuruluna ilişkin yeniliklerin banka yönetim 
kuruluna yansımaları ile bu düzenlemelerden banka yönetim kurullarını yakından ilgilendiren 
devredilemez görev ve yetkiler, yönetim ve temsil yetkisi ile bu yetkilerin devri, yönetim 
kurulu karar defteri üzerinde durulacak, yeri geldikçe Bankacılık Kanunu ile Sermaye 
Piyasası Kanunu’nun TTK’dan ayrılan hükümlerine değinilecektir.  

 
2. TTK İle Anonim Şirket Yönetim Kuruluna Getirilen Değişiklik ve Yeniliklerin 

Banka Yönetim Kurullarına Yansıması 
 

Banka yönetim kurulunun devredilemez görev ve yetkilerine geçmeden önce, TTK ile 
anonim şirket yönetim kuruluna getirilen yeni düzenlemelerden bazılarının banka yönetim 
kurullarına yansımasına ve bunların banka yönetim kurullarına uygulama imkanı bulunup 
bulunmadığına kısaca değinmek faydalı olacaktır.  

 
Öncelikle belirtmek gerekir ki, TTK, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (ETK3)’nun 

benimsediği yönetim kurulu sistemini (literatürdeki yaygın terimiyle board sistemi) devam 
ettirmiştir. Bu sistem, TTK’da organlar arası işlev ayrılığı ilkesinin kesin ve emredici 
hükümlere bağlanması temelinde iyileştirilmiştir. Almanya’nın çift kurullu yönetim organı 
(yürütme/gözetim kurulu) ve Fransa’nın genel müdürün anonim şirketin başkanı sıfatıyla 
birlikte özel yetkileri haiz olduğu “başkan yetkisini haiz genel müdür” anlayışı TTK Tasarısı 
esnasında benimsenmemiş ve yasalaştırılmamıştır (Tekinalp, 2013, s.191-192). 

 
Bununla birlikte, TTK, yönetim kurulunu, yeni hükümlerle düzenlemiş ve bunu yaparken 

profesyonel yönetim ile tam şeffaflığı dikkate almıştır. Bu yenilikler ile değişikliklere ve 
bunların banka yönetim kurullarına yansımasına aşağıda ayrı ayrı değinilmiştir. 
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2.1. Asgarî ve Azamî Yönetim Kurulu Üye Sayısı  
 

ETK’nın 312’inci maddesinde “Anonim şirketlerin esas mukavelesiyle tayin veya umumi 
heyetçe intihap edilmiş en az üç kişiden ibaret bir idare meclisi bulunur.” denilerek, anonim 
şirket yönetim kurulunun en az üç üyeden oluşması zorunlu kılınmış idi.  

 
Buna karşılık, TTK’nın 359’uncu maddesinin birinci fıkrasında; “Anonim şirketin, esas 

sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan 
bir yönetim kurulu bulunur.” hükmüne yer verilmiştir. Dolayısıyla, ETK’nın “yönetim kurulunun 
en az üç üyeden oluşacağına” dair zorunluluğuna karşılık, TTK, “bir üyeli yönetim kurulu”nun 
oluşumuna olanak sağlamıştır (Altaş, 2014c, s.272). Bir başka deyişle, TTK, yönetim 
kurulunun oluşumu için tek üyenin varlığını yeterli görmüştür. 

 
Ancak, TTK ile getirilen tek kişilik yönetim kurulu imkanının bankalarda 

uygulanmayacağını belirtmek gerekir. Zira, Bankacılık Kanunu’nun 23’üncü maddesi 
uyarınca, bankaların yönetim kurulları genel müdür dahil beş kişiden az olamaz.  

 
Halka açık bankalarda ise, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3/1/2014 tarihli ve 

28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II-17.1 No.lu Kurumsal Yönetim Tebliği gereği, 
yönetim kurulu üye sayısı, her durumda beş üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu 
üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve 
komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan 
sağlayacak şekilde belirlenir. Halka açık bankalarda yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu 
icrada görevli olmayan üyelerden oluşur ve icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri 
içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız 
üyeler bulunur. Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte 
birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı 
olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz4. 

 
Buna karşılık, ne TTK’da ne de Bankacılık Kanunu ile Kurumsal Yönetim Tebliği’nde, 

yönetim kurulu üye sayısının üst sınırı belirtmemiştir. Bu nedenle, banka yönetim kurulunun 
kaç üyeden oluşacağı şirket esas sözleşmesinde belirtilmelidir. Esas sözleşme hükmü üye 
sayısını seçeneklere olanak verecek şekilde (5 ilâ 7 veya 3 ilâ 11 gibi) belirleyebilir. “Yönetim 
kurulu en çok beş kişiden oluşur” ifadesi de TTK’ya uygundur. Buna karşılık, “Yönetim kurulu 
en az üç üye ile teşekkür eder” hükmü Kanuna aykırıdır. Çünkü, bu formülde üyelerin üst 
sınırı belirsizdir (Tekinalp, 2013, s.194). 

 
2.2. Yönetim Kurulu Üyesinin Ortak Olma Zorunluluğunun Kaldırılması  
 

ETK’nın 312’nci maddesinde “İdare meclisi pay sahibi aza ortaklardan teşekkül eder. 
Ancak pay sahibi olmayan kimseler aza seçildikleri takdirde bunlar pay sahibi sıfatını 
kazandıktan sonra işe başlayabilirler.” hükmüne yer verilerek, anonim şirket yönetim kurulu 
üyelerinin şirkette pay sahibi olması şart koşulmuş idi. Dolayısıyla, ETK gereği yönetim 
kurulu üyelerinin ya pay sahipleri arasından seçilmesi ya da pay sahibi olmamakla birlikte 
yönetim kurulu üyesi seçildikleri takdirde şirket paylarını edinerek pay sahibi sıfatını 
kazanmaları öngörülüyor idi.  

 
TTK ise profesyonel yönetimi ve profesyonel yönetim kurulunu benimsemiştir 

(Tekinalp, 2013, s.192). Bu nedenle, ETK’nın öngördüğü “yönetim kurulu üyelerinin paysahibi 
olmaları”na ilişkin gereksiz zorunluluk TTK’da terk edilmiş, pay sahibi olmayan kişilerin de 
yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve görev yapmalarına imkan sağlanmıştır. Bu 
yönüyle, bankalarda yönetim kurulu üyelerinin pay sahipleri dışında kişilerden seçilmesi 
mümkündür. 
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Buna karşılık, Yargıtay 11. HD, 07/07/2015 tarihli, E.2014/15813, K.2015/8851 sayılı 
kararında; 

 
- Yeni TTK yönetim kurulu üyesi seçilebilmek için şirkette pay sahibi olma 

zorunluluğunu kaldırsa dahi, şirket esas sözleşmesine hüküm konularak “yönetim kurulu 
üyelerinin sadece pay sahipleri arasından seçilmesinin zorunlu tutulması”nın mümkün 
olduğuna ve bu hususun Yasaya aykırılık teşkil etmeyeceğine, 

 
- Esas sözleşmesinde, eski Ticaret Kanunu döneminden kalma, mülga 6762 sayılı 

eski TTK’nun 312/2. maddesine atıf yapan ya da böyle bir atıf olmadan açık bir şekilde 
“sadece şirket ortaklarının yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğine” dair hüküm bulunan 
şirketlerde, bu hükümlerin yeni TTK döneminde de geçerliliğini koruyacağı, yani re’sen 
geçersiz sayılmalarının sözkonusu olmadığı ve değiştirilmedikleri müddetçe yönetim kurulu 
üyelerinin bu esas sözleşme hükümleri uyarınca sadece şirket ortakları arasından 
seçileceğine hükmetmiştir. 

 
Bu nedenle, özellikle TTK’nın yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2012 tarihinden önce kurulan 

ve esas sözleşmelerinde “yönetim kurulu üyeleri pay sahipleri arasından seçilir” şeklinde 
hükümler bulunan bankalarda, pay sahibi olamayan kişileri yönetim kurulu üyeliğine 
seçebilmek için öncelikle esas sözleşme değişikliğine gidilmesi ve bu şekildeki hükümlerin 
sözleşmeden çıkarılması gerektiğini belirtmekte fayda vardır. 

 
2.3. Yönetim Kurulu Üyelerinden En Az Birinin Türk Vatandaşı Olması  
 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 359’uncu maddesinin birinci fıkrasının 13 Ocak 

2011 tarihinde kabul edilen ilk halinde, şirketi temsile yetkili en az bir üyenin yerleşme yerinin 
Türkiye’de bulunması ve Türk vatandaşı olmasını şart koşulmuştu. Bu itibarla, yönetim 
kurulunun tek üyeden oluşması durumunda bu üyenin, birden fazla üyeden oluşması 
durumunda ise temsile yetkili en az bir üyenin Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de 
bulunması şart olacaktı. Bu hükmün getirilmesinin sebebi; işlem kolaylığını sağlamak, hukukî 
ve cezaî sorumluluğa ilişkin hükümlere uygulanabilirlik kazandırmak ve şirketin, pay 
sahiplerinin, alacaklıların menfaatlerini korumak olarak belirtilmişti (Altaş, 2014c, s.272).  

 
Anılan hüküm, yabancı yatırımcıları olumsuz etkileyeceği düşüncesiyle 26/06/2012 

tarihli ve 63355 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu çerçevede, yabancı bir gerçek 
veya tüzel kişinin Türkiye’de anonim şirket kurması ve yönetim kurulu üyelerinin tamamını 
Türkiye’de yerleşik olmayan yabancı uyruklu kişilerden seçmesi mümkün hale getirilmiştir 
(Altaş, 2014, s.273). 

 
Bankalar açısından durum değerlendirildiğinde, Bankacılık Kanunu’nda bu hükmün 

hilafına bir düzenlemenin yer almadığını görmekteyiz. Sadece Kanunun 23’üncü maddesinin 
ikinci fıkrasında Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yurt dışında kurulu 
bankaların Türkiye'deki yönetim merkezlerinde, yönetim kurulu yetki ve sorumluluklarını 
taşıyan, merkez şube müdürünün de dahil olduğu en az üç kişilik bir müdürler kurulunun 
oluşturulmasının zorunlu olduğu; 25’inci maddesinin son fıkrasında ise yurt dışında kurulu 
bankaların Türkiye'deki merkez şubesi müdürünün, genel müdür gibi değerlendirileceği 
belirtilmiştir. Bunun haricinde, banka yönetim kurulu üyelerinin Türkiye’de bulunmasına ve 
Türk vatandaşı olmasına dair bir hükme Bankacılık Kanunu’nda rastlanılmamıştır. Bu 
kapsamda, tamamı olmasa da (zira, BDDK ile SPK’nın bu duruma sıcak bakmayacağı 
düşünülmektedir), banka yönetim kurulu üyelerinden bazılarının Türkiye’de yerleşik olmayan 
yabancı uyruklu kişilerden seçilmesinin önünde yasal bir engel bulunmadığı kanısındayız. 
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2.4. Tüzel Kişinin Yönetim Kurulu Üyesi Olması  
 
ETK’nın 312’nci maddesinde “Pay sahibi olan hükmi bir şahıs idare meclisi azası 

olamaz. Fakat hükmi şahsın temsilcisi olan hakiki şahıslar idare meclisine aza seçilebilirler.” 
denilerek, tüzel kişilerin –paysahibi olsalar dahi- yönetim kuruluna seçilmeleri 
yasaklanmakta, ancak tüzel kişilerin temsilcilerinin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine 
izin verilmekte idi (Gönen, 2015, s.3).  

 
Oysa, TTK, gerçek kişiler yanında, tüzel kişilerin de, tüzel kişilik olarak yönetim kurulu 

üyeliğine seçilmesine izin vermiştir (TTK, m.359/f.2). Dolayısıyla, 1 Temmuz 2012 tarihinden 
itibaren tüzel kişiler de yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilmektedir. Bu, TTK’nın radikal bir 
yeniliğidir (Tekinalp, 2013, s.195-196; Kırca, 2012, s.112-113). 

 
TTK, tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte, -

bu tüzel kişi tarafından belirlenen ve tüzel kişi adına yönetim kurulunda bulunacak olan- bir 
gerçek kişinin de tescil ve ilân olunmasını, bu tescil ve ilânın yapılmış olduğunun ayrıca 
şirketin internet sitesinde hemen açıklanmasını zorunlu tutmuştur (TTK, m.359/f.2). Zira, 
tüzel kişi yönetim kuruluna bizzat gelemeyeceği için toplantıya katılacak olan gerçek kişi 
onun tarafından belirlenecek ve onun adına tescil ve ilân olunacaktır. Toplantılara sadece bu 
gerçek kişi katılıp oy kullanacaktır. Ancak, kullanılan oy tüzel kişinin olacaktır (Komisyon 
Raporu). Onun kuruldaki varlığı tüzel kişinin varlığı, onun görüşü tüzel kişinin görüşü ve onun 
oyu tüzel kişinin oyu olarak kabul olunacaktır. Tüzel kişi bu gerçek kişiyi istediği an 
değiştirebilecektir (Tekinalp, 2013, s.196). 

 
Sorumluluk noktasından bakıldığında ise, yönetim kurulu üyesi olarak tüzel kişi sorumlu 

olacak; gerçek kişi temsilcinin kusuru tüzel kişinin kusuru sayılacaktır (Tekinalp, 2013, 
s.197). 

 
Buna karşılık, açık bir hüküm yer almasa da, Bankacılık Kanunu’nun 7/e bendi ile 

banka “yönetim kurulu üyelerinin bu Kanunun kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen 
nitelikleri ve plânlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek meslekî tecrübeyi haiz olması” şart 
koşulduğundan, m.23/f.1 ile yönetim kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının genel müdür için 
aranan şartları taşıması arandığından, banka yönetim kurullarında tüzel kişi yönetim kurulu 
üyesi bulunmasına Yasa Koyucunun sıcak bakmadığı, dolayısıyla bankalarda tüzel kişi 
yönetim kurulu üyeliği sisteminin uygulama imkanı bulamayacağı düşünülmektedir.    

 
2.5. Yönetim Kurulunda Yüksek Öğrenim Görmüş Üye Bulundurulması 
 
TTK’nın 359’uncu maddesinin üçüncü fıkrasının ilk halinde, tam ehliyetli olma 

zorunluluğu yanında, yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yüksek öğrenim görmüş 
olması da şart koşulmuş, tek üyeli yönetim kurulunda “yüksek öğrenim görmüş olma” şartı 
aranmayacağı öngörülmüştür6. Ancak, bu zorunluluk iş dünyasından haklı olarak yoğun bir 
tepki almıştır. Gelen bu tepkiler üzerine de anılan zorunluluk 26/06/2012 tarihli ve 6335 sayılı 
Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. Dolayısıyla, anonim şirketler yönetim kurulu üyelerini 
yüksek öğrenimli olup olmadığına bakmaksızın diledikleri kişilerden oluşturabilirler. Bu 
konuda üyenin tam ehliyetli olması yeterli kabul edilmektedir (Altaş, 2014c, s.273-274).  

 
Buna karşılık, Bankacılık Kanunu’nda, bankanın yönetim kurulu üyesi olabilmek için 

ilave bazı şartlar getirilmiştir. Bankaclık Kanunu’nun 23’üncü maddesine göre, banka yönetim 
kurulu üyelerinin aşağıda belirtilen şartları taşıması zorunludur: 

 
 
a) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilân 

etmiş olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş 
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olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması, 
 

b) Bankacılık Kanunu’nun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanunun 
yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmaması 
veya kontrolü elinde bulundurmaması, 

 

c) Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan 
finansal kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının 
temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık 
yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, 
Fona intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve 
yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde 
bulundurmaması, 

 

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk 
Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla 
cezalandırılmamış olması veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla 
yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren 
hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar 
ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım 
satımlara fesat karıştırma, karapara aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile 
Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına 
karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine 
karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı 
devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten 
hükümlü bulunmaması. 

 

Banka yönetim kurulu üyelerinin tamamı için aranan bu şartlar yanında; yönetim kurulu 
üyelerinin yarıdan bir fazlası ile murahhas üyelerin, ayrıca banka genel müdüründe aranan, 
hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ve dengi dallarda en az lisans 
düzeyinde, mühendislik alanında lisans düzeyinde öğrenim görmüş olanların ise belirtilen 
alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olmaları ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az 
on yıllık meslekî deneyime sahip olma şartını da taşıması gerekmektedir: 

 

Diğer yandan, banka genel müdürü, bulunmadığı hallerde ise vekili, yönetim kurulunun 
doğal üyesidir. Ancak, genel müdürlük ve yönetim kurulu başkanlığı görevleri aynı kişi 
tarafından icra edilemez. Banka yönetim kurulu üyeliğine seçilenler ve herhangi bir nedenle 
boşalma hâlinde görevlendirilenler, yukarıda sayılan şartları taşıdıklarını gösteren belgelerle 
birlikte yedi iş günü içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na bildirilir.  

 

Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yurt dışında kurulu bankaların 
Türkiye'deki yönetim merkezlerinde ise, yönetim kurulu yetki ve sorumluluklarını taşıyan, 
merkez şube müdürünün de dahil olduğu en az üç kişilik bir müdürler kurulu oluşturmaları 
zorunludur. Bankacılık Kanunu’nun uygulanmasında müdürler kurulu yönetim kurulu 
hükmünde, yukarıda belirtilen şartlar müdürler kurulu üyeleri için de aranır (5411 sK, 
m.23/f.2). 

  
2.6. Zarar Sigortası Yaptırılması  
 

TTK’nın 361’nci maddesinde “Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini yaparken 
kusurlarıyla şirkete verebilecekleri zarar, şirket sermayesinin yüzde yirmibeşini aşan bir 
bedelle sigorta ettirilmiş ve bu suretle şirket teminat altına alınmışsa, bu husus halka açık 
şirketlerde Sermaye Piyasası Kurulunun ve ayrıca pay senetleri borsada işlem görüyorsa 
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borsanın bülteninde duyurulur ve kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk değerlendirmesinde 
dikkate alınır.” hükmüne yer verilerek yönetim kurulu üyelerine, şirkete verecekleri zararların 
güvencesi olarak, zarar sigortası yaptırma imkanı tanınmıştır. 

 
Ancak, hemen belirtelim ki, bu zarar sigortası zorunlu değildir, yaptırıp yaptırmamak 

şirketin ihtiyarındadır. Dolayısıyla, arzu eden anonim şirket yönetim kurulu üyeleri 1 Temmuz 
2012 tarihinden itibaren zarar sigortası yaptırabilmektedir. Eğer anonim şirket halka açık ise, 
bu durumda “yönetim kurulu üyelerinin, şirket sermayesinin yüzde yirmibeşini aşan bir 
bedelle sigorta ettirilmiş olması” hususu Sermaye Piyasası Kurulu’nun bülteninde, pay 
senetleri borsada işlem görüyorsa ayrıca borsanın bülteninde duyurulacak ve kurumsal 
yönetim ilkelerine uygunluk değerlendirmesinde dikkate alınacaktır (Altaş, 2014c, s.276). 

 
TTK’daki bu düzenlemeye karşılık, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.2.8 maddesi ile 

halka açık anonim şirketlerde, dolayısıyla bankalarda, yönetim kurulu üyelerinin görevleri 
esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin yüzde  25’ini 
aşan bir bedelle sigorta edilmesi ve bu hususun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda 
açıklanması zorunlu tutulmuştur. 

  
2.7. Birden Fazla Başkanvekili Seçimi  
 
ETK’nın 318’inci maddesinde “İdare meclisi her yıl azaları arasından bir reis ve 

bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir reisvekili seçer.” denilmekte idi. Bu da 
bazı ticaret sicili memurluklarınca “sadece bir başkan vekilinin seçileceği” şeklinde 
yorumlanıyor idi (Komisyon Raporu). 

 
TTK’nın 366’ıncı maddesinde ise; “Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan 

ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Esas 
sözleşmede, başkanın ve başkan vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafından 
seçilmesi öngörülebilir.” hükmüne yer verilerek, birden fazla başkan vekili (eski uygulamada 
“başkan yardımcısı” olarak adlandırılmaktaydı) seçilmesine imkan sağlanmıştır.  

 
Bu itibarla, banka yönetim kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı 

zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir veya birden fazla başkan vekili seçecektir. TTK, bu 
görevlendirmenin yıllık olarak yapılmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, yönetim kurulu üyeleri 
iki veya üç yıllık bir süre için seçilmiş dahi olsalar, anılan seçiminin her yıl yapılması 
gerekecektir. Yoksa, yönetim kurulu, üyelerinin görev süresiyle orantılı bir şekilde, iki ya da 
üç yıllık bir süre için başkan ve başkanvekili seçimi yapamayacaktır. 

 
2.8. Yönetim Kurulu Başkanı İle Başkanvekilin Genel Kurul Tarafından Seçilmesi  
 
ETK, yönetim kurulu başkanı ile başkanvekilinin, yönetim kurulu tarafından seçilmesini 

öngörmekte idi. TTK’ya göre de, yönetim kurulu başkanı ile başkanvekili/başkanvekilleri, 
kural olarak, yönetim kurulunun kendi içerisinde alacağı bir karar üzerine seçilecektir. Buna 
karşılık, TTK’nın 366’ncı maddesinde; “Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve 
bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. “ hükmüne 
yer verildikten sonra, anılan hükmün devamında “Esas sözleşmede, başkanın ve başkan 
vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafından seçilmesi öngörülebilir.” denilerek, 
yönetim kurulu başkan ve/veya başkanvekilinin/başkanvekillerinin, anonim şirket genel kurulu 
tarafından seçilmesinin yolu açılmıştır.  

 
Bu çerçevede, banka yönetim kurulu başkanı ile başkanvekilinin yönetim kurulunun 

kendi içerisinde yapacağı bir görev dağılımı yerine, doğrudan genel kurul tarafından da 
seçilmesi mümkündür. Ancak, bunun için, bankanın esas sözleşmesinde, “yönetim kurulu 
başkanının ve başkan vekilinin veya bunlardan sadece birinin genel kurul tarafından 



 Bankacılar Dergisi 

139 

seçileceğine” dair bir hükmün bulunması gerekir. Böyle bir hükme, kuruluş esas 
sözleşmesinde yer verilebileceği gibi, başlangıçta bu yönde bir hüküm yer almasa dahi 
sonradan esas sözleşme değişikliğine giderek bu yönde bir hüküm tesis edilmesi mümkün 
olabilecektir. Şirket esas sözleşmesinde bu yönde bir hüküm bulunmadığı takdirde ise, 
yönetim kurulu başkanı ile başkanvekili/başkanvekilleri, yönetim kurulu tarafından seçilecektir 
(Altaş, 2014c, s.280).   

 
2.9.  Şirketi Temsilde Tek İmza Sistemi  
 
ETK’nın 321’inci maddesinde “Anonim şirket adına tanzim edilecek evrakın muteber 

olması için, aksine esas mukavelede hüküm olmadıkça temsile selahiyetli olanlardan ikisinin 
imzası kafidir.” hükmü yer almakta idi.  

 
TTK’nın 370’inci maddesinin birinci fıkrasında ise “Esas sözleşmede aksi 

öngörülmemiş veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil yetkisi çift imza ile 
kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir.” denilerek, tek kişilik yönetim kuruluna sahip 
anonim şirketlerde, temsil yetkisinin tek imza ile kullanılacağı; birden fazla üyeye sahip 
yönetim kurullarında ise, şirket esas sözleşmesinde aksine hüküm yok ise, temsil yetkisinin 
çift imza ile kullanılacağı öngörülmüştür.  

 
Dikkat edileceği üzere, TTK, temsil yetkisinin esas sözleşme ile düzenlenmesine ve 

hatta esas sözleşmede TTK m.370/f.1 hükmü dışında bir düzenlemeye yer verilmesine 
imkan sağlamıştır.  

 
Bankacılık Kanunu’nda, banka yönetim kurulunun, bankayı kaç imza ile temsil 

edeceğine dair bir hükme rastlanılmamıştır. Dolayısıyla, banka yönetim kurulunun, banka 
esas sözleşmesine konulacak bir hüküm ile temsil yetkisini tek imza ile kullanabilmesinin (tek 
imza sistemi) mümkün olduğu kanısındayız. Bu durumda, temsilde çift imza şartı 
aranmayacak ve esas sözleşmede yazılı hükme göre şirket tek imza ile temsil edilecektir. 
Banka esas sözleşmesinde bu hususta açık bir hüküm yok ise, bu takdirde banka çift imza ile 
temsil edilecektir. 

 
2.10. Elektronik İmza Kullanımı  
 

TTK, yönetim kurulunun toplanmasını ve karar almasını kolaylaştırmıştır (Tekinalp, 
2013, s.193). TTK’ya göre, ticaret şirketleri ile gerçek ve tüzel kişi diğer tacirlere ilişkin olarak, 
Kanunun zorunlu tuttuğu bütün işlemler elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile 
yapılabilecek, bu işlemlerin dayanağı olan belgeler de aynı usulle elektronik ortamda 
düzenlenebilecektir (Kırca, 2012, s.132-133). Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler, şirket 
namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla imza atabileceklerdir. Bu durumda, 
kullanılacak nitelikli elektronik sertifikalarda sertifika sahibi alanı içerisine, sertifika sahibinin 
ismiyle birlikte temsil ettiği tüzel kişinin de ismi yazılacak, bu husus ayrıca tescil ve ilan 
edilecektir (TTK, m.1526/f.3-4). Bu bağlamda, banka yönetim kurulunun kararları, üyeler 
tarafından elektronik imza atılarak da alınabilecektir.   

 
2.11.  Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Yetersayıları  
 
TTK’nın m.390/f.1 hükmü uyarınca, eğer banka şirket esas sözleşmesinde aksine 

ağırlaştırıcı bir hüküm yok ise, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanacak ve 
kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alacaktır. Bu kural yönetim 
kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanacaktır (Kırca, 2012, s.134). 

 
Bu düzenleme ile ETK’nın 330’uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer 

alan, bir çok güçlüğe ve istenmeyen sonuçlara yol açtığı için şiddetle eleştirilen, 
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ağırlaştırılmış toplantı nisabına ilişkin hüküm, TTK’da değiştirilmiş ve esas sözleşmede daha 
ağır bir toplantı nisabı öngörülmemişse yönetim kurulunun üye tam sayısının çoğunluğu ile 
toplanabilmesine kanunen olanak tanınmıştır (Komisyon Raporu). Zira, ETK’nın 330’uncu 
maddesi “esas sözleşmede aksine hüküm olmadıkça yönetim kurulunun bir karar verebilmesi 
için, üyelerin en az yarısından bir fazlasının hazır olması” şartını aramakta idi. Örneğin; ETK 
uygulamasında beş kişilik bir yönetim kurulunun toplanma yetersayısı dört, karar yetersayısı 
da üç olarak kabul edilmekte iken, TTK’ya göre beş kişilik bir yönetim kurulunun toplanma 
yetersayısı üç, karar yetersayısı ise iki olarak dikkate alınacaktır. 

 
Bununla birlikte, TTK banka esas sözleşmesi ile yönetim kurulu toplantıları için 

ağırlaştırılmış yetersayıların öngörülmesine izin vermektedir. Böyle bir durumda, Kanunda 
öngörülen yetersayılar (m.390/f.1) değil de banka esas sözleşmesinde öngörülen 
ağırlaştırılmış yetersayılar esas alınır. Örneğin; “Yönetim kurulu üye tam sayısının üçte 
ikisinin katılımı ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.” 
şeklinde bir hüküm esas sözleşmeye konulduğu takdirde, yönetim kurulu toplantılarını 
bağlayıcı bir nitelik kazanır. Hatta, banka esas sözleşmesinde bu konuda bir farklılaştırmaya 
da gidilebileceği kanısındayız. Örneğin; “Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile 
toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Ancak, müdürlerin 
ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmalarını ve görevden 
alınmalarını müzakere edebilmek için yönetim kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını 
toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile alır.” şeklinde bir esas sözleşme hükmü tesis 
edildiği takdirde, yönetim kurulu toplantısının konusuna göre farklı yetersayılar uygulanır. 

 
Toplantı yetersayılarına ilişkin bu düzenleme dışında, TTK’nın yönetim kurulu 

toplantılarına ve kararlarına ilişkin hükümlerinden bazıları ETK’dakiler ile aynıdır. Örneğin; 
ETK’da olduğu gibi TTK’ya göre de; 

 
- Yönetim kurulunda oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. 

İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır(TTK, m.390/f.3).  
 
- Yönetim kurulu kararlarının geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır(TTK, 

m.390/f.5). 
 
- Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara 

vekil aracılığıyla da katılamazlar(TTK, m.390/f.2).  
 

Tabi, TTK’nın 1527’nci maddesine göre, yönetim kurulu toplantısı tamamen elektronik 
ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım 
üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. TTK’da yönetim kurulu 
toplantısının bu olanaklardan biri kullanılarak yapılması halinde nisaplarda hiçbir değişiklik 
olmayacağını açıkça hükme bağlanarak, tereddütleri gidermiştir7. Bu amaçla, yönetim 
kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hallerde Kanunda veya banka esas sözleşmede 
öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümlerin aynen uygulanacağı açıkça 
belirtilmiştir (TTK, m.1527/f.1). Dolayısıyla, banka yönetim kurulunun elektronik ortamda 
yapacağı toplantılarında, eğer banka esas sözleşmesinde aksine ağırlaştırıcı bir hüküm yok 
ise, toplantı yetersayısı üye tam sayısının çoğunluğu olarak kabul edilir ve kararlar toplantıda 
hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır.  

 
TTK’nın 390’ıncı maddesinin birinci fıkrası ile getirilen yetersayıların tek istisnası 

toplantı yapılmaksızın alınan –sirküler tipi- yönetim kurulu kararlarına ilişkindir. ETK’da 
olduğu üzere TTK da yönetim kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde 
bulunmadığı takdirde yönetim kurulu kararlarının, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda 
yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, diğer üyelerin yazılı onayları alınmak suretiyle de 
verilebileceğini öngörmüş, bu konudaki yetersayıyı ise en az üye tam sayısının çoğunluğu 
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olarak belirlemiştir (TTK, m.390/f.4). Dikkat edileceği üzere, TTK’nın toplantısız yönetim 
kurulu kararı için aradığı karar yeter sayısı, 390’ıncı maddenin birinci fıkrasındaki karar yeter 
sayısından ağırdır. Zira, 390’ıncı maddenin birinci fıkrasında “yönetim kurulunun üye tam 
sayısının çoğunluğu ile toplanması ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu 
ile alması” öngörülmüş iken, toplantı yapılmaksızın alınan yönetim kurulu kararlarında “en az 
üye tam sayısının çoğunluğu”nun yazılı onayı şart koşulmuştur. Örneğin; beş üyeli bir banka 
yönetim kurulu TTK’nın 390’ıncı maddesinin birinci fıkrasına göre üç üyenin katılımı ile 
müzakerede bulunup bu üç üyeden ikisinin oyu ile karar alabiliyor iken, toplantı yapmaksızın 
karar almak istenmesi halinde üye tamsayısının en az çoğunluğu olan üç üyenin yazılı onayı 
ile karar alabilecektir. 

 
TTK’daki bu düzenlemeye karşılık, Bankacılık Kanunu’nda bazı yönetim kurulu 

kararları için özel yetersayılar öngörülmüştür. Dolayısıyla, bu türden kararlarda, TTK’daki 
genel yetersayı yerine özel mevzuattaki yetersayı esas alınır. Örneğin; Bankacılık 
Kanunu’nun 50’nci maddesinin dördüncü fıkrası gereği, bankanın dâhil olduğu risk grubunda 
bulunan gerçek ve tüzel kişilere kredi kullandırılması hâlinde, gerekli kararların yönetim 
kurulunun üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile alınması ve bunlara sağlanan kredi 
koşullarının kredi kullananın lehine diğer kişi ve gruplara kullandırılanlardan ve piyasa 
koşullarından farklılık arz etmemesi şarttır. Bir bankanın yönetim kurulu üyelerine, 
mensupları ile bunların eşlerine ve velâyet altındaki çocuklarına, aylık net ücretleri toplamının 
beş katını aşmamak üzere verilecek krediler, üç katını aşmamak üzere çek karnesi veya 
kredi kartı verilmesi suretiyle kullandırılacak krediler ile bu menkul kıymetler karşılığı 
kullandırılan krediler için de aynı yetersayı aranır. 

 
Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu’nun m.7/f.3 hükmü gereği, halka açık bankaların, 

ilişkili tarafları ile gerçekleştirecekleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek 
nitelikteki işlemlere başlamadan önce, yapılacak işlemin esaslarını belirleyen bir yönetim 
kurulu kararı almaları ve söz konusu yönetim kurulu kararlarının uygulanabilmesi için 
bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı gerekir. Bağımsız yönetim kurulu 
üyelerinin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması hâlinde, bu durum işleme ilişkin 
yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya 
duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, 
işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınır. Bu 
maddenin genel kurul toplantısında görüşülmesinde, toplantı nisabı aranmaz, oy hakkı 
bulunanların basit çoğunluğu ile karar alınır. Bu esaslara uygun olarak alınmayan yönetim 
kurulu ve genel kurul kararları geçerli sayılmaz. Ayrıca, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 
her koşulda olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine 
teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız 
üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. 

 
2.12.  Yönetim Kurulu Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılması   
 
TTK ile teknolojide yaşanan gelişmelere paralel olarak, yönetim kurulu toplantılarının 

elektronik ortamda (online) yapılmasına da imkan sağlanmıştır. Buna göre, banka yönetim 
kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken 
mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da 
icra edilebilecektir (Altaş, 2014, s.284-285). Elektronik ortamda yapılacak yönetim kurulu 
toplantılarına ilişkin usul ve esaslar “Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları 
Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ8” ile düzenlenmiştir. Anılan 
Tebliğe göre, yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda yapmak isteyen bankalarca 
yerine getirilmesi gereken ilk şart, bu hususta banka esas sözleşmesine bir hüküm 
konulmasıdır. Bu bağlamda, yönetim kurulu toplantısına elektronik ortamda katılma ve oy 
kullanma sistemini uygulayacak olan bankaların esas sözleşmesinde aşağıda belirtilen 
hükmün yer alması gerekmektedir (Tebliğ, m.6): 
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“Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk 
Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, 
Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak 
Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik 
ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini 
kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak 
toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya 
destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını 
Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.” 

 
Banka, bu maddeyi aynen esas sözleşmesine almak zorunda olup, madde üzerinde 

herhangi bir tadilat yapamaz.  
 
Bu konuda yerine getirilmesi gereken diğer önemli şart ise, yönetim kurulu 

toplantılarının üzerinden gerçekleştirileceği Elektronik Toplantı Sistemine ilişkindir. Elektronik 
Toplantı Sistemi (ETS); bankada, yönetim kurulu toplantılarına elektronik ortamda katılmayı, 
öneride bulunmayı, görüş açıklamayı ve oy vermeyi teminen TTK’nın 1527’nci maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca bankaların kuracakları veya bu konuda hizmet alımı yapabilecekleri 
bilişim sistemini ifade etmektedir(Tebliğ, m.4/ç). Elektronik toplantı sistemi bizzat banka 
tarafından kurulabileceği gibi, banka, Elektronik Toplantı Sistemine ilişkin üstlenmiş olduğu 
her türlü işlemi ve yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla bu alanda ihtisaslaşmış 
şirketlerden destek hizmeti alımı da yapabilir (Tebliğ, m.13). Elektronik toplantı sistemini 
kendileri kuran bankalar, Elektronik Toplantı Sisteminin, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket 
Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ’e 
uygunluğunu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu veya bünyesinde asgari CISA9 sertifikası bulunan personele sahip ve bu alanda 
denetim yapmaya yetkilendirilmiş şirketlerden birisine tespit ettirmek ve söz konusu kurumlar 
tarafından düzenlenecek teknik raporu ticaret sicili müdürlüğüne tescil ve ilan ettirmekle 
yükümlüdür. Teknik raporun aynı işlemler tekrarlanarak üç yılda bir yenilenmesi zorunludur. 
Ancak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde bu teknik raporun daha kısa 
veya daha uzun bir sürede de alınmasını isteyebilir. 

 
Bu noktada bir hususa açıklık getirmek faydalı olacaktır. Banka esas sözleşmesinde 

anılan hükme yer verilmesi ve elektronik toplantı sisteminin oluşturulması, yönetim kurulu 
üyelerinin tamamının elektronik ortamda toplantı yapması zorunluluğunu doğurmaz. Hatta, 
ihtiyaç duyulan hallerde, yönetim kurulu üyelerinin tamamı fiziken bir araya gelerek toplantı 
yapıp karar alabilirler. Bu çerçevede, yönetim kurulu toplantılarına isteyen yönetim kurulu 
üyeleri Elektronik Toplantı Sistemi (ETS) aracılığıyla elektronik ortamda katılabilirler. 
Üyelerden herhangi birinin toplantıya fiziken katılacağını beyan etmemesi halinde, 
toplantı tamamen elektronik ortamda da yapılabilir. 

 
Yönetim kurulu toplantılarına elektronik ortamda katılmaya imkan tanıyan bankalarda, 

toplantı çağrıları, ilgili düzenlemeleri (örneğin, davet yazısı, e-posta, SMS, vs.) uyarınca 
yapılır. Çağrı ile birlikte elektronik ortamda toplantıya katılma ve oy kullanmaya ilişkin bilgi ve 
belgeler şirketin internet sitesinde erişime hazır bulundurulur. 

 
Toplantıya katılma hakkı bulunan üyeler, bankanın internet sitesinde hazır 

bulundurulacak elektronik ortamda toplantıya katılma talepnamesini, toplantı tarihinden bir 
gün öncesine kadar güvenli elektronik imza ile imzalayarak bankanın Kayıtlı Elektronik 
Posta10 (KEP) hesabına iletirler. Banka, iletilen bu talepleri aldıktan sonra talepte bulunan 
kişinin toplantı anında Elektronik Toplantı Sistemine erişmesi için gerekli tanımlamaları yapar 
ve hak sahibinin KEP hesabına bu durumu bildirir. Dileyen bankalar, yönetim kurulu 
toplantılarına ilişkin olarak yukarıda belirtilen usûlî işlemlerden farklı esaslar da 
belirleyebilirler. Bunun için banka yönetim kurulunun bu yönde karar alması zorunludur. 
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Elektronik Toplantı Sistemi, toplantıya elektronik ortamda katılmayı beyan eden 
yönetim kurulu üyelerinin girebilmesi için toplantı çağrısında belirtilen gün ve saatten bir 
saat önce erişime açılır. Elektronik Toplantı Sisteminin açılması ile birlikte toplantıya 
elektronik ortamda katılmayı beyan eden hak sahipleri güvenli elektronik imzalarıyla sisteme 
giriş yaparlar. 

 
Hak sahibi yönetim kurulu üyesi, elektronik ortamda katıldığı toplantıda ilgili gündeme 

ilişkin görüşlerini Elektronik Toplantı Sistemi üzerinden yazılı veya sesli olarak iletir. 
Toplantıya elektronik ortamda katılan kişiler, toplantı başkanının ilgili gündem maddesine 
ilişkin oylamaya geçildiğini bildirmesinden sonra ilgili gündem maddesini Elektronik Toplantı 
Sistemi üzerinden oylarlar. Oylama sonucu ve varsa muhalefet beyanları Başkan tarafından 
toplantı tutanağına ve/veya ilgili karara eklenir. 

 
Bu noktada bir hususa daha değinelim. Bilindiği üzere, anonim şirketlerde yönetim 

kurulu kararı alınabilmesi için toplantı yapılması şart olmayıp, sirküler tipi karar olarak 
adlandırılan kararların alınması da mümkündür. TTK’nın 390’ıncı maddesinin dördüncü 
fıkrasına göre, yönetim kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı 
takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar 
şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak 
suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla 
alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay 
imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya 
kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın 
geçerliliği için gereklidir. 

 
Bu şekilde toplantısız olarak alınacak kararlarda da Elektronik Toplantı Sisteminin 

kullanılması mümkündür. Bu çerçevede, TTK’nın 390’ıncı maddesi uyarınca yönetim 
kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde 
kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine üyelerce 
Elektronik Toplantı Sisteminden de güvenli elektronik imza ile onay verilebilir. Bunun için söz 
konusu önerinin Elektronik Toplantı Sisteminde erişime açılması şarttır. 

 
Yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılmasında dikkat edilecek bir diğer 

husus ise, gerekli toplantı ve karar yetersayısının sağlanmasıdır. Toplantının elektronik 
ortamda yapılması farklı bir yetersayı gerektirmemektedir. Dolayısıyla, bu konudaki genel 
kurala göre hareket edilir. Bir başka deyişle, elektronik ortamda yapılan yönetim kurulu 
toplantılarında, fiziki ortamda yapılan toplantılarda olduğu gibi, banka esas sözleşmesinde 
aksine ağırlaştırıcı bir hüküm yok ise, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır 
ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim kurulunda oylar 
eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz 
konusu öneri reddedilmiş sayılır. Ayrıca, yönetim kurulu üyeleri, elektronik ortamda dahi olsa, 
birbirlerini temsilen oy veremezler ve toplantıya vekil aracılığıyla katılamazlar. 

  
Yönetim kurul toplantısına elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemini 

uygulayacak olan bankalar Elektronik Toplantı Sisteminde yapılan tüm işlemlere ilişkin 
kayıtları, toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahiplerinin kimlik bilgilerini, elektronik 
ortamda, bunların gizliliğini ve bütünlüğünü sağlayarak on yıl süreyle saklamakla 
yükümlüdür. 
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2.13. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi  
 
TTK’nın yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin düzenlemesi ETK ile aynıdır. 

Zira, ETK’nın 314’üncü maddesinde yer alan “İdare meclisi azaları en çok üç yıl müddetle 
seçilirler. Esas mukavelede aksine hüküm yoksa tekrar seçilmeleri caizdir.” hükmüne karşılık, 
TTK’nın 362’nci maddesinde “Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak 
üzere seçilir. Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa, aynı kişi yeniden seçilebilir.” denilmiştir.  

 
Dolayısıyla, bankanın yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere 

seçilirler. Bu sürenin bitiminde, eğer banka esas sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, 
yeniden seçilmeleri mümkündür. Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.3.5. maddesi uyarınca, 
halka açık bankalarda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi de üç yıla kadar olup, 
tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. 

 
3. TTK Açısından Bankanın Yönetimi, Temsili, Yönetim İle Temsil Yetkisinin Devri 
 
3.1. Yönetim Kurulunun Bankayı Yönetme ve Temsil Yetkisi 
 
Bankanın yönetilmesi ve temsil edilmesi yönetim kurulunun görevidir. TTK açısından 

yönetim kurulunun görev ve yetkilerinden bir kısmı devredilemez niteliktedir. Yönetim ve 
temsil görevi ancak istisnaden devredilebilir (Tekinalp, 2013, s.202).  

 
TTK’nın 365’inci maddesinde “Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve 

temsil olunur. Kanundaki istisnaî hükümler saklıdır.” hükmü yer almaktadır. Kanunî 
istisnaların başında yönetimin bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye 
devri (TTK, m.367/f.1) ile murahhas üye veya müdür atanması (TTK, m.370/f.2) gelmektedir. 
Yine, tasfiyeye girmiş şirketlerde tasfiye memurları da tasfiyeye ilişkin yönetim ve temsil hak 
ve yetkilerini kullandıklarından, söz konusu yetkileri ve hakları düzenleyen hükümler 
istisnalar kapsamındadır (Komisyon Raporu). Benzer şekilde, şirkete atanan kayyımlar da, 
yönetim ve/veya temsil hakları ile yetkilerini kullandıklarından istisna kapsamındadırlar.   

 
Devir ise, iki ayrı hükme konu olmuş, TTK’nın 367’nci maddesinde yönetimin devri, 

370/2 maddesinde ise temsil yetkisinin devri yer almıştır (Tekinalp, 2013, s.202). Bu devirler, 
aşağıda sırasıyla detaylı olarak ele alınmıştır. 
 

3.2. Bankanın Yönetimi ve Yönetimin Devri 
 
Bankanın yönetimi, yönetim kuruluna ve devredilmediği takdirde tüm üyelere aittir. 

Diğer bir deyişle, yönetim, kural olarak yönetim kuruluna aittir. İlkenin içeriği, TTK’nın 367/2 
maddesinde “yönetim devredilmediği takdirde yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir” 
şeklinde ifade edilmiştir (Tekinalp, 2013, s.202).  

 
Ancak, TTK’nın bu konudaki düzenlemesi ETK’nın 319’uncu maddesinin ikinci 

fıkrasından bazı noktalarda farklıdır. Bu farklar şu şekilde ifade edilebilir:  
 
(1) TTK yönetim hakkı ile temsili yetkisini birbirinden ayırmıştır. Bu hem 367’nci hem de 

370’inci maddenin ikinci fıkrası hükmünden anlaşılmaktadır.  
(2) Devir esas sözleşmesel dayanağı gerektirir ve ancak yönetim kurulu tarafından 

kabul edilen bir teşkilat yönergesi ile yapılır (Reisoğlu, 2011, s.122).  
(3) Korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir şekilde ortaya koyan alacaklılar bu 

yönerge hakkında bilgilendirilir.  
(4) Hüküm ile yönetim kurulu yanında ondan tamamen bağımsız, “yönetim” diye 

adlandırılan bir organ oluşturulmamış, yönetim kurulu ile “yönetim” arasında kesin bir ayrım 
bulunduğu anlayışı reddedilmiş, sadece şirketin işletme konusunun elde edilebilmesi için 
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gerekli tüm kararların alınması hakkının, yani bir iç ilişki hakkı olan yönetimin kısmen veya 
tamamen devrine imkân verilmiştir (Komisyon Raporu). 

 
Dolayısıyla, bankalarda da, yeni getirilen bu sistemin bir gereği olarak, yönetim yetkisi 

ile temsil yetkisinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Bunlardan öne çıkan hususlardan birisi 
ise, yönetim kuruluna tanınan devredilemez görev ve yetkilerdir. Bu görev ve yetkiler banka 
yönetim kurullarını da ilgilendirdiğinden, aşağıda ayrıca ele alınmıştır.  

 
3.3. Yönetim Kurulunun Devredilemez Görev ve Yetkileri  
 
TTK’nın yönetim kuruluna ilişkin hukuki sistemde getirdiği yeniliklerden biri, kurulun 

“devredilemez görev ve yetkileri”ni 375’inci maddede açıkça göstermiş olmasıdır.  Bu madde 
ile “yönetimin devri”, ETK’nın aksine, sınırlandırılmıştır. ETK sistemine göre, yönetim kurulu, 
yönetime ilişkin görev ve yetkilerinin hepsini devredebilir, fakat gözetim devredilemezdi. Oysa, 
TTK, gözetim işlevine girmeyen bazı yönetim yetkilerinin devrini de yasaklamıştır (Tekinalp, 
2013, s.207-208; Tekinalp, 2012, s.127). 

 
TTK’nın 375’inci maddesinin kaynağı İsviçre Borçlar Kanunu’nun 716a maddesi 

hükmüdür (Pulaşlı, 2012, s.581). TTK m.375 hükmü ile, Ticaret Kanunu’nda, organlar arasında 
mutlak anlamda görev ayrımı yapılmış ve genel kurul ile yönetim kurulu arasında işlev 
bağlamında güç yönünden “eşitlik ilkesi” benimsenerek, genel kurulun egemenliğini kabul eden 
“salt hakimiyet teorisi” reddedilmiştir (Pulaşlı, 2012, s.582). 

 
TTK’nın 375’inci maddesine göre, aşağıda belirtilen görev ve yetkiler, banka yönetim 

kuruluna ait olup, başka bir organa yahut üçüncü kişilere devredilemez ve vazgeçilemez: 
 
a) Bankanın üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi. 
b) Banka yönetim teşkilâtının belirlenmesi. 
c) Muhasebe, finans denetimi ve banka yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal 

plânlama için gerekli düzenin kurulması. 
d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların 

atanmaları ve görevden alınmaları. 
e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere 

ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi. 
f) Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin 

tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve 
genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının 
yürütülmesi. 

g) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması. 
 
TTK’da yedi bent halinde sayılmış bulunan yönetim kurulunun bu görev ve yetkileri 

devredilemez ve yönetim kurulundan alınamaz niteliktedir. Diğer bir ifade ile banka yönetim 
kurulu, bu görev ve yetkileri murahhaslara, üst düzey yöneticilere, komitelere veya müdürlere 
devredemeyeceği gibi; genel kurul da, yönetim kurulunun bu görev ve yetkilerine el koyamaz, 
onu bunlardan yoksun bırakamaz ve esas sözleşme ile genel kurula veya kurulacak kurullara 
veya komitelere devredemez. Ayrıca, yönetim kurulu bu yetkilerden feragat da edemez 
(Pulaşlı, 2012, s.582). 

 
Bundan başka, bankanın pay sahipleri kendi aralarında özel olarak yaptıkları pay 

sahipleri sözleşmesiyle de bu emredici kuralların aksine bir sözleşme oluşturamazlar. Yani, 
pay sahipleri arasında düzenlenmiş bulunan sözleşmeyle, esas sözleşmeye konulamayan 
emredici hükümlere aykırı düzenlemeler, söz konusu özel sözleşmede de yer alamazlar. 
Tersine bir yaklaşımla öngörülen özle hükümlerin, tarafları ve üçüncü kişileri bağlaması 
düşünülemez (Eriş, 2014,  s.2328).  
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Yasa Koyucu, TTK m.375 ile, genel kurul-yönetim kurulu ilişkisinde her şeye kadir bir 
genel kurul tipi oluşturarak ona prensip itibariyle bütün kararları alma yetkisini tanıyan modeli 
reddetmiş; onun yerine organlar arasında işlevler ayrılığına dayalı eşitlikçi modeli 
benimsemiş olmaktadır. Bu suretle, çoğunluk pay sahiplerinin, genel kurulu kullanarak 
maddede sayılan konularda azlığın aleyhine olarak yönetime müdahale etme imkanları, 
ellerinden alınmıştır (Kırca ve diğerleri, 2013, s.538). 

 
Ancak, 375’inci madde, anılan görevlerin ifası ve yetkilerin kullanılmasında, yönetim 

kurulunun hiç kimseden yararlanamayacağı, bu görev ve yetkiler için ne gerekiyorsa hepsinin 
bizzat yönetim kurulu tarafından yerine getirileceği anlamına gelmez. Özellikle bankalarda, 
yönetim kurulunun 375’inci maddede sayılan görev ve yetkilerinin yerine getirirken 
başkalarından yararlanması kaçınılmazdır. Bunun çaresi ise TTK m.366/2’de sunulan 
imkandan faydalanarak yönetim kuruluna bağlı komite ve komisyonları kurmaktır (Kırca ve 
diğerleri, 2013, s.540).  

 
Banka yönetim kuruluna tanınan bu devredilemez görev ve yetkiler aşağıda başlıklar 

halinde izah edilmiştir. 
   
3.3.1. Bankanın Üst Düzeyde Yönetimi ve Bununla İlgili Talimatların Verilmesi 
 
Yönetim kurulu, bankanın üst düzeyde yönetiminden ve bu yönetimin gereği olan 

talimatların verilmesinden sorumludur. Bankanın “üst düzeyde yönetimi” ile kastedilen, 
günlük yönetim (day-to-day) olmayıp, stratejik planda, yani bankayı ana amaca başarı ile 
ulaştıran, bunun için planlamanın, finansmanın, üretimin bir arada uyumla kullanılmasını 
sağlayıcı yönetim ve buna ilişkin politikaların belirlenmesidir. Yasadaki “bununla ilgili 
talimatlar” ibaresi ise uygulama, düzeltme, güçlendirme, artırma azaltma vb. talimatların 
verilmesi anlamına gelmektedir. Bu hüküm sadece borsa şirketleri veya halka açık ya da 
büyük bankalar için öngörülmemiş olup geneldir (Tekinalp, 2013, s.208-209; Tekinalp, 2012, 
s.128). 

 
Yönetim kurulunun üst düzeyde yönetimi kullanmasında en önemli araç talimat 

vermektir. Çünkü, banka stratejisinin icra edilmesi, talimatların yönetim kademesindeki 
ilgililere verilmesiyle gerçekleşir. Talimatlar ya yönetim kurulunca hazırlanan iç yönergede 
belirlenmiş olur ya da somut direktifler olarak günlük banka yaşamında yazılı veya sözlü 
şekilde yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu komiteleri ya da yönetimdeki diğer yetkili 
kimseler tarafından yönetim kademelerindeki kişilere yöneltilir (Pulaşlı, 2012, s.585). 
Talimatlar, yönerge, genelge veya sirküler vs. adı altında yazılı olabileceği gibi sözlü de 
olabilir; hatta zımnen de verilebilir (Kırca ve diğerleri, 2013, s.542). 

 
3.3.2. Banka Yönetim Teşkilâtının Belirlenmesi 
 
Yönetim kurulu, bankanın amacına uygun yönetim organizasyonundan sorumludur. Bu 

organizasyon, yasal ifadeyle, banka yönetim teşkilatının belirlenmesi, yönetimin yapısı, 
hiyerarşi ve kararların oluşması usulüyle ilgilidir (Pulaşlı, 2012, s.585).  

 
Yönetim teşkilatı, bankanın yönetim şemasını, yani görev yerlerinin adlarını, kimin kime 

karşı görev sorumlusu olduğunu gösteren genel yönetim tablosunun adıdır (Tekinalp, 2013, 
s.209; Tekinalp, 2012, s.128). Bu nedenle, “yönetim teşkilatı”, TTK m.367/1 hükmünde söz 
edilen ve yönetim kurulunun hazırlayıp çıkaracağı “iç yönerge”den farklıdır (Pulaşlı, 2012, 
s.585).  

 
Buna göre, yönetim kurulunun devredilemez görevleri arasında yer alan bankanın 

muhasebe düzeni, finansal denetimi ve planlaması; mevcut olması halinde, bağlı şirketlerin 
veya konzern hesaplarına ilişkin hususların, gözetim ilkelerinin tespiti ve şirket 
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organizasyonunun yapısına ilişkin bu düzenlemenin bir yönetim kurulu kararıyla alınması ve 
gerekli komite ve kurulların teşkilat şemasında gösterilmesi gerekir. Banka 
organizasyonunun yapısına ilişkin bu düzenlemenin bir yönetim kurulu kararıyla alınması ve 
karar defterine yazılması gerekir (Pulaşlı, 2012, s.585-586). 

 
Yönetim kurulunun, esas sözleşmede bir hüküm bulunması gerekmeksizin alacağı 

bir kararıyla hazırlayabileceği banka organizasyon şemasında bulunması gereken asgari 
hususlar şöyledir: 

1) Bankanın iç organizasyonuna ilişkin görev dağılımını gösterir insicamlı bir 
şemada, yönetim kadroları belirlenmeli, alt ve yan hiyerarşik kadro ve kurullar ile münferit 
kadrolardaki yetkililerin konu ve finansman alanlarına ilişkin görev ve yetkileri yer almalıdır. 

2) Her kadronun ve kurulların ayrıntılı görev ve yetkileri açıkça tanımlanmış ve tespit 
edilmiş olmalıdır. 

3) Özellikle raporlama sistemi ortaya konulmalıdır. Burada, banka yönetiminin 
yönetim kuruluna rapor verme yükümlülüğü periyodik olarak düzenlenmelidir (Pulaşlı, 2012, 
s.586).  

 
3.3.3. Muhasebe, Finans Denetimi ve Şirketin Yönetiminin Gerektirdiği Ölçüde, 

Finansal Plânlama İçin Gerekli Düzenin Kurulması 
 

TTK, yönetim kuruluna yönetim ile ilgili bazı düzenlerin kurulması görevini vermiştir. 
Bunlar, muhasebe, finans denetimi ve finansal planlama düzenleridir. Anılan düzenler, 
bankanın finansal yapısına ilişkin işlevlerdir (Tekinalp, 2013, s.209). 

 
Yönetim kurulu, bankanın finansmanından en üst derecede sorumlu organ olup, 

muhasebe düzenini, finansal denetimini ve planlamasını devamlı surette düzenlemek 
zorundadır (Pulaşlı, 2012, s.588-589).  

 
Muhasebe, bankanın dolayısıyla onun işletmesinin malvarlığı durumunun ve buna 

ilişkin işlem ve hareketlerin yansıtıldığı ticari defterler sistemidir. Bu sistemi fiziki veya 
elektronik ortamda tutulan hesaplarla gerçekleşir (Tekinalp, 2013, s.209; Tekinalp, 2012, 
s.129). Mevzuata uygun biçimde finansal tabloların (bilanço ve gelir tablosu) çıkarılması ve 
hazırlanması için gerekli düzenin kurulması da anılan görev ve yetkiye dahildir (Kırca ve 
diğerleri, 2013, s.547). Muhasebenin hangi ortamda tutulacağını da yönetim kurulu karara 
bağlar. Muhasebenin belirlenmesi ve programlanması, muhasebenin TTK 515’inci maddede 
öngörülen dürüst resim ilkesine göre belirlenmesini de içerir. “Düzenin kurulması” 
sözcüğünden de anlaşıldığı üzere, devredilemez olan “düzenin kurulması görevi”dir; yoksa 
muhasebenin tutulması devredilebilir ve yönetimin devri halinde bu husus açıkça ifade edilir 
(Pulaşlı, 2012, s.589). Hüküm, yönetim kuruluna defterleri bizzat tutmak ve finansal tabloları 
bizzat hazırlayıp çıkarmak görevini kesinlikle yüklemez. Hiç kuşkusuz, yönetim kurulu 
muhasebe düzeninin kurulmasında uzman kişilerden yararlanabilir. Hatta, kendisi bu 
husustaki bilgiye hiç veya yeterince sahip değilse, uzman kişilerden yararlanmak, özen 
borcunun bir gereğidir (Kırca ve diğerleri, 2013, s.548).  

 
Yönetim kurulu, finansal denetleme için gerekli düzeni kurmakla da yükümlüdür. Finans 

modern işletmeciliğin bir gerçeğidir ve büyüklük kriterine bağlı tutulamaz. Bankanın finans 
yönetiminin denetlenmesi, finansmanın nasıl, hangi kaynaklardan, hangi maliyetle 
sağlandığının; likiditenin, nakit akışının, nakit akışı ile borç vadelerinin uyumunun kontrol 
altında tutulmasını; finansman yükünün azaltılması, önlemlerin sonuçlarının 
değerlendirilmesini kapsar. Bankanın ihtiyacı olduğu halde finans denetimi yapacak iç 
denetim mekanizmasının kurulmaması, yönetim kurulunun sorumluluğunu gerektirir 
(Tekinalp, 2013, s.209-210; Tekinalp, 2012, s.129).  

 
Finansal planlama; bütçe ve onun değişik bir boyutu olan iş planının uygulanmasına 



Soner Altaş 

148 

ilişkin programlama ve likiditenin sağlanması ve güvence altına alınması faaliyetinin ve 
alınacak önlemlerin belirlenmesidir. Finansal planlama da TTK’da yönetim kurulunun görevi 
olarak öngörülmüş ve bu görevin devredilemeyeceği belirtilmiştir. Bütçe ve iş planı, büyük 
olsun küçük olsun banka için vazgeçilmez önemdedir. Çünkü finansla planlama yapmayan 
bir banka bütçenin kaynaklarını tespit etmemiş ve güvence altına almamış demektir 
(Tekinalp, 2013, s.210; Tekinalp, 2012, s.130). 

 
3.3.4. Müdürlerin ve Aynı İşleve Sahip Kişiler İle İmza Yetkisini Haiz Bulunanların 

Atanmaları ve Görevden Alınmaları 
 

Genel olarak, bankalarda, yönetim kurulunun yetki ve görevleri, içerden veya dışarıdan 
kişilere kısmen veya tamamen devredilebilmektedir (Pulaşlı, age, s.590).  

 
TTK “müdürler” kelimesi ile üst yöneticiler dahil müdürleri ifade etmiş ve bu sebeple bu 

nitelikteki müdürlerin atanmalarını yönetim kurulunun devredilemez yetkileri arasında 
saymıştır. Böylece, yönetim kurulu üst düzey yöneticilerini seçme sorumluluğunu taşıyacaktır 
(Tekinalp, 2013, s.210).  

 
Pulaşlı’ya göre, anonim şirketi, dolayısıyla bankayı temsile yetkili kişiler olarak sadece 

müdürler değil, aynı zamanda imzaya yetkili olan tüm kişiler ve bu arada ticari mümessil ve 
ticari vekiller de bu kapsama dahildir (Pulaşlı, 2012, s.590). Ancak, Tekinalp’e göre, her 
“müdür” sıfatını taşıyanın atanması ve görevden alınması TTK m.375/1-d kapsamında 
mütalaa edilemez. Zira, bu özellikle büyük bankalarda sorun meydana getirir. Bu nedenle, 
“üst düzey” ölçüsü büyüklükleri başta olmak üzere özellik ve niteliklerine göre banka 
temelinde belirlenir. Ayrıca, hükümdeki “müdürler”i, “şube müdürleri” ile, özellikle Bankacılık 
Kanunu’nda tanımı verilmiş olan müdürle de karıştırmamak gerekir. Çünkü, şube müdürleri, 
şubeyi yönetmek ve temsile etmekle görevli olup bankanın tümünü kapsayan bir yetkiyi haiz 
olmayan mevzii yöneticileridir (Tekinalp, 2013, s.211; Tekinalp, 2012, s.130-131). 

 
Nitekim, Bankacılık Kanunu’nun 3’üncü maddesinde, “yöneticiler”, bankanın yönetim 

kurulu, denetim komitesi ve kredi komitesi başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür 
yardımcıları ve imza yetkisine sahip mensuplarından; bölge müdürleri, şube müdürleri ve 
genel müdürlük merkez teşkilatında yer alan bölüm, kısım, grup ve bunlara eşdeğer isimler 
altında faaliyet gösteren birimlerin yöneticileri şeklinde oldukça geniş bir tanıma sahiptir. 

 
Bu bağlamda, Tekinalp’e göre, “imza yetkisini haiz kişi” ibaresi de dar yorumlanmalı ve 

iç ilişkide kalan imzalar ile elektrik, su, doğalgaz aboneliğine ilişkin belgeleri imzalamaya 
yetkili kişiler kapsam dışında tutulmalıdır (Tekinalp, 2013, s.211; Tekinalp, 2012, s.130-131). 
Anılan görüşlerin tamamına biz de katılmaktayız. 

 
3.3.5. Yönetimle Görevli Kişilerin, Özellikle Kanunlara, Esas Sözleşmeye, İç 

Yönergelere ve Yönetim Kurulunun Yazılı Talimatlarına Uygun Hareket Edip 
Etmediklerinin Üst Gözetimi 

 
Üst gözetim, yönetimin tüm yetkilerini kanunlara, idari tasarruflara, bankanın esas 

sözleşmesine, kural ve talimatlara uygun olarak kullanıp kullanmadığının iç denetim 
sistemince izlenmesi ve denetlenmesi; bir anlamda kendi kendini gözetimidir (oto-gözetim). 
Bu görev, en geniş anlamda hukukilik incelemesi olarak düzenleyici (normatif) bir görevdir 
(Tekinalp, 2013, s.212; Tekinalp, 2012, s.131).  

 
Üst düzeyde yönetimin bir parçası olan, onunla bağlantısı bulunan bu gözetim, yönetim 

kurulunun temel görevlerindendir. Ancak bu sayede yöneticilerin iş ve işlemlerinin hukuka ve 
şirketin çıkarlarına uygunluğu sağlanabilir. Gözetim, üst gözetimle sınırlıdır; günlük iş 
akışının, münferit iş ve işlemlerin gözetimi, yani günlük gözetim, üst gözetime dahil değildir 
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(Kırca ve diğerleri, 2013, s.560).  
 
3.3.6. Pay, Yönetim Kurulu Karar ve Genel Kurul Toplantı ve Müzakere 

Defterlerinin Tutulması, Yıllık Faaliyet Raporunun ve Kurumsal Yönetim Açıklamasının 
Düzenlenmesi ve Genel Kurula Sunulması, Genel Kurul Toplantılarının Hazırlanması ve 
Genel Kurul Kararlarının Yürütülmesi 

 
Ticari defterler yanında yönetim kurulu karar, genel kurul toplantı ve müzakere ve 

nihayet pay defterinin tutulması; yıllık faaliyet raporunun, kurumsal yönetim açıklamasının 
düzenlenip genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul 
kararlarının yürütülmesi yönetim görevi kapsamındadır. Ticari defterlerin tutulması, yani 
muhasebenin yürütülmesi yönetim kurulunun devredemeyeceği görevlerindendir. Bu konuda 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın ortak tebliği olan Ticari Defterlere İlişkin 
Tebliğ uygulanır. Söz konusu görev bir taraftan defterlerin muhasebenin temeli olmaları 
sebebiyle düzen içinde tutulmalarıyla, diğer taraftan hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesiyle 
ilgilidir. Hüküm yönetim kurulunun özen borcu ile de sıkı ilişki içindedir ve sorumluluk 
doğuran kaynaklardan biridir (Tekinalp, 2013, s.212; Tekinalp, 2012, s.131). 

   
3.3.7.Borca Batıklık Durumunun Varlığında Mahkemeye Bildirimde Bulunulması 
 
Sermayenin kaybı ve borca batıklık, bankanın varlığı için hayati önemde olduğundan 

ve bu olumsuz durumda yönetim kuruluna gerekli önlemleri almak ve genel kurula iyileştirici 
önerilerde bulunmak, nihayet gereğinde bankanın kötü finansal durumunu mahkemeye 
bildirip, iflasın ertelenmesini istemek görevleri düştüğünden, devredilemez niteliktedir 
(Tekinalp, 2013, s.212; Tekinalp, 2012, s.131).  

 
3.4. Yönetim Yetkisinin Üyelere veya Üçüncü Şahıslara Devri 
 
Anonim şirket olan bankalar, kural olarak, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil 

olunur. “Kurul organ” olması noktasında, “yönetim görev ve yetkisi” kurul olarak icra edilir. Bu 
manada, bankanın yönetimi ve temsili –devredilmediği takdirde- yönetim kurulunun tüm 
üyelerine aittir (TTK, m.367/f.2).  

 
Bir diğer deyişle, banka, “iş sahibi” konumunda olan yönetim kurulu tarafından yönetilir. 

Bu yönetim görevinin kapsamına genel olarak, “banka işlerinin çevrilmesi” ve “bankanın 
amacına ulaşılması için gerekli kararların alınması” girer. Bankanın amacına ve hedeflerine 
ulaşması için zorunlu olan bu görevlerin yerine getirilmesi doğrudan doğruya yönetim 
kuruluna aittir ve bunların icrası için, yönetim kurulunun toplantı yapıp karar almasına da 
gerek yoktur (Pulaşlı, 2012, s.596-597).    

 
Bununla birlikte, TTK’nın m.367/1 hükmü, yönetim kuruluna, bankanın yönetimini, bir 

veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya yönetim kurulu üyesi olması şart olmaksızın üçüncü 
bir kişiye ya da kişilere devretme imkanı getirmektedir. 

  
Diğer bir ifadeyle, yeni TTK’da yönetim kurulu, yönetim haklarıyla temsil yetkilerini 

muhakkak kendisi kullanmak zorunda değildir; gereğinde devredilebilen yetkilerini tamamen 
devredip, bir gözetim organı olarak çalışabilme olanağına sahiptir. Dolayısıyla, TTK sistemi, 
yönetim kurulunun Alman hukukundaki iki organlı sistemine göre oluşturulmasına kısmen de 
olsa olanak vermekte ve yönetim kurulu üyelerini, Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan, 
yönetim ve temsil hakkını haiz olan (intern, executive) ve haiz olmayan (extern, non-
executive) üyeler ayrımına tabi tutmaya da elverişli bulunmaktadır (Pulaşlı, 2012, s.614).    
 

Yönetimin devri demek, yönetiminin yürütülmesinin (devredilemez ve vazgeçilemez 
görev ve yetkiler hariç olmak üzere), yani yönetim kurulunun aldığı kararların uygulanmasının 
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ilgililere bırakılması değil, doğrudan işlevinin, yani karar alma yetkisinin bir veya birkaç 
yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere bırakılması demektir (Tekinalp, 2013, s.212-
213; Kırca ve diğerleri, 2013, s.592). 

 
Yönetimin devri, “kısmen” veya “tamamen” olabilir11. Bir başka deyişle, yönetim kurulu, 

bankanın yönetimini tümüyle yukarıda sayılan kişilere devredebileceği gibi, bir kısmını da 
devredebilir. Her iki halde de, yönetimi devralanlar, yani delegeler organ konumunu alırlar 
(Tekinalp, 2013, s.219). Yönetimin bu anlamda devri, organsal işlevin devridir. Devir, kural 
olarak temsil yetkisinin devrini içermez. Bunun için temsil yetkisinin 370’inci maddeye göre 
ayrıca veya aynı işlemde açıkça belirtilmek suretiyle devri gerekir. Bu konuya birazdan 
değinilecektir. 

 
Yönetim kısmen veya tamamen bir veya daha fazla yönetim kurulu üyesine 

devredilmişse, yönetimi bu şekilde devralan üyeler çift şapkaya sahip olurlar. Delegeler, bir 
taraftan yönetim kurulu üyesi sıfatıyla devredilemeyen görev ve yetkileri haiz ve 
sorumludurlar, diğer taraftan da devredilmiş olan görev ve yetkiler dolayısıyla görevli, yetkili 
ve sorumludurlar (Tekinalp, 2013, s.219). 

 
Yönetimin üçüncü kişiye devri ise iki şekilde anlaşılabilir. İlk olarak, yönetim, yönetim 

kurulu üyesi olmayan ancak bankada görev sahibi bir kişiye (örneğin; genel müdüre veya 
müdürlere) devredilebilir; ikinci olarak da şirket dışından bir üçüncü kişiye devredilebilir 
(Tekinalp, 2013, s.220).  

 
3.5. Murahhas Üye 

 
Yönetim bahsine girmişken murahhas üye kavramına da kısaca değinmek gerekir. 

ETK’nın 319/2 hükmünde yer alan “murahhas” ve “murahhas müdür” kelimelerini ifade ettiği 
kişi hem temsil yetkisi hem de idare işleri kendisine devredilmiş olan kişiyi tanımlamaktaydı. 
Bu yönüyle, murahhasa veya murahhas müdüre yapılan devir, hem idare hakkının hem de 
temsil yetkisinin devredildiği anlamına gelmekteydi. Oysa, TTK sisteminde sadece 
“yönetim”in devredildiği kişi artık “murahhas” değildir; böyle adlandırılamaz. TTK’ya göre bir 
kişinin murahhas olabilmesi için ona hem yönetim işlevi hem de temsil yetkisi devredilmelidir. 
Zira, murahhasın ve delegenin amaca uygun çalışabilmesi için yönetim işlevinin de –kısmen 
veya tamamen- devredilmiş olması icap eder (Tekinalp, 2013, s.220). Ancak, Kırca, bu 
hususta bir terminoloji sorunu bulunduğu görüşündedir (Kırca ve diğerleri, 2013, s.594-596).    

 
TTK’nın m.370/2 hükmü uyarınca, yetkinin devredildiği üye “murahhas üye”, yönetim 

kurulu üyesi olmayan (üçüncü) kişi ise “murahhas müdür” olarak isimlendirilir (Kırca ve 
diğerleri, 2013, s.628).  

 
Tekinalp’in, Arslanlı’dan esinlenerek belirttiği görüşe göre, “devir”, yani delegasyon, 

yetkili organın, münhasıran kendisi tarafından yerine getirilmesi gereken görev ve yetkiler 
dışında kalan görev ve yetkileri, kısmen veya tamamen başkasına bırakması, bu kişinin de 
kendisine bırakılan görev ve yetkiler için onun yerine kaim olması, bırakanın ise o görev ve 
yetkiler bakımından “görevsizleşmesi-yetkisizleşmesi” ve “sorumsuzlaşması” demektir 
(Tekinalp, 2013, s.218-219). 

 
3.6. Yönetimin Devrinin Temsil Yetkisinin Devri Sonucunu Doğurmaması 

 
Yönetimin devri, temsil yetkisinin de devredilmesi sonucunu doğurmaz. Yönetim ya bir 

ya da birkaç yönetim kurulu üyesine veya bir üçüncü kişiye yahut kişilere devredilebilir. 
Temsil yetkisi TTK’nın m.370/2 hükmüne göre ayrıca devredilmemişse, yönetimin devri ile 
temsil yetkisi de devredilmiş olmaz; TTK böyle bir karine koymamıştır (Tekinalp, 2013, 
s.214). 
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Ancak, yönetimin devriyle birlikte temsil yetkisinin devri mecburiyeti bulunmamakla 
beraber, şu da bir gerçektir ki, birçok durumda, alınan kararın icrası için temsil yetkisinin 
kullanılması gerekebileceğinden, doğal ve amaca uygun olanı, yönetim yetkisiyle birlikte 
temsil yetkisinin de devredilmesi yahut temsil yetkisi devredilirken aynı zamanda yönetim 
yetkisinin de devredilmesidir (Kırca ve diğerleri, 2013, s.594). 

  
3.7. Yönetimin Devrinin Maddi Şartları 
 
TTK’ya göre yönetimin devredilebilmesi için üç şartın bir arada gerçekleşmesi 

gerekir: 
1) Esas sözleşmede yönetimin devrine ilişkin bir hüküm bulunmalıdır. 
2) Devir, devir sonucu yönetimin alacağı durumu düzenleyen, yani kimin kime bağlı 

olacağını ve görev alanlarıyla tanımlarını gösteren özel bir iç yönerge bağlamında 
yapılmalıdır. 

3) Devir bir yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilmeli ve bu karar esas sözleşmeye 
uygun olmalıdır (Tekinalp, 2013, s.213; Tekinalp, 2012, s.132). 

 
Dolayısıyla, banka yönetiminin devri için, evvela banka esas sözleşmesinde “yönetimin 

kısmen veya tamamen devredilebileceğine” dair bir hükmün12 bulunması, bulunmuyor ise de 
bu yönde bir hüküm tesis edilmesi gerekir (TTK, m.367/f.1). Bu hususta sadece genel kurul 
kararı almak yeterli olmaz. Tekinalp’e göre, esas sözleşmeye konulacak hükmün “yönetim 
devredilir veya devredilebilir” söylemini veya benzer bir lafzı kullanmış olması yeterlidir; 
ayrıntılı bir cümleye ihtiyaç yoktur (Tekinalp, 2013, s.214). Biz de bu görüşe katılmaktayız. 

 
Anılan esas sözleşme hükmü yanında, banka yönetimini düzenleyen bir iç yönergenin de 

yönetim kurulu tarafından hazırlanıp uygulamaya konması gerekir. Bu yönergede; bankanın 
yönetimi için gerekli olan görevler tanımlanır ve yerleri gösterilir, özellikle de kimin kime bağlı 
ve bilgi sunmakla yükümlü olduğu belirtilir (TTK, m.367/f.1). Yönerge, pazarlamayı, 
muhasebenin yapısını, işleyişini, görev tanımlarıyla şemasını içerir; “yönetimi” bir bütün halinde 
düzenler. Yönergede örgüt şemasının verilmesi yeterli değildir; karar ve atama yetkileri ile 
işletmenin teknik, ticarî ve hukukî açıdan yönetimine ilişkin esasları da içermelidir. Bu tasarruf 
murahhasların yetki alanlarının da açıkça belirlenmesinde önem kazanır. Örgütlenme 
yönergesinin tescil ve ilânı gerekli değildir. Ancak, düzenleme bu yönergenin kim tarafından 
karara bağlanacağına ilişkin bir açıklığı içermemektedir. Bu yönergeyi genel kurul veya yönetim 
kurulu onaylayabilir. Bu onay hiçbir organ açısından o organa özgülenmiş ve 
devredilemeyecek bir yetki taşımaz. Devir, esas sözleşmede açıkça öngörüldüğüne göre, devir 
yönergesi bakımından gerekli esas sözleşmesel dayanak sağlanmış demektir. Önemli olan 
devirdir. Bu da esas sözleşmede öngörülen bir hükümle, “meşruiyet” temelini kazanmış 
olmaktadır. Teşkilât yönergesi bu devri uygulamaya ilişkin hükümlerini göstermesi bakımından 
önemlidir (Komisyon Raporu). Bu iç yönergeler yabancı ülkelerde yaygındır ve yönetim kurulu 
dahil tüm banka mensupları bu yönergelere uyarlar. Nitekim, Türkiye’de de bankalar ile büyük 
şirketler benzer bir uygulama içindedir (Tekinalp, 2013, s.215). 

  
Yönetim kurulu, talep edilmesi halinde, pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini 

ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir 
(TTK, m.367/f.1). Yönerge hakkında bilgi verilmesi konusunda kanun pay sahipleriyle alacaklılar 
arasında bir fark yapmıştır. Pay sahiplerinin bu hususta “korunmaya değer menfaat”leri 
bulunduğuna ilişkin güçlü bir karine vardır. Alacaklılarda böyle bir karine mevcut değildir. Bu 
sebeple, yönetim örgütü hakkında pay sahipleri bilgilendirilmelidir. Alacaklılar ise korunmaya 
değer menfaatleri bulunduğunu ikna edici bir şekilde ortaya koyarlarsa bilgilendirilirler. Menfaatin, 
istenen konu ve olgu ile ilgisi de göz önüne alınmalıdır. Sorumluluk davalarında ve iflâsta pay 
sahipleri ile alacaklıların menfaati somutlaşır. Bilgi verme yükümü yönergenin bir kopyasının 
verilmesini zorunlu kılmaz. Ayrıca haklı sebeplerin varlığında (meselâ, bir alacaklının açtığı bir 
davada bu yönergeden bir rakibin yararlanması olasılığının bulunması gibi) talebin reddedilmesi 
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de mümkündür (Komisyon Raporu). 
 
Bu noktada bir hususu belirtmekte fayda görülmektedir. “İç yönerge“ mecburiyeti, 

sadece yönetim kurulunun bankayı yönetme görevine ilişkindir. Yoksa, bankanın temsili için 
–bankayı temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya bankaya hizmet akdi ile bağlı 
olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarının temsil ile 
görevlendirilmesine dair istisna hariç- böyle bir yönerge zorunluluğu bulunmamaktadır. 
Şirketin temsil edilmesi ilerleyen bölümlerde detaylı olarak açıklanacaktır.  

 
3.8. Yönetim Kurulunun Ticarî Mümessil ve Vekil Atama Yetkisi  
 
TTK’nın 368’inci maddesine göre, banka yönetim kurulu, ticarî mümessil ve ticarî vekiller 

atayabilir. Yönetim kuruluna yasa ile tanınan bu yetki devredilemez niteliktedir. Nitekim, TTK’nın 
375’inci maddenin (d) bendinden “müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz 
bulunanların atanmaları ile görevden alınmaları”nın yönetim kurulunun devredilemez ve 
vazgeçilemez görev ve yetkilerinden olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Yönetimin 367’nci maddeye 
göre devredilmiş olması da, yönetim kurulunun söz konusu yetkisini ortadan kaldırmaz  
(Komisyon Raporu). 

 
3.9. Yönetim Kurulunun Temsil Yetkisi ve Bu Yetkinin Devri 
 
Banka, yönetim kurulu tarafından temsil edilir. Bu hüküm, üçüncü kişilerle tek, iki veya 

çok taraflı hukuki işlemler yapılmasını, taahhütler verilmesini, bankanın mahkemelerde, 
Devlet kurum ve kuruluşlarında, yani en geniş anlamı ile dış ilişkilerde temsil edilmesini ifade 
eder (Tekinalp, 2013, s.221). 

 
Buna karşılık, yönetim kuruluna tanınan bu temsil yetkisi devredilebilir. Temsil 

yetkisinin devri, yönetim kurulunun bu yetkisinin bir veya daha fazla yöneticiye devredilmesi 
demektir. Yönetimin devredilmesinden farklı olarak, temsil yetkisini devralan “murahhas” 
sıfatını almaktadır (Tekinalp, 2013, s.221).  

 
Dolayısıyla, yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya 

müdür olarak üçüncü kişilere de devredebilir. Ancak, TTK, bu durumda “en az bir yönetim 
kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması”nı şart koşmuştur (TTK, m.370/f.2). TTK’nın bu 
düzenlemesi, esasında, ETK’nın 319’uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmünün tekrarıdır13. 
Anılan düzenleme, ayrıca TTK’nın 367’nci maddesi gereği devredilebilen yönetim hakkını 
temsil yetkisi ile tamamlamak amacıyla öngörülmüştür.  

 
Dolayısıyla, yönetim kurulu, bankayı temsil etme noktasında, varsa bir ya da birden fazla 

murahhas azayı ya da genel müdürü görevlendirebilir. Yönetim kurulu, yukarıda belirtilen 
temsilciler dışında, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya bankaya hizmet akdi 
ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. 
Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367’nci maddeye göre hazırlanacak iç 
yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge 
ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Bu şekilde yetkilendirilen ticari vekil veya 
diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, bankaya ve üçüncü 
kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur14 (TTK, 
m.371/f.7)15. 

 
Konuyla ilgili olması bakımından, ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarına kısaca 

değinilmesi faydalı olacaktır. Ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarına ilişkin hükümlere 6098 
sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 551 ve devamı maddelerinde yer verilmiştir. Bu nedenle, 
anılan müesseselere Ticaret Kanunu'nda ayrıca yer verilmemiştir. TTK’nın birinci 
maddesinde “Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 
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ayrılmaz bir parçasıdır.” denilmiş, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 646'ncı maddesinde 
ise “Bu Kanun, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun Beşinci Kitabı olup, 
onun tamamlayıcısıdır.” hükmüne yer verilmiştir. Dolayısıyla, temsil ile ilgili olarak 4721 sayılı 
Türk Medeni Kanunu (TMK) ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK)’nun temsil ile ilgili 
hükümlerinin dikkate alınması gerekir. Türk Medeni Kanunu’nun 49 ve 50'nci maddelerine 
göre; tüzel kişiler, kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla, fiil 
ehliyetini kazanırlar ve iradelerini organları aracılığıyla kullanırlar. Organlar, hukukî işlemleri 
ve diğer bütün fiilleriyle tüzel kişiyi borç altına sokarlar (TMK, m.50/f.2). Tüzel kişiliğe sahip 
olan anonim şirketler fiil ehliyetlerini organları vasıtasıyla kullanırlar. Hukuk sistemimize göre, 
organın iradesi, bizzat tüzel kişinin iradesi hükmündedir ve onun tarafından beyan olunmuş 
gibi sonuçlar meydana getirir. 

 
Yeri gelmişken, Türkiye Noterler Birliği’nin noterlere gönderdiği 26/06/2013 tarihli ve (6) 

sayılı Genelgede avukatların ticari vekil olarak değerlendirildiği, anonim şirketlerde, 
dolayısıyla bankalarda; mülga 6762 sayılı Kanunda karşılığı bulunmayan 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu’nun 368'inci maddesinin, “Yönetim kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller 
atayabilir.” hükmünü içermesi, 375'inci maddesinin de yönetim kurulunun bu görev ve 
yetkisini devredemeyeceğini öngörmesi nedeniyle ticari vekillerin yönetim kurulu tarafından 
atanmasının icap ettiği, bu nedenle bankaların ticari vekilleri ile ilgili olarak noterliklerde 
düzenlenecek vekaletnamelerde, mutlaka yönetim kurulunun kararının aranması ve Noterlik 
Kanununun 79'uncu maddesi hükmüne göre dayanak olarak işleme eklenmesi gerektiği 
yönünde görüşünün olduğunu belirtmekte fayda vardır. 

 
Ticari vekiller veya diğer tacir yardımcıları, banka yönetim kurulunun izni olmaksızın, 

doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, kendilerinin ya da bir üçüncü kişinin hesabına işletmenin 
yaptığı türden bir iş yapamayacakları gibi, kendi hesaplarına bu tür işlemleri üçüncü kişilere de 
yaptıramazlar. Buna aykırı davranırlarsa banka yönetim kurulu, aralarındaki hukuki ilişkiden 
doğan hakları saklı kalmak kaydıyla, uğradığı zararın giderilmesini isteyebileceği gibi, bunun 
yerine, ticari vekilin veya diğer tacir yardımcısının kendi hesabına yaptığı veya üçüncü kişilere 
yaptırdığı işlerin kendi hesabına yapılmış sayılmasını ve bu işler dolayısıyla aldıkları ücretin 
verilmesini veya aynı işlerden doğan alacağın devredilmesini isteyebilir (TBK, m.553). 

 
Yönetim kurulu, ticari temsilcilerin, ticari vekillerin ve diğer tacir yardımcılarının 

yetkilerini, aralarındaki hizmet, vekâlet, ortaklık ve benzeri sözleşmelerden doğan hakları 
saklı kalmak koşuluyla, her zaman geri alabilir. Ancak, bankanın fiil ehliyetini kaybetmesi 
(örneğin; yönetim organının toplanamaması, gerekli yetersayıyı yitirmesi gibi nedenlerle 
yokluğu), ticari temsilcilerin, ticari vekillerin ve diğer tacir yardımcılarının yetkisini sona 
erdirmez (TBK, m.554). 

 
3.10.  Temsilcilerin Tescil ve İlanı 
 
TTK’nın 373’üncü maddesinin birinci fıkrasında “Yönetim kurulu, temsile yetkili kişileri 

ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, tescil ve ilân 
edilmek üzere ticaret siciline verir.” denilmektedir. Bu itibarla, yönetim kurulu, bankayı temsile 
yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir bir karar almak ve bu kararın noterce 
onaylanmış suretini, tescil ve ilân edilmek üzere ticaret siciline vermek zorundadır. Anılan 
fıkra, ETK’nın 323’üncü16 maddesinden alınmış, ancak bankanın kabul ettiği imza düzenini 
belirtmek amacıyla “ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onanmış suretini” 
ibaresi eklenmiştir. Çünkü, ETK’nın 323’üncü maddesinin birinci cümlesi, yönetim kurulunun 
temsile yetkili kişilerinin bu hususu sicile bildireceğini belirtmekle birlikte, anılan maddenin 
ikinci cümlesi birinci cümleden bağımsız, pek de anlam taşımayan bir hüküm konumunda 
kalmakta ve burada yazılı metinden neyin tescil edileceği anlaşılmamaktaydı. (Kom. Raporu). 

 
Yönetim kurulu, ayrıca, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya bankaya 
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hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak 
atayabilir. Bu şekilde yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil 
ve ilan edilir (TTK, m.371/f.7). 

 
Diğer yandan, TTK’nın 373’üncü maddesinin ikinci fıkrasında “Temsil yetkisinin ticaret 

sicilinde tescilinden sonra, ilgili kişilerin seçimine veya atanmalarına ilişkin herhangi bir 
hukukî sakatlık, şirket tarafından üçüncü kişilere, ancak sakatlığın bunlar tarafından 
bilindiğinin ispat edilmesi şartıyla ileri sürülebilir.” denilmiştir. Anılan hüküm yeni olup, temsile 
yetkili kişilerin seçimlerine ve atanmalarına ilişkin hukukî sakatlıkların üçüncü kişilere karşı 
ileri sürülemeyeceği, sürülebilmesi için hukukî sakatlığın onlar tarafından bilindiğinin 
ispatlanması gerektiği kuralını getirmektedir. Hukukî sakatlık ne kadar ağır olursa olsun 
bunun üçüncü kişiye karşı ileri sürülememesi, üçüncü kişiye izleyemeyeceği, 
belirleyemeyeceği ve yargılayamayacağı bir yükümlülük yüklenmesini engellemek ve işlem 
güvenliği ile adaleti sağlamak amaçlarına yöneliktir (Komisyon Raporu).  

 
3.11.  Temsilde Kullanılacak İmzanın Şekli 
 
Bankanın temsil edilebilmesi için bu yetkinin kullanılması gerekir. Temsil yetkisinin 

kullanılması, kısaca bankanın imzasının atılması demektir. Banka bir tüzel kişi olduğu için, 
onun imzası, bankanın ticaret unvanı (kaşe) altında imzaya yetkili kimselerin imzalarının 
atılması suretiyle gerçekleşir (Tekinalp, 2013, s.221). 

 
Banka tarafından düzenlenecek belgelerde “bankanın merkezinin”, “sicile kayıtlı olduğu 

yerin” ve “ticaret sicili numarası”nın gösterilmesi zorunludur. Banka adına imza atmaya yetkili 
olanlar ise, şirketin unvanı altında imza atarlar (TTK, m.372).  

 
TTK m.372/f.1’de “40. maddenin ikinci fıkrası hükmünün saklı” olduğu belirtilmiştir. 

TTK’nın 40’ıncı maddesine göre ise; 
 
 Bankanın açıldığı günden itibaren onbeş gün içinde, bankanın ve seçilen ticaret 

unvanının, banka merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilân ettirilmesi (TTK, 
m.40/f.1),  

 
 Ticaret unvanı ile birlikte banka adına imzaya yetkili kimselerin imzalarının notere 

onaylattırılarak ticaret sicili müdürlüğüne verilmesi ya da banka adına imza atmaya yetkili 
kişinin/kişilerin, bankanın ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı, noter onayı şartı 
aranmaksızın ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda yazılı beyanda bulunmak 
suretiyle vermesi (TTK, m.40/f.2), 

 
 Merkezi Türkiye’de bulunan bankaların şubelerinin bulundukları yerin ticaret 

siciline tescil ve ilân olunması, ticaret unvanı ile birlikte şube adına imzaya yetkili kimselerin 
imzalarının notere onaylattırılarak ticaret sicili müdürlüğüne verilmesi (TTK, m.40/f.3), 

 
 Merkezleri Türkiye dışında bulunan bankaların Türkiye’deki şubelerinin, kendi 

ülkelerinin kanunlarının ticaret unvanına ilişkin hükümleri saklı kalmak şartıyla, yerli ticarî 
işletmeler gibi tescil olunması, bu şubeler için yerleşim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili bir 
ticarî mümessil atanması, bankanın birden çok şubesi varsa, ilk şubenin tescilinden sonra 
açılacak şubeler yerli ticarî işletmelerin şubeleri gibi tescil olunması (TTK, m.40/f.4) 
 
gerekmektedir.  
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3.12. Bankayı Temsil Yetkisinin Kapsam ve Sınırları 
 
TTK’nın temsil yetkisinin kapsam ve sınırlarına ilişkin 371’inci maddesi esas olarak 

ETK’nın 321’inci maddesinden alınmış17, ancak TTK ile birlikte “ultra vires“ kuralının 
kaldırılması nedeniyle yeni hükümlere de yer verilmiştir.  

 
TTK’nın 371’inci maddesinin birinci fıkrasında, “Anonim şirketi temsile yetkili olanlar, 

şirketin amacına ve işletme konusuna giren her tür işleri ve hukukî işlemleri, şirket adına 
yapabilir ve bunun için şirket unvanını kullanabilirler.” denilmektedir. Anılan fıkra temsile 
yetkili olan kişilerin yapabilecekleri iş ve işlemlerin şirketin rücû edebilmesi ve edememesi 
yönünden sınırını göstermektedir. Ultra vires kuralı kalktığı için, artık bankanın hak ehliyetinin 
sınırını işletme konusu çizmemektedir. Bankanın hak ehliyetinin değil, imza yetkilisine rücû 
edeceği veya edemeyeceği sınırı, bankanın amacı ve işletme konusu belirler. Esas 
sözleşmenin konu hükmüne aykırı işlemlerle bu sınırın aşılması halinde bankanın rücu hakkı 
vardır. Başka bir deyişle, bankanın amacı ve işletme konusu dışında yapılan işlemlerde 
üçüncü kişiye karşı banka sorumludur; ancak, sınırı aşan temsil yetkisini haiz kişiye karşı 
banka rücu talebinde bulunabilir. Bu manada, temsil yetkisinin kapsamı, “bankanın amacına 
ve işletme konusuna” giren her çeşit işler ve hukukî işlemlerdir (Komisyon Raporu). 

 
Temsile yetkili olanların, her zaman için temsil kapsamı dışına çıkması ve şirketin işletme 

konusu dışındaki işlemlerde bulunması olasıdır. Kanun, bu durumda, yani “temsile yetkili 
olanların, üçüncü kişilerle, işletme konusu dışında yaptığı işlemler”in de bankayı bağlayacağına 
hükmetmiştir. Ancak, üçüncü kişilerin, işlemin işletme konusu dışında bulunduğunu bilmesi 
veya durumun gereğinden bilebilecek durumda bulunması ve bu hususun ispat edilmesi 
halinde, yapılan işlem bankayı bağlamayacaktır. Buna karşılık, banka esas sözleşmesinin ilân 
edilmiş olması, bu hususun ispatı açısından, tek başına yeterli delil kabul edilmeyecektir (TTK, 
m.371/f.2). Çünkü, bankanın amaç ve konusunda sicil müspet işlevini icra etmez; yani ilân 
edildiği için üçüncü kişi bankanın amaç ve konusunu bilmek zorunda değildir (Komisyon 
Raporu). 

 
Bir diğer deyişle, temsil yetkisi dışa dönük olduğundan, daha çok üçüncü kişilerin 

menfaatleriyle ilgilidir. Bu nedenle, içerik itibariyle temsil yetkisinin bölünmesi veya 
sınırlandırılması mümkün ise de, bunun ticaret siciline tescil ve ilanı mümkün değildir; edilse 
dahi, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez. Örneğin, yönetim kurulu üyelerinden 
(A)’nın ancak 1.000.000 TL’ye kadar işlem yapma yetkisi olduğu, (B)’nin ise sadece teknik ve 
ticari işlerle ilgili sözleşmeler yapabileceği şartı konulamaz. Konulsa ve sicile tescil ve ilan 
edilse dahi, iyi niyetli üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez. İçerik itibariyle temsil yetkisinin 
sınırlandırılması iç ilişkide hüküm ifade eder ve bu temsil yetkisine sahip olanlar için bir talimat 
niteliği taşır (Pulaşlı, 2012, s.618-619).   

 
Banka adına yapılan işlemlerin, zaman zaman banka esas sözleşmesine yahut genel 

kurul kararına aykırı olması da mümkündür. Ancak, temsile yetkili kişiler tarafından yapılan 
işlemin esas sözleşmeye veya genel kurul kararına aykırı olması, iyiniyet sahibi üçüncü 
kişilerin o işlemden dolayı şirkete başvurmalarına engel değildir (TTK, m.371/f.4). Kanuna ve 
esas sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıyla bankanın, temsile yetkili olanlara rücû hakkı 
saklıdır (TTK, m.371/f.1).  

 
Temsil yetkisinin sınırlandırılması, genel kaide olarak, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere 

karşı hüküm ifade etmez. Ancak, temsil yetkisi, sadece merkezin veya bir şubenin işlerine 
özgülenmiş veya merkez ile şube tarafından birlikte kullanılması kararlaştırılmış ve de bu 
hususlar tescil ve ilân ettirilmiş ise, bu sınırlamalar geçerli olacaktır (TTK, m.371/f.3). Bir 
başka deyişle, tescil ve ilan edilen bu sınırlamalar, iyiniyet sahibi olsalar dahi, üçüncü kişilere 
karşı hüküm ifade eder.  
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Temsile veya yönetime yetkili olanların, görevlerini yaptıkları sırada işledikleri haksız 
fiillerden banka sorumludur (TTK, m.371/f.5). Ancak, bankanın rücû hakkı saklıdır. 

 
Yönetim kurulu, ayrıca, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya bankaya 

hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları 
olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367’nci maddeye göre 
hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı 
zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Bu şekilde 
yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu 
kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu 
müteselsilen sorumludur18 (TTK, m.371/f.7). 

 
4.   Banka Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkisi Dışında Kalan Konular 
 
TTK, organlar arasında işlevlerin ayrılığı ilkesini kabul etmiştir. Bir başka deyişle, 

TTK’nın getirdiği bu yeni düzenleme ile organlar arasında işlev ayrımı yapılmış ve her iki 
organa da devredilemez birtakım görev ve yetkiler verilmiştir. Ayrıca, TTK’nın 391’inci 
maddesinde “diğer organların devredilemez yetkilerine giren ve bu yetkilerin devrine ilişkin” 
yönetim kurulu kararlarının batıl olacağı açık bir şekilde vurgulanmıştır. 

 
Dolayısıyla, banka genel kurulu, yönetim kuruluna ait devredilemez yetkileri kendisine 

çekemeyeceği gibi, banka yönetim kurulu da genel kurulun yetkilerini yüklenemez. TTK’nın 
408’inci maddesinin ikinci fıkrasında, banka genel kurulunun devredemeyeceği görev ve 
yetkiler şu şekilde sayılmıştır: 

 
a)  Esas sözleşmenin değiştirilmesi. 
b) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve 

prim gibi haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları. 
c) Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile görevden alınması. 
d) Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr 

payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra 
katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması. 

e) Kanunda öngörülen istisnalar dışında bankanın feshi. 
f) Önemli miktarda banka varlığının toptan satışı. 
 

Ancak, genel kurulun devir ve terk edemeyeceği yetkiler sayılanlarla sınırlı değildir. 
Zira, TTK’nın muhtelif maddeleri ile genel kurula verilen görev ve yetkiler de bulunmaktadır. 
Nitekim, 408’inci maddede bu husus dikkate alınmış ve “çeşitli hükümlerde öngörülmüş 
bulunan devredilemez görevler ve yetkilerin” saklı olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, 28/11/2012 
tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul 
Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 30’uncu maddesinde, genel kurulun devredemeyeceği 
görev ve yetkilerden bazılarına toplu bir şekilde yer verilmiştir. Bahsi geçen Yönetmelik 
maddesine göre, banka genel kurulu aşağıda yazılı olan görev ve yetkilerini başka bir organa 
veya kişilere devredemez: 

 
a)   Esas sözleşmenin değiştirilmesi. 
b) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görevden alınması ile ücret, huzur hakkı, 

ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve ibraları hakkında karar verilmesi. 
c) Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi. 
ç) Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna, yıllık kâr üzerinde 

tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya 
dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması. 

d) Kanunda öngörülen istisnalar dışında bankanın sona ermesine ve tasfiyeden 
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dönülmesine karar verilmesi. 
e) Önemli miktarda banka varlığının toptan satışı. 
f) Esas sözleşme ile görev süreleri belirlenmemiş ise yönetim kurulu üyelerinin üç yılı 

aşmamak üzere görev sürelerinin belirlenmesi. 
g) Aksi kanunlarda öngörülmedikçe; her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa 

dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, 
alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması veya bu 
hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi19. 

ğ) Birleşme, bölünme, tür değiştirme kararlarının alınması. 
h) Hakimiyet sözleşmesinin onaylanması. 
ı) Genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin iç yönergenin onaylanması veya 

değiştirilmesi. 
i) Sermayenin azaltılmasına ilişkin yönetim kurulunca hazırlanan raporun 

onaylanması. 
j) Bankanın tescil tarihinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın esas 

sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin 
yapılmış sözleşmelerin onaylanması. 

 
Bu açıdan bakıldığında, banka yönetim kurulu alacağı karar ile banka esas 

sözleşmesini değiştiremez; üyelerin bankadan alacağı ücreti veya huzur hakkını 
belirleyemez; istisnalar dışında denetçiyi seçemez; kâr dağıtamaz; şirketi feshedemez, 
birleşme, bölünme, tür değiştirme işlemi yapamaz. Bu türden bir karar aldığı takdirde TTK’nın 
391’inci maddesi uyarınca, anılan kararlar genel kurulun devredilemez yetkilerine 
girdiğinden, alınan yönetim kurulu kararı batıl sayılır ve hüküm doğurmaz (Altaş, 2014a, 
s.227). 

 
5. Banka Yönetim Kurulu Karar Defterinin Tutulması, Onaylatılması ve 

Saklanması  
 
Tüzel kişi tacir olmaları noktasında, bankalar tarafından gerekli ticari defterlerin 

tutulması yasal bir zorunluluktur. TTK’nın 64’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yönetim 
kurulu karar defterinin ticari defterlerden olduğu açıkça vurgulanmıştır. 19 Aralık 2012 tarihli 
ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in 4’üncü 
maddesinin birinci fıkrasında; anonim şirketlerin, dolayısıyla bankaların yönetim kurulu karar 
defteri tutmakla yükümlü oldukları açıkça belirtilmiştir.  

 
Diğer yandan, Bankacılık Kanunu’nun 28’inci maddesinde de, yönetim kurulu, denetim 

komitesi ve kredi komitesi ile müdürler kurulu kararlarının, aralarında açıklık bırakılmamak ve 
satır aralarında çıkıntı olmamak şartıyla tarih ve numara sırasıyla Türk Ticaret Kanununun 
defterlerle ilgili hükümleri gereğince onaylanmış müteselsil sayfa numaralı ayrı birer deftere 
metnin doğruluğundan hiçbir şekilde şüpheyi davet etmeyecek şekilde günü gününe 
kaydedilmesi gerektiği belirtilmiştir. Her ne kadar, Kanunun 28’inci maddesinde, Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde, yıl 
sonlarında ciltlettirilmeleri kaydıyla karar defterleri yerine yaprakları noterce tasdikli ve 
müteselsil sıra numaralı ayrı kalamoza kullanılmasına izin verilse de, bankaların ciltli yönetim 
kurulu karar defterleri tutmayı tercih ettikleri düşünülmektedir. 

 
Yönetim kurulu karar defteri, Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde, “yönetim kurulunun şirket 

yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararların yazılacağı ciltli ve sayfa numaraları teselsül eden 
defter” olarak tarif edilmektedir. Tebliğe göre, banka yönetim kurulu karar defterindeki 
kayıtların en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır: 
 

a) Karar tarihi, 
b) Karar sayısı, 
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c) Toplantıda hazır bulunanlar, 
ç) Kararın içeriği, 
d) Üyelerin imzaları. 
 

TTK’da ve Tebliğ’de bu hususta bir hüküm yer almamakla birlikte, Bankacılık 
Kanunu’nun 28’inci maddesi, yönetim kurulu üyelerine, her kararın altını, karar tarihinden 
itibaren en geç bir ay içinde imza etme hususunda bir izin vermektedir. Ancak, kanımızca 
aslolan, yönetim kurulu kararı alındığı anda toplantıda hazır bulunan üyeler tarafından 
imzalanmasıdır. Zira, 1 aylık sürenin oldukça uzun olduğu düşünülmektedir.   

 
Banka yönetim kurulunun, her kararı oybirliği ile alması her zaman beklenmez. Bu 

bağlamda, her yönetim kurulu üyesi alınan karara ilişkin muhalefetinin bir şerh ile karar 
metnine geçirilmesini isteyebilir. Üyelerin şerh yazma talebi hiçbir sebeple reddedilemez; 
şerh yazılmasına engel olunamaz. Şerh, sahibi dışında hiç kimse tarafından değiştirilemez. 

 
Kararın, üyelerden birinin yaptığı öneri üzerine diğerlerinin yazılı onayı ile veya 

bazı üyelerin elektronik ortamda katılması suretiyle alındığı durumlarda ise bu husus ayrıca 
belirtilir. Kararın, üyelerden birinin yaptığı öneri üzerine diğerlerinin yazılı onayı ile 
alınması halinde imzaların bulunduğu kâğıt veya kâğıtlar karar defterine yapıştırılır. Bir 
önerinin veya önerilerin ıslak imza ile imzalanması şeklinde alınan kararlar da karar defterine 
yapıştırılır; aksi halde karar geçersiz sayılır. 

 
Diğer yandan, kararların bütün üyelerin toplantıya elektronik ortamda katılması ve 

güvenli elektronik imza ile alınması halinde kararın güvenli elektronik imza ile 
imzalandığını belirten ifadenin karar metninde yer alması ve alınacak fiziki kararın20 deftere 
yapıştırılması şarttır. 

 
Kararın bazı üyelerin fiziki ortamda bazı üyelerin de elektronik ortamda toplantıya 

katılması suretiyle alınması halinde ise karar metninde fiziki ortamda katılanların imzaları ile 
elektronik ortamda katılanların güvenli elektronik imza ile kararı imzaladıkları belirtilir ve fiziki 
karar metni karar defterine yapıştırılır.  

 
TTK, yönetim kurulu karar defteri tutulmaması ve bu defterin saklanmaması halleri için 

ağır yaptırımlar öngörmüştür. TTK’nın 562’nci maddesinin altıncı fıkrasında “Ticari defterlerin 
mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut bu Kanuna uygun saklanmaması 
hâllerinde, sorumlular üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır.” 
hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla, yönetim kurulu karar defterinin mevcut olmaması veya 
hiçbir kayıt içermemesi yahut saklanmaması (son kaydın yapıldığı takvim yılının bitişinden 
itibaren 10 yıl) hallerinde, sorumlular 300 günden az olmamak üzere adlî para cezasıyla 
cezalandırılırlar.  

 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 52’nci maddesinin birinci fıkrasında adlî para 

cezasının “beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz 
günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen 
miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine 
ödenmesi”nden ibaret olduğu belirtilmiştir. TCK’nın bahsi geçen 52’nci maddesinin ikinci 
fıkrasında ise bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarının en az yirmi, en fazla yüz Türk 
Lirası olması hükme bağlanmış ve miktarın -bu alt ve üst sınırlar arasında- kişinin ekonomik ve 
diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edileceği ifade edilmiştir. Bu hükümler 
çerçevesinde, TTK’nın 562’nci maddesinin altıncı fıkrasındaki hükme uymayanlara, 6.000 
(300x20=6.000) TL’den 73.000 (730x100=73.000) TL’ye kadar adlî para cezası verilebilecektir. 
Bir başka deyişle, bankalarca yönetim kurulu karar defterinin hiç tutulmaması veya bir defter 
bulunmakla birlikte içerisinde hiçbir kayda yer verilmemesi ya da defterlerin saklanmaması 
hallerinde, sorumlularına, en az 6.000 TL, en fazla 73.000 TL adlî para cezası verilecektir. 
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TTK, yönetim kurulu karar defterinin onaysız olarak kullanılması yahut onaylarının 
zamanında yaptırılmaması fiilleri için de ceza öngörmektedir. Zira, TTK, yönetim kurulu karar 
defterinin hem açılış hem de kapanış onayına tabi tutulmasını şart koşmuştur. Bu nedenle, 
yönetim kurulu karar defterinin açılış onayının, eğer banka yeni kuruluyor ise 
 kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, daha önceden kurulmuş ise izleyen 
faaliyet dönemlerindeki açılış onaylarının defterin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk 
ayından önceki ayın sonuna kadar noter tarafından yapılması gerekir. Bir başka deyişle, 
yönetim kurulu açılış onayları hesap dönemi takvim yılı olan tacirler için bir önceki yılın en 
geç 31 Aralık tarihine kadar yaptırılır. Kuruluş sırasında bu defterin açılış onayı ticaret sicili 
müdürlüklerine de yaptırılabilir (TTK, m.64/f.3). 

 
Yönetim kurulu karar defteri zorunlu olarak her hesap dönemi için açılış onayına tabi 

tutulur. Yönetim kurulu karar defterinin hesap dönemi içinde dolması dolayısıyla veya başka 
sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur kalınması durumunda ise, yeni ihdas 
edilecek olan yönetim kurulu karar defterinin açılış onayı kullanılmaya başlanmadan önce 
notere yaptırılır. 

 
Yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci 

ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olan şirketler için izleyen yılın Ocak ayı sonuna 
kadar) notere yaptırılır21 (TTK, m.64/f.3). Yönetim kurulu karar defterinin ayrı ayrı açılış ve 
kapanış onayına tabi tutulması yerine onay yenileme işlemine konu olması da mümkündür. 
Onay yenileme hususu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer almamakta olup, Ticari 
Defterlere İlişkin Tebliğ ile düzenlenmiştir. Bahsi geçen Tebliğe göre yönetim kurulu karar 
defteri, yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı (Ocak) içerisinde 
onay yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir. Onay yenileme işleminde defterlerin 
kalan sayfalarının tekrar mühürlenmesine ve sıra numarası verilmesine gerek yoktur.  

  
TTK’nın 562’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre, ticari defterlerinin açılış 

ve kapanış onayını yaptırmayanlara 4.000 TL idari para cezası verilir. Ancak, bu ceza tutarı 
2012 yılı için belirlenmiştir. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17nci maddesinin yedinci 
fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca 
tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para 
cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi 
nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” denilmiştir. Yeniden değerleme 
oranları; 10 Kasım 2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:419) ile 2012 yılı için yüzde 7,80; 19 Kasım 2013 tarihli ve 
28826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:430) ile 
2013 yılı için yüzde 3,93; 15 Kasım 2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:441) ile 2014 yılı için yüzde 10,11; 10 Kasım 2015 
tarihli ve 29528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra 
No:457) ile 2015 yılı için yüzde 5,58; 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:474) ile 2016 yılı için yüzde 3,83 
olarak tespit edilmiştir. Dolayısıyla, yönetim kurulu karar defterinin açılış onayını hiç ya da 
zamanında yaptırmayan bankalara 2017 yılı için 5.408 TL idari para cezası verilir. 
 

6. Özet ve Sonuç  
 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, yönetim kurulunu, eski Ticaret Kanunu’na kıyasla, 

hem yapısal hem de işlevsel yönden yeni hükümlerle düzenlenmiştir. Bunlardan tek kişilik 
yönetim kurulu ile tüzel kişi yönetim kurulu üyeliği bankalar açısından uygulama olanağı 
bulamasa da, başkanvekili seçimi, tek imza sistemi, elektronik imza kullanımı, yönetim kurulu 
toplantı ve karar yetersayılarının iyileştirilmesi, elektronik ortam üzerinden toplantı yapılması 
banka yönetim kurullarına da olumlu yenilikler sağlamıştır. Bankanın yönetimi, yönetim 
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kuruluna ve devredilmediği takdirde tüm üyelere aittir. Buna karşılık, yönetim ile temsil 
yetkilerinin devredilmesi mümkündür. Ancak, TTK, yönetim kurulunun yönetim ile temsil 
yetkilerini birbirinden ayırmıştır. Eski sistemde yönetim ile temsil yetkisi bir arada 
devredilebilmekte iken, yeni sistemin gereği olarak her iki yetkinin devri farklı kurallara 
bağlanmıştır. 

 
TTK’nın yönetim kuruluna ilişkin hukuki sistemde getirdiği yeniliklerden birisi ise, yönetim 

kuruluna devredilemez birtakım görev ve yetkiler tanımış olmasıdır. Banka yönetim kurulu, bu 
görev ve yetkileri murahhaslara, üst düzey yöneticilere, komitelere veya müdürlere 
devredemeyeceği gibi; bu yetkilerden feragat da edemez. TTK, işlev ayrılığı ilkesini 
benimsediğinden, banka genel kurulu, yönetim kuruluna ait devredilemez yetkileri kendisine 
çekemeyeceği gibi, banka yönetim kurulu “XE "Yönetim Kurulu” da genel kurulun yetkilerini 
yüklenemez. Aksi takdirde alınan kararlar geçersiz olur. Bu bağlamda, TTK ile yönetim 
kuruluna getirilen ve banka yönetim kurularını da kapsamına alan yeni düzenlemelere, 
özellikle de işlev ayrılığı ilkesi ile devredilemez görev ve yetkilere vakıf olunması, mevzuata 
uyum anlamında ülkemizde her zaman öncü kuruluşlar olduklarında şüphe bulunmayan 
bankaların yöneticilerin yararına olacaktır.   

 
Kaynakça 
 
Altaş, S. (2011). Yeni Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirket Yönetim Kuruluna Tanıdığı 

Devredilemez Görev ve Yetkiler. Mali Çözüm Dergisi, 108, 129-136. 
 

Altaş, S. (2014a). Anonim ve Limited Şirket Yönetim Organları Temsil Yetkilerini 3. Şahıslara 
Vekaletname İle Devredebilirler mi? Lebib Yalkın Dergisi, 124, 216-227 

 

Altaş, S. (2014b). Anonim ve Limited Şirketlerde Devredilen Yönetim ve Temsil Yetkisine Aykırılıktan 
Doğan Sorumluluklar. Yaklaşım Dergisi, 259, 578-583 

 

Altaş, S. (2014c). Şirketler Hukukunda Neler Değişti? (7. bs.). Ankara:Seçkin. 
 

Eriş, G. (2014) Ticari İşletme ve Şirketler, Cilt:II  (2. bs.). Ankara: Seçkin. 
 

Gönen, R. (2015). Tüzel Kişilerin Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe 
Üniversitesi, İstanbul. 

 

Kırca, İ. (2012). 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirket Yönetim Kurulu-Başlıca Yenilikler. 
Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, XVI (3-4), 111-137. 

 

Kırca, İ., Şehirali Çelik, F.H., Manavgat, Ç. (2013). Anonim Şirketler Hukuku, 1. Ankara: Banka ve 
Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları. 

 

Pulaşlı, H. (2012). Yeni Şirketler Hukuku Genel Esaslar. Ankara: Adalet. 
 

Reisoğlu, S. (2011). 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlere İlişkin Başlıca Yeni ve 
Farklı Düzenlemeleri. Bankacılar Dergisi, 79, 104-143. 

 

Tekinalp, Ü. (2013). Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku (3.bs.). İstanbul: Vedat. 
 

Tekinalp, Ü. (2012). Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku İle Tek Kişi Ortaklığının Esasları 
(2.bs.). İstanbul: Vedat Kitapçılık. 

 
Dipnotlar 
                                                 
1 14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
2 Çalışmamızda, 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu için “TTK” kısaltması kullanılmıştır.  
3 Çalışmamızda, mülga 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu için “ETK” kısaltması kullanılmıştır.  
4 Her ne kadar Bankacılık Kanunu’nun 22’nci maddesinde “Kurumsal yönetime ilişkin yapı ve süreçler ve bunlara 
ilişkin ilkelerin Sermaye Piyasası Kurulu ile kuruluş birliklerinin de görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu tarafından belirleneceği” hükme bağlanmış ise de, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu tarafından yayımlanan Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik’te ve eki olan 
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Bankaların Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde, banka yönetim kurulunda yer alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin bir hükme rastlanılmamıştır.    
5 26/06/2012 tarihli ve 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. 
6 Bakanlar Kurulu’nca 17/10/2005 tarihinde kararlaştırılan ve Başbakanlığın 9/11/2005 tarihli yazısı ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne gönderilen Türk Ticaret Kanunu Tasarı’sının 359. maddesinin üçüncü fıkrası “Yönetim 
kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Yönetim kurulu 
üyelerinin en az yarısıyla tüzel kişi adına tescil ve ilân edilen kişinin ve tek üyeli yönetim kurulunda bu üyenin 
yüksek öğrenim görmüş olması şarttır.” şeklinde idi. Ancak, anılan fıkrada öngörülen eğitim düzeyi şartı, TBMM 
Adalet Komisyonu tarafından “Anadolu’da geleneksel aile şirketlerinin çoğunlukta olması; bunların ortaklarının ve 
yöneticilerinin de çoğunlukla yüksek öğrenim görmemiş olması ve bir girişimcinin kendi kurduğu şirketin yönetim 
kurulunda yer alamamasının Anayasa’nın çalışma ve teşebbüs hürriyetini düzenleyen maddeye aykırı olduğu” 
gerekçesiyle “Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları 
şarttır. Yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yüksek öğrenim görmüş olması zorunludur. Tek üyeli yönetim 
kurulunda bu zorunluluk aranmaz.” şeklinde değiştirilmiş ve bu haliyle de yasalaşmıştı. Dolayısıyla, eğer Türk 
Ticaret Kanunu Tasarısı TBMM’ne sevk edildiği hali ile kabul edilmiş olsa idi, yönetim kurulu üyelerinin en az 
yarısıyla tüzel kişi adına tescil ve ilân edilen kişinin ve tek üyeli yönetim kurulunda bu üyenin yüksek öğrenim 
görmüş olması şart olacaktı. Böyle bir durumda da, Adalet Komisyonu raporunda belirtildiği üzere, 
müteşebbislerin kendi kurdukları şirketin yönetim kurulunda yer alamaması gibi durumlarla karşılaşılabilecekti. 
Bkz. 3/5/2007 tarihli ve E.1/1138, K.123 sayılı Adalet Komisyonu Raporu.  
7 Düzenlemenin gerekçesinde “Kısmen fiziken kısmen de elektronik ortamda katılım suretiyle yapılan 
toplantılarda, fiziken mevcut bulunan üyelerin toplantı nisabını oluşturmuş bulunmalarına veya tersine gerek 
yoktur. Toplantıya bir üye fiziken gelmişse, diğer üyeler toplantıya elektronik ortamda katılabilirler ya da tersi 
olabilir.” denilmiştir. Bkz. Komisyonu Raporu   
8 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
9 CISA (Certified Information Systems Auditor); bilgi sistemleri denetçi sertifikasını ifade eder. 
10 Kayıtlı Elektronik Posta (KEP); 25/08/2011 tarih ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kayıtlı Elektronik 
Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (i) bendinde tanımlanan kayıtlı 
elektronik postayı ifade eder. 
11 Reisoğlu’na göre “375. madde, yönetim kurulunun vazgeçilemez yetkilerinin başka bir organa – genel kurula 
veya diğer bir kurula– devredemeyeceğini öngörmektedir. Yönetim kurulunun, yönetimi ve temsil yetkisini 
devrinde 375. madde göz önünde tutulacak, yönetim kurulunun devredilemeyen görev ve yetkileri tamamen 
devredilen yönetim yetkisi içinde yer almayacaktır.” Bkz. Reisoğlu, 2011, s.122-123 
12 Şirket esas sözleşmesine konacak hükümde, yönetimin kısmen ve/veya tamamen devredilebileceği hususu 
yanında, devrin bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine ya da yönetim kurulu üyesi olmayan üçüncü kişilere 
yapılabileceği açıkça belirtilmelidir. Esas sözleşme hükmünde, devrin sadece yönetim kurulu üyelerine 
yapılabileceği de belirtilebilir. 
13 ETK’nın 319. maddesinin ikinci fıkrasında “Esas mukavele ile temsil salahiyetinin ve idare işlerinin hepsini veya 
bazılarını idare meclisi azası olan murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere 
bırakabilmek için umumi heyete veya idare meclisine salahiyet verilebilir. Bu gibi kayıtlar bulunmadığı takdirde 
317’nci madde hükmü tatbik olunur.” denilmekte idi. 
14 TTK’nın 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilmiş olan ilk halinde yer almayan bu fıkra hükmü, 10/9/2014 tarihli ve 
6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 131'inci maddesi ile TTK’nın 371'inci maddesine 
eklenmiştir.  
15 6552 sayılı Kanun ile TTK’nın 371'inci maddesine eklenen yedinci fıkranın gerekçesinde “Şirketler tarafından 
ticari vekillik görevi verilen kişiler tarafından yapılan hangi işlemlerin yetki kapsamında olduğunun üçüncü kişilerce 
bilinmesi ve yetkisiz temsil nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla temsile yetkili olmayan 
yönetim kurulu üyeleri ile şirkete istihdam ilişkisi ile bağlı olanların ve yetki sınırlarının, bu kişilerin görev yaptıkları 
pozisyonlara ilişkin görev tanımı, yetki ve sorumlulukların Türk Ticaret Kanununun 367’nci maddesi uyarınca 
hazırlanacak iç yönergede açıkça belirtilmek şartıyla, ticaret siciline tescil ve ilan edilebilmesine imkân sağlayan 
hüküm Tasarıya yeni 95'inci madde olarak eklenmiştir.” denilmiştir. Bkz. Komisyon Raporu: İş Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu, Esas No: 1/931, Yasama Dönemi: 24, Yasama Yılı: 4, S.Sayısı: 639 
16 ETK’nın 323. maddesinde de “İdare meclisi, şirketi temsile salahiyetli kimseleri, tescil edilmek üzere ticaret 
siciline bildirir. Temsil salahiyetine mütaallik kararın noterlikçe tasdik edilmiş suretinin de sicil memuruna verilmesi 
lazımdır.” denilmekte idi. 
17 ETK’nın 321. maddesinde “Temsile salahiyetli olanlar şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi işleri ve 
hukuki muameleleri şirket adına yapmak ve şirket unvanını kullanmak hakkını haizdirler. 
Temsil salahiyetinin tahdidi, hüsnüniyet sahibi üçüncü şahıslara karşı hüküm ifade etmez. Ancak temsil 
salahiyetinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine hasrolunduğuna veya müştereken kullanılmasına dair 
tescil ve ilan edilen tahditler muteberdir. 
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Anonim şirket adına tanzim edilecek evrakın muteber olması için, aksine esas mukavelede hüküm olmadıkça 
temsile selahiyetli olanlardan ikisinin imzası kafidir. 
Temsile salahiyetli olanlar tarafından yapılan muamelenin esas mukaveleye veya umumi heyet kararına aykırı 
olması, hüsnüniyet sahibi üçüncü şahısların o muameleden dolayı şirkete müraacatına mani olamaz. 
Temsile veya idareye salahiyetli olanların vazifelerini yaptıkları sırada işledikleri haksız fiillerden anonim şirket 
mesul olur. Şirketin rücu hakkı mahfuzdur.” hükmü yer almakta idi. 
18 TTK’nın 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilmiş olan ilk halinde yer almayan bu fıkra hükmü, 10/9/2014 tarihli ve 
6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 131'inci maddesi ile TTK’nın 371'inci maddesine 
eklenmiştir.  
19 Sermaye Piyasası Kanunu’nun m.31/f.3 hükmü uyarınca, borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı 
ihraç yetkisi, esas sözleşme ile yönetim kuruluna süreli veya süresiz olarak devredilebilir. 
20 Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in 10’uncu maddesinin beşinci fıkrasında “alınacak fiziki kararın deftere 
yapıştırılması şarttır” denilmektedir. Kanımızca, burada kastedilen, elektronik ortamda alınan yönetim kurulu 
kararının çıktısının yapıştırılmasıdır. Yoksa, elektronik ortamda alınan kararın aynı zamanda fiziki ortamda tekrar 
yazlı hale getirilip yönetim kurulu üyelerince ıslak imza ile imzalanması değildir. Aksine bir görüş, elektronik 
ortamda karar alınmasını anlamsız kılar. 
21 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen ve 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilk halinde kapanış onaylarının izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna 
kadar yapılması öngörülmüşken, 26 Haziran 2012 tarihli ve 6335 sayılı Kanunun 8. maddesi ile TTK’nın 64. 
maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılmış ve kapanış onayı izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna 
çekilmiş; son olarak 28 Mart 2013 tarihli ve 6455 sayılı Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 78. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 
üncü maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesi “Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet 
döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet 
döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır.” şeklinde değiştirilmiştir. 
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