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Türk Bankacılık Sektöründe Dengeli Skorkart Temelli
Yeni Hizmet Geliştirme Yetkinliğinin Bulanık Mantık
Çerçevesinde Hibrit Çok Kriterli Karar Verme
Yöntemiyle Karşılaştırmalı Analizi
Doç. Dr. Hasan Dinçer*
Doç. Dr. Ümit Hacıoğlu**
Yrd. Doç. Dr. Serhat Yüksel***
Öz
Yeni hizmet geliştirme kavramı, yeni ekonomi süreci ile birlikte, hizmet işletmelerinin rekabet
güçlerini artırabilmeleri için dikkate almaları gereken bir olgu haline gelmiştir. Bu nedenle, hizmet
işletmelerinin hizmet geliştirme yetkinliğinin ölçümü önem arz etmektedir. Çalışmanın amacı Türk
bankacılık sektörünün yeni hizmet geliştirme yetkinliğinin analiz edilmesidir. Bu bağlamda, ilgili amaca
ulaşabilmek için dengeli skorkart yöntemine uyarlanmış anahtar performans faktörleri belirlenmiştir.
Bahsi geçen performans faktörleri kullanılarak Türk bankacılık sektörü kamu, özel ve yabancı bankalar
açısından karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Öte yandan, çalışmanın analiz sürecinde, seçilen yeni
hizmet boyutları ve kriterleri için mali tablo verileri skalalar çerçevesinde dilsel değişkenlere
dönüştürülmüştür. Söz konusu değişkenler bulanık mantık çerçevesinde Analitik Hiyerarşi Süreci
(AHP), Analitik Ağ Süreci (ANP) ve TOPSIS yöntemleriyle entegre edilerek çok kriterli karar verme
modeli önerilmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre bankaların yeni hizmet geliştirme yetkinliği
başarı sıralamalarının farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bundan dolayı, Türk bankalarının rekabet
avantajlarını koruyabilmeleri için yeni hizmet geliştirme konusuna sürekli önem vermesi gerektiği
anlaşılmaktadır. Belirtilen hususlara ek olarak, banka türleri arasında yeni hizmet geliştirme yetkinliği
konusunda net bir üstünlük bulunmadığı tespit edilmiştir. Başka bir ifadeyle, bir gruba ait herhangi bir
banka ilk sırada, başka bir banka ise alt sıralarda bulunabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Yeni Ürün Geliştirme, Bulanık ANP, Bulanık AHP, Bulanık TOPSIS.
JEL Sınıflandırması: C80, G21, O22.
A Comparative Analysis of Balanced Scorecard Based New Service Development
Competencies of Turkish Banking Sector with Hybrid Multi-Criteria Decision Making Method
under the Fuzzy Environment
Abstract
The new service development concept, along with the new economy process, has become a
necessary fact to consider for increasing the competitive power of service companies. For this reason,
the measurement of service development competency is very important for these companies. The aim
of the study is to analyze the new service development competency of the Turkish banking sector. In
this context, key performance factors adapted to the balanced scorecard method have been identified
in order to achieve the relevant objective. Turkish banking sector has been comparatively analyzed in
terms of public, private and foreign banks by using these benchmark performance factors. On the
Söz konusu makale "Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı" kapsamında 116K738
numaralı "Dengeli Skorkart Temelli Yeni Hizmet Geliştirme Yetkinliğinin Bulanık Mantık Çerçevesinde
Hibrit Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Ile Karşılaştırmalı Analizi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine
Bir Uygulama" başlıklı TÜBİTAK projesi kapsamında hazırlanmıştır. Çalışma sürecindeki tüm
destekleri için TÜBİTAK’a teşekkür ederiz.
*
İstanbul Medipol Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Başkanı.
**
İstanbul Medipol Üniversitesi, İngilizce İşletme Bölümü Başkanı.
***
İstanbul Medipol Üniversitesi, İngilizce İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.
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other hand, in the analysis process of the study, the financial statement data for the selected new
service dimensions and criteria have been converted into linguistic variables within the framework of
scales. A multi-criteria decision making model is proposed by integrating these variables in the
framework of fuzzy logic with Analytic Hierarchy Process (AHP), Analytic Network Process (ANP) and
TOPSIS methods. According to the analysis results obtained, it is identified that the success rankings
of the banks' new service development differ over the years. Therefore, it is understood that Turkish
banks should give serious importance to new service development in order to protect their competitive
advantages. In addition to these issues, it is also concluded that there is no clear superiority among
different bank types with respect to the concept of new service development. In other words, any bank
belonging to a group can be stated in the first row, and another bank in the same group can be found
in the lower row.
Keywords: Banking, New Service Development, Fuzzy ANP, Fuzzy AHP, Fuzzy TOPSIS.
JEL Classification: C80, G21, O22.

1. Giriş
Küreselleşme ile birlikte bilginin etkin kullanımı hem üretim hem de hizmet sektörü için
gerekli hale gelmiştir. Söz konusu işletmeler stratejilerini belirleme süreçlerinde çok yönlü
bilgiyi içeren rekabetçi politikaları izlemelidirler (Cabral, 2017, s.102). Diğer bir ifadeyle, bilgi
temelli ekonomik süreç içinde yer alan üretim ve hizmet işletmelerinin, beklenen pazar
faydasını elde edebilmeleri için bilgi ve iletişim teknolojilerini yakından takip etmeleri
gerekmektedir (Gunasekaran vd., 2017, s.14), (Mao vd., 2016, s.1063). Bunun sonucunda,
artan rekabetçi ortam içinde hizmet işletmelerinin de rekabet güçlerini artırabilmeleri mümkün
olabilmektedir.
1990’ların başından itibaren ortaya çıkan yeni ekonomi sürecinin doğal sonucu olarak
bilginin etkin kullanımı sadece firmaların kendi içsel verilerini kullanmasını değil müşteri ve
rakiplerden elde edilen verilerin de aktif kullanılmasını ifade etmektedir (Haynes, 2016,
s.260). Başka bir ifadeyle, bahsi geçen işletmeler için yeni ürün ve hizmet geliştirme
süreçlerini etkin bir şekilde uygulamaya konulabilmesi için mevcut iç ve dış çevre verilerinin
yakından takip ve analiz edilmesi zorunluluk haline gelmiştir (Rothaermel, 2016, s.239). Bu
sayede, ilgili işletmeler için ürün ve hizmetlerden gerekli faydanın sağlanması mümkün
olabilmektedir.
Belirtilen hususlar dikkate alındığında hem işletmelere özgü hem de müşteri ve rakipler
gibi dışsal süreçleri dikkate alan yöntemler işletmeler için daha anlamlı hale gelmiştir.
Dengeli skorkart yöntemi de işletmelerin bu ihtiyacını karşılayan ve popülaritesi her geçen
gün artan bir uygulamadır (Dinçer vd., 2017, s.20). Söz konusu yöntemde finansal, müşteri,
iç süreçler ve eğitim ve gelişim olmak üzere 4 farklı boyut bulunmaktadır. Buradan da
anlaşılabileceği gibi dengeli skorkart yöntemi hem işletmelerin iç süreçlerini hem de dış
çevreyi analiz etme olanağı sağlamaktadır. Adı geçen yöntemin diğer bir avantajı da hem
finansal hem de finansal olmayan hususların dikkate alınmasıdır.
Bu çalışmada Türk bankacılık sektörünün yeni hizmet geliştirme yetkinliğinin dengeli
skorkart yöntemine göre belirlenen faktörler kullanılarak analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Bu
bağlamda, Türkiye’deki kamu, özel ve yabancı bankaların yeni hizmet geliştirme
konusundaki performansları karşılaştırılacaktır. Belirtilen amaca ulaşabilmek için bulanık
AHP (BAHP), bulanık ANP (BANP) ve bulanık TOPSIS (BTOPSIS) yöntemlerinden
faydalanılacaktır. Bu sayede, Türk Bankacılık sektörü için yeni hizmet geliştirme yetkinliğini
sağlamaya yönelik önerilerin ortaya konulması mümkün olabilecektir. Hibrit bir modelle yeni
hizmet geliştirme yetkinliğinin ölçümü ve ortaya çıkan sonuçlara göre işletmelerin yeni hizmet
geliştirme önerilerinin sunulması açısından bu çalışmanın literatüre önemli katkıları olacağı
düşünülmektedir.
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2. Yeni Hizmet Geliştirmeye Yönelik Literatür Taraması
Yeni hizmet geliştirme alanında yapılan güncel literatür incelendiğinde, çalışmalardaki
en önemli tartışma alanlarından birinin yeni hizmet geliştirme süreci ile işletmelerin
performansları arasındaki ilişki olduğu görülmektedir. Elgammal vd. (2017), Cooper vd.
(1994), Reidenbach ve Moak (1986), Vermeulen vd. (2005), Edvardsson ve Olsson (1996),
Menor ve Roth (2008), Wind ve Mahajan (1997), Cooper ve Kleinschmidt (1995), Griffin ve
Page (1996) ve Melton ve Hartline (2010) çalışmalarında yeni ürün ve hizmet yatırımlarının
işletmelerin faaliyet gelirlerine ne derece katkıda bulunduğunu incelemişlerdir. Benzer
şekilde, Storey ve Hughes (2013), Liu ve Yang (2009), Menor vd. (2002) ve Brown ve
Eisenhardt (1995) da yeni ürün geliştirme sürecinin etkin yürütülebilmesi halinde işletmelerin
karlılığını olumlu yönde etkileyeceğini vurgulamışlardır. Öte yandan, Bugler ve Bretschneider
(1993), Limpibunterng ve Johri (2009), Tajeddini (2011) ve Liu ve Yang (2009)
çalışmalarında işletmelerin pazar paylarını artırabilmeleri için yeni ürün ve hizmet
gelişmelerine yoğunlaşmaları gerektiğini vurgulamışlardır.
Belirtilen çalışmaların yanı sıra, bazı çalışmalarda da işletmeler tarafından
gerçekleştirilen yeni ürün ve hizmetlerin piyasa taleplerine ne derece uygun olduğu
incelenmiştir. Lovelock (1984), Pullman ve Gross (2004), De Brentani (1989), Cooper ve de
Brentani (1991), Storey ve Easingwood (1996) ve Sigala (2012) çalışmalarında yeni ürün ve
hizmetlerin müşterilerin işletmeye olan sadakatini arttırdığı sonucuna varmışlardır. Ayrıca,
Lamberth-Cocca ve Meiren (2017), Griffin ve Hauser (1993), Kindström ve Kowalkowski
(2009), Gremyr vd. (2010) de işletmeler tarafından gerçekleştirilen yeni hizmet üretimi ile
daha önce etkili olunmayan segmentlerde başarılı olunup olunmadığını incelemişlerdir. Öte
yandan, Limpibunterng ve Johri (2009), Liu (2012) ve Makkonen ve Komulainen (2014) da
yeni hizmet geliştirme başarısında işletme deneyiminin rolünü araştırmışlardır. Bunlara ek
olarak, Alam (2002), Cooper (1994), Song ve Parry (1997) ve Souder ve Jenssen (1999) da
yeni hizmetlerin işletme ve müşteriler arasındaki iletişimi geliştirdiğini belirtmişlerdir.
Bunların yanı sıra, literatürde ayrıca yeni ürün ve hizmet gelişimi ile şirket içerisindeki
uyum arasındaki ilişkiyi konu alan birçok çalışma bulunmaktadır. Örnek olarak, Brown ve
Eisenhardt (1995), De Brentani (1989), Edgett (1994), Edgett ve Parkinson (1994), Martin ve
Horne (1995), Atuahene-Gima (1996), Martin (1996), Kuester vd. (2013) ve Noori (2015)
çalışmalarında yeni ürün geliştirme sürecinde işletme personelinin uyumlu çalışmasının
önemini vurgulamışlardır. Schilling ve Hill (1998), Brown ve Eisenhardt (1995), Edgett
(1994), Edgett ve Parkinson (1994) ve Martin ve Horne (1995) ise işletmelerin yeni ürün ve
hizmet geliştirme konusunda organizasyonel amaçlarını ne derece dikkate aldığını
araştırmışlardır. Bunlara ek olarak, Yang vd. (2016), Edvardsson ve Olsson (1996), Storey
ve Hughes (2013), Stevens ve Dimitriadis (2004) ve Edvardsson (1997) da yeni ürün
geliştirme sürecinin başarısında işletme personelinin katılımının önemli bir rol oynadığını
belirtmişlerdir.
Öte yandan, literatürdeki bazı çalışmalarda ise yeni ürün ve hizmet geliştirme
sürecinde işletmenin bilgi ve iletişim altyapısının ne derece önemli olduğu vurgulanmıştır. Bu
bağlamda, AtuaheneǦGima (1992), Bartezzaghi vd. (1997) ve Karlsson (1997) tarafından
yapılan çalışmalarda yeni hizmet geliştirme süreci ve işletmenin fiziki altyapısı arasındaki
ilişki incelenmiştir. Ayrıca, Bugler ve Bretschneider (1993), Scheuing ve Johnson (1989),
Edvardsson ve Olsson (1996), Griffin (1997), Cooper vd. (1994) ve Tajeddini (2011) ise
personele verilen eğitimin işletmenin yeni ürün sürecinin başarısında önemli bir rol
oynadığını belirtmişlerdir. Diğer taraftan, Homburg ve Kuehnl (2014), Lee ve Chen (2009),
Liu (2012), Perks ve Riihela (2004), Cooper (1985), Edvardsonn vd. (2013) ve Van Den
Ende (2003) ise yeni ürün geliştirme süreci ile işletmelerin bilgi teknolojilerini geliştirdiklerini
ifade etmişlerdir. Son olarak, Edvardsson vd. (2013), Veflen Olsen ve Sallis (2006), Syson ve
Perks (2004), Fitzsimmons ve Fitzsimmons (1999) ve Storey ve Easingwood (1996) ise yeni
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hizmet geliştirme sürecinde işletmenin dış çevre faktörlerinin dikkate alınması gerektiğini
vurgulamışlardır.
Literatürde yer alan çalışmaların incelenmesi neticesinde, işletmelerin yeni ürün ve
hizmet performansını çok yönlü (işletmenin içsel ve dışsal faktörleri, finansal ve finansal
olmayan hususlar vb.) bir şekilde ele alan bir çalışma bulunmadığı belirlenmiştir. Var olan
çalışmaların büyük bir çoğunluğunda yeni ürün geliştirme sürecinin müşteriler üzerindeki
etkisi, finansal performansa katkısı ve bu süreçte işletmenin organizasyonel uyumu ve bilgi
ve teknoloji altyapısı gibi konuların ayrı ayrı incelendiği görülmektedir. Dolayısıyla,
işletmelerin yeni ürün ve hizmet geliştirme süresindeki performansını bu şekilde analiz
edecek yeni bir çalışmanın literatüre önemli ölçüde katkısı olacağı düşünülmektedir.
Dengeli skorkart yöntemi de Kaplan ve Norton (1992) tarafından işletmenin performans
ölçümü için geliştirilen yeni bir yöntemdir. Adı geçen yöntemin performans ölçümünde
kullandığı finansal, müşteri, iç süreçler ve öğrenme ve gelişme olmak üzere 4 farklı boyutu
bulunmaktadır. Yöntemin adında geçen “dengeli” kelimesi, boyutlar içindeki finansal ve
finansal olmayan ölçütlere dengeli bir ağırlık verildiğini ifade etmektedir. Başka bir ifadeyle,
bahsi geçen sistem işletmenin performans ölçümünde çok farklı faktörleri aynı anda ele
almaktadır.
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılabileceği gibi, dengeli skorkart yaklaşımı literatür
taraması sonucunda eksik olduğunu kanaatine varılan incelemenin gerçekleştirilebilmesi için
oldukça uygun bir yöntemdir. Literatürde yeni ürün ve hizmet geliştirme sürecinde dengeli
skorkart yönteminin uygulandığı bir çalışma bulunmamasına karşın, var olan çalışmaların
çoğunda ise dengeli skorkart metodunun bileşenlerinin (finans, müşteri, iç süreçler, eğitim ve
gelişim) ilgili yöntemden bağımsız bir şekilde dikkate alındığı görülmektedir. Bu bağlamda,
literatürde incelenmiş olan çalışmalar da dikkate alınarak işletmelerin yeni ürün ve hizmet
geliştirme başarısını ölçmede kullanılabilecek olan dengeli skorkart temelli anahtar
performans faktörleri belirlenmiş olup detaylarına Tablo 1’de yer verilmiştir.
Tablo 1’den görülebileceği üzere işletmelerin yeni hizmet geliştirme performansını
ölçmeye yönelik belirlenen 4 farklı boyut (performans, piyasa uygunluğu, organizasyonel
uygunluk ve bilgi ve iletişim alt yapısı) dengeli skorkart yönteminde kullanılan 4 farklı
bileşene (finans, müşteri, iç süreçler ve eğitim ve gelişim) benzerlik göstermektedir. Söz
konusu 4 farklı bileşene yönelik toplam 12 anahtar performans faktörü belirlenmiştir. Bahsi
geçen bu performans faktörlerinin belirlenmesinde sadece yeni ürün ve hizmet geliştirme
konusunu inceleyen çalışmalarla sınırlı kalınmamıştır. İlgili süreçte ayrıca, analizlerinde
dengeli skorkart yaklaşımını kullanarak işletmelerin performanslarını ölçen çalışmalara da
yer verilmiştir.
Dinçer vd. (2017) çalışmalarında Avrupa’da faaliyet gösteren hava yolu şirketlerinin
performanslarını ölçmeye çalışmışlardır. Belirtilen amaca ulaşabilmek için ilgili çalışmada
dengeli skorkart temelli 17 farklı kriter kullanılmıştır. Belirlenen bu kriterler bulanık
DEMATEL, BANP ve MOORA yöntemleri ile analiz edilerek bahse konu hava yolu
şirketlerinin performansları karşılaştırılmıştır. Smith vd. (2017) de çalışmalarında adı geçen
bu yöntemi üniversitede fakülte kurulumu amacıyla kullanmışlardır. Flores ve Munos (2017)
ise işletmelerin kaynak yönetimi analizinde dengeli skorkart yaklaşımından faydalanmışlardır.
Benzer şekilde, Sánchez-Ortiz vd. (2016) de dengeli skorkart yaklaşımını dikkate alarak
İspanya’da elektrik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin stratejik hedeflerini analiz
etmişlerdir.
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Tablo 1: Dengeli Skorkart Temelli Yeni Hizmet Geliştirme Yeterlilikleri ve Seçilen İlişkili Veriler
Dengeli
Skorkart
Bileşenleri

Finans

Müşteri

İç
Süreçler

Yeni Hizmet
Geliştirme
Yeterlilikleri

Performans

Piyasa
Uygunluğu

Organizasyonel
Uygunluk

Anahtar
Performans
Faktörü

İlişkili Veri

Yeni
hizmetlerin
karlılığı

Net dönem
karındaki değişim/
yeni ürün ve
hizmet sayısındaki
değişim

Yeni
hizmetlerin
pazar payı

Yeni ürün ve
hizmet sayısındaki
değişim/Tüm
bankaların toplam
yeni hizmet
sayısındaki
değişim

Yeni
hizmetlerin
maliyet
etkinliği

AR-GE
Harcamalarındaki
değişim/Yeni ürün
ve hizmet
sayısındaki
değişim

Müşteri
sadakati
odaklı yeni
hizmetler

Müşteri
sayısındaki
değişim/yeni ürün
ve hizmet
sayısındaki
değişim

Piyasa
taleplerine
uygun yeni
hizmetler

Müşteri
sayısındaki
değişim/Toplam
kardaki değişim

Yeni
hizmetlerde
deneyim

Bankanın faaliyet
süresi/Tüm
bankaların
ortalama faaliyet
süresi

Yeni hizmet
geliştirmede
personel
uyumu

Banka personel
sayısındaki
değişim/ARGE
Yatırımlarındaki

Referans
Elgammal vd. (2017), Storey ve Hughes (2013),
Liu ve Yang (2009), Storey ve Kelly (2001), Wind
ve Mahajan (1997), Cooper ve Kleinschmidt
(1995), Clark ve Fujimoto (1989), De Brentani
(1989), Smith vd. (2017), Griffin ve Page (1993),
Brown ve Eisenhardt (1995), Eskandari vd.
(2013), Najjar ve Kalaf (2012), Melton ve Hartline
(2010), Menor vd. (2002), Perks ve Riihela (2004),
Sigala (2012), De Brentani (1995)
Alam ve Perry (2002), Bugler ve Bretschneider
(1993), Reidenbach ve Moak (1986), Hsieh
(2013), Candi (2010), Brown ve Eisenhardt
(1995), Alidade ve Ghasemi (2015), Flores ve
Munos (2017), Noori (2015), Panicker ve Seshadri
(2013), Rostami vd. (2015), Menor ve Roth
(2008), Kuester vd. (2013), Limpibunterng ve Johri
(2009), Menor vd. (2002), Tajeddini (2011), Liu ve
Yang (2009), Sánchez-Ortiz vd. (2016), Kitsios vd.
(2009), Storey ve Kelly (2001), Kessler ve
Chakrabarti (1999), Wu (2012), Dinçer vd. (2017),
Cooper ve Kleinschmidt (1995), Cooper ve
Kleinschmidt (1994), Cooper (1985)
Alam ve Perry (2002), De Brentani (1989),
Edvardsson ve Olsson (1996), Cooper ve de
Brentani (1991), Hise vd. (1990), Griffin ve Hauser
(1993), Song ve Parry (1997), Candi (2010),
Menor ve Roth (2008), Smith vd. (2017), Kuester
vd. (2013), Sirilli ve Evangelista (1998), Wind ve
Mahajan (1997), Homburg ve Kuehnl (2014),
Perks ve Riihela (2004), Gremyr vd. (2014),
Tajeddini (2011), Liu ve Yang (2009), Menor ve
Roth (2007)
Lamberth-Cocca ve Meiren (2017), Lovelock
(1984), Pullman ve Gross (2004), De Brentani
(1989), Cooper ve de Brentani (1991), Storey ve
Easingwood (1996), De Brentani (2001), Kuester
vd. (2013), Weerawardena ve McColl-Kennedy
(2002), Alidade ve Ghasemi (2015), Eskandari vd.
(2013), Sánchez-Ortiz vd. (2016), Najjar ve Kalaf
(2012), Noori (2015), Rostami vd. (2015), Öztürk
ve Coşkun (2014), Cooper vd. (1994), Menor vd.
(2002), Sigala (2012), Edvardsonn vd. (2013), Wu
(2012)
Alam (2012), De Brentani ve Ragot (1996), Storey
ve Easingwood (1996), Carvalho vd. (2004),
Cooper vd. (1994), Edvardsson vd. (2013), Alam
ve Perry (2002), Cooper (1999), Bitran ve
Pedrosa (1998), Edvardsson ve Olsson (1996),
De Brentani (1995), Griffin ve Hauser (1993),
Behara ve Chase (1993), Dinçer vd. (2017)
Candi (2010), Jaw vd. (2010), Lee ve Chen
(2009), Limpibunterng ve Johri (2009), Liu (2012),
Bowers (1989), Calantone vd. (2002), Edmondson
ve Nembhard (2009), Sethi vd. (2001), Scheuing
ve Johnson (1989), Makkonen ve Komulainen
(2014), Edvardsson vd. (2017), Griffin (1997),
Wind ve Mahajan (1997)
Brown ve Eisenhardt (1995), Edgett (1994),
Edgett ve Parkinson (1994), Martin ve Horne
(1995), Atuahene-Gima (1996), Martin (1996),
Kuester vd. (2013), Noori (2015), Edvardsson ve
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değişim

Eğitim ve
Gelişim

Bilgi ve
İletişim
Altyapısı

Yeni hizmet
geliştirmede
fiziki
imkanlar

Bankanın şube
saysındaki
değişim/ Yeni
ürün ve hizmet
saysındaki
değişim

Çalışanların
katılımını
sağlayan
yeni
hizmetler

Banka personel
sayısındaki
değişim/yeni ürün
ve hizmet
sayısındaki
değişim

Yeni hizmet
geliştirme
odaklı eğitim
faaliyetleri

Çalışan Başına
Ortalama Verilen
Eğitim
Saati/ARGE
Yatırımlarındaki
değişim

Yeni hizmet
bilgi
paylaşımı
teknoloji
altyapısı

Bankanın ATM
sayısı/ Yeni ürün
ve hizmet sayısı

Yeni hizmet
geliştirmede
rekabetçi
teknolojik
etki

Bankanın ARGE
Yatırımları
/Araştırma
kapsamındaki
bankaların toplam
ARGE Yatırımları

Olsson (1996), Limpibunterng ve Johri (2009),
Sigala (2012), Cheng vd. (2012), Stevens ve
Dimitriadis (2005), Homburg ve Kuehnl (2014), Liu
ve Yang (2009), Perks ve Riihela (2004), Cooper
(1999), Cooper ve Kleinschmidt (1995), Page
(1993), Dinçer vd. (2017)
Griffin (1997), Maidique ve Zinger (1984), Adams
vd. (1998), Cohen vd. (1996), Froehle vd. (2000),
Menor ve Roth (2008), Menor ve Roth (2007),
Flores ve Munoz (2017), Khurana ve Rosenthal
(1998), Schilling ve Hill (1998), Brown ve
Eisenhardt (1995), Edgett (1994), Edgett ve
Parkinson (1994), Martin ve Horne (1995), Martin
(1996), Kuester vd. (2013), Rostami vd. (2015),
Limpibunterng ve Johri (2009), Homburg ve
Kuehnl (2014), Smith vd. (2007), Dinçer vd.
(2017)
Yang vd. (2016), Atuahene-Gima (1996), De
Brentani ve Ragot (1996), De Brentani (2001),
Kuester vd. (2013), Wind ve Mahajan (1997),
Sánchez-Ortiz vd. (2016), Cooper ve Kleinschmidt
(1994), Lee ve Chen (2009), Limpibunterng ve
Johri (2009), Melton ve Hartline (2010), Melton ve
Hartline (2013), Cheng vd. (2012), De Brentani
(1995), Stevens ve Dimitriadis (2005), Storey ve
Hughes (2013), Stevens ve Dimitriadis (2004),
Smith vd. (2017), Edvardsson (1997), Page
(1993)
Cooper vd. (1994), Menor ve Roth (2008), Tax ve
Stuart (1997), Martin (1996), Storey ve
Easingwood (1996), Ottenbacher vd. (2006),
Kuester vd. (2013), Dave ve Dave (2012),
Eskandari vd. (2013), Najjar ve Kalaf (2012),
Noori (2015), Edvardsson ve Olsson (1996),
Griffin (1997), Cooper vd. (1994), Rostami vd.
(2015), Tajeddini (2011), Montoya-Weiss ve
Roger (1994)
Anderson ve Tushman (1990), Bharadwaj vd.
(1993), Van Reil vd. (2004), Gremyr vd. (2014),
Griffin (1997), Flores ve Munos (2017), Jeong vd.
(2006), Menor ve Roth (2008), Sánchez-Ortiz vd.
(2016), Menor vd. (2002), Carbonell vd. (2009),
Van Den Ende (2003), Wind ve Mahajan (1997),
Lee ve Chen (2009), Liu (2012), Perks ve Riihela
(2004), Cooper (1985), Edvardsonn vd. (2013),
Cooper vd. (1994), Dinçer vd. (2017)
Cooper vd. (1994), Cooper ve de Brentani (1991),
Henning-Thurau vd. (2001), Liu (2012), Kitsios vd.
(2009), Edvardsson vd. (2017), Veflen Olsen ve
Sallis (2006), Syson ve Perks (2004),
Fitzsimmons ve Fitzsimmons (1999), Storey ve
Easingwood (1996), Wu (2012)

Belirtilen hususlara ek olarak, Tablo 1’de yer alan dengeli skorkart yaklaşımının
kullanıldığı çalışmaların önemli bir bölümünde bankaların performansları analiz edilmiştir. Wu
(2012) çalışmasında bankacılık sektörü için stratejik harita geliştirmiştir. Bu amaca
ulaşabilmek için de bankacılık sektörüne ait dengeli skorkart temelli kilit performans
göstergelerinden faydalanmıştır. İlgili çalışmanın yanı sıra, Alidade ve Ghasemi (2015), Dave
ve Dave (2012), Eskandari vd. (2013), Najjar ve Kalaf (2012), Öztürk ve Coşkun (2014),
Panicker ve Seshadri (2013) ve Rostami vd. (2015)’ de çalışmalarında bankaların
performanslarını analiz ederken dengeli skorkart bazlı performans göstergelerini dikkate
almışlardır.
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3. Metodoloji
3.1. Bulanık AHP ve Bulanık ANP
AHP Saaty (1977) tarafından geliştirilmiş ve karmaşık durumlar altında karar
verebilmek için kullanılmaktadır. Daha sonra, Saaty (1994) çalışmasında AHP yöntemini
daha da geliştirmiştir. Bu model sayesinde karar veren kişilerin öznel düşünceleri de dikkate
alınabilmektedir. Diğer bir ifadeyle, AHP yöntemi sayesinde soyut olan veriler ile analiz
yapabilmek mümkün olmaktadır. Bu sayede, karmaşık problemlerin çözümü daha kolay bir
hale gelmektedir (Zyoud ve Fuchs-Hanusch, 2017:60). AHP yönteminde amaçlar, kriterler,
alt kriterler ve alternatifler arasında hiyerarşik bir yapı olduğu varsayılmaktadır.
ANP yöntemi de Saaty (1996) tarafından geliştirilmiş AHP’nin daha genelleştirilmiş bir
türüdür. Bahsi geçen yöntemin AHP’den en büyük farkı faktörler arasındaki ilişkiyi analiz
ederken herhangi bir hiyerarşi gözetmemesidir. Başka bir ifadeyle, tüm faktörlerin birbirlerine
etki edebileceği görüşünü savunmaktadır (Wan vd., 2017:22). Bahsi geçen iki farklı model
arasındaki fark Şekil 1’de gösterilmiştir.
Şekil 1: AHP ve ANP Yöntemleri Arasındaki Farklılıklar

Kaynak: Sadeghi, 2012: 625.

Şekil 1’den de görülebileceği üzere AHP yönteminde amaç, kriter, alt kriter ve
alternatifler arasında hiyerarşik ve tek yönlü bir yapı söz konusudur. Belirtilen hiyerarşinin en
üstünde amaçlar, onun altında ise sırasıyla kriterler, alt kriterler ve alternatifler yer
almaktadır. Bu yapının içerisinde, kriterlerin birbirlerini etkilemediği varsayılmaktadır. Başka
bir ifadeyle, etkileşimin tek yönlü olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan, söz konusu şekilden
de anlaşılabileceği gibi ANP yönteminde ise hiyerarşik bir ilişki bulunmamaktadır. Adı geçen
yöntemde hem iç hem de dış bağımlılık dikkate alınmaktadır (Gencer ve Gürpınar, 2007, s.
2476), (Büyükyazıcı ve Sucu, 2002, s.66).
Özellikle son yıllarda literatürde yer alan çalışmalardan AHP ve ANP yöntemlerinin
bulanık mantık bakış açısıyla da kullanıldığı görülmektedir (Shafiee, 2015: 2143), (Yüksel ve
Dağdeviren, 2010: 1270). Bulanık ortamda değerlendirme için karar kümeleri kullanılarak
elde edilen veriler dilsel değişkenlerle ifade edilmektedir. Bu bağlamda kullanılan ikili
karşılaştırma matrisinin detayları aşağıda yer almaktadır.
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Söz konusu matriste yer alan veriler uzman görüşleri ile elde edilmektedir. Bu
çalışmada, kriterlerin ağırlıklandırılmasında karar verme hiyerarşisi ve ağı varsayımları
altında BAHP ve BANP yöntemleri, Chang (1996) tarafından geliştirilen metot kullanılarak
dikkate alınacaktır. Her iki yöntem için de kullanılan ilgili analizin aşamalarına aşağıda yer
verilmiştir.
Aşama 1: Bulanık yapay büyüklük değeri (Sj) aşağıdaki formül yardımıyla
hesaplanmaktadır.
m

¦M

Sj

·
§ n m
¨ ¦¦ M gij ¸
¸
¨
¹
©i 1 j 1

j
gi

j 1

m

¦M

Belirtilen eşitlikte

j
gi

1

değeri aşağıdaki hesaplamalar yapılarak elde edilmektedir.

j 1

Aşağıdaki eşitlikte yer alan tüm Mgij, parametreleri l, m ve u değerleri olan üçgensel bulanık
m

sayıları temsil etmektedir. Bundan dolayı,

¦M

j
gi

için aşağıdaki gibi bulanık toplama işlemi

j 1

gerçekleştirilmektedir (Yetiz vd., 2009: 181).
m

¦ M gij
j 1

m
m
§ m
·
¨ ¦ l j ,¦ m j ,¦ u j ¸
¨
¸
j 1
©j1 j1
¹

1

ªn m
º
j
«¦¦ M gi »
¼ değerini elde edebilmek için aşağıdaki
Belirtilen hususun akabinde, ¬ i 1 j 1
eşitliklerde belirtilen toplama işleminin yapılması ve bunun ardından da ilgili vektörün tersinin
alınması gerekmektedir.
n

m

¦¦ M gij
i 1 j 1

ªn m
º
j
«¦¦ M gi »
¬i 1 j 1
¼

m
m
§ m
·
¨ ¦ li ,¦ mi ,¦ u i ¸
¨
¸
j 1
©j1 j1
¹

1

§
¨
¨ 1 , 1 , 1
n
n
¨ n
¨ ¦ u i ¦ mi ¦ l i
i 1
i 1
©i1

·
¸
¸
¸
¸
¹

M 2 l2 , m2 , u2 t M1 l1 , m1 , u1
Aşama
2:
ifadesinin
olasılık
hesaplanmaktadır. Bu süreçte aşağıdaki eşitliklerden faydalanılmaktadır.

>

V (M 2 t M 1 ) sup min( P M ( x), P M ( y))
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V (M 2 t M 1 ) hgt (M 1  M 2 ) P M (d )
2

ͳǡ݉ଶ   ݉ଵ ݅݁ݏ
Ͳǡ݈ଵ   ݑଶ ݅݁ݏ
ൌ
݈ଵ െ ݑଶ
۔
݀݅º݁ܽ݀ݎ݈ܽ݉ݑݎݑ݀ݎ
ەሺ݉ଶ െ ݑଶ ሻ െ ሺ݉ଵ െ ݈ଵ ሻ
ۓ

P

P

Belirtilen eşitliklerde yer alan “d” değeri M 1 ve M 2 değerlerinin en yüksek kesişim
noktasını gösteren D noktasının ordinatını ifade etmektedir.

M i (i

Aşama 3: Bir bulanık sayının olasılık derecesinin k adet bulanık sayıdan
1,2,..., k )
yüksek olması durumu aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.
ܸሺ ܯ ܯଵ ǡ ܯଶ ǡ ܯଷ ǡ ǥ ǡ ܯ ሻ ൌ ܸ ሾሺ ܯ ܯଵ ሻ݁ݒሺ ܯ ܯଶ ሻ ݁ݒǥ ሺ ܯ ܯ ሻሿ
ൌ  ܸሺ ܯ ܯ ሻ ݅ ൌ ͳǡ ʹǡ ͵ǡ ǥ ǡ ݇݅ ് ݇݁ݒ

d c( Ai ) min V (S i t S k ) eşitliği varsayılmaktadır. Böylece ağırlık
Bu durumda,
vektörü aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Wc

d c( A1 ), d c( A2 ),..., d c( An )

T

i=1,2,3….n

Aşama 4: Belirtilen hususların ardından ise vektörler aşağıda belirtildiği gibi normalize
edilmektedir. Bu sayede elde edilen değer bulanık bir sayı olmaktan çıkmaktadır.

Wc

d ( A1 ), d ( A2 ),..., d ( An )

T

AHP ve ANP yöntemlerinin literatürde sıkça kullanıldıkları görülmektedir. Söz konusu
çalışmaların bazılarına Tablo 2’de yer verilmiştir.
Tablo 2’den de anlaşılabileceği üzere hem BAHP hem de BANP yöntemi literatürde
çok farklı konular için ele alınmıştır. Örnek olarak, Shaw vd. (2012) Hindistan’daki en iyi
tedarikçi seçiminde BAHP yönteminden faydalanmışlardır. Ishizaka ve Nguyen (2013) ise
aynı yöntemi öğrencilerin banka hesabı seçerken hangi kriterlere dikkat ettiklerini belirlemek
için kullanmışlardır. Belirtilen çalışmalara ek olarak, Cho ve Lee (2013), Shaverdi vd. (2014),
Mandic vd. (2014) ve Rezaie vd. (2016) de performans analizini bahsi geçen yöntem ile
yapmışlardır. Ayrıca, Li vd. (2017) Çin’deki hava yollarının servis kalitelerini BAHP yöntemi
ile karşılaştırmışlardır. Modak vd. (2017) ise Hindistan’daki maden sektörünün dış kaynak
kullanımına yönelik bir çalışmayı bu yöntemi kullanarak yapmışlardır.
BAHP yöntemine paralel olarak, BANP yönteminin de farklı konularda kullanıldığı
görülmektedir. Örneğin, Şevkli vd. (2012) BANP ve SWOT analizi birlikte kullanılarak Türk
Havayolları şirketi için stratejik karar verme metodu geliştirmişlerdir. Öte yandan, Güneri vd.
(2009) en uygun gemi tersanesini, Büyüközkan ve Çifçi (2012) en başarılı yeşil tedarikçiyi,
Tavana vd. (2013) en iyi sosyal medya platformunu, Tadic vd. (2014) şehre en uygun lojistik
konseptini, Uygun vd. (2015) ise telekomünikasyon firmasının dış hizmet almasına yönelik en
iyi firma seçimini adı geçen yöntem yardımıyla yapmışlardır. Bunların yanı sıra, Chen ve
Chen (2010) ise BANP yöntemini kullanarak Tayvan’daki yükseköğrenim için yeniliği
destekleme sistemi geliştirmişlerdir. Şevkli vd. (2012) de Türk Havayolları şirketi için stratejik
karar verme metodu oluşturmuşlardır.
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Tablo 2: BAHP ve BANP Yöntemi Kullanılarak Yapılan Çalışmalar
Yazar
Kapsam
Yöntem
Sonuç
Güneri vd.
En uygun gemi tersanesi seçilerek yatırımcılara yol
Türkiye
BANP
(2009)
gösterilmiştir.
Chen ve
Tayvan’daki yükseköğrenim için yeniliği destekleme
Taywan
BANP
Chen (2010)
sistemi geliştirilmiştir.
Chen ve
Tarım sektöründeki kuralık riskinin analiz edilebilmesi için
Çin
BANP
Yang (2011)
model geliştirilmiştir.
Büyüközkan
Yeşil tedarikçilerin seçimine yönelik bir değerlendirme
ve Çifçi
Ford Şirketi
BANP
modeli oluşturulmuştur.
(2012)
Shaw vd.
En iyi tedarikçinin seçimi için BAHP yönteminden
Hindistan
BAHP
(2012)
faydalanılmıştır.
BANP ve SWOT analizi birlikte kullanılarak Türk
Şevkli vd.
Havayolları şirketi için stratejik karar verme metodu
Türkiye
BANP
(2012)
geliştirilmiştir.
Ishizaka ve
Öğrencilerin banka hesabı seçerken hangi kriterlere dikkat
Nguyen
İngiltere
BAHP
ettikleri vurgulanmıştır.
(2013)
Trans-Gulf
Tavana vd.
Havayolları
BANP
En iyi sosyal medya platformu seçilmeye çalışılmıştır.
(2013)
Şirketi
Cho ve Lee
Kore
BAHP
Yeni geliştirilen ürünlerin performansları analiz edilmiştir.
(2013)
Tadic vd.
Sırbistan
BANP
Şehrin lojistik konseptinin seçimi için kriterler belirlenmiştir.
(2014)
Shaverdi vd.
Petrokimya sanayisinde faaliyet gösteren firmaların
İran
BAHP
(2014)
performansları kıyaslanmıştır.
Mandic vd.
Bankaların finansal performansını etkileyen hususlar
Sırbistan
BAHP
(2014)
belirlenmiştir.
Uygun vd.
Telekominikasyon şirketinin dış hizmet almasına yönelik
Türkiye
BANP
(2015)
en iyi firma seçimi için bir yöntem tasarlanmıştır.
Rezaie vd.
İran
BAHP
Çimento firmalarının performans analizi yapılmıştır.
(2016)
Altıntaş vd.
6 Sigma projesinin başarısının değerlendirilmesine yönelik
Türkiye
BANP
(2016)
bir model geliştirilmiştir.
Li vd. (2017)
Çin
BAHP
Çin’deki hava yollarının servis kaliteleri karşılaştırılmıştır.
Modak vd.
Maden sektöründeki dış kaynak kullanımına yönelik bir
Hindistan
BAHP
(2017)
çalışma yapılmıştır.

3.2. Bulanık TOPSIS
TOPSIS kelimesi İngilizce “technique for order of preference by similarity to ideal
solution” ifadesinin baş harflerinden türemektedir. Çok kriterleri durumlar altında ideal kararı
verebilmek için kullanılan adı geçen yöntem 1981 yılında Hwang ve Yoon (2012) tarafından
geliştirilmiştir. Söz konusu yöntemde pozitif ve negatif çözümler belirlenmektedir. Alternatifler
arasında pozitif çözüme en yakın olanı en iyi alternatif olarak seçilmektedir. TOPSIS,
anlaşılması ve uygulanması oldukça kolay olan bir yöntemdir. Öte yandan, söz konusu en iyi
alternatifin aynı zamanda negatif çözüme de uzak olması gerekmektedir (Lai vd., 1994, s.
487)
෩
  ൌ

ͳ
෩  ଵ   
෩  ଶ   
෩  ଷ   ڮ  
෩   ቁ ݅ ൌ ͳǡʹǡ͵ǡ Ǥ Ǥ ݉ ݆݁ݒൌ ͳǡʹǡ͵Ǥ Ǥ ݊
 ݔቀ
ܭ

Yukarıdaki eşitlikte “i” alternatifleri “j” değerleri ise kriterleri göstermektedir. Bu
durumda, Xij ifadesi i. alternatif ve j. kriter için alınan değeri göstermektedir. Bunların yanı
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sıra, “K” rakamı karar verenlerin sayısı hakkında bilgi vermektedir. Kriterlerin önem dereceleri
(W ̃j) ise aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.
෩ ൌ


ͳ
෩ ଵ   
෩ ଶ   
෩ ଷ   ڮ  
෩  ሻ
ݔሺ
ܭ

Belirtilen bu önem dereceleri kullanılarak elde edilen bulanık karar matrisinin detayları
ise aşağıda yer almaktadır. İlgili matriste “A” değerleri alternatifleri, “C” değerleri ise kriterleri
göstermektedir.
C1

…

Cn

ڮ
ڰ
ڮ

෩ଵ

 ڭ
෩ 


ܣଵ ෩
ଵଵ
෩=  ڭ ڭ

෩ ଵ
ܣ 

Bahsi geçen bu matris aşağıdaki eşitlikler yardımıyla normalize edilmektedir
(Opricovic ve Tzeng, 2004: 449).
ܽ ܾ ܿ
 ൌ ቆ  כ   כ   כቇ
୧୨

୧୨

୧୨


כ
୧୨

ൌ ඩ ܿ ଶ 
ୀଵ

Bu sürecin sonunda da pozitif (A+) ve negatif (A-) çözümlere ulaşılmaktadır.
෩ଵ ା ǡ 
෩ଶ ା ǡ 
෩ଷ ା ǡ ǥ ǡ 
෩ ା ቁ  ିܣ݁ݒൌ ൫
෩ଵ ି ǡ 
෩ଶ ି ǡ 
෩ଷ ି ǡ ǥ ǡ 
෩ ି ൯
ܣା ൌ ቀ
෩ ା ൌ ሺͳǡͳǡͳሻ݁ݒ
෩ ି ൌ ሺͲǡͲǡͲሻ

Bunların ardından, en ideal çözüme ulaşabilmek için alternatiflerin bahsi geçen
çözümlere uzaklıkları hesaplanmaktadır. Pozitif (Di+) ve negatif (Di-) ideal çözümlerden
uzaklıklar aşağıdaki eşitliklerde belirtilmiştir.


ܦ

ା

ା

෩ ǡ 
෩ ሻ
ൌ   ݀ሺ 
ୀଵ


ܦ

ି

ି

෩ ǡ 
෩ ሻ
ൌ   ݀ሺ 
ୀଵ

TOPSIS yönteminin son aşamasında ise alternatiflerin ideal çözümlere olan
yakınlığını gösteren katsayılar hesaplanmaktadır (Wang ve Elhag, 2006, s. 310).
ܥܥ ൌ 

ܦ ି
ܦ ା ܦ ି

BAHP ve BANP yöntemleri gibi, BTOPSIS yönteminin de bulanık mantık çerçevesinde
literatürde birçok farklı makalede kullanıldığı görülmektedir. Örnek olarak, Walczak ve
Rutkowska (2017) çalışmalarında katılımcı bütçe hazırlanması sürecinde farklı alternatiflerin
sıralanmasına yönelik BTOPSIS yöntemi ile bir model geliştirmiştir. Belirtilen çalışmaya ek
olarak, Ervural vd. (2017) ise aynı yöntemi dikkate alarak Türkiye’nin enerji planlamasında
nükleer enerjinin öneminin az olduğu sonucuna varmışlardır. Ayrıca, Gupta ve Barua (2017),
Yong (2006), Chu ve Lin (2003), Amiri (2010), Kannan vd. (2009) ve Chu (2002) de
çalışmalarında BTOPSIS yöntemini kullanarak farklı alternatifler içerisinden en iyisini
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seçmeyi amaçlamışlardır. Öte yandan, Sun (2010), Sadi-Nezhad ve Damghani (2010),
Ertuğrul ve Karakaşoğlu (2009), Bao vd. (2012) ve Rostamzadeh ve Sofian (2011) gibi
çalışmalarda ise BTOPSIS yönteminin performance analizinde kullanıldığı görülmüştür.
4. Analiz Sonuçları ve Bulgular
4.1. Veri Seti ve Yapısı
Çalışmanın analiz kısmında Tablo 1’de detaylandırılmış olan 12 farklı değişkene ait
2011-2016 dönem aralığındaki yıllık veriler kullanılmıştır. Net kar, bankanın faaliyet süresi,
personel sayısı, şube sayısı ve ATM sayısı değişkenlerine ait veriler Türkiye Bankalar
Birliği’nin internet sitesinden temin edilmiştir. Öte yandan, bankaların yeni ürün ve hizmet
sayısı, müşteri sayısı ve çalışan başına verilen ortalama eğitim süresi değişkenlerine ait
veriler ise söz konusu bankaların yıllık faaliyet raporlarının incelenmesi neticesinde
belirlenmiştir.
Belirtilen hususların yanı sıra, bankalara ait faaliyet raporlarında yer alan bilançoların
incelenmesi neticesinde “maddi olmayan duran varlıklar” kaleminin “şerefiye” ve “diğer”
olmak üzere 2 farklı başlık içerdiği görülmüştür. Bu durumda, bankaların yenilik, geliştirme
vb. alanda yapacağı bütün yatırım amaçlı bir faaliyet yılının üzerinde olan amortismana tabi
harcamalarını “diğer” kalemi içerisine kaydedeceği anlaşılmaktadır. Söz konusu durum
dikkate alındığında, çalışmada kullanılan “AR-GE yatırımları” değişkeni için bahsi geçen
“diğer” kalemindeki detay kullanılmıştır. Bununla birlikte, “AR-GE giderleri” değişkeni için ise
gelir tablosundaki “diğer işletme giderleri” kalemi altında yer alan “diğer giderler” kalemi
dikkate alınmıştır.
Türkiye’de 28 adet mevduat bankası bulunmaktadır. Buna karşın, çalışmada analiz
ettiğimiz bilgilerin bir kısmı bazı bankalar tarafından faaliyet raporlarında paylaşılmamıştır.
Dolayısıyla, söz konusu bankalar analizden çıkartılmak zorunda kalınmıştır. Netice itibarıyla,
ilgili çalışmada 13 mevduat bankası inceleme kapsamına alınmıştır.
4.2. Analiz Modeli
Şekil 2’de bankacılık sektöründe dengeli skorkart temelli yeni hizmet geliştirme yetkinlik
ölçümü için önerilen bulanık mantık eksenli hibrit model akışı görülmektedir.
Şekil 2: Dengeli Skorkart Temelli Yeni Hizmet Geliştirme Yetkinlik Ölçümü İçin Hibrit Model
Akışı
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Hibrit modelin akışı ve analiz aşamasında dikkate alınan kritik varsayımlar aşağıdaki
şekilde sıralanmaktadır:
Adım 1: Türk bankacılık sektöründe gün geçtikçe artan rekabetçi yapı, bankaları daha
çok müşteri odaklı ürün ve hizmet geliştirme süreçlerine yoğunlaşmalarını zorunlu
kılmaktadır. Bu sebeple, bankaların rekabetçi yapı içindeki yeni hizmet geliştirme
yetkinliklerinin çok boyutlu olarak analiz edilmesi önem arz etmektedir. Sonuç olarak,
bankaların çok yönlü performans ölçümü için sıklıkla kullanılan dengeli skorkart yaklaşımı,
yeni hizmet geliştirme yetkinlik ölçümü için adapte edilmesi, söz konusu problemin çözümü
için büyük önem kazanmaktadır.
Adım 2: Söz konusu problemin çözülmesi için öncelikle, Tablo 1’de görüldüğü üzere
literatür destekli olarak, dengeli skorkart boyutlarıyla uyumlu olarak yeni hizmet geliştirme
yeterlilikleri tespit edilmiş ve buna bağlı olarak ise, anahtar performans faktörleri ortaya
çıkarılmıştır.
Adım 3: Düzenli olarak, 2011 sonrası verilerine erişilebilen 3 kamu, 6 özel ve 4
Yabancı banka olmak üzere, toplamda 13 mevduat bankası araştırmanın karşılaştırma
grubunu oluşturmaktadır. Bankaların yeni hizmet geliştirme yetkinliklerinin tespit edilebilmesi
için ise, bankaların faaliyet raporları ve Türkiye Bankalar Birliği’nden elde edilen veriler esas
alınmıştır. 2016 yılına ilişkin seçilen bankalara ilişkin elde edilen veriler Tablo 11’de örnek
olarak yer almaktadır.
Adım 4: Yeni hizmet geliştirme yetkinlik boyutları ve ilişkili anahtar performans
faktörlerinin kendi içindeki ağırlıkları ve karşılıklı etkileşimlerini tespit edebilmek amacıyla
akademisyen ve sektör uzmanlardan oluşan 5 kişilik bir karar verme ekibi oluşturulmuştur.
Akademisyenler, proje ekip üyelerinden oluşmakla beraber; ayrıca bankacılık sektöründe
tecrübesi olan çeşitli orta ve üst düzey yöneticiler karar verme ekibi içinde yer almıştır. Tablo
3’de yer alan dilsel değişkenler ve buna karşılık gelen üçgensel bulanık sayılar için, söz
konusu ekip üyelerinin verdiği kararların ortalama değerleri dikkate alınmıştır.
Adım 5: Karar verici ekibin tayin ettiği dilsel değişkenler ve üçgensel bulanık sayı
karşılıkları Tablo 4, 5 ve 7’de belirtilen ikili karşılaştırma matrislerinde uygulanmıştır. Ortaya
çıkan sonuçlarla birlikte, her bir yeni hizmet geliştirme yetkinlik boyut ve alt boyutları için lokal
ağırlıklar, Chang’in genişleme analizi yöntemiyle ayrı olarak hesaplanmıştır.
Adım 6: Karar verici ekibin ortaya koyduğu değerlendirme sonuçları, yeni hizmet
geliştirme yetkinlik boyutlarının birbiriyle ilişkili olmama varsayımına göre BAHP yöntemine
göre hesaplanmıştır. Analizde ayrıca, yeni hizmet geliştirme yetkinliklerinin iç bağımlılıkları
olabileceği varsayımına göre BANP yöntemiyle boyut ve kriter ağırlıkları Tablo 6 ve Tablo
8’de sırasıyla hesaplanmıştır.
Adım 7: Yeni hizmet geliştirme yetkinliği ölçümü için önerilen hibrit çok kriterli karar
verme yöntemi, boyutlar arasında ilişki olmaması varsayımı altında BAHP-BTOPSIS olarak,
boyutların iç bağımlılığı esas alındığında ise BANP-BTOPSIS şeklinde dizayn edilmiştir.
Bankalardan elde edilen verilerin bulanık değerlendirmeye konu olabilmesi için, her bir yeni
hizmet geliştirme anahtar performans kriteri, analize konu olana bankalar arasında 5’li
ölçeklendirmeye dönüştürülmüş ve elde edilen sonuçlar Tablo 10’da yer alan dilsel
değişkenler ve buna karşılık gelen üçgensel bulanık sayılarla ifade edilmiştir. 2016 yılına
ilişkin söz konusu modellerle hesaplanan yeni hizmet geliştirme yetkinlik performans
sonuçları Tablo 10’da görülmektedir.
Adım 8: 2011-2016 yılları arasındaki veriler, adım 7’de belirtildiği şekilde, her yıl için
ayrı olarak hesaplanmış ve elde edilen sıralama sonuçları Tablo 12’de gösterilmiştir.
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4.3. Analiz Sonuçları
Analiz sürecinde ilk olarak BAHP ve BANP yöntemleri için gerekli olan dilsel
değişkenler ve bu değişkenlere ait üçgensel bulanık sayılar belirlenmiştir. Söz konusu
değişkenlerin ve sayıların detaylarına Tablo 3’de yer verilmiştir.
Tablo 3: Ağırlıklandırma Önem Dereceleri İçin Kullanılan Dilsel Değişkenler ve Bulanık Sayı
Karşılıkları
Açıklama
Üçgensel Bulanık Sayılar
Eşit

0,5

1

1,5

Zayıf güçlü

1

1,5

2

Güçlü

1,5

2

2,5

Çok güçlü

2

2,5

3

2,5

3

3,5

Mutlak güçlü
Kaynak: Lee, 2015:150

Belirtilen hususun akabinde, analizde kullanılan ana boyutlar birbirleriyle karşılaştırılmış
ve bunun sonucunda önem ağırlıkları elde edilmiştir. Bahsedilen sürecin detayları Tablo 4’de
paylaşılmıştır. Öte yandan, ana boyutlar içerisinde yer alan kriter de birbirleriyle
karşılaştırılmış ve hesaplanan önem ağırlıklarına ise Tablo 5’de yer verilmiştir.
Tablo 4: Yeni Hizmet Geliştirme Yetkinlik Boyutları İçin İkili Karşılaştırma Matrisi ve Hesaplanan
Ağırlıklar
D1
Performans
(D1)
Piyasa
uygunluğu (D2)
Organizasyone
l uygunluk (D3)
Eğitim ve
Gelişim (D4)

D2

D3

D4

1,00

1,00

1,00

1,40

1,90

2,40

1,50

2,00

2,50

1,30

1,80

2,30

0,42

0,53

0,73

1,00

1,00

1,00

1,00

1,50

2,00

1,00

1,50

2,00

0,40

0,50

0,67

0,50

0,67

1,00

1,00

1,00

1,00

0,60

1,10

1,60

0,44

0,57

0,80

0,50

0,67

1,00

0,63

0,93

1,80

1,00

1,00

1,00

0,44
0,27
0,13

Tablo 4’den görülebileceği üzere önem ağırlığı en yüksek olan boyut (0,44) performans
(D1) olarak belirlenmiştir. Bahsi geçen boyutun ardından, piyasa uygunluğu (D2) 0,27 önem
ağırlığı ile ikinci sırada yer almaktadır. Öte yandan, eğitim ve gelişim boyutu (D4) 0,16 önem
ağırlığı ile üçüncü sırada, organizasyonel uygunluk boyutu (D3) ise 0,13 önem ağırlığı ile son
sırada yer almaktadır.
Tablo 5’de ise bahsedilen bu boyutlarda yer alan tüm kriterler kendi boyutları içerisinde
karşılaştırılmış ve hangilerinin birbirlerine kıyasla daha önemli oldukları belirlenmiştir. İlgili
tablodan da anlaşılabileceği gibi performans boyutu içerisinde en önemli kriterler yeni hizmet
karlılığı (C1) ve yeni hizmetlerin pazar payıdır (C2). Belirtilen konuların yanı sıra, müşteri
sadakati odaklı yeni hizmetlerin (C4) piyasa uygunluğu boyutu altındaki en önemli kriter
olduğu görülmektedir. Organizasyonel uygunluk boyutunun en önemli kriteri ise yeni
hizmetler geliştirmede fiziki imkanlar (C8) ve yeni hizmet geliştirmede personel uyumu (C7)
olarak belirlenmiştir. Son olarak, yeni hizmet geliştirme odaklı eğitim faaliyetleri (C10) ise
eğitim ve gelişim boyutunun en önemli kriteridir.
Hesaplanan bu değerlerin akabinde, BAHP yönteminde kullanılacak olan genel
ağırlıklar belirlenmiştir. Bahsi geçen bu ağırlıklar hesaplanırken “boyut ağırlıkları” ve “kriter
ağırlıkları” değerleri çarpılmıştır. Söz konusu değerlerin detaylarına Tablo 6’da yer verilmiştir.
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Tablo 5: Yeni Hizmet Geliştirme Yetkinlik Kriterleri İçin İkili Karşılaştırma Matrisleri ve
Hesaplanan Ağırlıklar
C1
Yeni
hizmetlerin
karlılığı (C1)
Yeni hizmetlerin pazar payı (C2)
Yeni hizmetlerin maliyet
etkinliği (C3)
Müşteri sadakati odaklı yeni
hizmetler (C4)
Piyasa taleplerine uygun yeni
hizmetler (C5)
Yeni hizmetlerde deneyim (C6)
Yeni hizmet geliştirmede
personel uyumu (C7)
Yeni hizmet geliştirmede fiziki
imkanlar (C8)
Çalışanların katılımını sağlayan
yeni hizmetler (C9)
Yeni hizmet geliştirme odaklı
eğitim faaliyetleri (C10)
Yeni hizmet bilgi paylaşımı
teknoloji altyapısı (C11)
Yeni hizmet geliştirmede
rekabetçi teknolojik etki (C12)

C2

C3

1,00

1,00

1,00

0,90

1,40

1,90

0,60

1,10

1,60

0,53

0,73

1,20

1,00

1,00

1,00

1,00

1,50

2,00

0,63

0,93

1,80
C4

0,51

0,70

1,13
C5

1,00

1,00

1,00
C6

1,00

1,00

1,00

0,90

1,40

1,90

1,20

1,70

2,20

0,53

0,73

1,20

1,00

1,00

1,00

0,50

1,00

1,50

0,47

0,63

1,00
C7

0,67

1,00

2,00
C8

1,00

1,00

1,00
C9

1,00

1,00

1,00

1,10

1,60

2,10

0,70

1,20

1,70

0,48

0,63

0,93

1,00

1,00

1,00

1,40

1,90

2,40

0,60

0,87

1,60
C10

0,42

0,53

0,73
C11

1,00

1,00

1,00
C12

1,00

1,00

1,00

0,60

1,10

1,60

0,80

1,30

1,80

0,63

0,93

1,80

1,00

1,00

1,00

0,60

1,10

1,60

0,57

0,80

1,40

0,63

0,93

1,80

1,00

1,00

1,00

Ağırlıklar
0,36
0,36
0,28

0,43
0,28
0,29
0,39
0,39
0,22

0,36
0,33
0,31

Tablo 6: BAHP İle Yeni Hizmet Geliştirme Yetkinlikleri İçin Hesaplanan Ağırlıklar
Yeni Hizmet
Geliştirme Yeterlilik
Boyutları

Boyut
Ağırlıkları

Anahtar Performans Faktörleri (Kriterler)

Performans (D1)

0,44

Yeni hizmetlerin karlılığı (C1)

0,36

0,1586

Yeni hizmetlerin pazar payı (C2)

0,36

0,1586

Yeni hizmetlerin maliyet etkinliği (C3)

0,28

0,1254

0,43

0,1164

0,28

0,0755

0,29

0,0774

0,39

0,0513

0,39

0,0513

0,23

0,0304

0,36

0,0559

0,33

0,0514

0,31

0,0478

Piyasa Uygunluğu
(D2)

0,27

Müşteri sadakati odaklı yeni hizmetler (C4)
Piyasa taleplerine uygun yeni hizmetler
(C5)
Yeni hizmetlerde deneyim (C6)

Organizasyonel
Uygunluk (D3)

Eğitim ve Gelişim
(D4)

0,13

Yeni hizmet geliştirmede personel uyumu
(C7)

0,16

Yeni hizmet geliştirmede fiziki imkanlar
(C8)
Çalışanların katılımını sağlayan yeni
hizmetler (C9)
Yeni hizmet geliştirme odaklı eğitim
faaliyetleri (C10)
Yeni hizmet bilgi paylaşımı teknoloji
altyapısı (C11)
Yeni hizmet geliştirmede rekabetçi
teknolojik etki (C12)

Kriter
Ağırlıkları

Genel
Ağırlıklar
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BAHP yönteminde boyutların birbirlerini etkilemediği varsayılmaktadır. Buna karşın,
BANP yönteminde ise her bir boyutun kendi dışındaki boyutlarla olan ilişkisi dikkate
alınmaktadır. Bundan dolayı, BANP yöntemi ile analiz yaparken boyutların birbirleriyle olan
ilişkilerini de dikkate almak gerekmektedir. Bu bağlamda, çalışmada kullanılan 4 farklı
boyutun ve kriterlerin birbirleriyle olan iç bağımlılık ilişkileri analiz edilmiş ve ilgili ağırlıklar
hesaplanmıştır. Belirtilen bu sonuçların detayları Tablo 7 ve Tablo 9’da gösterilmiştir.
Tablo 7: Yeni Hizmet Geliştirme Yeterlilik Boyutları İçin İç Bağımlılık Matrisleri ve Hesaplanan
Ağırlıklar

Piyasa
Uygunluğu (D2)

1,00

1,00

D2
1,00

0,90

1,40

D3
1,90

0,60

1,10

D4
1,60

Ağırlıklar
0,37

Organizasyonel
Uygunluk (D3)

0,53

0,73

1,20

1,00

1,00

1,00

0,60

1,10

1,60

0,31

Eğitim ve
Gelişim (D4)

0,63

0,93

1,80

0,63

0,93

1,80

1,00

1,00

1,00

0,32

0,90

1,40

D3
1,90

1,00

1,50

D4
2,00

0,42

Performans
(D1)

1,00

1,00

D1
1,00

Organizasyonel
Uygunluk (D3)

0,53

0,73

1,20

1,00

1,00

1,00

0,70

1,20

1,70

0,31

Eğitim ve
Gelişim (D4)

0,50

0,67

1,00

0,60

0,87

1,60

1,00

1,00

1,00

0,27

0,60

1,10

D2
1,60

0,90

1,40

D4
1,90

0,37

Performans
(D1)
Piyasa
Uygunluğu (D2)
Eğitim ve
Gelişim (D4)

1,00

1,00

D1
1,00

0,63

0,93

1,80

1,00

1,00

1,00

0,90

1,40

1,90

0,37

0,53

0,73

1,20

0,53

0,73

1,20

1,00

1,00

1,00

0,26

Performans
(D1)
Piyasa
Uygunluğu (D2)

1,00

1,00

D1
1,00

0,60

1,10

D2
1,60

0,70

1,20

D3
1,70

0,35

0,63

0,93

1,80

1,00

1,00

1,00

0,60

1,10

1,60

0,33

Organizasyonel
Uygunluk (D3)

0,60

0,87

1,60

0,63

0,93

1,80

1,00

1,00

1,00

0,32

Tablo 8’de yeni hizmet geliştirme yetkinlik kriterleri iç bağımlılık matrisleri ve
hesaplanan ağırlıklar yer almaktadır.
Tablo 6 ve Tablo 9’dan görülebileceği gibi, BAHP ve BANP yöntemlerinde kullanılacak
olan ağırlıklar, boyutlar ve kriterler arasındaki etkileşim dikkate alındığında değişmektedir.
Her iki yöntem için de kullanılacak ağırlıkların belirlenmesinin akabinde BTOPSIS yöntemi ile
bankaların yeni hizmet geliştirme yeterliliği belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 10’da ilgili
süreçte kullanılacak olan dilsel değişkenlere ve bulanık sayı karşılıklarına yer verilmiştir.
Söz konusu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren 13 mevduat bankasının 2011-2016
dönem aralığındaki 5 farklı yıl için yeni hizmet geliştirme yetkinliği analiz edilmiştir. Tablo
11’de 2016 yılında seçilen bankalara ait yeni hizmet geliştirme yeterlilik kriterleri için ilişkili
veri sonuçları yer almaktadır.
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Tablo 8: Yeni Hizmet Geliştirme Yetkinlik Kriterleri İçin İç Bağımlılık Matrisleri ve Hesaplanan
Ağırlıklar
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Tablo 10: Bankaların Yeni Hizmet Geliştirme Yeterliliğinde Kullanılan Dilsel Değişkenler ve
Bulanık Sayı Karşılıkları
Açıklama
Üçgensel Bulanık Sayılar
Kötü

0

0

Zayıf

0

2,5

5

Orta

2,5

5

7,5

İyi

5

7,5

10

7,5

10

10

En iyi
Kaynak: Lee, 2015:150

2,5
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Tablo 9’da ise BANP yönteminde kullanılacak olan ağırlıklara yer verilmiştir.
Tablo 9: BANP ile Yeni Hizmet Geliştirme Yetkinlikleri İçin Hesaplanan Ağırlıklar
Yeni Hizmet
Boyut
Kriter
Geliştirme Yeterlilik
Anahtar Performans Faktörleri (Kriterler)
Ağırlıkları
Ağırlıkları
Boyutları
Yeni hizmetlerin karlılığı (C1)
0,35
Performans (D1)

Piyasa uygunluğu
(D2)

Organizasyonel
uygunluk (D3)

0,33

0,27

0,20

Eğitim ve Gelişim
(D4)

0,20

Genel
Ağırlıklar
0,1165

Yeni hizmetlerin pazar payı (C2)

0,34

0,1109

Yeni hizmetlerin maliyet etkinliği (C3)

0,31

0,1020

Müşteri sadakati odaklı yeni hizmetler (C4)

0,39

0,1053

Piyasa taleplerine uygun yeni hizmetler (C5)

0,33

0,0887

Yeni hizmetlerde deneyim (C6)
Yeni hizmet geliştirmede personel uyumu
(C7)
Yeni hizmet geliştirmede fiziki imkanlar (C8)
Çalışanların katılımını sağlayan yeni
hizmetler (C9)
Yeni hizmet geliştirme odaklı eğitim
faaliyetleri (C10)
Yeni hizmet bilgi paylaşımı teknoloji altyapısı
(C11)
Yeni hizmet geliştirmede rekabetçi teknolojik
etki (C12)

0,27

0,0727

0,36

0,0719

0,34

0,0690

0,30

0,0602

0,36

0,0736

0,32

0,0653

0,32

0,0639

Tablo 11: 2016 Yılında Seçilen Mevduat Bankaları için Yeni Hizmet Geliştirme Yeterlilik Kriter
Verileri
Bankalar/
K1
K2
K3
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6
Y1
Y2
Y3
Kriterler
2,74
1,00
0,80
1,01 -0,22 0,64
0,07 -1,84 -1,48 3,79
-3,87
0,14
C1

Y4
0,00

C2

0,11

0,21

0,15

0,06

0,00

0,04

0,04

0,05

0,14

0,07

0,09

0,04

0,02

C3

1,30

0,66

0,31

0,15

-0,07

-0,10

0,06

-0,35

-0,47

1,36

-0,04

0,01

0,00

C4

1,08

1,26

0,15

0,16

-0,04

0,63

0,10

-0,31

-0,72

0,74

-27,02

0,06

0,00

C5

0,39

1,27

0,19

0,16

0,18

0,98

1,46

0,17

0,49

0,20

6,98

0,44

-4,21

C6

3,06

1,56

1,24

1,36

0,40

0,00

1,78

0,00

1,44

0,38

0,58

0,00

0,52

C7

-0,06

0,29

0,54

-0,02

0,07

2,13

-0,05

-0,11

0,08

-0,01

-0,63

0,00

-0,13

C8

0,16

0,15

0,01

-0,14

0,00

-0,28

-0,03

0,01

0,18

0,02

-0,29

0,00

0,00

C9

-0,27

0,42

0,14

-0,03

-0,04

-0,34

-0,03

0,06

-0,02

-0,01

0,21

0,00

0,00

C10

0,97

-0,07

31,8

0,46

1,09

7,81

-0,13

-0,46

-3,08

1,08

-2,04

-0,51

-0,06

C11

5,40

-1,45

0,76

0,02

0,20

0,15

0,00

0,03

0,02

0,55

0,15

0,02

0,00

C12

0,10

0,03

0,06

0,12

0,00

0,03

0,03

0,18

0,18

0,06

0,09

0,08

0,04

Tablo 11’de yer alan K1, K2 ve K3 inceleme kapsamında yer alan 3 kamu bankasını,
Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5 ve Ö6 ise 6 özel bankayı, Y1, Y2, Y3 ve Y4 ise 4 yabancı bankayı ifade
etmektedir.
Bankaların
yeni
hizmet
geliştirme
yeterliliklerinin
BTOPSIS
ile
değerlendirilebilmesi için, bankaların ilişkili veri sonuçları Tablo 10’da yer alan 5’li dilsel
değişken ölçeğine ve üçgensel bulanık sayı karşılıklarına dönüştürülmüştür. 2016 yılında
bankaların yeni hizmet geliştirme yeterliliklerine ilişkin normalleştirilen bulanık karar matrisi
Tablo 12’de görülmektedir. Tablo 13 ve 14’de ise, sırasıyla BAHP ve BANP ile ağırlandırılmış
bulanık karar matrisleri yer almaktadır.
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C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
K1 0,050,000,000,040,000,040,060,000,000,110,000,000,030,000,030,020,000,000,000,040,000,040,000,000,000,000,020,000,000,020,070,000,000,020,000,02
K2 0,000,050,000,040,000,000,000,060,000,110,000,000,030,000,030,020,000,020,000,040,000,040,000,000,020,000,000,000,000,020,000,000,070,000,000,02
K3 0,000,050,000,000,040,000,060,000,060,110,000,000,000,030,000,020,000,020,040,000,040,000,040,000,000,020,000,020,000,000,000,070,000,000,020,00
Ö10,000,050,000,000,040,000,000,060,000,110,000,000,000,030,000,020,000,020,000,040,000,000,040,000,020,000,020,000,000,020,000,070,000,000,020,00
Ö20,050,000,050,000,000,040,000,060,000,110,000,000,000,030,000,000,000,020,000,040,000,000,040,000,000,020,000,000,000,020,000,070,000,000,000,02
Ö30,050,000,050,000,000,040,000,060,000,110,000,000,030,000,030,000,000,020,040,000,000,000,000,040,000,000,020,000,020,000,000,070,000,000,000,02
Ö40,050,000,050,000,000,040,000,060,000,110,000,000,030,000,030,020,000,020,000,040,000,040,000,040,020,000,020,000,000,020,000,070,000,000,000,02
Ö50,000,050,000,000,040,000,000,000,060,110,000,000,000,030,000,000,000,020,000,000,040,000,040,000,020,000,020,000,000,020,000,070,000,020,000,00
Ö60,000,050,000,000,040,000,000,000,060,110,000,000,030,000,030,020,000,020,000,040,000,040,000,000,020,000,020,000,000,020,000,070,000,020,000,00
Y1 0,050,000,000,000,040,000,060,000,000,110,000,000,000,030,000,000,000,020,000,040,000,000,040,000,020,000,020,000,000,020,000,070,000,000,020,00
Y2 0,000,000,050,040,000,040,000,060,000,000,000,110,030,000,000,000,000,020,000,000,040,000,000,040,000,020,000,000,000,020,000,070,000,020,000,02
Y3 0,050,000,050,000,000,040,000,060,000,110,000,000,030,000,030,000,000,020,000,040,000,000,040,000,020,000,020,000,000,020,000,070,000,020,000,02
Y4 0,050,000,050,000,000,040,000,060,000,110,000,000,000,000,030,000,000,020,000,000,040,000,040,000,020,000,020,000,000,020,000,070,000,000,020,00

Tablo 14: 2016 yÕlÕnda BankalarÕn BANP ile A÷ÕrlÕklandÕrÕlan Karar Matrisleri

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
K1 0,060,000,000,060,000,060,070,000,000,120,000,000,030,000,030,020,000,000,000,030,000,030,000,000,000,000,010,000,000,020,050,000,000,020,000,02
K2 0,000,060,000,060,000,000,000,070,000,120,000,000,030,000,030,020,000,020,000,030,000,030,000,000,010,000,000,000,000,020,000,000,050,000,000,02
K3 0,000,060,000,000,060,000,070,000,070,120,000,000,000,030,000,020,000,020,030,000,030,000,030,000,000,010,000,020,000,000,000,050,000,000,020,00
Ö10,000,060,000,000,060,000,000,070,000,120,000,000,000,030,000,020,000,020,000,030,000,000,030,000,010,000,010,000,000,020,000,050,000,000,020,00
Ö20,060,000,060,000,000,060,000,070,000,120,000,000,000,030,000,000,000,020,000,030,000,000,030,000,000,010,000,000,000,020,000,050,000,000,000,02
Ö30,060,000,060,000,000,060,000,070,000,120,000,000,030,000,030,000,000,020,030,000,000,000,000,030,000,000,010,000,020,000,000,050,000,000,000,02
Ö40,060,000,060,000,000,060,000,070,000,120,000,000,030,000,030,020,000,020,000,030,000,030,000,030,010,000,010,000,000,020,000,050,000,000,000,02
Ö50,000,060,000,000,060,000,000,000,070,120,000,000,000,030,000,000,000,020,000,000,030,000,030,000,010,000,010,000,000,020,000,050,000,020,000,00
Ö60,000,060,000,000,060,000,000,000,070,120,000,000,030,000,030,020,000,020,000,030,000,030,000,000,010,000,010,000,000,020,000,050,000,020,000,00
Y1 0,060,000,000,000,060,000,070,000,000,120,000,000,000,030,000,000,000,020,000,030,000,000,030,000,010,000,010,000,000,020,000,050,000,000,020,00
Y2 0,000,000,060,060,000,060,000,070,000,000,000,120,030,000,000,000,000,020,000,000,030,000,000,030,000,010,000,000,000,020,000,050,000,020,000,02
Y3 0,060,000,060,000,000,060,000,070,000,120,000,000,030,000,030,000,000,020,000,030,000,000,030,000,010,000,010,000,000,020,000,050,000,020,000,02
Y4 0,060,000,060,000,000,060,000,070,000,120,000,000,000,000,030,000,000,020,000,000,030,000,030,000,010,000,010,000,000,020,000,050,000,000,020,00

Tablo 13: 2016 yÕlÕnda BankalarÕn BAHP ile A÷ÕrlÕklandÕrÕlan Karar Matrisleri

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
0,050,000,000,050,000,050,060,000,000,130,000,000,020,000,020,020,000,000,000,030,000,040,000,000,000,000,020,000,000,020,070,000,000,020,000,02
K1 0,410,000,000,380,000,380,580,000,001,000,000,000,380,000,380,290,000,000,000,500,000,580,000,000,000,000,330,000,000,301,000,000,000,380,000,38
0,000,050,000,050,000,000,000,060,000,130,000,000,020,000,020,020,000,020,000,030,000,040,000,000,020,000,000,000,000,020,000,000,070,000,000,02
K2 0,000,410,000,380,000,000,000,580,001,000,000,000,380,000,380,290,000,290,000,500,000,580,000,000,330,000,000,000,000,300,000,001,000,000,000,38
0,000,050,000,000,050,000,060,000,060,130,000,000,000,020,000,020,000,020,030,000,030,000,040,000,000,020,000,020,000,000,000,070,000,000,020,00
K3 0,000,410,000,000,380,000,580,000,581,000,000,000,000,380,000,290,000,290,500,000,500,000,580,000,000,330,000,300,000,000,001,000,000,000,380,00
Ö10,000,050,000,000,050,000,000,060,000,130,000,000,000,020,000,020,000,020,000,030,000,000,040,000,020,000,020,000,000,020,000,070,000,000,020,00
Ö10,000,410,000,000,380,000,000,580,001,000,000,000,000,380,000,290,000,290,000,500,000,000,580,000,330,000,330,000,000,300,001,000,000,000,380,00
Ö20,050,000,050,000,000,050,000,060,000,130,000,000,000,020,000,000,000,020,000,030,000,000,040,000,000,020,000,000,000,020,000,070,000,000,000,02
Ö20,410,000,410,000,000,380,000,580,001,000,000,000,000,380,000,000,000,290,000,500,000,000,580,000,000,330,000,000,000,300,001,000,000,000,000,38
Ö30,050,000,050,000,000,050,000,060,000,130,000,000,020,000,020,000,000,020,030,000,000,000,000,040,000,000,020,000,020,000,000,070,000,000,000,02
Ö30,410,000,410,000,000,380,000,580,001,000,000,000,380,000,380,000,000,290,500,000,000,000,000,580,000,000,330,000,300,000,001,000,000,000,000,38
Ö40,050,000,050,000,000,050,000,060,000,130,000,000,020,000,020,020,000,020,000,030,000,040,000,040,020,000,020,000,000,020,000,070,000,000,000,02
Ö40,410,000,410,000,000,380,000,580,001,000,000,000,380,000,380,290,000,290,000,500,000,580,000,580,330,000,330,000,000,300,001,000,000,000,000,38
Ö50,000,050,000,000,050,000,000,000,060,130,000,000,000,020,000,000,000,020,000,000,030,000,040,000,020,000,020,000,000,020,000,070,000,020,000,00
Ö50,000,410,000,000,380,000,000,000,581,000,000,000,000,380,000,000,000,290,000,000,500,000,580,000,330,000,330,000,000,300,001,000,000,380,000,00
Ö60,000,050,000,000,050,000,000,000,060,130,000,000,020,000,020,020,000,020,000,030,000,040,000,000,020,000,020,000,000,020,000,070,000,020,000,00
Ö60,000,410,000,000,380,000,000,000,581,000,000,000,380,000,380,290,000,290,000,500,000,580,000,000,330,000,330,000,000,300,001,000,000,380,000,00
0,050,000,000,000,050,000,060,000,000,130,000,000,000,020,000,000,000,020,000,030,000,000,040,000,020,000,020,000,000,020,000,070,000,000,020,00
Y1 0,410,000,000,000,380,000,580,000,001,000,000,000,000,380,000,000,000,290,000,500,000,000,580,000,330,000,330,000,000,300,001,000,000,000,380,00
0,000,000,050,050,000,050,000,060,000,000,000,130,020,000,000,000,000,020,000,000,030,000,000,040,000,020,000,000,000,020,000,070,000,020,000,02
Y2 0,000,000,410,380,000,380,000,580,000,000,001,000,380,000,000,000,000,290,000,000,500,000,000,580,000,330,000,000,000,300,001,000,000,380,000,38
0,050,000,050,000,000,050,000,060,000,130,000,000,020,000,020,000,000,020,000,030,000,000,040,000,020,000,020,000,000,020,000,070,000,020,000,02
Y3 0,410,000,410,000,000,380,000,580,001,000,000,000,380,000,380,000,000,290,000,500,000,000,580,000,330,000,330,000,000,300,001,000,000,380,000,38
0,050,000,050,000,000,050,000,060,000,130,000,000,000,000,020,000,000,020,000,000,030,000,040,000,020,000,020,000,000,020,000,070,000,000,020,00
Y4 0,410,000,410,000,000,380,000,580,001,000,000,000,000,000,380,000,000,290,000,000,500,000,580,000,330,000,330,000,000,300,001,000,000,000,380,00

Tablo 12: 2016 yÕlÕnda BankalarÕn Normalleútirilen BulanÕk Karar Matrisleri
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2016 yılı için BAHP ve BANP yöntemleri ile ağırlıklandırılan Pozitif ve negatif ideal
çözümlerden uzaklıklar (Di+ ve Di-) ve katsayı değerleri (CCİ) Tablo 15’de gösterilmiştir.
Tablo 15: 2016 Yılında Mevduat Bankaları İçin BAHP ve BANP İle Ağırlıklandırılan Di+, Di- ve CCi
Değerleri
BAHP
BANP
Bankalar
Di+
DiCCi
Di+
DiCCi
K1
11,7961
0,3235
0,0267
11,7981
0,3216
0,0265
K2

11,8147

0,3102

0,0256

11,8132

0,3108

0,0256

K3

11,7915

0,3268

0,0270

11,7927

0,3254

0,0269

Ö1

11,8208

0,3057

0,0252

11,8177

0,3075

0,0254

Ö2

11,8101

0,3135

0,0259

11,8155

0,3091

0,0255

Ö3

11,8006

0,3203

0,0264

11,8043

0,3171

0,0262

Ö4

11,7799

0,3351

0,0277

11,7774

0,3365

0,0278

Ö5

11,8283

0,3004

0,0248

11,8247

0,3025

0,0249

Ö6

11,8113

0,3126

0,0258

11,8065

0,3156

0,0260

Y1

11,8283

0,3004

0,0248

11,8246

0,3025

0,0249

Y2

11,8057

0,3166

0,0261

11,8093

0,3135

0,0259

Y3

11,7912

0,3270

0,0270

11,7896

0,3277

0,0270

Y4

11,8067

0,3159

0,0261

11,8088

0,3139

0,0259

Tablo 16’da 2011 ile 2016 yılları arasında, çalışmada incelenen mevduat bankalarının
BTOPSIS yöntemi kullanılarak elde edilen yeni hizmet geliştirme yetkinliklerinin sıralaması
yer almaktadır.
Tablo 16: Yıllara Göre Mevduat Bankaları İçin BTOPSIS İle Yeni Hizmet Geliştirme
Yetkinliklerinin Sıralaması
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Bankalar

BAHP

BANP

BAHP

BANP

BAHP

K1

3

3

K2

7

9

K3

6

Ö1

BANP

2

2

11

6

7

11

7

10

5

12

12

6

9

10

8

1

1

2

Ö2

11

11

11

10

Ö3

4

4

10

Ö4

13

13

Ö5

5

6

Ö6

8

7

3

3

Y1

1

1

13

13

Y2

2

2

9

7

Y3

12

12

5

Y4

9

10

4

BAHP

BANP

BAHP

9

8

4

10

10

7

6

6

2

2

8

9

8

11

11

9

10

5

8

8

9

6

6

1

BANP

BAHP

BANP

3

4

4

10

10

9

4

3

3

5

5

11

11

11

12

12

8

10

13

13

11

11

5

5

7

2

2

8

9

1

1

1

3

3

3

2

13

13

5

8

5

5

13

13

9

6

13

13

1

1

6

6

12

12

12

12

7

7

1

1

6

8

4

4

4

4

4

10

7

2

2

5

3

3

12

12

9

8

7

7

Tablo 16’da ilk olarak dikkat edilmesi gereken husus BAHP ve BANP yöntemleri ile
yapılan analizler arasındaki benzerlik ve farklılıkların belirlenmesidir. Yapılan analiz
sonuçlarına göre, bütün yıllarda iki yöntem ile yapılan analizlerde en iyi ve en kötü
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sıralamaya bankalar aynı şekilde tahmin edilmiştir. Öte yandan, yıllar itibarıyla bahsi geçen
iki farklı yöntemin birbirlerine ne kadar benzediklerini bulmak için Spearman korelasyon
yönteminden faydalanılmıştır. Söz konusu sonuçlar Tablo 17’de detaylandırılmıştır.
Tablo 17: BAHP ve BANP Arasındaki Spearman Korelasyon Analizi Sonuçları
Yıl
Korelasyon Katsayısı
2011
0.967
2012
0.934
2013
0.753
2014
0.995
2015
0.929
2016
0.951

Tablo 17’den de görülebileceği üzere iki yöntemle analiz sonuçlarının en benzer 2014
yılında tahmin edildiği görülmektedir. Bunun akabinde, 2011 yılının ise ikinci olduğu
görülmektedir. Diğer yıllarda ise, bazı bankaların sıralamalarında farklılıklar görülmektedir.
Buna karşın, ilgili yıllarda her iki yöntem için de sıralaması aynı olan çok sayıda banka
bulunmaktadır. Çalışmada kullanılan boyutların birbirlerini etkilediği durumda BAHP ve BANP
ile yapılan analiz sonuçları farklılık gösterecektir. Piyasada yüksek volatilite yaşanması
durumunda söz konusu boyutlar birbirlerini etkileyecek ve ilgili yöntemlerle yapılan analizler
farklı sonuçlar verecektir.
Analiz sonuçlarına göre dikkat çeken başka bir husus da bankaların sıralamalarının
yıllar itibarıyla değişmesidir. Örnek olarak, Y1 kodlu yabancı banka her iki yöntemde de 2011
yılında ilk sırada yer alırken, söz konusu banka 2012 ve 2013 yıllarında sonuncu olmuştur.
Bunların yanı sıra, ilgili banka 2014 yılında tekrar birinci olmuş, 2015 yılında orta sıralarda,
2016 yılında ise son sıralarda yer almıştır. Belirtilen hususa paralel olarak, 2011 yılında
sonuncu olan Ö4 kodlu özel bankanın 2014 yılında ikinci, 2016 yılında ise birinci olduğu
görülmektedir. Benzer şekilde, 2012 yılında sondan ikinci sırada yer alan K3 kodlu kamu
bankası 2016 yılında üçüncü sıraya yükselmiştir. Belirtilen konular dikkate alındığında,
analize konu olan bankaların yeni ürün geliştirme performansının yıllar itibarıyla sabit
kalmadığı, oldukça değişken bir seyir izlediği belirlenmiştir.
2011 yılında yeni hizmet geliştirme yetkinliği konusundaki en iyi iki bankanın Y1 ve Y2
kodlu yabancı bankalar olduğu görülmektedir. Ö1, Ö2 ve Ö4 kodlu özel bankaların ise son
sıralarda yer almaktadır. Kamu bankalarının ise 3 ile 9. sıralar arasında yer aldığı
belirlenmiştir. Buna karşın, 2012 yılında ise ilk iki sırada özel ve kamu bankalarının
bulunduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan, son üç sırada da kamu, özel ve yabancı
bankalardan birer adet bulunduğu görülmektedir. Bundan dolayı, 2012 yılında banka türleri
arasında yeni hizmet geliştirme yetkinliği konusunda net bir üstünlük bulunmadığı
anlaşılmaktadır.
Bunların yanı sıra, 2013 yılında ilk sıralarda özel ve kamu bankaların bulunduğu,
yabancı bankaların ise daha alt sıralarda yer aldıkları belirlenmiştir. 2014 yılında da ilk beş
sırada yine özel ve yabancı bankalar yer almaktadır. Öte yandan, kamu bankalarının ise 6 ile
10 arasında bir sırada yer aldığı görülmektedir. Belirtilen bu sonuçlar, yeni hizmet geliştirme
yetkinliği konusunda özel ve yabancı bankaların bazılarının kamu bankalarından daha etkin
olduğunu göstermektedir.
Öte yandan, 2015 ve 2016 yıllarındaki sonuçlara bakıldığında ise; yeni hizmet
geliştirme yeterliliklerine göre, banka türleri açısından kısmen de olsa dengeli bir dağılım
görülmektedir. 2015 yılı içinde ilk sırada yer alan, yabancı banka iken; son sıralarda yer alan
banka grupları genellikle özel bankalar olarak belirlenmiştir. 2016 yılında ise, en iyi ve en
kötü sıralamaya sahip bankaların ise özel bankalar içinden çıktığı tespit edilmiştir. Söz
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konusu hususlar dikkate alındığında, son yıllarda banka türlerinin yeni hizmet geliştirme
yeterlilikleri açısından birbirlerine bariz bir üstünlüklerinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.
5. Sonuç
Yeni hizmet geliştirme süreci artan rekabet ortamında işletmeler için oldukça önemli bir
konu haline gelmiştir. Müşterilerine farklı imkanlar sunan işletmeler rakiplerine kıyasla önemli
bir rekabet avantajı elde edebilecektir. Bu durum da söz konusu işletmelerin hem
karlılıklarını, hem de pazar paylarını arttıracaktır. Aksi durumda, yeni ürün ve hizmet
geliştirme konusunda başarılı olamayan işletmeler ise müşterilerini kaybedecek ve piyasada
tutunamayacak hale gelecektir.
Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında, yeni hizmet sürecinin etkin olması
hususunun işletmelerin performansları açısından çok önemli olduğu görülmektedir. Bundan
dolayı, söz konusu çalışmada Türk bankacılık sektörünün yeni hizmet geliştirme yetkinliğinin
analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşabilmek için 13 mevduat bankasına (3 kamu, 4
özel, 6 yabancı) ait 2011-2016 dönem aralığındaki yıllık veriler inceleme kapsamına
alınmıştır. Söz konusu bankalara ilişkin dengeli skorkart yöntemine uyarlanmış anahtar
performans faktörleri belirlenmiştir. İlgili faktörler kamu, özel ve yabancı bankalar açısından
karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Söz konusu değişkenler bulanık mantık çerçevesinde
Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP), Analitik Ağ Süreci (ANP) ve TOPSIS yöntemleriyle entegre
edilerek çok kriterli karar verme modeli önerilmiştir.
2011-2016 yılları arasında bankaların yeni hizmet geliştirme yetkinliği sıralamasının
değişkenlik göstermektedir. Bazı yıllarda ilk sıralarda yer alan bankaların diğer yıllarda son
sıralarda yer alabildiği anlaşılmaktadır. Bu durum da Türkiye’deki mevduat bankalarının yeni
hizmet geliştirme sürecindeki başarılarının çok hızlı değişebildiği bilgisini vermektedir.
Bundan dolayı, artan rekabet ortamında Türk bankalarının güçlerini koruyabilmeleri için yeni
hizmet geliştirme konusuna sürekli önem vermesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
2011 yılında yeni hizmet geliştirme yetkinliği konusunda yabancı bankalar en iyi
sıralarda yer alırken, özel bankalar ise son sıralarda bulunmaktadır. 2012 yılında ise özel ve
kamu bankaları ilk sıralarda yer almıştır. İlgili yılda son sıralarda ise her üç gruptan banka yer
almıştır. Diğer bir ifadeyle, bir gruba ait herhangi bir banka ilk sırada, başka bir banka ise alt
sıralarda bulunabilmektedir. Bu durum da banka türleri arasında yeni hizmet geliştirme
yetkinliği konusunda net bir üstünlük bulunmadığını göstermektedir. Belirtilen bu husus 2015
ve 2016 yılları arasında da söz konusudur.
Yapılan analiz sonuçlarına göre önemli olan bir diğer husus ise, incelenen dönem
içinde, hiçbir kamu bankası en iyi veya en kötü sıralama içine girmemiştir. Bununla birlikte,
yabancı ve özel bankalar benzer oranda ilk sıralarda almaktadır. Ortaya çıkan sonuca göre,
yıllar itibariyle özel ve yabancı bankaları yeni hizmet geliştirme yeterlilikleri açısından yoğun
bir rekabet içine girerken; kamu bankaları ise, yeni hizmet geliştirme performansı açısından
sektör ortalamaları içinde yer aldığı görülmektedir.
Söz konusu çalışmada bankacılık sektörü için oldukça önemli olan bir konu orjinal bir
metodoloji ile analiz edilerek literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır. Buna ek olarak,
ekonomik krizler, artan rekabet, resesyon gibi olumsuz koşulları da dikkate alarak yapılacak
yeni bir çalışmanın da oldukça faydalı olacağı düşünülmektedir. Belirtilen hususa ek olarak,
yabancı ülkelerdeki bankacılık sektörlerini ele alan bir çalışmanın da literatüre ciddi katkıda
bulunulacağı kanaatine varılmıştır.
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Doğrudan Yabancı Yatırımların Yatırımcı Ülke
Ekonomisine Etkileri: Panel Veri Analizi
Nur Aydın*
Doç. Dr. Necmiye Cömertler Şimşir**
Öz
Bu çalışmanın amacı doğrudan yabancı yatırımların yatırımcı ülke ekonomisine etkilerini
araştırmaktır. Bu etkiler, 14 ülke için 1993-2015 dönemi ele alınarak panel veri analiz yöntemiyle
incelenmiştir. Analizde, yatay kesit bağımılılığını dikkate alan panel birim kök ve eşbütünleşme testleri
yapılmış ve seriler arasında eş bütünleme ilişkisi bulunmuştur. Nedensellik testi sonuçlarına göre,
doğrudan yabancı yatırımlardan yatırımcı ülkenin ekonomik büyüme, dış ticaret ve yurt içi yatırımlarına
doğru nedensellik ilişkisi vardır. Uzun dönem analizinde ise doğrudan yabancı yatırımlardaki yüzde
1’lik artışın sırasıyla ekonomik büyümeyi yüzde 0.29, ihracatı yüzde 0.40, ithalatı yüzde 0.39, yurt içi
yatımları ise yüzde 0.34 oranında arttırdığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Yatırımcı Ülke, Panel Veri Analizi.
JEL Sınıflandırması: C23, F21, F40.
The Effects of Foreıng Dırect Invesment to Investor Country: Panel Data Analysis
Abstract
The aim of this study is to investigate effects of foreign direct investments (FDI) on the investor
country. These effects were examined by panel data analysis method for 14 countries, taking 19932015 period. Panel unit root and cointegration tests taking the cross-sectional dependency were
implemented in the analysis. As a result of the analysis it was found that there was a cointegration
relationship between the series. According to the results of the causality test, there is a causal
relationship from foreign direct investments to home economic growth, foreign trade and domestic
investment. In the long run analysis, it was determined that 1 percent increases of FDI increases in
economic growth by 0.29 percent, in export by 0.40 percent, in import by 0.39 percent in domestic
investment by 0.34 percent.
Keywords: Foreign Direct Investment, Investor Country, Panel Data Analysis.
JEL Classification: C23, F21, F40.

Giriş
Küreselleşme, ülkeleri ve firmaları dünya ekonomisiyle birleştirerek sermaye
birikimlerini arttırmıştır. Artan sermaye birikimi, yatırımların başta komşu ülkeler olmak üzere
çeşitli ülkelere yayılmasına zemin hazırlamıştır. Bu nedenle ülkeler ve firmalar küresel
ekonomide yer almak, ekonomik performanslarını arttırmak, gümrük duvarlarını aşmak, vergi
ve ulaşım yükünü azaltmak, üretim faktörleri avantajlarından yararlanmak, yabancı
piyasalara hizmet etmek, kâr ve üretimlerini arttırmak, üretim ve işgücüne yönelik nicel-nitel
katma değer yaratmak için yabancı yatırımları strateji olarak kullanmakta ve bu yatırımlar
ülkelere büyük ülke olma yolunda katkı sağlayabilmektedir.
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Küresel, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yurt dışı yatırımlarına bakıldığında;
küresel yurt dışı yatırımlar 2010’te 20.9 trilyon dolar iken, 2016’da 26.1 trilyon dolar olmuştur.
Bu oran gelişmiş ülkelerde 2010’da 17.5 trilyon dolar iken 2016’da 19.9 trilyon dolar;
gelişmekte olan ülkelerde ise, 2010’da 3 trilyon dolar olan yurt dışı yabancı yatırımlar 2015’te
5.8 trilyon dolar olmuştur. Bu durum DYY’nin küresel ekonomide payının giderek arttığını
göstermektedir (UNCTAD, 2017,s. 226).
Küresel yurt dışı yatırım trendlerine ülkeler açısından bakıldığında ise dışa yatırım
yapan ve dışarıdan yatırım çeken gelişmiş ülkeler arasında ilk sırada 6.3 trilyon dolar ile
ABD, 1.8 trilyon dolar ile Almanya ikinci, İngiltere ise 1.4 trilyon dolar ile üçüncü sırada 2 yer
almaktadır. Gelişmekte olan ülkeler arasında ise Çin 1.2 trilyon dolar ile ilk sırada3
bulunmaktadır. Çin, doğrudan yabancı yatırım çekmedeki başarısının yanında dışarıya
yabancı yatırım yapma konusunda da önemli pozisyondadır.
Bu bağlamda çalışmanın amacı, 14 ülke örneğinde, DYY’nin yatırımcı ülkeye etkilerini,
panel veri analiziyle araştırabilmektir. Çalışmada bu etkiler; birim kök, eş bütünleşme ve
nedensellik testleriyle, 1993-2015 dönemi verileriyle incelenmiştir. Çalışmanın giriş
bölümünden sonra teorik çerçeve yer almakta ve doğrudan yabancı yatırımların etkileri
tartışılmış, ikinci bölümde literatür özeti verilmiş, dördüncü bölümde ise panel veri analizi
yapılmıştır. Çalışma sonuç ve önerilerle tamamlanmıştır. Çalışmayı özgün kılan kısıtlar;
doğrudan yabancı yatırımların yatırımcı ülkenin ekonomik büyümesine, ihracat, ithalat ve yurt
içi yatırımlarına olan etkilerinin araştırılacak olması ve ülke grubunu oluşturan Meksika ve
Türkiye’nin dış yatırımlarını ele alan çalışmanın çok az olmasıdır. Çalışmanın kısıtı ise, ülke
gruplarının veri tabanlarında açıklanan verilerin yetersizliği ve doğrudan yabancı yatırımların
pazara giriş şekilleri, mülkiyet yapısı, sermaye/ortaklık biçimi hakkında veri bulunmamasıdır.
1.

Teorik Çerçeve

Dünya ekonomisinin en önemli olgularından biri olan küreselleşme ülkeler arasında
ekonomik, ticari, teknolojik kısıtlamaları ortadan kaldırarak sermaye transferini sağlamıştır.
Bu durum Dünya piyasalarını bir bütün haline getirerek küresel bir piyasa olma yolunda
ilerletmiştir. Ülkeler bütünleşen bu dünyaya uyum sağlayabilmek için pazarlarını uluslararası
sermayeye açmışlar ve yabancı sermaye hareketleri önündeki kısıtlamaları kaldırmışlardır.
Bu nedenle doğrudan yabancı yatırımlar da; ülkelerin küresel pazarlara hizmet etmesini
sağlayan araçlardan biridir.
Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY); bir ekonomide yurt içinde yerleşik kişilerin yurt
dışında sıfırdan bir şirket kurarak, kurulmuş bir şirkete ortak olarak ya da şube açarak
yönetimde söz hakkı veren uzun süreli yatırımlardır (TCMB, 2014). Buna göre dış
yatırımların yapıldığı ülkeye/bölgeye “Ev Sahibi Ülke”, sermayenin kaynağını ifade eden
ülkeye ise “Ana Ülke” ya da “Yatırımcı ülke” denmektedir. Bu yatırımlar hem ev sahibi ülkeye
hem de yatırımcı ülkeye rekabet, yönetim bilgisi, teknoloji ve teknik bilgi imkânı
sağlamaktadır. Ülkeler yeni pazarlara giriş yapmak, küresel ekonomide yer almak, ucuz
hammadde ve işgücü kaynaklarından yararlanmak, ülkeler arasındaki ticareti engelleyici
durumların ortaya çıkmasını engellemek, ulaşım maliyetlerini düşürmek, yabancı piyasalara
daha rahat mal satabilmek, diğer ülkeler üzerindeki ekonomik ve siyasal etkinliklerini
arttırabilmek amacıyla dış ülkelere yatırım yapmaktadır. Firmalar dış piyasalara açıldığında
ve yabancı yatırımcı deneyimi arttıkça uluslararası yatırıma yönlendiren sebepler de giderek
değişebilmektedir.
Çok uluslu şirketler, ilk doğal kaynak arayışı ve yeni pazarlara ulaşmak amacıyla
dışarıya yatırım yapmaktadır. Fakat bu firmaların çokulusluluk derecesi arttıkça; verimlilik
artışı ve rekabet avantajı sağlayarak küresel piyasadaki pozisyonları da artmaktadır. Bu
nedenle Dunning’e göre firmaları dışa yatırım yapmaya yönelten nedenler Şekil 1’de
gösterilmektedir (Dunning, 1993, s. 68-74).
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Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Şekil 1: Doğrudan Yabancı Yatırım Yapma Nedenleri

Kaynak Arayan Doğrudan Yabancı
Yatırımlar
Pazar Arayan Doğrudan Yabancı
Yatırımlar
Etkinlik Arayan Doğrudan Yabancı
Yatırımlar
Stratejik Varlık Arayan Doğrudan
Yabancı Yatırımlar

Kaynak Arayan Doğrudan Yabancı Yatırımlar: Yurt içi üretimi karşılamak için yabancı
kaynaklara yönelme, doğal kaynak ulaşımı için gerekli ekipmanlardandır. Firmalar, birtakım
kaynakları kendi ülkelerinden daha düşük maliyetli ve daha nitelikli elde ederlerse yurt dışına
yatırım yapar. Böylece firma, piyasada daha rekabetçi olma avantajı sağlamaktadır. Bu tür
yabancı yatırımlar çoğunlukla gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru
yapılmaktadır.
Son yıllarda Çin ve Hindistan yatırımcıları özellikle Afrika’da enerji arz güvenliğini sağlamak,
bâkir ve işletilmemiş alanları değerlendirmek amacıyla buralara doğal kaynak arayışı
nedeniyle yatırım yapmaktadır. Örneğin; Kore, Hindistan (özellikle bilişim ve teknoloji
sektörü) ve Avrupa Birliği tarafından diğer ülkelere yapılan yatırımlar, Çin’in (CNPC) doğal
kaynaklara erişim amacıyla PetroKazakhstan şirketini ve Lukoil (Rusya) Nelson Resources’i
satın alması, Apple’ın ucuz işgücünden yararlanması için Çin’de üretim yapması, Güney
Kore firmalarının ucuz işgücünden dolayı Asya’da yatırım yapması, Türk yatırımcıların
hammaddeye erişim amacıyla Afrika ve Asya-Pasifik’e yatırım yapması bu tür yatırımlardır
(DEİK, 2014, s. 11, Kim ve Rhe, 2009, s.129).
Pazar Arayan Doğrudan Yabancı Yatırımlar: Pazar arayan DYY; bir ülke ve bölgeye mal
ve hizmet arz edebilen, müşteri talebini karşılayan, yeni pazarlara ulaşmayı sağlayan ve
gelişmekte olan ülkelerin küreselleşme sürecinde en yaygın kullanılan yatırımlardır (Lu,
2015: 10). Bu yatırımlara “Yatay Yatırım4” da denmektedir (Herzer; 2010: 478; Hijzen vd,
2011: 4; Yean vd., 2015: 370). Pazar arayan DYY’de ev sahibi ve yatırımcı ülke birbiriyle
ihracat yapan ülkelerdir. Eğer ev sahibi ülke; bu dış ticaret alışverişinde gümrük tarifesi,
yüksek vergi oranı gibi birtakım kısıtlayıcı uygulamalar getirirse yatırımcı ülke o ülkeye
yatırım yapmayı tercih etmektedir. Böylece ihracatla girilemeyen piyasaya dış yatırım
yaparak girilmektedir. Örneğin; otomotiv yan sanayi firmalarının otomobil üreticilerinin var
olduğu pazarlara girmesi, CEMEX (Meksika) Çimento üreticisinin yurt dışında varlık satın
alması, Hailer (Çin)’in Endonezya, İran, Malezya, Filipinler ve Amerika’da üretim tesisleri
kurması, Ülker’in Godiva’yı satın alması, Anadolu Efes’in Sab Miller’i satın alması pazar
arayan yatırımlar içerisindedir (DEİK, 2014, s. 11-55).
Etkinlik Arayan Doğrudan Yabancı Yatırımlar: Etkinlik arayan DYY; uluslararası faktör
fiyatlarının farklılığından yararlanmak, gidilen ülkelerdeki ölçek ekonomilerinden yararlanmak,
maliyetleri düşürerek etkinlik arttırma amacıyla çoğunlukla gelişmiş ve küreselleşmiş ülkelere
yapılan yatırımlardır (Zhang ve Wang, 2010: 1720). Bu yatırımlara “Dikey Yatırım5” da
denmektedir (Herzer, 2010, s. 771; Al-Sadig, 2013, s.7). Nestle’nin ODKA bölgesindeki
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ortaklarının üretimde kullandığı ara mal ithalatını komşu ülkelerden yapması ve kendi
ürününü üretmesi bu yatırım türüne örnektir (Durgan, 2016, s. 10).
Stratejik Varlık Arayan Doğrudan Yabancı Yatırımlar: Stratejik varlık arayan DYY;
firmaların gelişmiş teknoloji, yetenek, know-how ve üretim kapasitesine sahip olmayı
amaçlayan, uluslararası rekabeti arttırarak uzun dönemde büyümeyi sağlayan yatırımlardır.
Bu yatırımların amacı; firmanın küresel stratejik kaynak portföyünü arttırmak ve rakiplerin
piyasaya erişimini engellemektir. Ayrıca bu yatırımlar, yatırımcılara nitelikli eleman, bilim,
teknoloji ve eğitim gibi değerlerin kazanılmasını da sağlamaktadır (European Commission,
2012: 151). Acer (Tayvan)’in gelişmiş ülkelerdeki alım ve ortaklıkları, Arçelik’in 2011’de Defy’i
satın alması (DEİK, 2014:11-55), IBM bilgisayar şirketinin 2005’te Lenovo tarafından satın
alınması ve 2007’de Corus (İngiltere) çelik şirketinin Tata (Hindistan)’nın satın alması,
2016’da Eczacıbaşı Holding’in Esan (Portekiz) şirketi ile ortaklığa gitmesi, Güney Kore’nin
Kuzey Amerika ve Avupa’ya yatırım yapması stratejik varlık arayan DYY örnektir (Dunning,
1993: 73; Dünya Gazetesi, 2016).
Doğrudan yabancı yatırımların, yerli üretimi arttırıp arttırmadığı yatırımın niteliğine ve
ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre değiştiğinden değişkenler arasındaki etki literatürde tam
olarak belirlenememiştir. Fakat bu çalışmadan beklenilen DYY’nin yatırımcı ülke ekonomik
büyümesine pozitif etkide bulunmasıdır.
Doğrudan yabancı yatırımlar, yatırımcı ülkenin ekonomik büyümesine aşağıdaki
kanallar yoluyla olumlu etki yapabilmektedir (Wang ve Wong, 2007, s. 146; Hill, 2009, s. 335;
Williams, 2009, s. 48-49):
- DYY, ülke içindeki firmaların küresel pazara girmelerini ve yabancı pazarda
üretim/satışlarını arttırmalarını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca bu yatırımlar, yabancı ülkede
hammadde ve kaynak tedariği sağlayarak dış pazara yönelik ticaret engellerini ortadan
kaldırabilmektedir. Bu da, ülkenin maliyetlerini düşürerek verimliliğinin artmasına imkân
sağlamaktadır.
- Ülke içindeki firmalara yurt içi rekabeti önleme ve yabancı firmalarla rekabet etme
konusunda yardımcı olabilmektedir.
- Firmaların yurt dışında kazandıkları kazançlar, ekonomik kalkınma ile ülke içine geri
dönebilmektedir.
- Elde edilen bu kazançlar ülkenin ödemeler dengesini iyileştirebilir. Buna ek olarak,
yatırımcı ülke, ara mal, sermaye teçhizatı gibi ürünlerini yabancı ülkelere ihraç ederse de
ülkenin ödemeler dengesi iyileşecektir. Artan ihracat da ülkedeki ekonomik büyüme üzerinde
olumlu etki yapacaktır.
- Firmaların doğrudan yabancı yatırım yapmasındaki önemli nedenlerden biri de
teknolojidir (Neven ve Siotis, 1996: 543; Love, 2003, s. 1667). Yurt dışına yatırım yapan
firmalar, yabancı ülkelerdeki üstün teknoloji, organizasyonel ve yönetim tekniklerine erişerek
bunları ülke içerisine kolaylıkla transfer edebilir. Böylelikle ülkeler arası fayda sağlayacak
şirketlerarası ağ oluşturma ve sınır ötesi birleşmeler kolaylaşabilmektedir. Bu durum ülkenin
ekonomik büyümesini arttırabilmektedir (Hill, 2009, s. 335).
Doğrudan yabancı yatırımlar, yatırımcı ülke dış ticaretini ise iki yönden etkilemektedir:
- Eğer yerli firmalar yatırım yaptıkları ekonomideki üretim için yurt içindeki ara mal
ihracatı/ara malı ithalatı gibi girdileri kullanırsa, DYY dış ticaretin pozitif fonksiyonudur yani
tamamlayıcı etki vardır.

37

Nur Aydın - Doç. Dr. Necmiye Cömertler Şimşir

- Diğer taraftan, nihai mal ve hizmet ihracatı tamamen yurt dışına taşınırsa DYY dış
ticaretin negatif fonksiyonudur yani ikame etki6 söz konusudur.
DYY ve yatırımcı ülkenin dış ticareti arasındaki ilişki çok uluslu şirketlerin7
motivasyonuna bağlıdır. Eğer ÇUŞ’lar kaynak arayışında ise, DYY, kaynakların ithalatını
gerekli girdilerin ihracatını arttırabilir. Pazar arayışında ise, DYY, ülke içindeki ara ve
sermaye mallarının ihracatını olumlu etkilemektedir. Örneğin; yüksek gümrük tarifesi ile
ihracatla girilemeyen pazarda üretim yapılması makine, yedek parça, teçhizat ihracı ile ülke
ekonomisine katkıda bulunacaktır. Etkinlik arayışı içindeseler, DYY hem ithalatı hem de
ihracatı arttıracağı beklenilmektedir. DYY ve dış ticaret arasındaki ilişki, firma tarafından
üretilen mal ve hizmetleri ticareti gibi endüstri özelliklerine de bağlıdır. Eğer firmanın ticaret
yeteneği sınırlı ya da mevcut değilse DYY’nin etkisi azdır. Üretim maliyetlerini düşürmek için
dışarıya yatırım yapan firmalar, ülke içinde düşen maliyet nedeniyle daha fazla kâr elde
edebilmektedir. Bu da yerli firmaların daha güçlü operasyonlara yapmasına sebep
olmaktadır. Eğer bu yatırımlar yerli üretimin tamamlayıcı durumunda ise yurtdışındaki üretim
ülke içindeki girdilerle yapılacak ve bu da yerli üretimin artışına neden olacaktır (Saad, Noor
and Nor, 2011, s.301).
Doğrudan yabancı yatırımların yatırımcı ülkenin iç yatırımlarına etkisi ise ülkelerin
gelişmişlik düzeyine göre farklılık göstermektedir. Örneğin; sermaye çıkışları ülke içindeki
tasarrufların bir bölümünü dışarıya aktardığından, bu çıkışların bol tasarrufa sahip olan
ülkedeki etkileri ile tasarrufu kıt olan ülkedeki etkileri birbirinden ayrıdır (Al-Sadig, 2013, s. 6).
Steven ve Lipsey (1992); doğrudan yabancı yatırımların yurt içi yatırımlarına etkisini iki
kanalla açıklamaktadır: İlki, yerli finansal piyasalar ile ilgilidir. Yurt dışına yatırım yapmak
isteyen firmalar, sermayelerinin bir bölümünü yurt dışına devredecektir bu da yurt içi
tasarruflarının bir kısmının dışarıya kaydırılması anlamına gelmaktedir. Bu durum, finansal
kaynakların azlığına neden olarak ülke içindeki yeni yatırım faaliyelerini finanse etmek için
mevcut finansal likidite azalmasına yol açmakta yerli firmalar ülke içinde fon yaratmada
güçlük çekecektir. Dolayısıyla bu kanala göre DYY çıkışı, ülke içindeki iç yatırımı azaltır.
İkinci kanala göre ise; ülkenin DYY’leri çok ise yurt içi yatırımları da çok olmasıdır.
Çünkü DYY, firmaların yurt içi ve yurt dışı üretimlerini birleştirerek maliyetleri düşürecektir.
Ayrıca DYY, yeni teknoloji ve bilgiye erişim sağlayarak firmaların verimliliklerini arttırmakta,
yurt içinde yeni yatırımlara yol açabilmektedir (Desai vd. 2005: 4-6). Literatürde son
çalışmaların DYY’nin yatırımcı ülkedeki yatırımları arttırdığı şeklindedir (Arndt vd 2007;
Herzer ve Schrooten, 2008; Onaran vd. 2010; Dasgupta, 2014; Dasgupta, 2016; Ameer vd.,
2017) . Çalışmadan beklenilen de DYY arttıkça yatırımcı ülkedeki yurt içi yatırımların artması
yönündedir.
3. Literatür Özeti
Doğrudan yabancı yatırımlar, bol sermaye faktörüne sahip olan gelişmiş ülkelerin
yanında yetersiz sermayeye sahip olan gelişmekte olan ülkeler içinde mutlak ve göreceli
olarak giderek önem kazanmaya başlamıştır. Gelişmiş ülkeler dışarıdan hem yatırım alan
hem de dışarıya yatırım yapan ülkelerin başında iken gelişmekte olan ülkeler de gün geçtikçe
yurtdışına yatırımlarını arttırmaktadır. Literatürde yurt içine gelen DYY’nin etkilerini araştıran
çok sayıda çalışma varken, yurt dışına giden doğrudan yabancı yatırımların etkisini araştıran
çalışma yok denecek kadar azdır. Bu nedenle çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Aşağıda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin diğer ülkelere yaptığı
yatırımların etkilerini araştıran çalışmaların kısa bir özeti verilmiştir.
Clausing (2000), ABD şirketlerinin 1977-1994 dönemi için dış ticaret ve çok uluslu
aktivitelerinin incelendiği çalışmada, iki değişken arasında tamamlayıcı ilişki olduğu
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sonucuna ulaşılmış, özellikle uluslararası aktivitelerin firma içi ticareti ve ara malında dış
ticareti arttırdığı görülmüştür.
Hejazi ve Pauly (2002), Kanada’nın 1983-1995 döneminde ABD’ye yaptığı dış yatırım
ülkede sermaye oluşumunu uyarırken, İngiltere’ye yapılan yatırımın sermaye oluşumunu
etkilemediği tespit edilmiştir. Barba Navaratti ve Castellani (2004), İtalya için 1977-1997
dönemini baz alarak yapılan çalışmada, İtalyan firmalarının yurt dışına yatırım yaptıktan
sonra yurt içinde toplam faktör verimliliği ile çıktı artışının ve yabancı yatırımların ev sahibi
ülkenin ekonomik aktivitelerinin arttırdığını kanıtlamıştır.
Desai vd. (2005), 1982-1999 dönemleri alınarak ABD için doğrudan yabancı yatırım ile
yurtiçi yatırım arasındaki ilişki incelenmiştir. Analiz sonucunda, DYY’nin yatırımcı firmanın
yurt içi yatırımlarını, istihdamını ve ihracatını harekete geçirdiği sonucu bulunmuştur. Herzer
ve Schrooten (2008), ABD ve Almanya için 1970-2003/1971-2004 döneminde zaman serisi
analizini kullanarak yaptığı çalışmada, ABD için uzun dönemde DYY ile yatırımcı ülke yurt içi
yatırımları arasında pozitif ilişki varken, Almanya için negatif ilişki olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Apergis (2009), 16 gelişmiş/19 gelişmekte olan ülkeyi baz alarak panel veri yöntemini
uyguladığı çalışmada, 1981-2004 döneminde bütün ülkelerde ekonomik büyümedeki yüzde 1
oranındaki artış DYY’yi yüzde 0.37, gelişmiş ülkelerde yüzde 0.48, gelişmekte olan ülkelerde
ise yüzde 0.56 oranında arttırdığı sonucuna ulaşmıştır. Lee (2010), Japonya örneğinde 19772006 dönemi için DYY ile ekonomik büyüme arasındaki etkiyi Granger nedensellik analizinle
inceleyerek Japonya’da DYY’den ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik olduğu
görülmüştür.
Martinez-Martin (2010), İspanya firmalarının uluslararasılaşma sürecinde ihracat ve
dışa yapılan yatırımların etkisini zaman serisi analizini kullanarak 1993:01-2008:04 dönemi
için incelemiştir. Sonuçlar; uzun dönemde dış yatırımlardan mal ve hizmet ihracatına doğru
pozitif nedensellik ilişkisi olduğunu göstermiştir. Fakat bu nedensellik mal ihracatında daha
güçlüdür. Kısa dönemde ise sadece mal ihracatı dış yatırımlardan pozitif etkilenmiştir. Ghosh
ve Wang (2011), Kanada ve ABD’nin, Çin ve Hindistan’a yaptıkları DYY ve ihracat
performansını 1989-2001 dönemi için panel veri yöntemiyle analiz etmiştir. Analiz
sonuçlarına göre; Kanada’nın Hindistan’a yaptığı dış yatırımlarının ihracata etkisi
beklenenden daha düşük çıkarken, ABD’de ise bu durum biraz daha güçlüdür. Çin’in de
Kanada ve ABD’den yatırım ve ihracat çekmede özel bir etki bulunmadığı sonucu
bulunmuştur.
Herzer (2012), Almanya için DYY ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 1980-2008
dönemlerinde Granger nedensellik yöntemiyle test etmiştir. Sonuçlara göre; DYY ile
ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki olduğu yani DYY oranındaki yüzde 10 oranındaki
artış büyümeyi yüzde 0.30 oranında arttırdığı görülmüştür. Ayrıca iki değişken arasında çift
yönlü nedensellik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Quer vd. (2012), Çin için 2005-2009
döneminde panel veri analizini kullanarak yaptığı çalışmada, Çin’in DYY miktarı yüzde 10
arttığında ülke ihracatının yüzde 6.8 oranında arttığı sonucunu bulmuştur.
Behbehani ve Al Hallaq (2013), Kuveyt örneğinde 1985-2011 dönemi için değişkenler
arasındaki etkiyi EKK yöntemiyle analiz etmiştir. Analiz sonuçları, Kuveyt’in yurt dışına
yatırımlarının ekonomik büyümesi üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını göstermektedir.
Dasgupta (2014), BRIC ülkelerinde 1992-2013 dönemi için DYY’nin yatırımcı ülke yurt içi
yatırımlarına katkısını ele aldığı çalışmada, DYY ve yurt içi yatırımlar arasında kısa ve uzun
dönemde pozitif ilişki olduğu gösterilmiştir.
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Goh ve Wong (2014), Malezya’da 1999:Q1-2012:Q3 dönemi için ARDL yöntemiyle
DYY’nin yurt içi yatırımlara etkisini incelemiştir. İnceleme sonucunda; dışa yapılan yatırım
miktarı yüzde 10 arttığında yurt içi yatırımlar yüzde 4.8 oranında azalmaktadır. Yani DYY ile
yurt içi yatırımlar birbirlerini ikame ettiği sonucuna varılmıştır.
Albulescu ve Goyeau (2016), 4 Orta ve Doğu Avrupa örneğinde 2000-2013 dönemi için
panel veri analizi ile DYY ile yatırımcı ülkenin dış ticareti arasındaki etkiyi ele almıştır.
Sonuçlar; Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri’nin komşu ülkeleriyle ekonomik bütünleşmeyi
arttırmak için dış yatırımlarını arttırdığı bu nedenle DYY ile dış ticaret arasında tamamlayıcı
ilişki olduğunu göstermiştir. İhracat ve DYY arasındaki pozitif ilişki 0.05-0.13, ithalat ile
arasındaki ilişki 0.02-0.13 arasında değişmektedir. Bhasin ve Paul (2016), 10 Asya ülkesinde
ihracat ve DYY arasındaki ilişkiyi panel nedensellik testiyle 1991-2012 dönemi için analiz
etmiştir. Uzun dönemde ihracattan DYY’e doğru bir nedensellik ilişkisi varken, DYY’den
ihracata doğru bir nedensellik ilişkisi yoktur. Kısa dönemde de ihracat ve DYY arasında
herhangi bir nedensellik yoktur. Bu nedenle ihracat ve DYY arasında ikame ilişkisi vardır.
Choi (2016), Kore için 1988-2008 döneminde gravity yöntemini kullanarak dış ticaret ve
dışa yapılan yatırımlar arasındaki ilişkiyi ele almıştır. Analiz sonuçlarına göre DYY’deki yüzde
10’luk artış ülke içindeki ihracatı yüzde 1, ithalatı yüzde 1.9 oranında arttırdığı görülmüştür.
Memdani (2016), 21 gelişmiş/19 gelişmekte olan ülkede yaptığı çalışmada 1980-2013
dönemi için panel veri analizini kullanarak DYY ile ekonomik büyüme arasındaki etkiyi
incelemiştir. Gelişmiş ülkelerdeki DYY miktarındaki yüzde 1 oranındaki artış yüzde 2.8-2.7
oranında arttırırken, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 1.5 oranında azalttığı sonucu
bulunmuştur.
Tan ve Goh&Wong (2016), Asean-8 ülkelerini ele alarak 1986-2011 döneminde DYY
ile yurt içi yatırımlar arasındaki ilişkiyi incelemek için panel veri analizini kullanmıştır.
İncelenen ülkelerde DYY miktarı yüzde 10 arttığında yatırımcı ülkedeki yurt içi yatırımların
yüzde 0.6 oranında arttığı görülmüştür. Ameer vd. (2017), 1990-2014 döneminde Çin için
DYY ile yurt içi yatırımlar arasındaki ilişkiyi Granger nedensellik anaziyle incelemiştir. Çin için
yapılan analizde kısa ve uzun dönemde DYY ve yatırımcı ülkenin yurt içi yatırımları arasında
çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür. Uzun dönemde DYY miktarı yüzde 1
arttığında yatırımcı ülke yurt içi yatırımları yüzde 16.32 oranında arttığı sonucuna ulaşılmıştır.
4. Ekonometrik Yöntem
4.1. Veri Seti ve Yöntem
Çalışmaya alınan ülkeler; ABD, Almanya, Fransa, Kanada, Japonya, İtalya, İngiltere,
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Meksika ve Türkiye’yi (7 gelişmiş 7 gelişmekte
olan ülke olmak üzere toplam 14 ülke8) kapsamaktadır. Çalışmada bu ülke grubuna ait 19932015 dönemi yıllık verileri kullanılmıştır. Değişkenlerden DYY; doğrudan yabancı yatırımların
stok değerini (milyon dolar), GDP; Gayri safi yurtiçi hâsılayı (milyon dolar), X; toplam ihracatı
(milyon dolar), M; toplam ithalatı (milyon dolar); INV; yurt içi yatırımları (milyon dolar) temsil
etmektedir. Değişkenlere ait veriler UNCTAD- United Nations Conference on Trade and
Development ve World Bank-Dünya Bankası’ndan alınmış, değişkenlerin logaritması alınarak
analiz yapılmıştır. Çalışmada; Herzer (2008: 147); Herzer (2010: 480); Al-Sadig (2013: 10);
Goh ve Wong (2014: 5); Al-Shawaf ve Almsafir (2016: 67); Tan, Goh&Wong (2016: 723)
izlenerek aşağıdaki regresyon modelleri kullanılmıştır:
Model
1:
ܲܦܩ௧ ൌ ߙ  ߙଵ  ܻܻܦ ݑ௧ ሺͳሻ
Model 2: ܺ௧ ൌ ߚ  ߚଵ  ܻܻܦ ݁௧ ሺʹሻ
Model 3: ܯ௧ ൌ ߛ  ߛଵ  ܻܻܦ ݖ௧ ሺ͵ሻ
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Model 4: ܸܰܫ௧ ൌ Ɋ  Ɋଵ  ܻܻܦ ܿ௧ ሺͶሻ
Serilerin durağanlıkları Hadri ve Kurozumi (2012) panel birim kök testi ile,
eşbütünleşme ilişkisi Durbin-Hausman (2008) eşbütünleşme testi ile, nedensellik ilişkisi
Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik testi ile, uzun ve kısa dönem analizleri ise
Breitung (2005) İki Aşamalı En Küçük Kareler yöntemiyle incelenmiştir. Analizlerde Gauss
10.0 ve Eviews9 programları ve bu programlar için yazılan kodlar kullanılmıştır.
4.2. Yatay Kesit Bağımlılığı Testi
Seriler arasındaki yatay kesit bağımlılığı dikkate alınmadan yapılan analizlerde
sapmalar meydana gelebilmektedir (Breusch and Pagan, 1980: 239; Pesaran, 2004: 1-2). Bu
nedenle seriler arasında yatay kesit bağımlılığının varlığı test edilmelidir. Eğer seriler
arasında yatay kesit bağımlılığı varsa; bu durum seriye gelen bir şokun ele alınan yatay kesit
birimlerini aynı biçimde etkileyeceğini göstermektedir. Eğer bağımlılık yoksa; seriye gelen bir
şokun ele alınan yatay kesit birimlerini farklı biçimde etkileyeceğini belirtmektedir.
Panel veri analizlerinde yatay kesit bağımlılığının varlığını test eden yöntemler;
Breusch-Pagan (1980) LM testi veya Pesaran (2004) CD testidir. Breusch-Pagan (1980) LM
testi, T>N durumunda yani zaman boyutu yatay kesit boyutundan büyük olduğunda; Pesaran
(2004) CD testi ise T>N ve T<N durumunda da kullanılabilmektedir. Pesaran vd. (2008) ise
test istatistiğine varyans ve ortalamayı ilâve etmiştir. Bundan dolayı adı sapması düzeltilmiş
LM testi (LMadj) olarak belirtilmektedir. LM test istatistiği başta şu şekildedir:
ேିଵ

ே

 ͳܯܮܦܥൌ ܶ   ߩොଶ  ̱ܺ ଶ
ୀଵ ୀାଵ

ܰሺܰ െ ͳሻ
ሺͷሻ
ʹ

Düzeltmenin eklenmesi ile LM test isatatistiği şu hale gelmiştir.

ܯܮௗ

ʹ
൰
ൌ൬
ܰሺܰ െ ͳ

ଵൗ ேିଵ
ଶ

ே

  ߩොଶ 
ୀଵ ୀାଵ

ሺܶ െ  ܭെ ͳሻߩො െ ߤƸ ்
ߥ்

̱ܰሺͲǡͳሻሺሻ

(6) no’lu denklemde bulunan ߤƸ ் ortalamayı temsil ederken, ߥ் ise varyansı temsil
etmektedir. Denklemden bulunan test istatistiği asimptotik biçimde standart dağılıma sahiptir
(Pesaran, vd. 2008: 108). Testin hipotezleri; ܪ ǣYatay kesit bağımlılığı yoktur şeklindedir.
Analiz sonucunda bulunan olasılık değeri 0.05’ten küçük ise yüzde5 anlamlılık
düzeyinde H0 hipotezi reddedilip H1 hipotezi kabul edilmektedir. Yani, paneli oluşturan
birimler arasında yatay kesit bağımlılığı vardır (Pesaran vd. 2008: 109-110). Bu çalışmada,
14 ülke (N=14) ve 23 yıl (T=23) olduğu için yatay kesit bağımlılığı seri ve modeller için
Breusch-Pagan (1980) LM testi kontrol edilmiş, sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir.
Sonuçlara göre olasılık değeri 0.05’den küçük olduğu için Ho hipotezi red edilmiş, yani
serilerde ve modellerde yatay kesit bağımlılığı vardır. Bu durumda söz konusu ülkelerden
herhangi birine gelen ekonomik şoklar diğer ülkeleri de etkilemektedir. Serilerde ve
modellerde yatay kesit bağımlılığı var olduğundan çalışmanın bundan sonraki aşamalarında
test yöntemi belirlenirken yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ikinci nesil (dinamik) panel
veri analizi yöntemleri kullanılmalıdır.
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Tablo 1: Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları
Değişkenler/
Modeller

BreuschPagan LM

Pesaran
Scaled LM

Pesaran CD

1738.39
121.07
41.60
(0.00)
(0.00)
(0.00)
1584.02
109.63
39.11
GDP
(0.00)
(0.00)
(0.00)
1956.82
137.26
44.21
X
(0.00)
(0.00)
(0.00)
1911.86
133.93
43.68
M
(0.00)
(0.00)
(0.00)
1349.47
92.92
31.59
INV
(0.00)
(0.00)
(0.00)
Model 1
449.50 (0.00) 25.53 (0.00)
6.90 (0.00)
Model 2
550.68 (0.00) 33.03 (0.00) 13.17 (0.00)
Model 3
741.89 (0.00) 47.20 (0.00) 19.43 (0.00)
Model 4
361.17 (0.00) 18.98 (0.00)
6.76 (0.00)
Not: Tabloda, olasılık değerleri ( ) içinde gösterilmiştir.
DYY

BiasCorrected
Scaled LM
120.75
(0.00)
109.31
(0.00)
136.94
(0.00)
133.61
(0.00)
91.92
(0.00)
-

4.3. Panel Birim Kök Testi
Panel birim kök testleri, zaman serisi birim kök testlerine göre istatistiksel olarak daha
güçlü kabul edilmektedir (lm, Pesaran ve Shin, 2003; Beyaert ve Camacho, 2008). Fakat
panel birim kök testlerinin de bazı sorunları vardır. Bunlardan ilki; paneli oluşturan yatay
kesitlerin bağımsızlığı konusundaki sorundur. Bu nedenle birim kök testleri, birinci ve ikinci
nesil testler diye ikiye ayrılmaktadır. Birinci nesil testler yatay kesit bağımlılığını dikkate
almazken, ikinci nesil testler yatay kesit birimleri arasındaki yatay kesit bağımlılığını dikkate
almaktadır. Bu nedenle başlıca ikinci nesil testler şunlardır: MADF (Taylor ve Sarno, 1998),
SURADF (Breuer, Mcknown ve Wallace, 2002), Bai ve Ng (2004), PANKPSS (Carrion-iSilvestre vd. 2005), CADF (Pesaran, 2007) ve Hadri ve Kurozumi (2012)’dir.
Bu çalışmada, kullanılan değişkenler ve modeller için paneli oluşturan ülkeler arasında
yatay kesit bağımlılığı olduğu için serilerin durağanlığı Hadri ve Kurozumi (2012) panel birim
kök testi ile test edilmiştir. Bu yöntem, güncel olup panelin geneli için güçlü sonuçlar
verdiğinden dolayı tercih edilmiştir.
Hadri ve Kurozumi (2012) birim kök testi, otokorelasyona izin veren, kesitler arasında
yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ve seriyi oluşturan ortak faktörlerin9 varlığını ele alan bir
testtir. Bu otokorelasyonu, SPC (Sul-Phillips-Choi) yönteminde; Sul, Phillips ve Choi (2005)
tarafından bulunan, SUR (Seemingly Unrelated Regression: Görünüşte İlişkisiz Modeller)
yöntemine dayalı AR(p) süreciyle10, LA (Lag-Augmented: Toplamsal Gecikmeli) yönteminde
ise Choi (1993) ve Toda ve Yamamoto (1995) yöntemlerine dayalı AR(p+1) sürecinde
gecikme sayısına bir ilâve ederek düzeltmektedir. Testte veri üretme süreci aşağıdaki gibidir
(Hadri ve Kurozumi, 2012: 31-32):
୧୲ ൌ ୲ᇱ Ɂ୧  ୲ ୧ א୧୲    ሺሻ
ߝ௧ ൌ ߶ଵ ߝ௧ିଵ   ڮ ߶ ߝ௧ି  ݒ௧   ሺͺሻ
Burada
; ortak faktörleri belirtmektedir. SPC yönteminde, panelin her kesiti için en
küçük kareler yöntemi kullanılarak AR(p) süreci şu duruma dönüşmektedir:
ݕ௧ ൌ ݖ௧ᇱ ߶ଵ ݕ௧ିଵ   ڮ ߶ ݕ௧ି  ߰ ݕത௧   ڮ ߰ ݕത௧ି  ݒො௧   ሺͻሻ
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ଶ
(9) no’lu denklemin uzun vadeli tahmincisi kurulduğunda; ߪොௌ
ൌ

మ
ఙೡ

  ൯మ
൫ଵିథ

ve

ଵ

ଶ
ଶ
ߪො௩
ൌ σ்௧ୀଵ ݒො௧
hesaplanmakta ve ܼௌ istatatistiği aşağıdaki şekildedir:
்

ܼௌ

ൌ

்

ͳ
ଶ
߲ௌ
ܶଶ

ሺܵ௧௪ ሻଶ   ሺͳͲሻ
௧ୀଵ

Choi (1993) ve Toda-Yamamoto (1995) tarafından önerilen LM yönteminde ise;
Denklem 7’deki seri AR(p+1) süreci biçiminde açılmaktadır:
ݕ௧ ൌ ݖ௧ᇱ ߜሚ  ߶෨ଵ ݕ௧ିଵ   ڮ ߶෨ ݕ௧ି  ߶෨ାଵ ݕ௧ିିଵ  ߰෨ ݕത௧   ڮ ߰෨ ݕത௧ି  ݒ௧ ሺͳͳሻ
ଵ

ଶ
ଶ
ቁ şeklindedir.
Bu denklemde test istatistiği kullanılarak uzun dönem varyansı; ቀߪො௩
ൌ σ்௧ୀଵ ݒො௧
்

ଶ
ൌ
Varyans denklemi kullanılarak LA varyansı ቆߪොG

ܼ ൌ

ଵ
మ
ෝGಽಲ
்మ
ఙ

మ
ෝೡ
ఙ

෩ భ ିିڮథ
෩  ൯మ
൫ଵିథ

ቇ bulunarak ܼ istatistiği;

σ்௧ୀଵሺܵ௧௪ ሻଶ biçiminde elde edilmektedir. Birim kök testinin hipotezleri (Hadri ve

Kurozumi, 2012: 32):
ܪ ǣ ߶ ሺͳሻ ് Ͳ  ݅için, seride birim kök yoktur.
ܪଵ ǣ ߶ ሺͳሻ ൌ Ͳ  ݅için, seride birim kök vardır. Çalışmada birim kök testi Hadri ve Kurozumi
(2012) panel birim kök testi ile analiz edilmiş ve sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2: Hadri ve Kurozumi (2012) Panel Birim Kök Testi Sonuçları
Düzey Değerleri
Birinci Farkları
Değişkenler
DYY
GDP
X
M
INV

-2.45 (0.99)
-1.41 (0.92)
-2.36 (0.99)
-2.59 (0.99)
-2.54 (0.99)

-2.47 (0.99)
0.18 (0.42)
-2.59 (0.99)
-3.04 (0.99)
-1.90 (0.97)

7.88 (0.00)*
2.67 (0.00)*
3.63 (0.00)*
6.19 (0.00)*
0.48 (0.31)

10.17 (0.00)*
5.13 (0.00)*
5.34 (0.00)*
7.30 (0.00)*
1.34 (0.08)**

Not:. * ve **; %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde durağanlığı belirtmektedir. Serilerin düzey
değerleriyle yapılan testte sabitli model, birinci fark değerleriyle yapılan testte ise sabitli ve
trendli model kullanılmıştır. Tabloda, olasılık değerleri ( ) içinde gösterilmiştir.

Tablo 2’deki sonuçlarda, bütün serilerin, düzey değerlerinde durağan olmayıp, birinci
farkları alındığında durağan olduğu görülmüştür. Yani bütün değişkenlerin ve panelin
tamamının düzey değerlerinde birim kök içerdiği ancak birinci farkları alındığında birim kök
içermediği sonucuna varılmıştır. Bu sonuçtan hareketle ilgili ülkelerin makroekonomik
değişkenlerinin önemli dalgalanmalar içerdiği, ülke politika yapıcılarının ekonomik verilerinin
daha istikrarlı hale gelmesi için çaba sarfetmeleri gerektiği söylenebilir. Eşbütünleşme
analizinin ön koşulu değişkenlerin tamamının I(1) olmasıdır. Çalışmada değişkenlerin tamamı
I(1) olduğu için eşbütünleşme analizine geçilebilmektedir.
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4.4.

Eşbütünleşme Katsayılarının
Homogeneity Tests)

Homojenliğinin

Test

Edilmesi

(Slope

Swamy (1970) ve Pesaran ve Yamagata (2008), eşbütünleşme denkleminde eğim
katsayılarının homojenliğini ortaya koyan testlerdir. Pesaran ve Yamagata (2008), Swamy’nin
testini geliştirerek;
ܻ௧ ൌ ߙ  ߚ ܺ௧  ߝ௧ ሺͳʹሻ
ߚ , eğim katsayılarının yatay kesitler arasında farklı olup olmadığını test etmiştir. Bu
testin hipotezleri aşağıdaki gibidir:
ܪ ǣߚ ൌ ߚ

Eğim katsayıları homojendir.

ܪଵ ǣߚ ് ߚ

Eğim katsayıları homojen değildir.

(12) no’lu model önce panel OLS (Ordinary Least Squares) ile daha sonra
Ağırlıklandırılmış Sabit Etkiler (Weighted Fixed Effect) modeliyle tahmin edilerek test
istatistiği oluşturulmuştur. Pesaran ve Yamagata (2008), bu hipotezleri test amacıyla büyük
ve küçük örneklemler için iki farklı test istatistiği geliştirmiştir:
Büyük örneklemler için: οൌ ξܰ ቀ

ேషభ ௌሚି
ଶ

ே
Küçük örneklemler için: οௗ ൌ ξܰ ቀ

ቁ ̱ܺଶ

షభ ௌሚ ି

௩ሺ்ǡሻ

ቁ ̱ܰሺͲǡͳሻ

N; yatay kesit sayısını, S;Swamy test istatistiğini, k; açıklayıcı değişken sayısını, ݒሺܶǡ ݇ሻ
standart hatayı temsil etmektedir. Çalışmanın homojenlik testi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3: Homojenite Testi Sonuçları
Test
Olasılık
İstatistiği
Değeri
෨
18.29
0.000
ο
Model 1
෨
οࢇࢊ
19.55
0.000
17.65
0.000
ο෨
Model 2
ο෨ࢇࢊ
18.87
0.000
18.20
0.000
ο෨
Model 3
ο෨ࢇࢊ
19.46
0.000
෨
15.02
0.000
ο
Model 4
ο෨ࢇࢊ
16.06
0.000

Tablo 3’teki hesaplanan test istatistiklerinin olasılık değeri 0.05’den küçük olduğu için
beklentilere uygun şekilde eşbütünleşme denkleminde eğim katsayılarının heterojen olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda analizin ilerleyen aşamalarında grup istatistikleri temel
alınması gerekmekte ve panelde ele alınan tüm ülkeler için yapılacak olan eşbütünleşme
katsayılarının yorumları daha güvenilir ve geçerli olacaktır.
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4.5. Panel Eşbütünleşme Testi
Birim kök testleri yapıldıktan sonra seriler arasındaki uzun dönem ilişkisini incelemek
için eşbütünleşme analizi yapılmaktadır. Çalışmada değişkenler arasındaki eşbütünleşme
ilişkisi Westerlund (2008) Durbin-Hausman eşbütünleşme testiyle incelenmiştir. Westerlund
Durbin-Hausman testi, seriler arasında yatay kesit bağımlılığını ve ortak faktörleri dikkate
almaktadır. Bununla birlikte bu test, bağımlı değişkenin I(1), bağımsız değişkenlerin I(1) veya
I(0) olması durumunda analize imkân vermektedir.
Westerlund (2008) eşbütünleşme ilişkisinin varlığını, Durbin-H panel ve Durbin-H grup
olmak üzere iki ayrı biçimde test etmektedir. Durbin-H grup testi, otoregresif parametrenin
kesitler arasında farklılaşmasına izin verirken, Durbin-H panel testinde ise, otoregresif
parametrenin bütün kesitler için aynı olduğunu varsaymaktadır. Her iki testte de H0
hipotezinin reddedilmesi eşbütünleşme varlığının kabul edilmesi anlamına gelmektedir
(Westerlund, 2008: 202). Testin panel veri modeli aşağıdaki gibidir:
ݕ௧ ൌ ߙ  ߚ ݔ௧  ݖ௧ ሺͳ͵ሻ
ݔ௧ ൌ ߜܺ௧ିଵ  ݓ௧ ሺͳͶሻ
zit‘nin dağılımı, Denklem (15) ile uyumlu olduğu kabul edilmektedir. Bu denklem yatay
kesit bağımlılığını ve ortak faktörleri de dikkate almaktadır.
ݖ௧ ൌ ߣᇱ ܨ௧  ݁௧
(15)
ܨ௧ ൌ  ܨ௧ିଵ  ݑ௧
(16)
݁௧ ൌ ߶ ݁௧ିଵ  ݒ௧
(17)

(Her

j

için

 ൏ ͳ)

Denklemlerdeki ܨ௧ ; ܨ௧ k boyutlu ortak faktör vektörü (j=1…k); ߣ ; faktör yükleri ile
uyumlu vektördür. İlk önce (15) no’lu denklemin farkı alınarak Durbin-H testi oluşturulur:
οݖ௧ ൌ ߣᇱ οܨ௧  ο݁௧ ሺͳͺሻ
(18) no’lu denklemde οݖ௧ bilinmediğinden denklem (19)’de OLS tahmini yerine temel
bileşenler analizine başvurulmaktadır.
οݖƸ௧ ൌ οݕ௧ െ ߚመ οݔ௧
(19)
Burada ߚመ Ǣ οݕ௧ ’nin οݔ௧ üzerine regres edilerek bulunmaktadır. οܨ௧ ’nin temel bileşen
ᇱ
matrisinin en büyük Eigen değeriyle uyumlu
tahmincisi οܨ௧ Ǣ (T-1) x (T-1) boyutlu οݖƸ௧ οݖƸ௧
Eigen vektörü ξܶ െ ͳ defa hesaplanmaktadır. Tahmin edilen faktör yüklemelerinin matrisi
ߣመ ൌ ȟܨ ᇱ ȟݖƸ Ȁሺܶ െ ͳሻ ile verilir. Verilen ߣመ ve οܨ௧ , ayrıştırılır ve kalıntıların birinci farkı şu şekilde
hesaplanabilir.
ο݁Ƹ௧ ൌ οݖƸ௧ െ ߣᇱ οܨ௧ ሺʹͲሻ
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௧

݁Ƹ௧ ൌ  ο݁Ƹ 
ୀଶ

Boş hipotez, ݁Ƹ௧ ൌ  ݁Ƹ௧ିଵ  ݄ܽ݅݉݅ݎ݁ݐܽݐdenklemden yararlanarak  ൌ ͳ olup
olmadığını test edilmesiyle asimtotik değere denktir. Westerlund Durbin-Hausman testi için
gerekli olan çekirdek tahminci ise aşağıdaki gibidir:
߱
ෝଶ

ெ

்

ୀெ

௧ୀାଵ

ͳ
݆
൰  ߭ො௧ ߭ො௧ି ሺʹͳሻ
ൌ
 ൬ͳ െ
ܶെͳ
ܯ  ͳ

Denklem (21)’den elde edilen ߭ො௧ OLS kalıntılarını, ܯ ise bant genişliğini (bandwidth)
gösteren parametredir. ߱
ෝଶ ’nin değeri, ߭ො௧ ’nin uzun dönem varyansı ߱ଶ ’nin tahmini ile
tutarlıdır. Buna karşılık gelen eşanlı varyans tahmini ߪොଶ ile gösterilebilir. Tahminlere bakılarak
ଵ
ෝଶ ve
ෝଶ Ȁߪොସ ve ܵመ ൌ ߱
ෝଶ Ȁሺߪොଶ ሻଶ . Burada; ߱
ෝଶ ൌ σୀଵ ߱
iki farklı varyans oranı kurulabilir: ܵመ ൌ ߱
ߪොଶ



ଵ

σ ߪො ଶ
 ୀଵ 

ൌ
şeklindedir. Hesaplamalardan sonra Durbin-H grup ve panel (ܪܦ ǡ ܪܦ )
istatistikleri aşağıdaki gibi tahmin edilmektedir:
ଶ
ଶ
ܪܦ ൌ σୀଵ ܵመ ൫߶෨ െ ߶ ൯ σ்௧ୀଶ ݁Ƹ௧ିଵ

ve

ଶ
ଶ
ܪܦ ൌ ܵመ ൫߶෨ െ ߶൯ σୀଵ σ்௧ୀଶ ݁Ƹ௧ିଵ

Durbin-H testinin hipotezleri şu şekildedir (Westerlund, 2008: 196-199):
H0:  ൌ ͳǡ Eş bütünleşme ilişkisi yok. (i=1,2,….n)
H1:  ൏ ͳǡ Eş bütünleşme ilişkisi var. (i=1,2,….n)

Çalışmada, eşbütünleşme denkleminde eğim katsayıları heterojen olduğu için Durbin-H
analizinde grup istatikleri baz alınmıştır. Sonuçlar Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4: Westerlund (2008) Durbin-H Panel Eş Bütünleşme Testi Sonuçları
Durbin-H
Durbin-H
Kritik
Grup
Panel
Değer
Karar
İstatistiği
İstatistiği
(%5)
Doğrudan yabancı yatırımlar ve gayri
72. 18
Model 1:
265. 71
safi
yurt
içi
hâsıla
arasında
1.645
Gdp=f(DYY)
(0.000)
(0.000)
eşbütünleşme ilişkisi vardır.
23.73
Doğrudan yabancı yatırımlar ve ihracat
Model 2:
100.21
1.645
X=f(DYY)
(0.000)
arasında eşbütünleşme ilişkisi vardır.
(0.000)
13.81
Doğrudan yabancı yatırımlar ve ithalat
Model 3:
160.18
1.645
M=f(DYY)
(0.000)
arasında eşbütünleşme ilişkisi vardır.
(0.000)
Doğrudan yabancı yatırımlar ve yurt içi
47.17
Model 4:
177.52
yatırımlar arasında eşbütünleşme ilişkisi
1.645
INV=f(DYY)
(0.000)
(0.000)
vardır.
Not: Tabloda, olasılık değerleri ( ) içinde gösterilmiştir.

Analiz sonucunda, dört model içinde elde edilen grup istatistiklerinin 1,645’ten büyük
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yani H0 hipotezi reddedilmiş, H1 hipotezi kabul edilmiştir. Bu
nedenle ülke gruplarında, dört model için de seriler arasında eş bütünleşme ilişkisinin olduğu
görülmüştür.
4.6. Dumitrescu ve Hurlin Panel Nedensellik Testi
Dumitrescu ve Hurlin (2012) nedensellik testinin avantajlarına bakıldığında; paneli
oluşturan kesitler arasında yatay kesit bağımlılığını dikkate almakta, zaman boyutu (T) kesit
boyutundan (N) büyük veya küçük olduğu durumunda da kullanılabilmekte ve dengesiz panel
46

Bankacılar Dergisi

veri setinde de verimli sonuçlar verebilmektedir (Dumitrescu ve Hurlin, 2012: 1457). Testte Y
ile X arasındaki nedensellik ilişkisi şu şekildedir:



ܻǡ௧ ൌ ߙ  σ
ୀଵ ߛ ݕǡ௧ି  σୀଵ ߚ ܺǡ௧ି  ߝǡ௧ ሺ22)

Burada  כ ܰ߳ܭve ߚ ൌ ሺߚଵ ǡ ǥ ǡ ߚ ሻԢdir. K ise optimum gecikme uzunluğudur.
Dumitrescu ve Hurlin (2012), X ve Y arasındaki nedensellik ilişkisini test etmek için
geliştirdiği boş ve alternatif hipotez aşağıdaki gibidir:
ܪ ǣ ߚ ൌ Ͳ ݅ൌ ͳǡ ǥ ǡ ܰ, Bütün yatay kesitlerde X’ten Y’ye doğru nedensellik ilişkisi yoktur.
ܪଵ ǣ ߚ ൌ Ͳ ݅ൌ ͳǡ ǥ ǡ ܰଵ 
ߚ ് Ͳ ݅ൌ ܰଵ  ͳǡ ܰଵ  ʹǡ ǥ ǡ ܰ Bazı yatay kesitlerde X’ten Y’ye doğru nedensellik
ilişkisi vardır.
Dumitrescu ve Hurlin (2012), bu hipotezleri sınamak için bireysel Wald istatistiklerinin
ுே
(ܹǡ் ሻortalamasını alarak panele ait Wald istatistiğine (ܹேǡ்
) ulaşmaktadır11
ுே
ൌඨ
ܼேǡ்

ܰ
൫ܹ ுே െ ܭ൯ሺʹ͵ሻ
ʹ ܭேǡ்

Denklem (23), Dumitrescu ve Hurlin (2012), çalışmasında T>N olduğunda asimptotik
ுே
dağılıma sahip ܼேǡ்
test istatistiğini,
ܼேுே ൌ

ு
െ σே
ξܰൣܹேǡ்
ୀଵ ܧ൫ܹǡ் ൯൧

ሺʹͶሻ

ටܰ ିଵ σே
ୀଵ ܸܽݎ൫ܹǡ் ൯

Denklem (24) ise, T<N olduğu durumlarda yarı asimptotik dağılıma sahip ܼேுே test
istatistiğini ifade etmektedir.
ுே
Çalışmada T>N olduğundan asimptotik dağılım ܼேǡ்
test istatistiği dikkate alınmıştır.
Bu testte, test istatistikleri ve olasılık değerleri Monte-Carlo simülasyonu yardımıyla
hesaplanmaktadır. Tablo 5’te durağan hale getirilen dört modelin ayrı ayrı Dumitrescu ve
Hurlin (2012) panel nedensellik testi sonuçları verilmiştir.

Tablodaki sonuçlar incelendiğinde; doğrudan yabancı yatırımlardan gayri safi yurt içi
hâsılaya, ihracata, ithalata ve yurt içi yatırımlara doğru nedensellik ilişkisi içerisinde olduğu
görülmektedir. Sonuçlar aşağıdaki Şekil 2 yardımıyla da gösterilebilir.
Şekil 2’de de görüldüğü gibi ülkelerdeki firmalar doğrudan yabancı yatırım yaptıklarında
yatırımcı ülkenin ekonomik büyümesi, dış ticareti ve yurt içi yatırımları pozitif etkilenmektedir.
Ayrıca modellerde herhangi bir AR karakteristik polinomunun ters köklerinin birim çemberin
dışında bulunmaması kurulan VAR modelinin birim köke sahip olmadığını yani modelin
durağan/istikrarlı olduğunu göstermektedir. AR Karakteristik polinomunun ters kökleri Ek 1’de
sunulmuştur.
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Tablo 5: Dumitrescu ve Hurlin (2012) Panel Nedensellik Testi Sonuçları
ࢆࡴࡺ
Karar
ࡺǡࢀ
2.677
DYY=>GDP
Doğrudan yabancı yatırımlardan gayri
(0.007)*
Model 1:
safi yurt içi hâsılaya doğru bir
ܲܦܩ௧ ൌ ߙ  ߙଵ  ܻܻܦ ݑ௧
0.189
nedensellik ilişkisi vardır.
GDP=>DYY
(0.849)
2.631
DYY=>X
Doğrudan
yabancı
yatırımlardan
(0.008)*
Model 2:
ihracata doğru bir nedensellik ilişkisi
ܺ௧ ൌ ߚ  ߚଵ  ܻܻܦ ݁௧
0.274
vardır.
X=>DYY
(0.783)
3.072
DYY=>M
Doğrudan
yabancı
yatırımlardan
(0.002)*
Model 3:
ithalata doğru bir nedensellik ilişkisi
ܯ௧ ൌ ߛ  ߛଵ  ܻܻܦ ݖ௧
-0.608
vardır.
M=>DYY
(0.542)
3.173
DYY=>INV
Doğrudan yabancı yatırımlardan yurt
(0.001)*
Model 4:
içi yatırımlara doğru bir nedensellik
ܸܰܫ௧ ൌ Ɋ  Ɋଵ  ܻܻܦ ܿ௧
-0.598
ilişkisi vardır.
INV=>DYY
(0.549)
Not: *; %1 anlamlılık düzeyinde nedensellik ilişkisinin varlığını ifade etmektedir.
Modeller

Değişkenler

DYY; yeni pazarlara erişmeyi, düşük maliyetle üretim yapmayı, yabancı teknolojiye
ulaştırmayı sağlayıp firmaların rekabetlerini arttırdığından ülke içindeki faktör talebini ve
çıktıyı da arttırmaktadır. Böylece yabancı üretim ve yurt içi üretim birleşmekte yatırımcı
ülkenin ekonomik büyümesine pozitif etki yapmaktadır.
DYY’den ihracata ve ithalata doğru nedensellik ilişkisinde; firmaların yurt dışında
yatırım yapması üretim maliyetini düşürerek, ölçek ekonomi avantajı sağlayarak ve giriş
engellerini kaldırarak bu firmalara mal satan tedarikçilere ihracat imkânı oluşturabildiğini
göstermektedir. Yani, ülkelerin dış yatırım yaptıktan sonra kullandıkları ve sattıkları bir kısım
malları ülke içinden ithal ettiklerini (ihracat) zaman geçtikçe gittikleri ülke veya başka ülke
mallarını tercih ettiklerini (ithalat) belirtebilmektedir. Bu durum ele alınan ülkelerde DYY ve
dış ticaret arasında yakın bir tamamlayıcı ilişki olduğunu gösterebilmektedir.
Şekil 2: Değişkenler Arasındaki Nedensellik İlişkileri

İhracat

Yurt içi
Yatırımlar

Doğrudan
Yabancı
Yatırımlar

Ekonomik
Büyüme

İthalat

DYY’den yurt içi yatırımlara doğru nedensellik ilişkisinde ise; yurt içi tasarrufun bir
parçası olan DYY, yatırım alan ülkede yapılan kazancın yurt içinde yerel firmaların daha
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sonrasında yapacakları yatırımların önünü açtığını ifade edebilmektedir. Yani doğrudan
yabancı yatırımlar, piyasada rekabeti arttırarak sektöre başka firmaların çekilmesine
(crowding-in) ve yerli firmaların etkinleşmesine katkıda bulunmaktadır. Bu durumda da,
yabancı yatırımlar ile yurt içi yatırımlar arasında tamamlayıcı ilişki olabileceği ifade
edilebilmektedir.
4.7. Uzun Dönem Eşbütünleşme Katsayılarının Tahmin Edilmesi
Çalışmada, uzun dönem eşbütünleşme katsayılarının tahmininde Breitung (2005) İki
Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi kullanılmıştır. Yöntem, vektör hata düzeltme modeline
dayanmakta ve tahmincinin ilk basamağında her bir kesite özgü parametreler tahmin
edilirken, ikinci basamağında ortak uzun dönem parametreleri havuz en küçük kareler
(pooled OLS) yöntemiyle tahmin edilmektedir. Elde edilen tahmin sonucunda, uzun döneme
ait tek bir katsayı bulunmakta ve katsayı normal dağılımlıdır (Breitung, 2005, s. 151-153).
Yöntemin avantajları ise; toplu sonuç vererek pratik bir tahminci olması, değişkenleri içsel
olarak ele alarak tek denklemli tahmincilerden üstün olması, yatay kesit bağımlılığının varlığı
ve yokluğu durumunda da kullanılmasıdır (Bayar, 2017, s. 170-171). Tablo 6’da dört model
için iki aşamalı EKK sonuçları verilmiştir:
Tablo 6: Breitung (2005) İki Aşamalı EKK Sonuçları
DYY’nin
ttK2008
Katsayısı istatistiği
istatistiği
Model 1:Bağımlı Değişken: GDP
0.293
15.99
-0.313*
7.38
Model 2: Bağımlı Değişken: X
0.401
22.80
-0.332*
8.06
Model 3: Bağımlı Değişken: M
0.393
20.03
-0.395*
8.63
Model 4: Bağımlı Değişken: INV
0.345
15.07
-0.277*
5.18
Not: K2008; 2008 küresel eknomik krizi temsil etmektedir.

Sonuçlara göre; DYY miktarı yüzde1 arttığında yatırımcı ülkenin ekonomik büyümesi
ortalama yüzde 0,29, ihracatı yüzde 0,40, ithalatı yüzde 0,39, yurt içi yatırımları ise yüzde
0,34 oranında arttığı görülmektedir. Yani doğrudan yabancı yatırımlar ile yatırımcı ülkenin
makroekonomik göstergeleri arasında tamamlayıcı ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Yapısal
kırılma tarihi için kullanılan kukla değişkenine bakıldığında ise işareti negatif ve istatistiki
olarak anlamlı çıkmıştır. Yani, 2008 küresel ekonomik ülkelerin beklenildiği gibi
makroekonomik göstergelerini negatif etkilemiştir.
4.8. Kısa Dönem Eşbütünleşme Katsayılarının Tahmin Edilmesi
Kısa dönem analizinde farkı alınmış seriler kullanılmakta ve analiz hata düzeltme
modeli (Error Correction Term: ECTt-1) yardımıyla yapılmaktadır. Hata düzeltme terimi, uzun
dönem analizinden elde edilen hata terimi serilerinin bir dönem gecikmelilerinden
oluşmaktadır. Analizde kullanılan dört model aşağıdaki gibidir:
Model 1: ȟܲܦܩ௧ ൌ ߙ  ߙଵ ȟܻܻܦ௧  ߙଶ ܶܥܧ௧ିଵ  ݑ௧ ሺʹͷሻ
Model 2: ȟܺ௧ ൌ ߚ  ߚଵ ȟܻܻܦ௧  ߚଶ ܶܥܧ௧ିଵ  ݁௧ ሺʹሻ
Model 3: ȟܯ௧ ൌ ߛ  ߛଵ ȟܻܻܦ௧  ߛଶ ܶܥܧ௧ିଵ  ݖ௧ ሺʹሻ
Model 4: ȟܸܰܫ௧ ൌ Ɋ  Ɋଵ ȟܻܻܦ௧  ߤଶ ܶܥܧ௧ିଵ ܿ௧ ሺʹͺሻ
Çalışmada kısa dönem analizi, Breitung (2005) iki aşamalı tahminci ile analiz edilerek
sonuçlar Tablo 7’de verilmiştir.
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Tablo 7: Hata Düzeltme Modeli Katsayıları Tahmin Sonuçları
DYY’nin
ttModeller
ECTt-1
Katsayısı
istatistiği
istatistiği
Model 1: Bağımlı Değişken: GDP
0.115
3.25
-0.035***
-1.51
Model 2: Bağımlı Değişken: X
0.068
0.93
-0.055***
-1.53
Model 3: Bağımlı Değişken: M
0.140
2.67
-0.051**
-1.67
Model 4: Bağımlı Değişken: INV
0.157
3.20
-0.094*
-3.51
Not: t istatistikleri, Bootstrap kullanılarak 1000 yineleme ile elde edilmiştir. *,** ve ***; yüzde 1, yüzde 5 ve
yüzde 10 anlamlılık düzeyini göstermektedir.

Sonuçlara göre, dört modelin de hata düzeltme terimlerinin negatif ve istatistiksel
olarak anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır. Yani modellerin hata düzeltme terimi
çalışmaktadır. Sonuçlar, uzun dönemde birlikte hareket eden seriler arasında kısa dönemde
meydana gelen sapmaların ortadan kalktığını ve serilerin tekrar uzun dönem denge değerine
yakınsadığını göstermektedir. Görüldüğü gibi kısa dönemde de doğrudan yabancı yatırımlar
yatırımcı ülkede ekonomik büyüme, ihracat, ithalat ve yurt içi yatırımları pozitif
etkilenmektedir. Ayrıca kısa dönem analiz sonuçları, bağımsız değişkenden bağımlı
değişkene doğru bir nedensellik ilişkisi olduğunu da göstermektedir.
Sonuç ve Öneriler
DYY, yıllardır gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru bir sermaye hareketi
iken son zamanlarda gelişmekte olan ülkelerin de hem kendi aralarında hem de az gelişmiş
ülkelere doğru sermaye hareketi içerisinde bulunduğu görülmüştür. DYY üzerine yapılan
çalışmalarda çoğunlukla ülke içerisine giren yatırımların etkileri incelenmiş, ülkelerin dışarıya
yaptıkları DYY’nin yurt içine sağladığı etkileri araştıran çalışma sınırlıdır. Bu nedenle
çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu çalışmada doğrudan yabancı yatırımların yatırımcı ülke ekonomisine etkileri 14 ülke
için 1993-2015 dönemi kapsamında ele alınmıştır. Yapılan analiz sonuçlarında paneli
oluşturan ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığı olduğu görülmüştür. Yani söz konusu
ülkelerden birine gelen ekonomik şokların diğer ülkeleri de etkilediği görülmektedir. Bu
durumda ülkeler makroekonomik politikaları belirlerken etkileşim içinde oldukları diğer
ülkelerdeki gelişmeleri de göz önünde bulundurmalıdır.
Serilerin durağanlığı, Hadri ve Kurozumi (2012) panel birim kök testiyle incelenmiş ve
serilerin birinci farkları alındığında durağan hale geldikleri görülmüştür. Seriler arasında
eşbütünleşme ilişkilerinin varlığı, Durbin-Hausman (2008) panel eşbütünleşme testi ile ele
alınmış ve serilerin eşbütünleşik olduğuna varılmıştır. Bu durum, serilerin uzun dönemde
birlikte hareket ettiklerini ve bu serilerle gerçekleştirilecek uzun dönem analizi sonuçlarının
güvenilir olduğunu söylemektedir. Uzun dönem eşbütünleşme ilişkisine ait eğim
katsayılarının heterojen olduğu belirlenmiştir. Bu durumda, grup istatistikleri için yapılacak
yorumlar kabul edilmiştir.
Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik testi sonucunda, doğrudan yabancı
yatırımlardan yatırımcı ülke ekonomik büyüme, ihracat, ithalat ve yurt içi yatırımlara doğru
nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Uzun ve kısa dönem analizleri ise Breitung (2005) İki
Aşamalı En Küçük Kareler yöntemiyle incelenmiştir. Uzun dönem analizine göre; DYY miktarı
yüzde 1 arttığında yatırımcı ülkenin ekonomik büyümesi ortalama yüzde 0,29, ihracatı yüzde
0,40, ithalatı yüzde 0,39, yurt içi yatırımları ise yüzde 0,34 oranında arttığı görülmektedir.
Yani doğrudan yabancı yatırımlar ile yatırımcı ülkenin makroekonomik göstergeleri arasında
tamamlayıcı ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Kısa dönem analizinde ise dört modelin de
hata düzeltme terimleri negatif ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Yani modellerin hata
düzeltme teriminin çalıştığı sonucuna ulaşılarak seriler arasında kısa dönem sapmalarının
ortadan kalktığı ve serilerin tekrar uzun dönem denge değerine yakınsadığı belirtilmektedir.
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Görüldüğü gibi kısa dönemde de doğrudan yabancı yatırımların yatırımcı ülkede ekonomik
büyüme, ihracat, ithalat ve yurt içi yatırımları pozitif etkilediği görülmektedir. Sonuçlar; Egger
(2001), Head ve Ries (2001), Herzer (2008), Apergis (2009), Al-Sadig (2013), Ameer (2017)
ile uyumludur.
Yatırım yapan çok uluslu şirketler çoğunlukla gelişmiş ülke olduğundan doğrudan
yabancı yatırımların gelişmekte olan ülkelerin gelişimine yaptığı katkı çok az incelenmiştir.
Fakat, gelişmekte olan ekonomilerden gelen çok uluslu şirketlerin son 10-15 yılda küresel bir
yatırımcı olarak ortaya çıkmasıyla birlikte gelişmekte olan ülkelerde de DYY çıkışlarının ev
sahibi ülke gelişimine önemli katkı sağlamıştır. Bugün Brezilya, Çin, Hindistan, Meksika,
Rusya, Güney Afrika ve Türkiye gibi başarılı çok uluslu şirket üreten ülkeler, düşük teknoloji
düzeyi, zayıf alt yapı, çevresel bozulma ve yoksulluk nedeniyle zorlu ekonomik kalkınma
süreci içerisinde bulunmaktadır. Bu nedenle yapılan ampirik analizler sonucunda; hükümetler
küreselleşen dünyada ülke içerisindeki firma ile dış ülkedeki firmalarla bağlantıyı
sağlayabilmek için; sektörün rekabet gücünü arttırmalı, maliyetleri azaltıcı, üretimde ölçek
ekonomileri sağlayıcı politikalara teşvik vermelidir. Yurtdışına yatırım yapacak işletmelerin
yatırım yapılacak ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel ve politik özellikleri ele alınmalı,
pazardaki müşterilerin tercihlerine yönelik ürün üretimi yapılmalıdır. Dışarıya yatırım yapan
yatırımcılar desteklenmeli ve bu pazardan daha fazla pay almaları sağlanmalıdır. Ülke
içerisindeki çok uluslu şirket sayısı çoğaltılmalı ve bu şirketlerin başarılı olabilmesi için
yeniden yapılandırma gerektirecek örgüt yapısı geliştirilmelidir. Yatırım yapacak firmanın dış
ülkeye hangi strateji ile (birleşme, satın alma gibi) gireceği pazar araştırması yapılarak
belirlenmelidir.
EK 1: AR Karakteristik Polinomun Ters Kökleri
Model 1 için AR Karakteristik Polinomun Ters Kökleri
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Model 3 için AR Karakteristik Polinomun Ters Kökleri
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Dipnotlar:
1

Bu çalışma, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırlanan “Doğrudan
Yabancı Yatırımların Yatırımcı Ülkeye Makroekonomik Etkileri: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke
Karşılaştırması” adlı doktora tezini temel almaktadır.
2
Dışa yapılan yatırımların stok değeri olup, Japonya 1.4 trilyon dolarla dördüncü, Fransa 1.2 trilyon
dolar ile beşinci, Kanada 1.2 trilyon dolarla altıncı sıradadır. İtalya ise 460 milyar dolar dış yatırım
yapmış bulunmaktadır.
3
Dışa doğrudan yabancı yatırımların stok değeri olup, Rusya 335 milyar dolar, Brezilya 173 milyar
dolar, Güney Afrika 151 milyar dolar, Meksika 148 milyar dolar, Hindistan 144 milyar dolar, Türkiye 38
milyar dolar doğrudan yabancı yatırım yapmıştır.
4
Bir firmanın aynı mal ve hizmet üretimini çeşitli ülkelerde yapmasına “Yatay Yatırım” denir (Hanson,
2001: 10).
5
Bir firmanın, ürettiği malın üretim sürecinin birkaç aşamaya bölünmesi ve malın üretiminin faktör
fiyatlarındaki farklılıklardan dolayı birden fazla ülkede yapıldığı yatırımlara “Dikey Yatırım” adı verilir
(Ishii, 2004: 1215).
6
Klasik teoride; iki mal, iki üretim faktörü, iki ülke bağlamında Heckscher-Ohlin modeline göre; ticaret
için faktör oranlarını yok edecek sermaye hareketlerinden dolayı doğrudan yabancı yatırımlar ticaretin
yok olmasına sebep olmaktadır. Yani sermaye hareketi malların dolaşımının yerine geçmektedir
(Mundell, 1957: 321-322).
7
Firmaların endüstriyel ya da ticari faaliyet göstermek amacıyla birden çok ülkede şube ya da
ortaklıklarının bulunmasıdır (Apan, 2006: 6). Kısaca “ÇUŞ” olarak belirtilmektedir.
8
Bu ülkelerin çalışmaya alınmasının nedeni; dışarıya en çok yatırım yapan ilk yedi gelişmiş
ülke/gelişmekte olan ülke grubu olmasıdır. Çalışma henüz sunulmamış doktora tezini baz aldığından
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ayrı ayrı analizleri verilememektedir. Ayrıca çalışmayı oluşturan
Meksika, Rusya ve Türkiye’nin dışarıya yaptığı yatırımlarının 1993 yılı öncesi veri seti
bulunmamasından dolayı analiz bu dönemden başlatılmıştır.
9
Ortak Faktör; İki farklı seriyi aynı anda etkileyen fakat görünürde olmayan faktörlerdir. Örneğin;
ܺ௧ ൌ ߚ  ߚଵ  ܻܻܦ ݁௧ şeklinde sürece sahip olan X serisinde olan birim kökün, bu seriyi oluşturan
reel döviz kuru gibi alt faktörlerden de kaynaklanmış olabileceğini belirtmektedir.
10
Çalışmada, p optimum gecikme uzunlukları CADF (Cross-sectional Dependency Augmented Dickey
Fuller; Yatay Kesit Bağımlılığı altında ADF) testiyle bulunmaktadır.
11
HNC; Homogenous Non Causality kelimelerinin baş harflerini oluşturmaktadır. Modelin boş hipotezi
buna eşdeğer olduğundan böyle adlandırılmaktadır.
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Yatırımcının Korunması Kapsamında Yatırım
Kuruluşlarının İç Denetim Faaliyetleri ve Öneriler
Av. Onur Kalkan*
Mehmet Onur**
Öz
Yatırım kuruluşları, sermaye piyasalarının tek bir pazar haline geldiği global dünyada küresel
olarak bu pazarın bir parçası haline gelmeleri teşvik edilmeye çalışılan fakat aynı zamanda düzenli bir
ulusal piyasanın oluşması için otoriteler tarafından regüle edilmektedir. Son dönemlerde kendi
getirilerini arttırmak için finansal tüketicileri (yatırımcı olarak da eşanlamlı olarak kullanılacaktır) riskli
işlemlere yöneltebilmekte ve kendisi de üzerine aldığı riskleri zaman zaman finansal gücünün
yettiğinin üzerinde, global ve ulusal riskleri de gözetmeden arttırabilmektedir. Etkili bir iç kontrol
sistemi, bu riskli işlemleri ve insan hatası ya da kötü niyetli personelin yanlış ya da uygunsuz
davranışından kaynaklanan uyuşmazlıkları yönetmeye yardımcı olabilecek en önemli kavramlardan
biridir. Finansal kurumların markalarını küresel anlamda desteklemelerine, iş akış prosedürlerine ve iç
kontrollere aykırı uygulamalara karşı kurumsal değerlerini korumalarına yardımcı olacak bir iç kontrol
sistemi ve denetim biriminin bulunması ilerisi için atılacak faydalı adım olarak görülmelidir.
Uygulamada, sermaye piyasası uyuşmazlıklarının büyük bir kısmının esasen yatırım kuruluşu iç
denetim sistemindeki aksaklıklarla doğrudan ilişkili olduğu gözlemlenmiştir. Bu sebeple, çalışmamızda
esas olarak yatırım kuruluşlarında (aksi belirtilmedikçe sadece aracı kurum) denetim unsurları,
eksiklikler ve yapılması gerekenler irdelenecektir. Ayrıca, iç denetim faaliyetindeki eksiklikler nedeniyle
yatırım kuruluşlarının müşterisi konumundaki finansal tüketicilerin maruz kalabileceği risklerin güveni
kötüye kullanmaya fiilleri bazında incelenmesi ve finansal tüketicinin korunması açısından denetçinin
öncelikli olarak dikkat etmesi gereken hususlara yer verilerek, finansal tüketiciye korumanın
artırılmasının sermaye piyasasının etki alanının genişletilmesine katkıda bulunacağı vurgulanacaktır.
Bu yazıda yer alan görüşler yazarlarına ait olup çalıştıkları kurumu bağlamaz, yazarların çalıştığı
kurum veya görevleriyle ilişki kurulmak suretiyle kullanılamaz. Yazıdaki tüm hata ve eksiklikler
yazarlara aittir.
Anahtar Kelimeler: Denetim, İç Denetim, Yatırımcının Korunması, Kamusal Gözetim, Denetim
Komitesi.
JEL Sınıflandırması: G2, G24.
Internal Audit Mechanisms of Investment Firms Within The Concept of Investor
Protection and Several Proposals
Abstract
Capital markets have become a single market and financial institutions are trying to be part of
this to take as much share as possible. Regulatory authorities are also trying to form orderly and
properly working national markets that are integrated to this globalized market so financial institutions
should play the game around standardized rules. In recent years, financial institutions started to direct
and incentivize their investor’s assets to risky transactions that can increase the global and national
risks for firms and individuals when actions are not properly considered with financial capabilities and
capacity. Effective internal control is one of the most important concept that can help to manage these
risky transactions and inappropriate misbehavior and wrongdoing of personnel due to human error or
malicious intention. Financial institutions should have an internal control system and an inspection unit
that help them to support their brand in a global sense and to protect their corporate values in a timely
and effective manner against practices that are contrary to work flow procedures and internal controls.
In practice, a large part of the capital market disputes were mainly observed to be directly related to
deficiencies in the internal control. Therefore, our study mainly observes control elements, deficiencies
and needs to be done in financial institutions. Another concept that is given importance in this study is
avoiding exposure to financial consumers in financial institutions due to deficiencies in internal audit,
*
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and fraud examination by giving place to matters that are important to internal auditors in terms of
enhancing the protection of financial consumers that can contribute to the expansion of capital
markets globally.
Keywords: Supervision, Internal Audit Activities, Investor Protection, Public Oversight, Audit
Committee.
JEL Classification: G2, G24.

I. Sermaye Piyasasında Yatırımcının Rolü
Sermaye piyasasında, daha fazla gelir elde etmek saikiyle, fon ihtiyacı içindeki
ortaklıklar tarafından sunulan sermaye piyasa araçlarına orta veya uzun vadeli fon arz eden
tüm tasarruf sahipleri yatırımcı tanımı içerisinde değerlendirilir1. Sermaye piyasalarında
yatırımcıların2 temel olarak üç rolü bulunmaktadır. Yatırımcılar bir ihraççının menkul
kıymetlerine yatırım yaptıklarında katılımcı, ikincil piyasalarda işlem yaptıklarında piyasa
oyuncusu ve bu işlemleri gerçekleştirmek için bir yatırım kuruluşundan hizmet aldıklarında
müşteri sıfatıyla sermaye piyasalarında faaliyet göstermektedirler3. Yatırımcıların, katılımcı
sıfatıyla sermaye piyasasında yaptıkları işlemlerde, yatırım yapılan sermaye piyasası
aracının niteliğine göre karşılaşılan sorunlar farklılaşmakla birlikte, temel problem yatırımcılar
ile ihraççılar arasındaki asimetrik bilgi sorunu olup, bu kapsamda yatırımcılara tanınan temel
koruma mekanizması da, kamunun tam ve doğru aydınlatılmasını sağlamaya yöneliktir.
Yatırımcının, “piyasa oyuncusu” sıfatı nedeniyle korunması ise, piyasanın düzgün ve adil
işleyişinin sağlanmasını ve diğer yatırımcıların ya da ihraççıların piyasa bozucu eylemlerine
karşı yatırımcıların korunmasını içermektedir.
Öte yandan, aşağıda açıklandığı üzere, sermaye piyasasında işlem yapmak için bir
yatırım kuruluşundan4 hizmet alan “müşteri” ile yatırım kuruluşu arasında asimetrik bilgi
sorunu mevcuttur. Yatırımcıların karmaşık finansal ürünlerin ve kendilerine sunulan bilgilerin
değerlendirilmesine yönelik sınırlı yeterlilikleri ve zayıf karar alma kapasitelerinin önemli
katkıda bulunduğu asimetrik bilgi sorununun giderilmesi başta olmak üzere, yatırım hizmeti
sunanların adil ve yatırımcının menfaatlerini gözeterek hareket etmeleri sağlanarak yatırımcı
korunmaktadır.
II. Yatırım Kuruluşlarında İç Denetim Sisteminin Oluşturulması
İç denetim faaliyeti5, işletmelerin kendi iç kontrollerinin tatmin edici düzeyde işlediğini
teyit etmek amacıyla kendi yararına sürdürdüğü bir denetimdir6. Yatırım kuruluşlarında aktif
bir denetim komitesinin oluşturulması, yatırım kuruluşuna güvence sağlamasının yanı sıra
yatırım kuruluşunun sermaye piyasası faaliyetlerinde ve mevzuata uyum konusundaki
etkinliğinin artmasına bağlı olarak yatırımcı mağduriyetinin önüne geçmesine katkıda
bulunacaktır7. Buna ilaveten, iç denetim mekanizmasının etkin şekilde yürütülmesi piyasaya
olan güvenin artmasını8 ve sermaye piyasalarının işlerliğinin sağlanmasına da fayda
sağlayacaktır9. Yatırım kuruluşlarının borsadaki faaliyetleri ile bağlantılı olarak, borsada işlem
gerçekleştireceklerin, ilgili borsadan işlem yapma yetkisi alması zorunlu tutulmuştur 10. Bunun
yanı sıra, yatırım kuruluşlarının karşılaştıkları risklerin takip ve kontrolünün sağlanması
amacıyla yatırım kuruluşlarının işlevsel halde bulunan bir iç denetim mekanizmasının
kurulması 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na (SPKn) açık bir biçimde hükme
bağlanmıştır11.
Nitekim SPKn’nun “Faaliyette bulunulmasına ilişkin şartlar” başlıklı 44 üncü
maddesinin beşinci fıkrası kapsamında,
yatırım kuruluşlarının faaliyetleri nedeniyle
oluşabilecek riskleri de göz önünde tutacak şekilde sundukları yatırım hizmet ve faaliyetlerine
uygun, yatırımcı hak ve menfaatini gözeten ve anılan hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesinden
kaynaklanan yatırımcı şikâyetlerinin takibi ve sonuçlanmasını sağlamak bakımından etkin bir
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iç kontrol sistemi oluşturma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda, yatırım kuruluşu
faaliyetleri yıl içinde iç denetim birimlerince devamlı surette denetlenmeli, eksiklikler mümkün
olduğunca hızlı şekilde tamamlatılmalıdır.
Uygulamada, yatırım kuruluşları tarafından etkin bir denetim mekanizmasının
bulunmaması nedeniyle küçük yatırımcıları da doğrudan etkileyen mağduriyetlerin meydana
geldiği görülmüştür. Örneğin, 1999 yılında faaliyetleri geçici veya sürekli olarak durdurulan;
Firma A (Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 46'nci maddesi çerçevesinde mali
durumları taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflamış olduğu tespit edildiğinden
faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur), Firma B ve Firma C (kefalet olarak verilen borç
senetleri ile ilgili herhangi bir kayıt yapılmaması nedeniyle, borçlu müşteri ve ortakların aracı
kuruma olan borçlarının geçici nitelikteki alacaklı müşteri hesapları ile finanse edilmesi, aracı
kurumun kendi kaynakların kullandırdığı kredinin tutarının belirtilen sınırı aşması vs.) ve
faaliyetleri durdurulmamasına rağmen bu konuda uyarı cezası alan Firma D'de iç kontrol ve
iç denetim mekanizmasının işlemez hale geldiği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit
edilmiştir12.
İç denetim faaliyeti, doğrudan yatırım kuruluşunun bir parçası olmayan diğer kamu
denetçileri veya bağımsız denetçiler tarafından yürütülen denetimle ilgili çalışmalardan
ayrılmaktadır. Uluslararası alanda iç denetimin standartlarını belirleyen İç Denetim Enstitüsü
(The Institute of Internal Auditors, IIA) iç denetim kavramını, “Yatırım kuruluşuna değer
katmak ve kuruluşun operasyonlarını iyileştirmek için tasarlanmış tarafsız, objektif bir
güvence ve danışmanlık faaliyeti” şeklinde tanımlanmaktadır.13 İç denetim organizasyonun
risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğinin değerlendirilmesini ve
iyileştirmesini sağlamaktadır.
İç denetim faaliyeti, salt yatırım kuruluşunun finansal tablolarında yer alan hesapların
doğruluğunun kontrolü ya da muhasebe ve diğer işlem kayıtlarının fiziksel varlığını
denetleme gibi çok dar görülebilen işlevinden ziyade, prosedürlere uygun bir şekilde en
yüksek organizasyonel düzeyde bir inceleme ve değerlendirme yapılması ve yatırım
kuruluşunun kendini ileriye taşıyacak yol haritasını oluşturduğu sistematik bir bütünün
parçası olarak görülmesi gerekmektedir.
Uluslararası alanda iç denetimin standartlarını belirleyen İç Denetim Enstitüsü’nün iç
denetim tanımı incelendiğinde, birkaç önemli kavramının özellikle vurgulandığı
görülmektedir14:
- Bağımsızlık: İç denetçinin incelemesinin kapsamı ve etkililiği ile sonuçta ortaya çıkan
bulgular ve bunların raporlanması da dâhil olmak üzere, önemli ölçüde denetçiyi
sınırlayabilecek kısıtlamalar bulunmamalıdır.
- Amaç güvencesi: Bu ilke vasıtasıyla iç denetim faaliyetinin değerlendirme fonksiyonuna
atıfta bulunulmaktadır. İç denetçiler, denetim komitesinin, yönetimin ve ilgili üst düzey
yöneticilerin talebi üzerine iç kontrolleri ve diğer mevzuata uygunluk ile yönetişim süreçlerini
değerlendirmek için objektif ve bağımsız değerlendirmeler yapmalıdır.
- Değer katma ve etkinliği artırma: İç denetim faaliyetinin rolü, sadece bir kuruluşta "yanlış
olanı" tespit etmek değil, yatırım kuruluşu perspektifinden danışman rolü üstlenerek
sorunlara olabildiğince somut ve gerçekçi tavsiyeler de getirmektir.
- Risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçleri: İç denetçi ister güvence bazlı bir
incelemede, isterse dâhili bir danışman görevini icra ederken, söz konusu alanların bir veya
daha fazlasına odaklamalıdır.
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III. Yatırımcıların
Korunması

Yatırım

Kuruluşlarıyla

Olan

Sözleşmesel

İlişkilerinde

Finansal sektör haricindeki birçok sektörde tüketiciler hizmet alımında kalitenin olması
gerekenin altında bulunduğu tespit edildikten sonra geçiş maliyetleri de az olduğundan,
piyasalar başarısız olduğunda, yasalar tüketicilerin haklarını korumak, satıcıların ve
üreticilerin sorumluluklarını yerine getirmek için adım atmaktadır. Bu suretle, normal bir
tüketiciye yapılan mağduriyet hızlı bir şekilde giderilebilmektedir.
Finansal ürünleri satın almak ise tamamen farklıdır. Örneğin ipotek, hayat sigortası,
emeklilik ve araba kredileri için sürekli alışveriş yapılmaz ve bu ürünlerin sürekli olarak
değişimi gerçekleştirilmez. Bu tip ürünler uzun süreli, bazen bir ömür boyu sürebilecek
ürünlerdir. Bireysel finansal ürünlerde ise, spekülatif işlem gerçekleştiren bireyler hariç
olmak üzere, ortalama bir müşteri ömür boyu yalnızca birkaç kez işlem gerçekleştirmekte
olup, aynı zamanda, piyasada yer alan satıcılardan çok daha az bilgiye sahiptir. Bilginin ve
fırsatın bu asimetrisi, satıcının lehine olup, tecrübesiz alıcıyı satıcının yörüngesine sokma
ihtimalini gündeme getirmektedir15.
Yukarıda bahsedilen hususta belki de en fazla mağduriyet yaşama ihtimali olan yaşlı
bireylerin finansal olarak kötüye kullanılmasının tespiti ve böylesi kötüye kullanmaların
önlenmesi, sermaye piyasalarının her yaş grubunca benimsenebilmesi açısından önem arz
etmektedir.
Bu kapsamda, 2007 yılında ABD’de Finansal Hizmetler Düzenleme Otoritesi Financial
Industry Regulatory Authority (FINRA)16, yaşlıların finansal olarak kötüye kullanılmasını
engellemede rol oynayabilecek birçok önemli yolu belirleyen Düzenleyici Bildiri 07-43’ü17
yayımlamıştır. Söz konusu Bildiri, büyük oranda, yaşlıları etkileyen satış uygulamaları ve
iletişim sorunları üzerine odaklanmış ve “birçok yaşlı yatırımcıya (senior customer) özgü olan
özel sorunlar ışığında”18 yatırım kuruluşlarını, politikalarını ve uygulamakta olduğu
yöntemlerini gözden geçirmeye ve iyileştirmeye teşvik etmiştir.
FINRA, yaşlı müşteriler için özel kuralların bulunmadığını kabul etmesine karşın 19, bir
yerindelik belirlemesi yaparken müşterinin yaşını ve hayat evresini (life stage) göz önünde
bulundurmanın önemini vurgulamaktadır20. Bildiri aynı zamanda müşteri temsilcilerinin,
yaşlılar için finansal hizmetlerde bir uzmanlık belirten (yaşlı uzmanı gibi) unvanlar kullanması
ve özellikle “bedava öğle yemeği” olan seminerler yoluyla yaşlıların hedef alındığı yüksek
baskılı ya da yanlış yönlendiren satış taktiklerinin kullanımı konusundaki kaygıları ortaya
koymuştur21. Esas vurgulanmak istenen husus, yaşlılara özel sorunlarla ilgili iyileştirilmiş
politikalar ve denetleyici prosedürlerle (ve bu politikaların etkili denetimi ve uygulanmasıyla)
yatırım kuruluşlarının, müşteri temsilcileriyle finansal suiistimali (financial abuse) büyük
oranda engelleyebilecek olmasıdır. Ancak Bildiri bununla yetinmemiş ve dirayeti azalmış
(diminished capacity) ya da daha kötüsü bir aile üyesi, bakıcı ya da üçüncü kişi tarafından
finansal suiistimale maruz kalmış yaşlı müşterilerle ilgilenme meselesinin zorluğuna da
değinmiştir.
Bildiri, “ani, atipik ya da açıklanamayan geri çekilmeler; yatırım tarzında şiddetli
değişiklikler; yaşlı müşteriye ulaşamamak; bir bakıcının varlığında konuşmaktan korkma ya
da isteksizlik belirtileri ve arkadaşlar ile aileden soyutlanma”yı da kapsayan çeşitli “tehlike
işaretleri” (red flags) belirlemiştir. Ayrıca, yaşlı müşterilere hizmet vermek için gönüllü olarak
uygulanabilecek ve teşvik edilen belirli adımlar ortaya koymuştur. Söz konusu uygulamaların
bazılarına aşağıda yer verilmektedir22:
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x Yaşlı müşterilerin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik olarak “merkezi bir danışma
hattı” şeklinde hizmet vermesi için bir yatırım kuruluşu personeli veya bir departmanı
görevli olarak tayin etmek;
x Müşterilerinin dirayetinin azaldığını ya da suiistimal edildiklerini nasıl saptayacakları ve
bununla ilgili ne yapacakları hakkında çalışanlara yazılı rehberlik sağlamak;
x Müşteriye, hesap açılışında ve daha sonrasında, detaylı bir vekâlet verip vermediğini
sormak;
x Müşteriye, yatırım kuruluşunun kendisine ulaşamaması durumunda, acil durumda temas
kurulacak bir kişi tayin etmek isteyip istemediklerini sormak;
x Müşteriyi, istemediği ve hedeflerine uymayan bir alım-satımın kendisi için uygun olmadığı
hususunda bilgilendirmek;
x Yatırım kuruluşu personeline yaşlı müşteriler hakkında ilave eğitim sağlamak.
Bu çerçevede, yukarıda yer verilen hususlar ve toplumun belirli bir bölümünde özel bir
ilgi gerektiren finansal tüketici23 menfaatlerinin korunması hususu, yatırım kuruluşlarının
kurumsal yönetimi ile iç sistemlerinin ayrılmaz birer parçası olmalı ve denetime konu
edilmelidir. Bu hususta finansal eğitimin önemi de yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza
çıkmaktadır. Konuyla ilgili olarak, ülkemizde de finansal eğitimin ilkokul çağından başlayarak
eğitimin her döneminde yaygınlaşması ve toplumun bütününe yayılması için “Finansal
Erişim, Finansal Eğitim ve Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi”24 geliştirilmiş olup,
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (Organisation for Economic Co-operation and
Development, OECD) de dijital çağa geçtiğimiz ve finansal işlemlerin çoğunun elektronik
ortamda yapıldığı bu yeni dönemde her yaşta finansal eğitimin önemini belirttiği bir raporu
bulunmaktadır25. Yatırım kuruluşlarının, tüketici şikâyetlerinin yoğunlaştığı alanlarda
stratejilerini gözden geçirmeleri ve finansal tüketiciye yönelik münhasır sorumlu birimlerin
etkinliğini artırmaları arzu edilen hedeflere ulaşmada önem arz etmektedir 26.
Öte yandan, yatırımcılar genel olarak yatırım kuruluşlarının kendi çalışanlarının dürüst
ve adil olduklarını teminat altına almak için hukuken onları izlemekle yükümlü olduklarına
inanmaktadırlar. Yatırımcılar ayrıca, şayet bir yatırım kuruluşu çalışanı tarafından yatırımcı
menfaatlerine zarar verecek bir faaliyet yürüttüğü takdirde, yatırım kuruluşunun ortaya çıkan
zararların bir kısmından sorumlu olacağına inanmaktadır27. Anılan iki görüşün de
savunulabilecek yönleri bulunmaktadır. Şayet yatırımcılar yatırım kuruluşu bünyesindeki
müşteri temsilcilerinin kendi menfaatlerine zarar verecek hileli bir faaliyet gerçekleştirdiklerini
ispatlarlarsa, hukuk ilkeleri ve sermaye piyasası mevzuatı kapsamında ilgili kurum aleyhine
dava açabilirler28.
Bu kapsamda, yatırım kuruluşlarının, sektördeki güvenlik kurallarına uyumluluğunu
sağlamak için kendi bünyesindeki müşteri temsilcilerini ve müşteri temsilcilerinin yatırımcılara
yaptığı tavsiyeleri yasal olarak denetleme görevi bulunmaktadır29. Tek bir müşteri
temsilcisinin faaliyetleri neticesinde, müşterinin çıkarları hususunda ihmalkâr veya mevzuata
aykırı şekilde davranıldığı ve bu davranış sonucunda müşteri zarara uğradığı takdirde,
yatırım kuruluşu yatırımcının zararlarından dolayı sorumlu tutulabilecektir.
1. Yatırım Kuruluşlarında Denetim Yükümlüğünün Yasal Dayanakları
Sermaye piyasası mevzuatı gereğince; iç kontrol sistemini, yönetim politikalarına
uymak da dâhil olmak üzere işlerin düzenli ve etkin yürütülmesi, varlıkların korunması, hata,
hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve belirlenmesi, muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz
olması ve mali bilgilerin güvenilir olarak zamanında derlenmesi amacıyla işletmede
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uygulanan organizasyon planı ile bunlara ilişkin tüm yöntemler olarak ifade etmek
mümkündür.
Yatırım kuruluşları, anonim ortaklık statüsünde olmaları nedeniyle bir yandan Türk
Ticaret Kanunu uyarınca sorumlu denetçiler tarafından; diğer yandan da sermaye piyasası
mevzuatı uyarınca iç denetim birimlerince ve Sermaye Piyasası Kurulu uzmanlarınca
denetlenmektedir. Esasen, yatırım kuruluşlarının iç denetimi, tüm denetim mekanizmaları
içerisinde en etkili olanıdır. Nitekim iç denetim mekanizmaları sayesinde, dış denetimden
farklı olarak yatırım kuruluşlarının sorumluluğuna yol açabilecek faaliyetlerin
gerçekleşmesinden önceki evrede bu eylemlere müdahale etmek veyahut yatırımcının
zararına yol açabilecek mevzuata aykırılıkları düzeltmek mümkün olabilmektedir30.
Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu döneminde yayımlanmış ve halen
yürürlükte olan Seri: V, No: 68 sayılı “Yatırım Kuruluşlarında Uygulanacak İç Denetim
Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” (İç Denetim Tebliği) uyarınca, iç kontrol sistemi
yatırım kuruluşunun merkez dışı örgütleri dâhil tüm iş ve işlemlerinin yönetim stratejisi ve
politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevcut mevzuat ve kurallar
çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğünün ve güvenilirliğinin, veri
sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilirliğinin sağlanması, hata,
hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla yatırım kuruluşunda uygulanan
organizasyon planı ile bunlara ilişkin tüm esas ve usulleri kapsamakta olup, teftiş sistemi ise
yatırım kuruluşunun günlük faaliyetlerinden bağımsız, yönetimin ihtiyaçları ve yatırım
kuruluşunun yapısına göre mevzuat ve yatırım kuruluşu politikalarına uygunluk denetimleri
şeklinde müfettişlerce gerçekleştirilen, iç kontrol sisteminin işleyişi başta olmak üzere yatırım
kuruluşlarının tüm faaliyetlerini ve birimlerini kapsayan ve bu alanlara ilişkin değerlendirme
yapılmasını sağlayan, değerlendirmelerde kullanılan kanıt ve bulguların raporlama, izleme ve
inceleme sonucunda elde edildiği sistematik denetim sürecini anlatmaktadır.
Bu aşamada belirtmek gerekir ki, teftiş faaliyeti, zaman zaman yapılan bir gözden
geçirme ile yatırım kuruluşu tarafından yürütülmekte olan işlerin yasalara, talimat ve
yönergelere göre yürütülüp yürütülmediğini tespit etmek olarak ifade edilirken31; iç kontrol,
yatırım kuruluşu faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliği, finansal tabloların güvenilirliği, yatırım
kuruluşu faaliyetlerinin yasal ve diğer düzenlemelere uygunluğu, hedeflerin
gerçekleşmesinde makul bir güvence sağlamak amacıyla oluşturulan ve yatırım kuruluşu
yönetimi ile diğer personelden etkilenen bir süreçtir32. Türk sermaye piyasasında yatırım
kuruluşu tarafından gerçekleştirilen günlük işlemler hususunda denetimin nasıl uygulanması
gerektiği tam anlamıyla tanımlanmamıştır. Efektif denetim usullerinin, yatırım kuruluşu
tarafından yürütülen işlem tipine ve yatırım kuruluşunun yapısına bağlı olması gerekmekte
olup, bu usuller yatırım kuruluşundan yatırım kuruluşuna değişiklik gösterebilmektedir.
Öte yandan, düzenleyici otoritelerce ihdas edilen düzenlemeler genel olarak yatırım
kuruluşları dâhilinde ortak denetim standartları sağlamaktadır. Anılan düzenlemeler, denetim
sorumluluğunu yüklenecek bir müşteri temsilcisi tayin edilmesini ve yatırım kuruluşu içinde
uyumu ihtiva etmektedir. Tayin edilen yatırım kuruluşu temsilcisi, kendisine delege edilen
yetki ve sorumluluğun gereği gibi icra edilmesini sağlamaktan sorumludur. Anılan kurallar,
usulüne uygun şekilde belirlenen kişilerin yatırım kuruluşunda yetkili olmasını ve yatırım
kuruluşlarının hem yazılı denetim prosedürleri hem de bu gözetimlerin yazılı tutanaklarının
oluşturulmasını gerektirmektedir. Sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında, yatırım
kuruluşunun iç denetim ekibi tarafından gözetim yükümlülüğü kapsamında yılda en azından
bir kez mevzuata uyumunun kontrol edilmesi istenmekte; buna ilaveten, opsiyon işlemleri gibi
daha riskli işlemler yönünden ise, sermaye piyasası aracının yapısından kaynaklı olarak
daha sıkı gözetim yükümlülükleri gerekebilmektedir33.
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Yatırım kuruluşları faaliyetlerinin kapsam ve yapısıyla uyumlu, değişen koşullara
cevap verebilecek nitelikte, yeterlilik ve etkinlikte iç denetim sistemleri kurmak, idame
ettirmek ve geliştirmek zorundadır. Etkin bir iç kontrol sisteminin sağlanabilmesi amacıyla
yönetim kurulu bünyesindeki tüm ihtisas personelinin görevlerini yazılı prosedürlere uygun
olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. İşletme personelinin meslek ilkeleriyle bağdaşmayan
uygulamalar ve kurum politikalarına aykırı veya yasal olmayan faaliyetler gibi hususların üst
düzey yönetime aktarılması için görev ve yetkiler yazılı olarak tanımlanmalı ve ilgili personele
bildirilmelidir34. Prosedürler her düzeyde personelin iç kontrol sistemine iştirakini sağlayacak
düzeyde kapsamlı şekilde hazırlanmalıdır.
Diğer taraftan, iç kontrol sisteminin etkin şekilde kurulmaması veya gereği gibi
işletilememesi durumunda iç denetim birimi de standartlara uygun denetimler yapamayacak
ve dolayısıyla üst yöneticiye makul güvence sunamayacaktır. Etkin bir iç kontrol sisteminin
kurulamadığı yatırım kuruluşlarında üst yöneticinin makul güvence sunamayacağından
hareketle, yıllık faaliyet raporlarında verilecek “sorumluluk beyanı”35 gerçeği tam anlamıyla
yansıtamayacaktır. Anılan durumun bir sonucu olarak, sermaye piyasası faaliyetlerinin
güvenli olarak sürdürülmesi, yatırım kuruluşu ve müşteri varlıklarının korunması da tam
olarak sağlanamamış olacaktır.
Bu kapsamda, sermaye piyasası kurumları kendi çalışanları tarafından
gerçekleştirilen sermaye piyasası mevzuatı ihlallerinden asıl fiil (actual act) için temsilcinin
birincil derecede sorumluluğunun aksine vekil veya ikincil sorumluluk ilkeleri kapsamında
sorumlu tutulacaktır36. Esasında yatırım şirketinin oluşturduğu organizasyondan
sorumluluğunun temelleri, adam çalıştıranın, çalışanının üçüncü kişilere verdiği zararlardan
sorumlu olması düşüncesine dayanmaktadır37. Ancak zaman içinde sorumluluk, çalışanın
verdiği zararlar yanında, genel olarak işletme faaliyetinden doğan zararları da kapsayacak
şekilde genişletildiğini söylemek mümkündür. Dolayısıyla, bir sermaye piyasası kurumunun,
temsilcilerinin gerçekleştirdiği fiillere yardım (aiding) veya fiilleri teşvik ettiği (abetting)
gerekçesiyle sorumluluk yöneltilmesine sebep olan muhtemel teoriler kapsamında tazmin
sorumluluğu doğabilecektir. Buna ilaveten, temsilci veya diğer yatırım kuruluşu personelinin
suiistimal veya yolsuzluklarına denetim eksikliği sonucu sebebiyet verildiğinin anlaşılması
halinde, yatırım kuruluşu hakkında disiplin hükümlerinin38 işletilmesi de kuvvetle
muhtemeldir39.
2. Sermaye Piyasası Uyuşmazlıklarında Denetimde Başarısızlık İddialarının
Kanıtlanması
Sermaye piyasası mevzuatı gereğince, bir yatırım kuruluşunun her bir müşteri
temsilcisi tarafından üzerinde işlem gerçekleştirilen tüm hesaplarının özenle denetlenmesi
gereklidir. Yatırım kuruluşları kendilerine ait işgücünün yaptığı aktiviteleri günden güne
denetlemek için bir plan oluşturmak ve söz konusu planı etkin bir şekilde yürürlüğe koymak
zorundadırlar. Konuya ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan III-39.1
sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ” (III.39.1 sayılı
Tebliğ) hükmü gereğince, her bir üye her bir kayıtlı temsilcisinin, sorumlu müdürünün ve
diğer ilgili kişilerin işlemlerini denetlemek için bir sistem kurmak ve devam ettirmek
yükümlülüğü altında olup, bu kapsamda denetimin nihai sorumluluğunun yatırım kuruluşu
üzerinde olduğu görülmektedir.
Öte yandan, sermaye piyasası kurumu ayrıca kendi kuruluşu bünyesinde görev
yapan personelinin hareketlerinden “vekaleten sorumluluk” kavramı altında da sorumlu
olabilmektedir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) kusursuz sorumluluğa ilişkin
hükümlerinde incelendiğinde, TBK md. 66/III hükmü gereğince bir işletmede adam çalıştıran,
işletme faaliyetlerinin sebep olduğu zararları gidermekle yükümlüdür. Yatırım kuruluşunun
adam çalıştıran sıfatıyla söz konusu sorumluluğu, göstermekle yükümlü olduğu objektif özeni
göstermemiş bulunmasına dayanmaktadır40. Esasen işçi/işveren ilişkisi konseptinde bir
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yatırım kuruluşunun vekaleten sorumluluğu veya işverenin sorumluluğu “common law”
sisteminden gelmektedir41. Anılan sisteme göre, işveren (veya üst yetkili) çalışanın (ast)
ihmalkâr ya da haksız fiillerinden sorumludur42. Diğer bir ifadeyle, “adam çalıştıranın
sorumluluğu” kapsamında, yatırım kuruluşuna çalışanın yasal sorumluluğundan dolayı
sorumluluk isnat edilebilecektir43. Zira sermaye piyasası çalışanı işverenin veya müdürün bir
temsilcisi gibi hareket etmektedir. Son olarak belirtmek gerekir ki, "kontrol edilen kişi
sorumluluğu" teorisi altında yatırım kuruluşları çalışanlarının haksız davranışlarının
sorumluluğunu kabul etmeleri gerektiği de söylenebilecektir44.
3. Yatırım Kuruluşunun İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütümünde Başarısızlık
İddialarına Karşı Savunmaları
Yatırım kuruluşlarının bünyesinde görev yapan çalışanlarını denetime tabi tutma
yükümlülüğü, aracı kuruluşların ve bunlara ait ilgili kişilerin her hareketinin tekeffülü anlamına
gelmemektedir. Nitekim denetimde başarısızlık iddialarına karşı bir yatırım kuruluşu;
(1) İhlali makul şekilde önlemesi ve tespit etmesi beklenen prosedürler ve bunları
uygulayacak bir sistem oluşturulmuş olduğunda,
(2) Yatırım kuruluşu veya sorumlu personel prosedürler kapsamındaki sorumluluklarını
yerine getirdiğinde
sermaye piyasası uyuşmazlıklarında yatırımcı iddialarının aksini ispat edebilir.
Dolayısıyla, yatırım kuruluşunun iç kontrol sistemi yeterli etkinlikte olduğunda, yatırım
kuruluşu organize olarak gerçekleştirilen bir sahtecilik vakıası sonucunda yatırımcı
hesabında yapılan işlemlerin kontrolü dışında kaldığını, hiçbir iç kontrol sisteminin de bu
boyuttaki sahteciliği tespit edebilmesinin mümkün olmadığına yönelik somut tespitler ortaya
koymak suretiyle sermaye piyasası uyuşmazlığında doğabilecek sorumluluk iddialarını
bertaraf edebilecektir.
4. Yatırım Kuruluşunun
Dokümantasyonu

Aldığı

Emirlere

İlişkin

Ses

Kayıt

ve

Yazılı

Yatırım kuruluşunun denetim eksikliğinden kaynaklanan bir sorumluluk iddiası
incelenirken, müşteri, söz konusu hesap türü (örneğin, marjin, opsiyon veya üçüncü taraf
hesabı) üzerindeki denetime ait kılavuzların ve bu bölümlerin incelenmesini talep etmelidir.
Genel olarak mevzuatta öne sürülen zorunluluklar düzenleyici otoritenin minimum
gerekliliklerini karşılamaktadır.
Anılan hususta yatırım kuruluşunun işlem kayıtlarının farklı bir yatırım kuruluşuna ait
kayıtlarla karşılaştırmalı olarak sunulması, denetime yönelik delil olması açısından önem
taşımaktadır45. Örneğin, yatırım kuruluşu, politikaları mevzuatta yansıtıldığı gibi yetkili
müdürün veya yöneticinin, müşteri temsilcisi tarafından satılan finansal ürün yelpazesinin
kayıtlarını tutmasını ve belirli menkul kıymetlere özel ihtimam göstermesini zorunlu
tutabilmektedir. Yatırım kuruluşunca söz konusu kayıtların tutulmamasına bağlı olarak, hukuk
mahkemesi hâkimince yapılacak “denetim eksikliği” değerlendirmesi, uyuşmazlığın
çözümünde yatırım kuruluşu aleyhine güçlü bir delil olarak kabul edilecektir46. Somut bir
örnek vermek gerekirse, yatırım kuruluşu müşterilerinin tüm varlıkları (overalları)
mütemadiyen azalırken, hisse senedi işlem hacimlerinin de mütemadiyen azaldığı, buna
karşılık opsiyon işlem hacimlerinin mütemadiyen olağandışı tutarlarda arttığını tespit ederse,
söz konusu değişime ilişkin yatırım kuruluşunun bir iç kontrol sıkıntısı yaşadığı
söylenebilecektir. Bu suretle de, yatırım kuruluşunun iç kontrol sisteminin söz konusu
gelişmeleri tespit edecek yeterliliği göstermediği ve yatırım kuruluşunun sorumluluğundan
söz edilecektir. Buna karşın, yatırım kuruluşu kayıtları usulüne uygun bir biçimde tutmuşsa
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ve tüm gerekli takip adımlarını (follow-up) atmışsa, uyuşmazlığı çözüme kavuşturacak
merciin, yetersiz denetimin varlığına dair bir değerlendirmede bulunması pek olası değildir.
Diğer taraftan, yatırım kuruluşu, bir hesap üzerinde gerçekleştirilen aşırı nitelikteki alım-satım
işlemlerini (excessive trading) not etmek ve müşteriyi hesaplardaki işlemlerle ilgili
bilgilendirmek suretiyle etkin bir denetim uyguladığını ve müşterinin bu yazıları okumasına
karşın şikâyette bulunduğunu öne sürebilecektir. Eğer yatırım kuruluşu politikaları,
gerçekleştirilen aşırı işlemler konusunda müşteri ile bireysel görüşmeleri şart tutuyorsa, ya da
mevzuatta anılan hususun yatırım kuruluşu tarafından öncelikli olarak şüpheli işlem mevzuatı
kapsamında yetkili otoritelere bildirilmesi gerekiyor ve bunların herhangi biri veya diğeri
gerçekleşmiyorsa, bunun yatırım kuruluşu aleyhine değerlendirilmesi de kuvvetle
muhtemeldir47.
5. Temsilciliklerin Denetimi
Yatırım kuruluşu merkez dışı örgütleri48, şube müdürü veya irtibat bürosu sorumlusu
tarafından denetlenmektedir. Şube müdürleri yatırım kuruluşlarının düzenleyici kurallara ve
satış uygulamalarına uyumu gözettiğine emin olmakla yükümlüdür. Şube müdürleri yatırım
kuruluşu adaylarını işe alım öncesi gözlem veya değerlendirmeye de tabi tutmaktadır. Şube
müdürleri ayrıca, yatırım kuruluşu-müşteri ilişkilerini, emir makbuzlarını, hesap açılış
belgelerini, hesap varlıklarını ve müşteri şikâyetlerini de gözden geçirmelidir.
Şube müdürlerinin belki de en önemli sorumluluğu, bir yatırım kuruluşunun sorumlu
olduğu müşteri hesaplarındaki hesap hareketlerini gözden geçirmektir. Söz konusu
incelemeyi yapmak için, şube müdürü yüksek hacimli emirler, odaklanılan pozisyonlar (tek bir
hesapta bir menkul kıymetten çok fazla bulunması), aşırı marjin kullanımı, olağandışı veya
aşırı komisyonlar gibi belirli türlerdeki hesap hareketleri üzerine sistem tarafından oluşturulan
raporları kullanabilmektedir.
Yatırım kuruluşunun ihmalkâr veya kasıtlı biçimde hareket ettiği tespit edildiği
takdirde, üst düzey yetkililer hemen harekete geçmeli ve yatırım kuruluşunun hareketlerinin
yazılı kaydını çıkarmalıdır. Zira yazılı kayıtlar sıklıkla yatırım kuruluşuna davanın
kanıtlanması sırasında yardımcı olmaktadır. Bir yatırım kuruluşunun geçmiş hareketleriyle
ilgili bir başka kaynak ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (Central Registration Depository, CRD)
olarak kabul edilmektedir.
Öte yandan, Amerika’da bir yatırım kuruluşunun merkezi kayıt kuruluşu bilgisinin bir
kopyası, yatırım kuruluşu lisanslı ise veya lisanslı olması gerekiyorsa eyalet içindeki eyalet
menkul kıymetler düzenleyici otoritesiyle irtibat kurularak veya FINRA'nın yatırım kuruluşu
web sitesinin ziyaret edilmesi ile sağlanmaktadır. Bu çerçevede, tüm hesaplar için yatırım
kuruluşu tarafından artırılmış denetim kayıtları için verilmiş olan uygunluk kılavuzları, iç
denetçilerin dosyaları, hesaplara ilişkin riskin izlenmesi raporları ve özel durum raporlarının
uyuşmazlık çözümünde esaslı birer ispat aracı olduğu söylenebilecektir.
6. Finansal Tüketicilerin Karşılaşabileceği Mağduriyetleri Önleme Yolları
Her ne kadar yukarıda yer verilen hususlar, finansal piyasalarda denetim eksiklikleri
sonucu yatırım kuruluşlarında karşılaşılan, problemin kaynaklarını anlamaya ve problemi
çözüme kavuşturmaya yönelik çabaları irdelese de, asıl olan yetersiz denetimle ilgili
problemleri henüz oluşmadan kökünden sistematik olarak ortadan kaldırmaya çalışmaktır.
Bunun için, 2002 yılında Amerikan Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü (American Institute of
Certified Public Accountants, AICPA) güveni kötüye kullanmayı önleme ve tespit etme
konusunda rehberlik etmek için bir çalışma başlatmıştır. AICPA, Sertifikalı Dolandırıcılık
Müfettişleri Derneği (Association of Certified Fraud Examiners), İç Denetçiler Enstitüsü (The
Institute of Internal Auditors) ve diğer mesleki kuruluşlar söz konusu araştırmaya yardımcı
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olmuşlar ve araştırma sonucunda “Yolsuzlukla Mücadele Programları ve Kontrolleri” adı
altında bir belge oluşturulmuşlardır. Anılan belgenin temel mesajı, sahteciliği önlemek ve
proaktif adımlar atarak kuruluşların mali bütünlüklerini, itibarlarını ve geleceğini muhafaza
etmek olarak sayılmıştır49.
Burada bir organizasyonda güveni kötüye kullanmaya vücut verecek fiilleri azaltmak
için üç temel önlem alması gerektiği belirtilmiştir, bunlar:
a) Dürüstlük ve yüksek etik odaklı kültür yaratma,
b) Yolsuzlukla mücadele süreçlerini ve kontrollerini sürekli değerlendirme,
c) Uygun bir gözetim süreci geliştirme
olarak sayılabilir50.
Aşağıda, bu güveni kötüye fiillerini önleme programı olarak da görülebilecek belgenin
mihenk taşı olması gereken üç ana başlık daha ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir.
6.1. Dürüstlük ve Yüksek Ahlak Kültürünün Oluşturulması
Dürüstlük ve yüksek etik kültürü yaratmak ve her çalışan için açıkça kabul edilebilir
davranış ve beklentileri iletmek, yatırım kuruluşunun sorumluluğundadır. Dürüstlük ve yüksek
etik kültürü yaratmak için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
6.1.1. Organizasyon Kültürünün Güveni Kötüye Kullanma Fiillerini En Az Olacak
Şekilde Oluşturulması
Yatırım kuruluşu yöneticileri ve yetkililerinin, herhangi bir organizasyon içinde etik
davranış için "zirveyi olabildiğince en üst noktaya" taşıması gerekmektedir. Ahlaki gelişim
düsturu, dürüstlüğün uygun bir örnek belirlendiğinde en iyi şekilde gelişebileceğini
öngörmektedir. Yatırım kuruluşunun üst yönetimi, belirli ve yol gösterici bir prosedür
izlemediği takdirde, yatırım kuruluşundaki diğer kişilerin de farklı davranması
beklenmemelidir. Kaldı ki, organizasyon kültürünün işlevsiz hale gelmesi neticesinde
yatırımcıların mağduriyetine yol açan fiiller nedeniyle, yatırım kuruluşu, bünyesinde çalışan
üye temsilcisinin fiillerinden sorumlu tutulacaktır51.
6.1.2. Olumlu bir İşyeri Ortamı Oluşturulması
Araştırmalar, çalışanların işleri hakkında olumlu hisleri olduğunda daha az zorluk
yaşadıklarını göstermektedir. Olumlu bir çalışma ortamını etkileyen ve güveni kötüye
kullanma52 riskini artırabilecek temel faktörlerin minimize edilmesi yatırım kuruluşu ile
yatırımcı arasındaki gerçekleşmesi muhtemel uyuşmazlıkların önlenmesi bakımından önem
arz etmektedir53.
6.1.3. Yatırım Kuruluşunda Sektöre Uygun İhtisas Personelinin Çalıştırılması
İçin Teşvik Edilmesi
Bir yatırım kuruluşu dolandırıcılığı önleme konusunda başarılı olabilmek için, özellikle
de güven duygusunun önemli olduğu finans sektöründe, dürüstlüğü olması gerekenin altında
olan kişileri işe alma veya teşvik etme şansını en aza indirecek etkili politikalara sahip
olmalıdır54. Dolayısıyla, yatırım kuruluşunun bünyesinde görev alacak sermaye piyasası
personelini seçerken söz konusu personelin güven verici olup olmadığına, işteki bilgi ve
yetişkinliğine dair dikkat ve özen göstermek zorunluluğu bulunmaktadır55. Böylesi bir özen
derecesinin yatırım kuruluşu tarafından gösterilmiş olması, yatırım kuruluşunun
sorumluluktan kurulabilmek için, çalışanı seçmede, ona talimat vermede, onu gözetim ve
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denetimde zararın doğmasını engellemek amacıyla tüm dikkat ve özenin gösterildiğinin
ortaya konulması açısından kritik öneme sahiptir56.
6.1.4. Eğitim
Yatırım kuruluşu bünyesinde yer alacak yeni çalışanlara, yatırım kuruluşu değerlerini
ve davranış kurallarını kapsayan bir işe alım eğitimi verilmelidir. Bu eğitim, tüm çalışanların
beklentilerini (1) bazı konularda görüş belirtme ve şüpheli işlem bildirme yükümlülüğü; (2)
güveni kötüye kullanma ile ilişkilendirilebilecek olayların bir listesi; (3) bahsedilen konuların
üst yönetime ve ilgili otoritelere nasıl raporlanabileceğine ilişkin hususlarda karşılamalıdır.
Bu tür eğitimler, "güveni kötüye kullanma fiillerine dair farkındalığı" unsurunu da
içermeli ve güveni kötüye kullanma türündeki fiillerin yatırım kuruluşu ile çalışanlarına zararlı
ve maliyetli olabileceği vurgulanmalıdır. İşe alma zamanında verilecek bu eğitime ek olarak,
çalışanlar periyodik olarak “yenilenme eğitimi” de almalıdır.
İç Denetim Tebliği’ne göre57, yatırım kuruluşları, teftiş biriminde görev yapacak
müfettişlerde mesleki yeterliliği aramak zorundadırlar. Mesleki yeterlilik lisans düzeyinde ve
sonrasındaki eğitim ve öğretim ile mesleki deneyiminin denetleme yapacak düzeyde olmasını
ifade etmektedir.
6.1.5. Onay
Yönetim, tüm çalışanların yatırım kuruluşunun davranış kuralları içinde hareket
etmekle sorumlu tutulacağını açıkça ifade etmelidir. Etik olmayan davranışlar içerisinde
bulunabilecek tüm çalışanlardan yıllık olarak en az bir kez istenen niteliklere uygun olarak
davranacaklarını belirttikleri bir davranış bildirgesi imzalamaları istenmelidir.
Konuya ilişkin olarak, İç Denetim Tebliği’nde58 etkin bir iç kontrolün sağlanmasında,
tüm personelin görevlerini yazılı prosedürlere uygun olarak yerine getirme yükümlülükleri ile
meslek ilkeleriyle bağdaşmayan uygulamalar ve yatırım kuruluşu politikalarına aykırı veya
yasal olmayan faaliyetler gibi hususların üst düzey yönetime aktarılması için görev ve
yetkilerin yazılı olarak tanımlanacağı ve ilgili personele bildirileceği ifade edilmektedir.
Prosedürlerin her düzeyde personelin etkin bir şekilde iç kontrol sistemine iştirakini
sağlayacak şekilde oluşturulması da arzu edilen bir husus olarak yer almaktadır.
6.1.6. Disiplin
Yatırım kuruluşunun gelecekte gerçekleşmesi muhtemel güveni kötüye kullanma
olaylarının59 sayısını azaltmak ve olası bir sermaye piyasası uyuşmazlığının vuku bulması
halinde yatırım kuruluşunun sorumluluğuna dair iddiaların bertaraf edilebilmesi amacıyla
şüpheli bir güveni kötüye kullanma vakıasına reaksiyon olarak aşağıdaki eylemler
yapılmalıdır:
a) Olay ayrıntılı bir şekilde yatırım kuruluşu içerisinde araştırılmalıdır.
b) İhlal edenlere karşı uygun ve tutarlı eylemler gerçekleştirilmelidir.
c) İlgili kontroller değerlendirilmeli ve geliştirilmelidir.
d) Kurumun değerleri, davranış kuralları ve beklentilerini daha iyi anlatmak için iletişim
arttırılmalı ve eğitim verilmelidir.
e) Bir ihlal gerçekleşip, bir sermaye piyasası çalışanı disiplin cezasına tabi tutulursa,
yatırım kuruluşu bünyesinde çalışan diğer kişilerin bunu görmesi etkili bir caydırıcılık
olabilir ve ilerde ihlalcilerin yakalanma ve cezalandırılma olasılıklarını artırır. Ayrıca,
yatırım kuruluşunun yüksek ahlaki standart ve dürüst bir çevreye adanmış olduğunu
da topluma gösterebilir.
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Yatırım kuruluşları genel anlamda güveni kötüye kullanma risklerini azaltmak için
riskleri belirlemek ve ölçmek, belirlenen riskleri azaltmak için adımlar atmak ve uygun önleyici
iç kontrolleri ve diğer caydırıcı önlemleri uygulamak ve izlemek hususlarında dikkatli
olmalıdır.
Aksi halde, yatırım kuruluşunca sermaye piyasası mevzuatına aykırı bir şekilde etkin
bir iç denetim sistemi kurulamadığı ve iç kontrol zafiyeti meydana geldiği tespit edilmesi
halinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yatırım kuruluşu hakkında idari para cezası
tesis edilmesi gündeme gelebilecektir.
6.2. Yolsuzlukla Mücadele Süreçlerini ve Kontrollerini Değerlendirme
6.2.1. Güveni Kötüye Kullanma Risklerini Belirleme ve Ölçme
Yatırım kuruluşunda sahtecilik ve güveni kötüye kullanmayla ilgili riskleri
değerlendirme ve önleme faaliyetlerine ilişkin prosedürleri oluşturmak ve izlemek yatırım
kuruluşu yönetiminin temel sorumluluğundadır. Yatırım kuruluşu adam çalıştıranın
sorumluluğu çerçevesinde, çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye elverişli olduğunu
ispat ederek sorumluluktan kurtulabileceğinden, yatırım kuruluşunun önleyici bağlamda
alacağı tedbirler ve belirleyeceği ölçütler önem arz etmektedir. Güveni kötüye kullanma risk
değerlendirme süreci, müşterinin varlığının güveni kötüye kullanma faaliyetine (hileli mali
raporlama, varlıkların kötüye kullanılması ve yolsuzluk) karşı savunmasızlığını ve bu risklerin
herhangi birinin mali tablolara yanlış bir şekilde yansımasının neden olabileceği maddi
zararları değerlendirmelidir. Güveni kötüye kullanma risklerini belirlerken yatırım kuruluşları
riski etkileyen örgütsel, sektörel ve ülkeye özgü özellikleri de dikkate almalıdır.
İç Denetim Tebliği’nde60 yatırım kuruluşlarının iç kontrol işlevini etkin bir şekilde yerine
getirmek amacıyla oluşturmaları gereken “İş Akış Prosedürleri” yer almaktadır. Burada
müşteri hesaplarının açılışı, müşteri emirlerinin alımı ve gerçekleştirilmesi, belgelerin
saklanma ve korunmasına ilişkin usul ve yöntemler ile personel politikası gibi hususlara yer
verilmektedir.
6.2.2. Güveni Kötüye Kullanma Risklerini Azaltmak
İşletmenin faaliyet ve süreçlerinde değişiklikler yaparak bazı güveni kötüye kullanma
risklerini azaltmak veya ortadan kaldırmak mümkün olabilir. Bir yatırım kuruluşu, faaliyetlerini
yürüttüğü bazı lokasyonlarda iş yapmayı bırakabilir veya kabul edilemez riskleri ortadan
kaldırmak için iş süreçlerini yeniden düzenleyebilir. Örneğin, bir bankada, yatırım
kuruluşunun çeşitli yerlerinde değişik kişilerce para alınması yerine, ödemeleri almak için
merkezi bir kasa uygulanarak, buraya bakan bir veznedar ve onun denetimini yapan bir
yönetici atanarak, fonların çalışanlar tarafından kötüye kullanılması riski azaltılabilecektir.
Yine, yatırım kuruluşunun tedarik süreci yakından takip edilerek yolsuzluk riskini de azaltmak
mümkündür. İç Denetim Tebliği’nde61, iç denetim biriminin yatırım kuruluşları için risk
yaratabilecek işlevleri tespit edeceği ve bu işlevlerin çapraz kontrollere imkân verecek şekilde
farklı personelin sorumluluğuna verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.
6.2.3. Uygun İç Kontrollerin Uygulanması ve İzlenmesi
Güveni kötüye kullanma risk değerlendirmesi gerçekleştirildikten sonra, tanımlanan
riskleri azaltmak için gerekli süreçler, kontroller ve prosedürler tanımlanmalıdır. Etkili bir iç
kontrol sistemi, güvenli bilgi sistemi ve faaliyetlerinin de uygun bir şekilde yürütüldüğünü
izleme faaliyetlerini içermektedir.
Yönetim, güveni kötüye kullanma riski yüksek olan ve finansal raporlama süreci
üzerinde etkili olan bir alanda uygun iç kontrollerin uygulanıp uygulanmadığını
değerlendirmelidir. Gözetim birçok formda yapılabilecek olup, denetim komitesi (ya da
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denetim komitesi yoksa yönetim kurulu) genel gözetiminde, kurumun içinde ve dışında birçok
kişi tarafından yerine getirilebilecektir.
Konuya ilişkin olarak, İç Denetim Tebliği’nde62, yatırım kuruluşlarının iç kontrol
faaliyetlerinin tespit edilen risklerin de izlenmesine olanak verecek şekilde günlük faaliyetlerin
ayrılmaz bir parçası olarak düzenleneceği ve sürdürüleceği düzenlenmiştir.
6.3. Uygun Bir Gözetim Süreci Geliştirme
6.3.1. Denetim Komitesi
Denetim komitesi, güveni kötüye kullanma risklerinin tanımlanmasını, önlemlerin
uygulanmasını ve çalışanlar için uygun tonun oluşturulup oluşturulmadığını
değerlendirmelidir. Denetim komitesince yapılan aktif gözetim, yönetimin uygun güveni
kötüye kullanma karşıtı bir kültür oluşturmasına yardımcı olabilir. Denetim Komitesi,
yönetimin faaliyetlerini denetlemek ve iç kontrol prosedürlerinin geçersiz olmasına neden
olacak hileli finansal raporlama riskini de dikkate almakla yükümlüdür. Benzer şekilde,
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’nun 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 24
üncü maddesine dayandırılarak ve halka arz olsun olmasın bütün bankalar için
uygulamasının zorunlu kılındığı “Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik” adı altında
çıkarılmış yönetmelikte; bankalar için denetim komitelerinin çalışma usul ve esasları, denetim
komitesi üyelerinin görev ve sorumlulukları ile üyelerin taşıması gereken nitelikler ayrıntılı bir
biçimde açıklanmıştır63.
6.3.2. Yönetim
Sorumluluk sahibi yatırım kuruluşu üst yönetimi, çalışanlar tarafından yürütülen
faaliyetlerin denetlenmesinden sorumludur ve genellikle daha önce tartışılan süreçler ve
kontrolleri uygulamak ve izlemek suretiyle denetimi gerçekleştirir. Nitekim, İç Denetim
Tebliği’nde64, üst denetim mercii olarak Yönetim Kurulu’nun sorumluluklarına da yer
verilmiştir.
Anılan Tebliğ gereğince, yatırım kuruluşunun bünyesinde kurumsal yapıya uygun ve
etkin bir iç denetim sisteminin kurulması, iç denetim programının oluşturulması ve
sürdürülmesi hususlarında gerekli tedbirleri alan ve yatırım kuruluşunun genel yönetim
yapısında iç denetim sistemine açıkça yer veren, bu sistemin idari yapısına, personel
teminine, kalitenin sağlanmasına ilişkin esas ve usulleri belirleyen yapı olarak yönetim kurulu
belirlenmiştir.
6.3.3. İç Denetçiler
Etkin bir iç denetim ekibi, gözetim işlevini yerine getirmekte son derece yardımcı
olabilmektedir. Yatırım kuruluşu hakkındaki bilgilerin nasıl kullanıldığı, güveni kötüye
kullanma göstergelerinin neler olduğunun belirlenmesini sağlayabilecektir. İç denetçiler,
güveni kötüye kullanma risklerini ve kontrollerini değerlendirme ve riskleri azaltmak için
önerilerde bulunma fırsatına da sahip bulunmaktadır.İç denetim faaliyeti hem bir tespit hem
de caydırıcılık önlemi olarak kullanılabilmektedir. Sermaye piyasası uyuşmazlıklarının
doğmasının önlenmesini teminen, anılan yükümlülüğü yerine getirirken iç denetçiler şu
hususlara dikkat etmelidir:
-

Gerçekçi örgütsel hedefler belirlenmelidir.
Mevzuata aykırı faaliyetleri ve eylemleri açıklayan yazılı politikalar oluşturulmalıdır.
Sürdürülebilir ve uygun yetkilendirme politikaları oluşturulmalıdır. Özellikle yüksek
riskli alanlardaki faaliyetleri izlemek ve varlıkları korumak için politikalar, uygulamalar,
prosedürler, raporlar ve diğer mekanizmalar geliştirilmelidir.
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-

Güveni kötüye kullanma caydırmak için uygun maliyetli ve etkin kontrollerin
oluşturulması ya da varsa geliştirilmesi için gerekli yapı ile birlikte çalışanların üst
yönetime kolay bir şekilde görüşlerini sunabilecekleri etkin bir iletişim ağı kurulmalıdır.
Finansal kontrollerin, muhasebe kontrollerinin ve diğer faaliyetlerle ilgili kontrollerin
sıhhati, yeterliliği ve uygulanması dikkatle gözden geçirilerek değerlendirilmeli, uygun
maliyetli etkin kontrol sistemleri geliştirilmeli ve uygulanmalıdır65.
Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapılmalı
ve önerilerde bulunulmalıdır.
Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapılmalıdır66.
Faaliyet ve işlemlerin belirlenmiş politikalara, planlara ve yönergelere uygunluğu
soruşturulmalıdır.
İşletmenin varlıklarının her türlü zarara karşı korunmakta olduğu araştırılmalıdır.
Yönetimin düzenleyip sunduğu her türlü bilginin doğruluk ve güvenilirliği
araştırılmalıdır.
Üstlenilen sorumlulukların yerine getirilmesi ile ilgili faaliyetlerin (başarının) kalitesi
araştırılmalıdır.
Faaliyetlerle ilgili gerekli iyileştirme önlemleri yönetime tavsiye edilmelidir67.
6.3.4. Bağımsız Denetim Kuruluşları

Bağımsız denetçiler, güveni kötüye kullanma riskini tanımlama, değerlendirme ve
bunlara yanıt verme sürecinin değerlendirilmesini sağlayarak üst yönetim ve yönetim
kuruluna (veya denetim komitesine) yardımcı olmaktadır.
Yönetim Kurulu (veya Denetim Komitesi), yönetimin risk değerlendirme süreci ve iç
kontrol sistemi ile ilgili olarak bağımsız denetçilerle açık ve samimi bir diyalog kurmalıdır.
Böyle bir diyalog, yatırım kuruluşunun hileli finansal raporlama konusundaki duyarlılığına ve
yatırım kuruluşunun malvarlıklarının zimmete geçirilmesine maruz kalma riskine ilişkin bir
tartışmayı da içermelidir. Sertifikalı Dolandırıcılık Denetçileri (CFE), iç denetçilerden ya da
bağımsız denetçilerden oluşan bir ekibin parçası olarak gözetim sürecinin tüm yönleri ile
yatırım kuruluşu denetim komitesine ve yönetim kuruluna yardımcı olabilecektir.
Mevzuatımızda İç Denetim Tebliği’nde68, bağımsız dış denetim ile iç denetim
arasındaki ilişkiler bölümünde yatırım kuruluşlarının iç kontrol sistemlerinin işleyişi ve
prosedürlere uyumu hususuyla ilgili olarak,
a) Payları halka arz edilmiş olanlar veya halka arz edilmiş sayılanlar,
b) Şube ve irtibat bürolarının toplam sayısı 10 veya daha fazla olanlar,
c) Yurtdışı piyasalarda işlem gören türev araçların alım satımına aracılık yetki
belgesine sahip olanların
Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız denetim standartlarına ilişkin düzenlemeleri
çerçevesinde yıllık bazda düzenlenecek özel amaçlı bağımsız denetim raporunu ilgili yılın
bitimini izleyen 12 hafta içerisinde Sermaye Piyasası Kuruluna göndermelerinin zorunlu
olduğu ifade edilmiştir.
6.3.5. Sertifikalı Dolandırıcılık Denetçileri
Genellikle yurtdışında yaygın olarak kabul edilen69, kapsamlı ve uluslararası geçerliliği
olan bir sınav sonucunda kazandıkları unvanları ile bu denetçiler, yatırım kuruluşuna
dolandırıcılık hakkında özel bilgi ve deneyim sağlayabilecektir. Ayrıca, yönetimin
dolandırıcılık riskini daha iyi anlamasına (özellikle mali tablolarda oynamalar gibi üst düzey
yöntemler içeren bir dolandırıcılık türünde) ve yönetimi geçersiz kılmaya yönelik teşebbüslere
karşı önleyici denetimlerin geliştirilmesine de daha objektif yaklaşabilmektedirler. Ayrıca, bu
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profesyonel yardım yönetim tarafından uygulanan dolandırıcılık risk değerlendirmesi ve
dolandırıcılık önleme tedbirlerini değerlendirmede denetim komitesine ve yönetim kuruluna
yardımcı olacaktır.
Sertifikalı Dolandırıcılık Denetçileri, konunun niteliğine ve ilgili personel düzeyine bağlı
olarak Denetim Komitesine veya Yönetim Kuruluna rapor vererek dolandırıcılık iddialarını
veya şüphelerini çözmek için dışarıdan objektif incelemelerde de bulunabilmektedir.
IV. Sermaye Piyasalarında Karşılaşılan ve Denetimin Yoğunlaşması Gereken
Hususlar
Finansal piyasalarda ve özellikle sermaye piyasalarında, yukarıda sayılan denetim
eksiklikleri sonrasında yatırım kuruluşu çalışanlarının kendi menfaatleri için söz konusu
eksiklikleri kötüye kullanmaları sonucu ortaya çıkan belli başlı güveni kötüye kullanma
yöntemleri aşağıda başlıklar halinde irdelenecektir70. Zira sermaye piyasası
uyuşmazlıklarının büyük bir kısmı esasen yatırım kuruluşu iç denetim sistemindeki
aksaklıklarla doğrudan ilişkilidir.
1. Provizyon Avcılığı
Provizyon avcılığı (churning) bir müşteri hesabının komisyon üretilmesi amacıyla
müşterinin menfaatlerini dikkate almadan aşırı şekilde işlem yapmaya yönlendirilmesidir.
Burada müşteri temsilcisinin amacı müşterinin yatırım kararlarına ve profiline uygun yatırım
araçlarını kullanmak yerine kendi menfaatini gözeterek komisyon gelirlerini arttıracak şekilde
hesabı yönetmektir71. Söz konusu faaliyette bulunulduğuna dair üç hususun kanıtlanması
gerekmektedir:
a) Yatırımcının hedeflerine göre hesaptaki işlemlerin hacim olarak istenen amaca
ulaşmak için gereğinden fazla olması,
b) Temsilcinin hesap üzerinde kontrol yetkisinin olması,
c) Yatırımcının piyasa koşullarına göre menfaati doğrultusunda işlem yapılmaması.
Anılan hususların belirlenmesinde rasyo ve maliyet analizi yapılarak yatırımcının diğer
kurumlar ve aynı kuruluştaki diğer müşteriler ile yapılan işlemleri ve maliyetleri
karşılaştırması mümkündür. Kanımızca, böylesi bir karşılaştırma, yatırımcı ile yönetim kurulu
arasında ortaya çıkması muhtemel sermaye piyasası uyuşmazlıklarının çözümünde etkili
olacaktır.
2. Uygun Olmayan Yatırım Tavsiyesi Verilmesi
Esasen, yatırımcıya uygun olmayan yatırım tavsiyesi verilmesinin "müşteri tanıma" ve
“uygunluk testi” kuralıyla doğrudan bağlantısı bulunmaktadır. Yatırım kuruluşlarının
faaliyetlerini yürütürken dikkat etmesi gereken "müşterinizi tanıyın" kuralı, yatırım
kuruluşunun müşterinin hesabına etkili bir şekilde hizmet ve müşteriye uygun yatırım
tavsiyesi vermek için müşterilerin finansal açıdan iyi tanınmak zorunda olduğunu ifade
etmektedir. Bu kapsamda yatırım kuruluşları hesap açarken ve sonrasında sermaye piyasası
faaliyetlerini sürdürürken müşterilerine ait birçok kişisel ve finansal bilgiye erişebilmeli ve bu
bilgileri gereken dikkat ve özeni göstermek suretiyle inceleyerek yatırımcısına uygun yatırım
tavsiyesi vermelidir.
Uygunluk testi ise, müşteri tanıma kuralını destekleyen bir araç olarak kabul
edilmelidir. Müşteri tanıma kuralı ile yatırımcı ile ilgili genel bir kanıya ulaşan yatırım
kuruluşu, daha sonrasında yatırım tavsiyesi verirken sermaye piyasası aracı bazında bu
aracın kompleks yapısına ve taşıdığı risklere göre yatırımcının risk profiline ve bilgisine
uygun olan tavsiyeyi yatırımcıya sunmalıdır. Bu hususta ulusal mevzuat oldukça yerinde
önlemler almakta ve yatırımcılara bilgileri ve tecrübeleri dâhilinde olmayan ürünlerin
sunulmaması ve bilinçlenmeleri için gerekli önlemleri almaya çalışmaktadır. Nitekim III-39.1
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sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in (III-39.1 sayılı
Tebliğ) 29 ve devamı maddelerinde müşteri sınıflandırılması, müşteriyi tanıma kuralı ve
uygunluk testi ile ilgili ayrıntılı açıklamalara yer verilmektedir. Bu hususun son dönemde
önem kazandığı bir durum kaldıraçlı alım satım işlemleri yapmak isteyen müşteriler de ortaya
çıkmaktadır. Nitekim bahsi geçen Tebliğ’in 33 üncü maddesinde “Yatırım kuruluşu uygunluk
testi sonucunda herhangi bir ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olmadığı kanaatine
ulaşırsa, müşteriyi yazılı olarak uyarır. Bu durumda yatırım kuruluşu söz konusu ürün ya da
hizmete yönelik olarak müşteriye bire bir genel yatırım tavsiyesinde bulunamaz.” hükmü yer
almıştır.
Aynı maddenin devamında “Yatırım kuruluşunun hangi ürün ya da hizmetlerin
müşteriye uygun olduğunun tespit edilmesine imkân bulunmadığına veya bir ürün ya da
hizmetin müşteriye uygun olmadığına ilişkin uyarıda bulunmuş olmasına rağmen, müşterinin
söz konusu hizmet ya da ürünü almak istemesi durumunda yatırım kuruluşu müşteriye söz
konusu talep yönünde hizmet verip vermemek hususunda serbesttir.” ifadelerine yer
verilmiştir.
Bu kapsamda, oldukça riskli bir sermaye piyasası aracı olarak görülen kaldıraçlı alım
satım işlemlerinin uygun çıkmayan müşterilere sunulmaması ve müşterilerin testte uygun
çıkmamalarına rağmen bu üründe işlem yapmak istemeleri durumunda ise kendilerine
yatırım tavsiyesi verilmemesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.
Ayrıca mevzuatımızda yukarıdaki hususlara ek olarak III.37.1 sayılı “Yatırım
Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in 40 ıncı
maddesinde “Yerindelik Testi” başlığıyla “Yetkili kuruluşun bir müşteriye bireysel portföy
yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti sunmak üzere çerçeve sözleşmesi
imzalamasından önce “yerindelik testi” uygulaması zorunludur. Yerindelik testi, bireysel
portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı kapsamında müşteriye sunulacak hizmet ile
müşterinin yatırım amaçları, mali durumu ile bilgi ve tecrübesinin uyumlu olup olmadığının
yetkili kuruluşlar tarafından değerlendirilmesidir. Bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım
danışmanlığı hizmeti yerindelik testinin sonucuna uygun olarak sunulur.” ifadeleri de yer
almaktadır.
3. İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti
Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-39.1 sayılı Tebliği gereğince, sermaye piyasası
yatırım kuruluşu, sermaye piyasası faaliyetleriyle ilgili olarak hesap ilişkisi içine girdiği kişi ve
kurumların mevzuatın imkân verdiği haller hariç olmak üzere birden fazla kişi adına veya
temsilci sıfatıyla işlemde bulunduklarını öğrenmesi halinde, bu işlemlere ilişkin olarak; her ne
adla olursa olsun komisyon tahsil edip etmediklerini, fiilen portföy yöneticiliği faaliyeti
sonucunu doğuracak işlemlerde bulunup bulunmadıklarını; şube, irtibat bürosu veya aracı
kurumlar için öngörülmüş̧ bulunan mekân, teknik donanım, personel ve benzeri organizasyonu
sağlayıp sağlamadıklarını, çerçeve sözleşme, alındı veya ödendi belgesi, müşteri emri formu
ve benzeri mahiyette belgeler düzenleyip düzenlemediklerini araştırmakla yükümlüdür 72.
Anılan hususlara bağlı olarak izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yapıldığına dair somut ve güçlü
emarelerin varlığının tespiti halinde, yatırım kuruluşunun bu kişi veya kurumla hesap ilişkisini
sona erdirerek ivedilikle Kurula bildirimde bulunması zorunludur. Aksi halde, izinsiz sermaye
piyasası faaliyetinin yürütüldüğü izlenimini verecek şekilde çalışan söz konusu kişi veya
kurumun bu işlemlerinden doğan her türlü hukuki sorumluluk yatırım kuruluşuna ait
addolunmuştur. Bu güveni kötüye kullanma türünde müşteri temsilcisi, çalıştığı yatırım
kuruluşunun yetkili olmadığı ve genelde tezgahüstü piyasada73 halka açık olmayan
ortaklıkların paylarını yatırımcılara satmaya çalışmaktadır. Bu güveni kötüye kullanma fiilinin
ortaya çıkarılması için öncelikle yatırım kuruluşu içinde başlayacak sorgulamalar ve içeriden
bilgi uçurma ya da ifşa (whistleblower) şeklinde gelebilecek itiraf ya da ihbarlarla74 konu
üzerine gidilmesi gerekmekte, payları satılan halka açık anonim ortaklığın yatırım kuruluşu ile
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olan finansal ve yönetim ilişkisi ortaya çıkarılmalıdır. Müşteri temsilcisinin, çalıştığı yatırım
kuruluşunun pazarlama kanallarını izinsiz olarak gereğinden fazla kullanması da bu hususta
önemli bir tespit unsuru olabilecektir.
Mevzuatımızda bu hususta izinsiz sermaye piyasası faaliyeti hükümleri
uygulanmaktadır. 6362 sayılı SPKn’nun “İzinsiz sermaye piyasası faaliyetinde uygulanacak
tedbirler” başlıklı 99 uncu maddesinde “Kurul, izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin
durdurulması için gerekli her türlü tedbiri almaya, her türlü hukuki ve cezai sorumluluk saklı
kalmak kaydıyla, izinsiz sermaye piyasası faaliyet ve işlemlerinin doğurduğu sonuçların iptali
ve nakit ya da sermaye piyasası araçlarının hak sahiplerine iadesi için tespit tarihlerinden
itibaren bir yıl ve her hâlde vukuu tarihlerinden itibaren beş yıl içinde dava açmaya yetkilidir.”
ifadeleri yer almaktadır. Bu kapsamda, yatırım kuruluşu personeli tarafından Sermaye
Piyasası Kurulundan alınmış herhangi bir izin olmadan yatırımcıdan para alarak söz konusu
paranın izin alınmayan sermaye piyasası faaliyetlerinde değerlendirileceği ve belirli bir sabit
getiri taahhüdünde bulunulması halinde, yatırım kuruluşu personelinin faaliyetlerinin izinsiz
sermaye piyasası faaliyeti (söz konusu örnekte izinsiz portföy yönetimi) kapsamında olduğu
değerlendirilecektir. Yatırım kuruluşu bakımından, denetim faaliyetlerinin gereği gibi yerine
getirilmemesine bağlı olarak tazmin sorumluluğunun doğması gündeme gelebilecektir.
4. Müşteri Varlıklarının İzinsiz Kullanımı
Müşteri temsilcileri yüksek standartlarda etik değerlere sahip olmalı ve müşterilerine
mevzuatın kendilerine izin verdiği şekilde, adil ve dürüst olarak davranmalıdır. Bu müşteri
varlıklarının yetkisiz kullanımının yasak olduğu anlamına gelmektedir. Müşterilerin fon veya
menkul kıymetlerinin ödünç alma ve diğer çeşitli aldatmacalar ile tamamen çalınması veya
uygun olmayan yollarla örneğin, krediler için teminat olarak kullanılması, sermaye
piyasalarında karşılaşılan bir başka güveni kötüye kullanma türüdür.
Anılan hususta III.37.1 sayılı Tebliğ’in “Müşteri hesaplarındaki nakit alacak
bakiyelerinin kullanım esasları” başlıklı 66’ncı maddesinde finansal tüketiciyi koruyucu
“Bankalar nezdinde tutulmakta olan müşteri nakitlerinin yatırım kuruluşu müşterileri için
açılacak olan münferit bir hesapta, yatırım kuruluşunun kendi nakit varlığından ayrı olarak
izlenmesi esastır. Müşteriler adına açılacak olan hesap açıkça ilgili yatırım kuruluşu
müşterilerine ait olduğu belirtilecek şekilde tanımlanır ve amacı dışında kullanılamaz. Müşteri
nakit varlıklarının saklandığı hesaplar kredi teminatı olarak gösterilemez, bu hesaplar
üzerinde yatırım kuruluşu lehine blokaj, rehin ve benzeri takyidat tesis edilemez.” ifadeleri yer
almaktadır.
Yukarıdaki Tebliğ hükmüne uygun olarak Bankalar nezdinde müşteri nakitlerinin
yatırım kuruluşu portföyünden ayrı olarak tutulması ve daha önemlisi müşteri nakitlerinin
tutulduğu hesabın yatırım kuruluşunun kendisi veya varsa grup şirketleri tarafından kullanılan
kredilere teminat olarak gösterilmemesi gerekmekte olup, bunun dışındaki mevzuata aykırı
bir uygulama tespit edildiğinde ve bunun düzeltilmesi istendiğinde yatırım kuruluşu sermaye
yeterliliği tabanı açığına75 düşebilecek, ayrıca müşteri nakitlerinin kredi karşılığı bloke
edilmesi ve bu durumun süreklilik arz etmesi hususu yatırım kuruluşu nezdinde ciddi mali
sıkıntıların olduğunun76 önemli göstergelerinden biri olarak değerlendirilebilecek ve tedrici
tasfiyeye kadar gidebilecek önlemlerin alınmasına yol açabilecektir.
5. Büyük Emir Bilgisine Dayalı İşlemler
Sermaye piyasası suçlarından en önemlileri olan manipülasyon (piyasa
dolandırıcılığı) ve bilgi suiistimali (insider trading ) incelemeleri bakımından büyük emir
bilgisine dayalı işlemler son derece kritik önemi haizdir. Bu kapsamlı suçları incelemek yerine
çalışmamızın konusu olan iç denetim yetersizliği sonucu yatırım kuruluşu çalışanlarının
yapabileceği güveni kötüye kullanma türlerine odaklanmak yerinde olacağından, bahsi geçen
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suçlarla ilişkili büyük emir bilgisine dayalı işlem (frontrunning) kavramının irdelenmesinin
yerinde olacağı düşünülmektedir.
Büyük emir bilgisine dayalı işlem (frontrunning) de esasen içeriden öğrenen ticareti
türlerinden birisi olup, bir güven kurumu olan yatırım kuruluşu ile çalışan personelinin hukuka
uygun hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Zira, büyük emir bilgisine dayalı işlem her
ne kadar genelde doğrudan bir zarara neden olmasa dahi, dolaylı olarak müşteri temsilcisinin
yatırımcının büyük hacimli ve pazarı hareket ettirebilecek bir emrinin verileceğini haber
aldığında önceden kendi menfaati doğrultusunda pozisyon alarak durumdan fayda
sağlayabilmesine dayanmaktadır. Önceden alınmış pozisyonlar yatırımcının gerçekte
ulaşacağı karı azaltabilmekte hatta zararına neden olabilmekte ayrıca, en iyi fiyattan işlem
yapmasını da engellemektedir. Kaldı ki, yatırım kuruluşlarının, büyük emir bilgisine dayalı
işlem (frontrunning) sayesinde kısa dönemde kar elde edebilecekleri düşünülse dahi, bu
uygulamadan çekinen kurumsal yatırımcıların işlemleri nedeniyle elde edebilecekleri
komisyonları kaybedeceklerinden uzun dönemde zarar edecekleri açıktır 77. Büyük emir
bilgisine dayalı işlemlerin yatırım kurulusu tarafından gerçekleştirilmesi halinde, kurgulu emir
durumunun oluşabileceği, buna bağlı olarak manipülatör işlem kastının ortaya çıkabileceği
hususunun da göz önünde tutulması gerekmektedir78.
V. Kamusal Denetim ve Gözetim
Yukarıda yer alan denetim eksiklikleri ortaya çıktığında ya da çözüm olarak gösterilen
adımlar sorunları çözüme kavuşturmak için yatırım kuruluşu tarafından uygulanmadığında,
piyasaların güven içinde çalışmasını sağlamak ve küçük yatırımcıyı korumakla görevli
düzenleyici otorite üzerine düşen görevi yapmakta ve bünyesinde bulunan uzman meslek
personelini piyasadaki haksızlıkları gidermek için görevlendirebilmektedir. Bu kapsamda,
sermaye piyasasında işlem yapan yatırım kuruluşlarında denetim yapan ve mevzuata uygun
olarak sorunlara kalıcı çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemesi istenen denetçinin bir kontrol
listesi79 oluşturmasının önem arz edeceği düşünülmektedir.
Denetçinin yapacağı kontrol dışında mevzuat yönünden de finansal tüketiciyi
koruyucu yatırım kuruluşunu konu bazında sınırlayıcı hükümler bulunmaktadır. Bunlara bir
örnek vermek gerekirse, daha önceden oldukça yüksek risk içerdiğini belirttiğimiz kaldıraçlı
işlemlerle ilgili olarak mevzuatta yatırımcıların bilgilendirilmesi ve kandırılmasının
önlenmesine yönelik ifadelerin yer aldığı söylenebilecektir.
Nitekim, III.39.1 sayılı Tebliğ’in “Reklam, İlan ve Duyurular” başlıklı 41’inci
maddesinde “Yatırım kuruluşlarının yatırım hizmet ve faaliyetlerine yönelik olarak her türlü
yazılı basın, internet, telefon, radyo, televizyon, sinema gibi iletişim kanalları ile açık hava,
basılı materyal gibi her türlü yazılı, görsel ve elektronik iletişim araç ve ortamları ile yapılacak
yayın, ilan, reklam ve duyuruda objektif olması gerekir. Yatırım kuruluşları, yalan, yanlış veya
yanıltıcı bilgilere dayalı ve müşterilerin tecrübe veya bilgi noksanlıklarını istismar edici yayın,
ilan, duyuru ve reklam yapamaz, diğer yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunamaz.” ifadeleri yer
almaktadır. Aynı Tebliğ’in devamında da, Yatırım kuruluşları tarafından kaldıraçlı işlemlere
ilişkin olarak yukarıda belirtilen hususlara ek olarak yapılacak her türlü yayın, ilan, duyuru ve
reklamlarda yapılması gereken ek yükümlülükler yer almaktadır.
VI. Sonuç
Sermaye piyasalarında yatırım kuruluşlarınca alınan finansal riskin yönetimi
günümüzde önem kazanmış olup, risk yönetimi uygulamaları yatırım kuruluşları tarafından
genellikle üç aşamada yönetilmeye çalışılmaktadır. Bu üç aşama tipik olarak risk alma, risk
gözetim ve risk güvencesi faaliyetlerini içermektedir. İlk aşama, risk alma sorumluluğu olan
yöneticiler tarafından hangi hususlarda yatırım kuruluşu tarafından risk alınacağı ve bu
hususların ürettiği risklerin takip edilmesi gerekliliğidir. İkinci aşama, genellikle risk sermayesi
sınırlarını belirleyen ve tüm risklerin kurum içinde uygun bir şekilde yönetilmesini sağlayan
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bağımsız bir organ tarafından risk fonksiyonunun idare edilmesi hususudur. Üçüncü aşama
ise, genellikle iç denetim yoluyla diğer iki aşamadaki uygulamalarda çatlaklara hiçbir şeyin
girmediğinin garanti altına alınmasını sağlayan politikalar, süreçler ve kontrollerin
oluşturulmasıdır80.
Yatırım kuruluşlarının da kendilerini küresel anlamda öne çıkaracak, marka
değerlerine zarar verecek insan hatasından ya da yatırım kuruluşu bünyesinde çalışan
personelin kötüniyetinden kaynaklanan iş akış prosedürlerine ve belirlenen kontrollere aykırı
uygulamaları zamanında ve etkili bir şekilde tespit edecek bir iç kontrol sistemi ve teftiş
birimine sahip olmaları, güven esasına dayalı olarak çalışan sermaye piyasalarında
kendilerini bir adım öne çıkarmak için yapabilecekleri en verimli yatırım olarak görünmektedir.
Yatırım kuruluşu yönetim kurulu tarafından atılacak böylesi bir adım, yatırımcılarla arasında
bir sermaye piyasası uyuşmazlığının meydana gelmesi halinde yönetim kurulunca yapılacak
savunmalarda yatırım kuruluşunun elini güçlendirecek birer araç haline dönüşecektir.
Önümüzdeki dönemde, sadece sermaye piyasalarında değil her alanda faaliyet gösteren
yatırım kuruluşlarının sadece risk yönetiminde değil, insan kaynakları ve kurumsal
politikalarının uygulanmasında da önemli bir yere sahip olan iç denetimin katkıda bulunması
beklenen ve bu katkıyı yapması için yapılması gereken çok şey bulunmaktadır81.
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Dipnotlar:
1

Sumer, s. 1.
6362 sayılı SPKn’nun md. 45/IV hükmünde, “Kurul, yatırım kuruluşlarının yatırım hizmetleri ve
faaliyetlerinin icrası esnasında yatırımcılara sağlanacak korumanın belirlenmesi amacıyla yatırımcıları
sınıflandırmaya yetkilidir.” düzenlemesi yer almaktadır.
3
Çetin, s. 5.
4
Ortaklıkların çıkardıkları menkul kıymetleri tasarruf sahiplerine duyurmalarına yardımcı olan Amerika
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adlandırılan kuruluşlar aracı olarak ifade edilmektedir (ÜNAL, s. 46). 6362 sayılı SPKn md. 3, V
bağlamında yatırım kuruluşu kavramı; yatırım kuruluşular ile yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak
üzere kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını ve bankaları
ifade etmektedir. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun kabul ediliş gerekçeleri arasında;
sermaye piyasası faaliyetine ilişkin olarak 2499 sayılı mülga SPKn’de yer alan “kurum bazlı
düzenleme yerine faaliyet bazlı düzenleme esası(nın) benimsenmesi” de yer almaktadır. Söz konusu
değişikliğin nedeni, “gerek AB düzenlemelerinde gerekse finansal kriz sonrasında dünya genelinde
görülen düzenleme yaklaşımındaki yeni eğilimlerin bu yönde olması” şeklinde ifade edilmiştir.
(http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0638.pdf erişim:15.11.2016).
5
Denetim ve kontrol aynı kökten gelmekle birlikte anlam olarak birbirinden farklıdır. Denetim iş
sürecinden bağımsız ve uzman kişiler tarafından yapılır; kontrol ise bir sistem içerisinde yer alan
otomatik olarak veya iş sürecine dâhil personel tarafından yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır (UZAY,
2
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Gürsu, s. 259.
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bir biçimde işleyişinin payı oldukça büyüktür. Zira bir yatırım kuruluşunun sermaye piyasası
faaliyetlerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi, müşterilerinin kendi nezdindeki
emanetlerini kullanması ya da mali bünyesinin zayıflaması sebebi ile yatırımcı haklarının zarar
görmesi, yalnızca ilgili kurum açısından değil tüm piyasa açısından bir güven kaybına sebebiyet
verebilecek ve tüm sistem açısından bir risk unsuru teşkil edebilecektir.
9
Denetim komitelerinin ortaya çıkmasındaki en önemli etkenlerden biri artık dış̧ denetim odaklı
yapıdan iç denetim odaklı yapıya kayış̧ olarak karşımıza çıkmaktır. Denetimde iç denetim ve iç
gözetimin dış̧ denetimden daha üstün hale gelmesinde en önemli pay kuşkusuz ENRON şirketinin
iflasına kadar gitmektedir. Dolayısıyla Enron'un ani iflası denetim mesleğinin, mesleki kurallarının ve
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kuruluşlar kavramı yerine yatırım kuruşları kavramı tercih edilmiştir (Soydemir ve Akyüz, s. 226).
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bir sermaye piyasası kurumudur. Ancak, hem mülga 2499 sayılı SPKn md. 50/1-a hem mevcut 6362
sayılı SPKn md. 136/5 hükmünde bankaların gözetim ve denetimlerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
hükümlerine tabi oldukları belirtilmiş olup, bankalar sadece Kurul’dan yetki belgesine sahip oldukları
sermaye piyasası faaliyetleri bakımından SPKn hükümlerine tabi kılınmışlardır.
12
Dağli, M. K. (2000). “Aracı Kurumlarda İç Kontrol Sisteminin Önemi ve İç Kontrol Sisteminin
Etkinleştirilmesi", Sermaye Piyasası Kurulu Aracılık Faaliyetleri Dairesi, Yeterlik Etüdü.
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3.7.2017 tarihinde https://www.finra.org/sites/default/files/NoticeDocument/p036816.pdf adresinden
erişildi.
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Regulatory Notice 07-43, s. 2.
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Regulatory Notice 07-43, s. 3.
21
Protecting Senior Investors: Report of Examinations of Securities Firms Provinidg “Free Lunch”
Sales Seminars” by SEC’s Office of Compliance Inspections and Examinations, NASAA and FINRA,
2007, web: http://www.sec.gov/spotlight/seniors/freelunchreport.pdf erişim:16.6.2017.
22
Verges, s. 196-197.
23
Yatırımcının, “tüketici” olup olmadığı sorunsalı, uzun süredir Anglosakson sisteminde ve özellikle
İngiliz hukukunda tartışmalı olup, İngiliz Finansal Hizmetler Kanunu’nda tüketicilerin korunmasından
bahsedilmektedir. Daha açık bir ifadeyle, anılan Kanunda yatırımcılarla birlikte tüketici kavramına da
açık bir biçimde yer verilmekte olup, yatırım hizmetini alan kişinin, yatırımcının, tüketici kimliğine işaret
edilmektedir. PASLI, s. 415. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca çıkarılan Finansal
Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in (Yönetmelik) 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde finansal tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan tüketicilerden “kuruluşlarca (bankalar, tüketici
kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar) kendisine ürün veya hizmet sunulan
tüketici” olarak tanımlanmıştır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca
tüketici ise, ticari ve mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek/tüzel kişidir. Söz konusu
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mevzuatında tanımlanmış olan “finansal tüketici” kavramının yerine, sermaye piyasası hukuku ve
mevzuatına özgü bir kavramın tercih edilmesi, bunun ise “SPKn ve ilgili mevzuatında tanımlanan
yatırımcı” kavramı esas alınarak belirtilmesi sağlıklı ve yerinde olacaktır.
24
5.8.2017 tarihinde http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=1076&ext=pdf
adresinden erişildi.
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26
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27
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28
CANE, s. 160.
29
Doss ve Frankowski s. 65.
30
İnceoğlu s. 59.
31
Gürbüz, s. 5.
32
Uzay s. 6.
33
Ketchum R. Fitterman M. ve Love R. (1986). Broker Dealer Supervision on Securities Enforcement
Institute, s. 528.
34
ÇALIŞ, s. 65.
35
II.14-1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği md. 9.
36
Sec v. First Sec. Co. of Chicago, 463 F2d 981 (7th Cir). Şayet bir yatırım kuruluşu yöneticisi
personelini uygun bir biçimde denetlemede başarısız olursa, yatırım kuruluşunun sorumluluğu temsil
yetkisinin (agency principles) yanı sıra üye temsilcisinin denetimsel prosedürlere uygun şekilde işlem
gerçekleştirilmesinde başarısız olmasına da dayanabilir.
37
TÜRKMEN, s. 258.
38
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği’nin “Disiplin cezalarının
çeşitleri” başlıklı 52 nci maddesinde, “(1) İşlem yapma yetkisi verilenlere ve/veya temsilcilerine
verilecek disiplin cezaları şunlardır: a) Uyarı: İlgiliye, daha dikkatli ve özenli hareket etmesi gerektiğinin
yazı ile bildirilmesidir. b) Kınama: İlgilinin kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. c) Para cezası:
İlgiliye 5.000 TL’den 50.000 TL’ye kadar para cezası verilmesidir. ç) İşlem yapma yetkisinin veya
temsilciliğin geçici olarak kaldırılması: İlgilinin, Yönetim Kurulunca fiilin mahiyetine ve önemine göre
belirlenecek, üç ayı aşmayan bir süre için doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Borsaya ait bir veya
birden fazla piyasada, pazarda, platformda ve sistemde işlem yapma yetkisinin ve/veya temsilciliğinin
kaldırılmasıdır. d) İşlem yapma yetkisinin veya temsilciliğin iptal edilmesi: İlgilinin Borsaya ait tüm
piyasalarda, pazarlarda, platformlarda ve sistemlerde işlem yapma yetkilerinin ve/veya temsilciliğinin
iptal edilmesidir.” düzenlemesi yer almaktadır.
39
Borsa Yönetim Kurulu’nun 8.10.2003 tarih ve 942 sayılı toplantısında alınan karar (Borsa
Uyuşmazlıkları s. 1314-1315).
40
Reisoğlu, s. 181.
41
Doss ve Frankowskı, s. 66.
42
Eren’e göre, önce başkasının hizmet ediminden yararlanan kimse/yatırım şirketi, onun bu iş ve
hizmeti yerine getirirken başkalarına/yatırımcı verdiği zararları da üzerine almak zorundadır (EREN, s.
641).
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Adam çalıştırmada yatırım kuruluşu-sermaye piyasası personeli arasındaki bağımlılık ilişkisi, genel
olarak hizmet sözleşmesinden doğmaktadır (EREN s. 646).
Örneğin, yatırım kuruluşu personelinin yıllık izinlerini düzenli olarak kullanması, suiistimallerin önüne
geçmek açısından önem arz etmekte iken, bir yatırım kuruluşu personelinin Yatırım kuruluşunun
merkez dışı örgütlerden sorumlu müdürünün bilgisi dâhilinde uzun süredir yıllık izin kullanmamasına
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biçimde işaret etmektedir. Zira, yatırım kuruluşu personeli tarafından bir sistem kurulmuş olması
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almadan sürekli olarak çalışmaları gerekmektedir. Düzenli izin almaları durumunda ise sistemin
sağlıklı bir şekilde uzun süre devam etmesinin mümkün olmadığı görülmekte olup, yıllık izin
kullanmayan bir sermaye piyasası personelinin esasen teftiş açısından risk bazlı incelemeye konu
olması gereken bir husus olduğu açıktır.
44
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45
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46
Benzer şekilde, Yatırım kuruluşu personelinin müşteri hesaplarında yaptığı talimatsız işlemleri
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işlemin operasyonel zorluğundan imtina etmek için bazı talimatsız işlemleri gerçekte olmayan telefon
emirleri gibi göstermiş olmasından şüphelenilerek, Yatırım kuruluşu şubesi nezdindeki hesaplarda
talimatsız işlemler gerçekleştirilen müşterilerinin telefon talimatlarından örnekleme bir liste
oluşturularak ilgili kayıtlar Yatırım kuruluşu yetkililerinden talep edilmesi üzerine telefon emirlerinin
önemli bir bölümüne ilişkin kayıtların ibraz edilememesi iç denetim sistemindeki dokümantasyondan
kaynaklanan bir eksikliğe işaret edecektir. Anılan durum, söz konusu telefon kayıtlarının önemli bir
bölümünün gerçekte mevcut olmadığını, yatırım kuruluşu personelinin müşteri hesaplarında yaptığı
talimatsız işlemleri gizlemek amacıyla oluşturulduğunu ve uzunca bir süre boyunca Yatırım kuruluşu iç
denetim ve teftiş mekanizması tarafından tespit edilemediğini göstermektedir.
47
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48
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50
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Verimliliği ve Etkinliğini Değerlendirmek, (b) Mali ve İdari Konulara Ait Bilginin Güvenirliliğini Sağlamak,
(c) Ortakların ve Pay Sahiplerinin Haklarını Korumak, (d) Hileli İşlemleri ve Suiistimalleri Ortaya
Çıkarmak, (e) Mevcut Düzenlemelere Uygunluğu Sağlamak, (f) Yönetime Danışmanlık Yapmak olarak
sıralamak mümkündür (MERCAN s. 46)
51
Yeniocak, s. 86. Yazar, diğer fıkralardaki hükümler, madde başlığı, madde gerekçesindeki açıklama
ve maddenin amacı birlikte değerlendirildiğinde, adam çalıştıranın, çalışanının başkasına verdiği
zararın sorumluluğundan kurtulabilmesi için, işyerindeki çalışma düzeninde zararın doğumunu
engellemek için gerekli önlemlerin alındığını da ispat yükü altında olduğunun anlaşıldığını, fıkra
hükmünün “bir işletmede adam çalıştıran” ifadesiyle başladığını ve dolayısıyla hükümle genel bir
işletme sorumluluğu ilkesi getirilmediğini savunmaktadır. Hatemi/Gökyayla ise bu hükmün bir kusur
karinesi değil, kurtuluş kanıtı getirilebilmesi için aranan ve seçimlik olmayan yeni bir kanuni şart
olduğunu ifade etmektedirler (HATEMİ ve Gökyayla, s. 145).
52
6362 sayılı SPKn’nun “Güveni kötüye kullanma ve sahtecilik” başlıklı 110/1-(a) maddesi şu
şekildedir: “ (1) Aşağıdaki fiiller güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli hâlini oluşturur; ancak bu
durumda 5237 sayılı Kanunun 155 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre hükmolunacak ceza üç yıldan
az olamaz: a) Yatırım kuruluşuna, 58 inci madde kapsamındaki fon kuruluna ve 59 uncu madde
kapsamındaki teminat sorumlularına; sermaye piyasası faaliyetleri sebebiyle veya emanetçi sıfatıyla
veya idare etmek için veya teminat olarak veya her ne nam altında olursa olsun, kayden veya fiziken
tevdi veya teslim edilen sermaye piyasası araçları, nakit ve diğer her türlü kıymeti kendisinin veya
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53
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davranışları önemsemeyen üst yönetim, (b) İş performansı için negatif geribildirim eksikliği, (c)Yapılan
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veya algı olarak yaratılan eşitsizlikler, (d) Katılımcı yönetim yerine diktatör yönetim tarzı, (e) Düşük
organizasyonel sadakat veya sahiplik hissi, (f) Makul olmayan bütçe beklentileri veya diğer mali
hedefler, (g) Denetçilere ve / veya yöneticilere "kötü haberler" iletme korkusu, (h) Zayıf eğitim ve
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54
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POYRAZ, s. 29.
66
YAVUZ s. 46.
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PEKER, s. 318.
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69
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Türk Bankacılık Sektöründe Faks Ve Hukuki Boyutu
Av. Dr. Bülent Balkan*
Dr. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu**
Öz
Faks yazılı bilgi ve belgelerin bir yerden bir yere anında iletilmesini sağlayan bir iletişim
aracıdır. Faksla gönderilen metinlerin yolsuzluklara da konu olması ve bankacılıkta yaygın olarak
kullanılan bir iletişim aracı olması nedenleri ile faks ile gönderilen metinlerin hukuki niteliği, usul
hukuku açısından tanımlanmaları ve delil olarak özellikleri gittikçe artan önem taşımaktadır. Öncelikle
Türk hukukunda geçerlilik şekli ve ispat şekli açısından faksın durumu belirlenmiş, sonra faks metinleri
Türk Borçlar Kanunu açısından değerlendirilmiştir. Türk Borçlar Kanununda Teknolojik gelişmeler
dikkate alınarak yapılan yeni düzenleme ile faks, artık teyit edilmiş olması kaydıyla yazılı şekil olarak
değerlendirilmektedir. Ancak bu yeni düzenlemede teyidin kim tarafından, nasıl ve ne zaman
yapılacağı hususları belirlenmemiştir. Bu nedenle çalışmada bu konular bankacılık açısından
irdelenerek sorunlar ve çözüm yolları üzerinde durulmuştur. Ayrıca getirilen düzenleme ile faks yazılı
şekilde imza aranmasının istisnalarından birisi olmuştur. Usul Hukuku açısından ise teyit edilmiş ve
teyit edilmemiş fakslar incelenmiş geçerlilik kuralı şartını taşımanın ispat şekline etkisi ve delil
başlangıcı kavramları inceleme konumuza dahil edilmiştir. Bu bağlamda bankacılık sistemindeki iyi
uygulamaların geliştirilmesine yönelik katkı sağlamak üzere politika önerileri sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Teyit Edilmiş Faks, Geçerlilik Şekli, İspat Şekli, Delil Başlangıcı, Bankacılık.
JEL Sınıflandırması: G10 G21 M20.
The Legal Aspect Of The Fax At Turkısh Bankıng Industry
Abstract
A fax is a communication tool to transmit the written materials/documents via telephonic
technology. The substantial trend in usage of fax transmitted documents in fraud transactions and the
expanding nature of fax as a regular communication means in the banking sector gained prominance
to define the characteristics of the fax message on legal characterics and as an evidence in the realm
of procedural law. Firstly, it discussed the legal validity of it on two dimensions: the requirement as to
form and taking of evidence status with respect to Code of Obligations in Turkish Law. Secondly, it
discussed the fax transmissions with respect to Turkish Code of Obligations. New regulations
introduced in Turkish law contemplate the fax transmissions as complied witht he requirement of
written form under certain conditions of confirmation. Nevertheless, the details of this confirmation
were not covered in the regulation. In this context, the scope of this paper commenced to cover the
confirmation procedures of the fax message. Inconclusion, the recommendations have been
demonstrated to contribute to the best practices in the banking.
Keywords: Confirmed Fax, Form of Validity, Form of Evidence, Initial Evidence, Banking.
JEL Classification: G10 G21 M20.

Giriş
Türk Borçlar Kanunu 14. maddesinin 2. fıkrasında 2012 yılında yürürlüğe giren
düzenleme ile iletişim teknolojisinde meydana gelen yeni gelişmeler sonucunda "yazılı"
şekle, teyit edilmiş olmaları kaydıyla; faks veya buna benzer iletişim araçları ya da güvenli
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elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler de dahil edilmiştir. Bu yeni düzenleme
faksın hem maddi hukuk, hem de usul hukukundaki yerini ve niteliğini önemli ölçüde
değiştirmiş, ayrıca faksla gönderilen metinler kanunda düzenlenen delil türlerinden biri haline
gelmiştir. Bu çalışmada, söz konusu değişikliğin niteliği, faksla gönderilen metinlerin yazılı
şekil kavramına girmesinin şartları, bu kapsamda teyidin nasıl, ne zaman ve kim tarafından
yapılacağı ve usul hukuku açısından faksın delil niteliğindeki değişiklikler ile ceza hukuku
açısından etkileri tartışılmaktadır.
1. Faks ve Faks Metninin Hukuki Niteliği
Faksın Türkçe karşılığı belgegeçer olup, yazılı, bilgi ve belgelerin telefon sistemi
vasıtasıyla bir yerden bir yere iletilmesini anında sağlayan araç, belgeç, olarak
tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe sözlük). Faks taraflara yazışma kolaylığı
sağlaması, belgenin örneğini gönderme imkanı vermesi ve bunu kısa bir sürede
gerçekleştirmesi nedeni ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Faks bir cihaz olduğundan, faks
cihazından çıkan kopyaları ifade edebilmek için faks veya faks cihazı yerine faks metni terimi
kullanılmaktadır (Akcan, 2001, s. 159,161). Faks günümüz teknolojisinin getirdiği bir
elektronik araç olup, bunun sayesinde bir yerden diğer bir yere yazılı belgenin hemen
gönderilebilmesi (ulaştırılabilmesi) imkan dahiline girmiştir. Faks ve tele faks kavramları eş
anlamlı olup, faksimile kavramı da faks ile ilgilidir. Faksimile tıpkı basım; yazı ve resimde
kopya, faks ile ilgili anlamındadır (Yılmaz, 2011, s. 415,1358). Faks, gönderici ve alıcı iki
cihazdan oluşan, herhangi bir yazı, çizi veya resmi bir yerden bir yere aktaran bir iletişim
aracıdır. Gönderen cihazda elektrik sinyallerine çevrilen görüntü, alıcı cihazda bu kez tekrar
görüntüye çevrilir. Faks, faksimile (fac-simile) kelimesinden gelmektedir, faksimile ise
tıpkıbasım anlamındadır. Kelime Latince ‘’facsimilar “kökenine dayanır. Latince facere, fact"yapmak", similis "benzer, tıpkı" anlamında olup, benzer bir şey yapmak anlamındadır.
Çoğunlukla telefon ile kullanılmakta ve bir telefon hattına ve numarasına bağlı olarak işlevini
yerine getirmektedir. Metin gönderme işlevi cihazın bağlı olduğu telefon numarası aracılığı ile
gerçekleşir (Özmen, 1990, s. 73). Önceleri telefon ile başlayan faks kullanımı internetin
gelişmesi ile birlikte bu yeni teknoloji ile de birleştirilerek kullanılmaya başlanmıştır.
Faks metninin niteliğini belirlemek için öğretide öncelikle gönderilen faks metninin asıl
mı yoksa kopya mı olduğu hususu üzerinde durulmuştur. Özmen’e göre; gönderilen metin
fotokopi olarak karşı tarafça aslının benzeri olarak elde edilir. ‘’Bir belge, örneğin akit
yazıldığı araç ile birden fazla yazılmış ise asıllar olarak birden fazla düzenlenmiş demektir.
Buna karşılık, bir tane düzenlenmekle beraber bir araç vasıtasıyla aynı işlem tekrar
edilmeden örneğin karbon kağıdı, fotokopi gibi asıldan ayrı olarak birden fazla metin elde
edilmiş ise, bu durumda bir suretten söz edilir. Suretler kural olarak, ancak asılların varlığı ve
geçerliliği ile bir hüküm ifade ederler. Örneğin tek nüsha düzenlenmiş ve tek nüsha
imzalanmış bir sözleşmenin karbon kağıdı ile elde edilmiş sureti hiçbir zaman asıl olarak
nitelendirilemez. İşte bu anlamda tele faks bir surettir. Diğer bir deyişle asıl metnin (yazının)
bir araç vasıtası ile benzerini elde edilmesidir (Özmen, 1990, s. 73).
Aynı konuya değinen Yavaş da, faksın orijinal değil orijinalin grafiğine özdeş bir belge
olduğuna işaret ederek ‘’Faks, 20’nci yüzyılın son çeyreğinde kullanılmaya başlanan bir
iletişim aracı olup, bir telefon hattına bağlı olarak çalışır. Faks, yazılı bir metnin, bir kişiden,
diğer kişiye aynen ulaşmasına aracılık etmektedir. Faksı gönderen, belgenin orijinalini
muhafaza ederken, diğer taraf (alıcı) dokümanın orijinalini değil, sadece orijinalin grafiğine
özdeş bir belge elde etmiş olur.’’ demektedir. (Yavaş, 2009, s. 298). Benzer şekilde,
Gökyayla da metnin fotokopi olarak alıcıya ulaştığına temas etmektedir.‘’Faksın
kullanılabilmesi için bir telefon hattının bulunması şarttır. Faks aracılığıyla gönderilen metin,
fotokopi olarak alıcıya ulaşmaktadır.’’ (Gökyayla, s. 155,172). Faks aracılığı ile gönderilen
metinlerin bir diğer özelliği de teyit raporu vermesidir. Metnin gönderildiği tarih, saat, sayfa
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sayısı, hangi numaraya gittiği ve karşı tarafça alınıp alınmadığı gibi hususların belirtildiği ayrı
bir belge vermektedir. Aynı şekilde, alıcıya ulaşan belgede de, metnin hangi numaralı fakstan
gönderildiği, metnin tarih ve zamanı ile metni kimin gönderdiği (Gökyayla, s. 155,172),
gönderim süresinin başlama ve bitiş süresi bellidir (Akcan, 2001, s. 185).
Aynı konuda Akcan da bilgisayar aracılığı ile gönderilen ve çıktısı alınan faks metninin
de bir suret olduğuna işaret etmekte ve normal faks cihazı ile veya bilgisayar üzerinden faks
gönderildiğinde elde edilecek belgenin fotokopi olduğunu belirtmektedir (Akcan, 2001, s.
163). Sonuç olarak, öğretide diğer yazarların da belirttiği gibi faks ile gönderilen metinler bir
surettir, orijinal metin gönderende kalır iken, faks ile karşı tarafa belgenin bir fotokopisi gider.
2. Faks Metinlerinin Medeni Hukuk Açısından Durumu
Sözleşme, tarafların bir hukuki sonucu elde etmek için karşılıklı ve birbirine uygun
iradelerini açıklamaları ile kurulan bir hukuki işlemdir. Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı
ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. İrade açıklaması ise, hukuki bir sonuca
yönelmiş arzunun açıklanması olarak tanımlanır. İrade açıklaması, açık veya örtülü olabilir.
Söz, yazı veya bir işaretle yapılabilir.
Borçlar Kanunumuz şekil serbestisi ilkesini kabul etmiştir. 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanunu’nun 12. maddesinin 1. fıkrasına göre ‘’sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi
öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir’’ der. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 12.
maddesinin 2. fıkrasına göre ise ‘’Kanunda sözleşmeler için öngörülen şekil, kural olarak
geçerlilik şeklidir. Öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan sözleşmeler hüküm doğurmaz.’’
Kanunda sözleşmeler için öngörülen şeklin kural olarak geçerlilik şekli olduğu açıkça
belirtilmiş ve bu yolla kanunda belirtilen şeklin ispat şekli mi geçerlilik şekli mi olduğu
tartışmalarının önü alınmıştır. Eski kanunda tartışmalı olan bu husus artık netleştirilmiştir.
Yani, kanundaki şekle uygun yapılan sözleşme geçerlidir.
2.1.Geçerlilik Koşulu Olarak Şekil
Bir önceki başlık altında da belirtildiği gibi, bazı durumlarda ise, şekil hakkın esasını
etkiler ve hukuki işlem emredilen bu şekle uyulması halinde geçerli olur. Hukuki işlem
’’Sıhhat şekli’’ adı verilen bu şekle uyulmadan yapılır ise geçersiz olur. Kanunda sözleşmeler
için bir şekil öngörülmüş ise, bu kural olarak geçerlilik şeklidir. Bir hukuki işlemin geçerlilik
şekline tabi tutulmasının temelinde kanun koyucunun tarafların işlemi meydana getirmeden
evvel bir kez daha düşünmeye sevk etmesi ya da üçüncü şahısların korunması ve hukuki
güvenlik gerekçeleri olabilir (Kapancı, 2012, s. 406).
2.2. İspat Koşulu Olarak Şekil
Eğer, şekil hukuki işlemin geçerliliği için bir geçerlilik şartı olarak değil, yalnızca,
ispatını olanaklı kılmak veya kolaylaştırmak amacı ile konulmuş ise, bir ispat şeklinden söz
ediyoruz demektir. Başka bir deyişle, bu durumda şekil işlemin geçerliliği ile ilgili değil,
işlemin ispatı ile ilgilidir. Söz konusu şekil yargı önünde bu hukuki işlemin ispatı açısından
aranacak şekil koşuludur. Bu şekle uyulmadan yapılsa da işlem geçerlidir, yani bu şekle
uymamak işlemin geçerliliğini etkilemez. Fakat mahkeme önünde iddiasını ispatlamak
isteyen kişi iddiasını ispatlamakta zorlukla karşılaşacaktır.
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2.3. Geçerlilik ve İspat Şekli Arasındaki İlişki
Şekil hukuki işlemin geçerliliği için bir geçerlilik, sıhhat şartı olarak düzenlendiği gibi
ispat amacıyla da düzenlenebilir. Geçerlilik şekli ile ispat şekli arasındaki ilişki iki temel ilke
tarafından düzenlenir. Birinci ilke, maddi hukuk açısından geçerlilik şeklini sağlayan bir
senedin aynı zamanda usul hukuku açısından da ispat vasıtası olarak kabul edilen bir senet
olmasıdır. Geçerlilik şeklini yerine getiren kişinin ayrıca ispat bakımından da başka şekle
uyması kendisinden beklenmemelidir. Çünkü, geçerlilik şeklinin amaçlarından biri de ispatı
kolaylaştırmaktır. Bu nedenle, ispat şekli olarak getirilen şekil kuralının geçerlilik bakımından
getirilen şekil kuralına göre daha azı olduğu kabul edilmeli ve geçerlilik bakımından getirilen
şekil kuralına uyan kişinin öncelikle ispat şeklini de yerine getirmiş olduğu kabul edilmelidir.
(Kocayusufpaşaoğlu, Serozan, Hatemi, & Arpacı, 2008, s. 275)
İkinci ilkeye göre, usul hukuku bakımından ispat şeklinin sağlayan bir senet, mutlaka
geçerlilik şeklini de sağlamayabilir. Burada ilk ilkede varılan sonuç geçerli olmayacaktır.
Çünkü, ispat şekli, geçerlilik şekline göre daha azıdır. Geçerlilik şekli, ispat şekline göre daha
sert düzenlemelere tabi tutulmuş olabilir. Örneğin hukukumuzda kefalet özel geçerlilik
şartlarına tabidir ve bu şartları taşımayan bir belge usul hukuku bakımından senet olmakla
birlikte, maddi hukuk bakımından geçersizdir. (Kocayusufpaşaoğlu, Serozan, Hatemi, &
Arpacı, 2008, s. 275,276)
2.4. Yazılı Şekil ve Faksta İmza
Her hukuki işlemin bir şekli vardır. Bir hukuki işlemin şekli ile o işlemi meydana
getiren iradelerin nasıl açıklanacağından söz ediyoruz demektir. Şekil, öğretide genel olarak
yapılış tarzına ve amaçlarına göre sınıflandırılır. Yapılış tarzına göre şekil sözlü şekil
(evlenme sözleşmesi ve sözlü vasiyetname), adi yazılı şekil, nitelikli, yazılı şekil ve resmi
şekil olarak sınflandırılır. Amaçlarına göre ise şekil geçerlilik şekli ve ispat şekli olarak
sınıflandırılır.
Hukuk sistemimizde, şekil serbestisi kuralı geçerlidir. beyan sahibi, iradesini sözlü,
yazılı ya da resmi şekil türlerinden herhangi birisiyle yapılabilir. Buna şekil serbestisi denir.
Bir hukukî işlem veya sözleşmenin belirli bir şekilde yapılması yasa tarafından öngörülmüşse
yasal şekil söz konusudur. Yasa tarafından öngörülmüş bulunan şekil, kural olarak bir
geçerlilik koşuludur. Yasa tarafından şekle bağlanmamış bulunan bir hukukî işlemin ya da
sözleşmenin taraflar arasında yapılan bir sözleşme ile belirli bir şekle bağlanmasına ise iradi
şekil denir.
Kanun tarafından hukuki işlemler için öngörülen şekiller dört grupta toplanabilir. a)
yazılı şekil, b) resmi şekil, c) tescil d) ilan (Reisoğlu, 2012, s. 89). Borçlar hukuku özelinde ise
kanunda öngörülen geçerlilik şekli, adi yazılı şekil ve resmi şekil olarak belirmektedir. Ölüme
bağlı tasarruflar ile evlenme hakkında özel şekil hükümleri vardır (TMK 141 vd, 531 vd. Bu
konuda bkz Nomer, 2012, s. 112).
Yazılı şekil, yazılı bir metnin onunla borç altına girmek isteyenler tarafından
imzalanması anlamına gelir. (Nomer, 2014, s. 113). Türk Borçlar Kanununun 14. maddesinin
1. fıkrasına göre ‘’Yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde borç altına girenlerin
imzalarının bulunması zorunludur.’’ Bu tanımdan kural olarak yazılı şekilde metin ve imza
olarak iki unsurun bulunduğu anlaşılmaktadır. Türk Borçlar Kanununun14. maddesinin 2.
fıkrasına göre ise ‘’Kanunda aksi öngörülmedikçe, imzalı bir mektup, asılları borç altına
girenlerce imzalanmış telgraf, teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks veya buna benzer iletişim
araçları ya da güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler de yazılı şekil
yerine geçer’’.
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6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda metnin tanımlandığı 14. maddenin 2. fıkrasının
karşılığı olan 818 sayılı eski Borçlar Kanunundaki 13. maddenin 2. fıkrası, kanunda aksi
öngörülmedikçe imzalı bir mektup veya imzalı aslı postanede kalan telgraf dahi yollayanın
beyanı açısından yazılı şekil koşulunu gerçekleştirmekte idi. Yeni Borçlar Kanunu ile bu yazılı
şekle teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks veya buna benzer iletişim araçları ya da güvenli
elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler dahil edilmiştir (TBK m.14/2). Yani teyit
edilmiş olmaları kaydıyla faks veya buna benzer iletişim araçları ya da güvenli elektronik
imza ile gönderilip saklanabilen metinler de artık yazılı şekil yerine geçmektedir. Eski Borçlar
Kanunda yazılı şekil yerine geçen belgeler kanunda aksi öngörülmedikçe yalnızca imzalı bir
mektup ile asılları borç altına girenlerce imzalanmış telgraf ile sınırlanmış iken, iletişim
teknolojisinde ortaya çıkan yeni gelişmeler göz önünde tutularak bu liste genişletilmiştir.
Kanunun madde gerekçelerinde de ‘’Tasarının 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, iletişim
teknolojisinde ortaya çıkan yeni gelişmeler göz önünde tutularak, bunlara teyit edilmiş
olmaları kaydıyla, faks veya buna benzer iletişim araçları ile güvenli elektronik imzayla
gönderilip saklanabilen metinler de eklenmiş ve hükmün kapsamı genişletilmiştir.’’ denilerek
bu hususu belirtmiştir (Antalya O. , 2011, s. 66).
Güvenli elektronik imzayı elle atılan imzaya eş tutan Elektronik imza kanunu madde 5
hükmünden de, bu imza ile gönderilen metinlerin adi yazılı şekil koşulunu gerçekleştireceği
sonucu çıkmaktaydı. Ancak, 818 sayılı Borçlar Kanununun yürürlükte olduğu dönem
bakımından faksla gönderilen imzalı metinlerin eski Borçlar Kanunun 13. maddesinin 2.
fıkrasına kıyasen yazılı şekil koşulunu gerçekleştirip gerçekleştirmeyecekleri tartışmaya açık
bir konuydu (Nomer, 2014, s. 76). Belirtmek gerekir ki eski 818 sayılı Borçlar Kanunu
döneminde de faksın yazılı şekil şartını gerçekleştirdiğine dair düzenleme daha yok iken,
öğretide çağdaş yaşamın gereksinimlerini dikkate alarak faksın gönderen bakımından yazılı
şekli yerine getirdiğini ifade eden görüş var idi (Oğuzman & Öz, 2013, s. 148).
Yukarıda belirtildiği gibi kural olarak yazılı şekilde metin ve imza olarak iki unsur
bulunmaktadır. Yazılı metin kural olarak özellik arz etmez iken önemli ve belirleyici olan
imzadır. Yeni Borçlar Kanununun 14. maddesi uyarınca teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks
ve benzer iletişim araçlarıyla gönderilen metinler yazılı metin yerine geçecektir. Türk Borçlar
Kanunu’nun 15. maddesine göre; İmzanın, borç altına girenin el yazısıyla atılması
zorunludur. Güvenli elektronik imza da, el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını
doğurur. İmzanın el yazısı dışında bir araçla atılması, ancak örf ve âdetçe kabul edilen
durumlarda ve özellikle çok sayıda çıkarılan kıymetli evrakın imzalanmasında yeterli sayılır.
Görme engellilerin talepleri halinde imzalarında şahit aranır. Aksi takdirde görme engellilerin
imzalarını el yazısı ile atmaları yeterlidir.
Üzerinde durulması gereken bir diğer husus da bu tür metinlerde imza hakkında el ile
atılma kuralının istisnası olan bir alet kullanılarak imza atılmasıdır. Türk Borçlar Kanununun
15. maddesinin 2. fıkrası bu istisnayı belirtmekte ve ‘’imzanın el yazısı dışında bir araçla
atılması, ancak örf ve adetçe kabul edilen durumlarda ve özellikle çok sayıda çıkarılan
kıymetli evrakın imzalanmasında yeterli sayılır’’ demektedir. Konuya değinen Özmen’e göre
‘’tele faks cihazlarının yaygınlaşması ile birlikte bu cihazlarla imzalı metin gönderimi örf ve
adetçe kabul edilebilir hale de gelebilecektir. Doğal olarak bu süreç tekniğin gelişmesiyle
birlikte bu şekilde gönderilen metinlerin sahtelik imkanının ortadan kalkması ile daha da
hızlanacaktır’’ (Özmen, 1990, s. 77). Bu husus teyit edilmiş metinler yazılı şekil yerine
geçtiklerinden sorun olmadığı için teyit edilmeyen metinler için kullanılabilecek bir imkan
olarak ortaya çıkmaktadır.Buradaki tartışma konusu olarak ortaya çıkan husus şudur; Acaba
teyit imzanın yerini mi almaktadır? İmza olmasa da faksla gönderilen metin teyit edildiğinde
yazılı şekli oluşturmuş olmakta mıdır? Yoksa teyit metin ve imzanın teyidini birlikte içermeli
ve mutlaka imza olmak zorunda mıdır?

86

Bankacılar Dergisi

Teyit imzanın yerini almıştır görüşünü savunanlardan Nomer ‘’Türk Borçlar
Kanunu’nun 14. maddesinin 2. fıkrasında faks veya buna benzer iletişim araçları ile
gönderilen metinler bakımından imza koşuluna yer verilmemiştir.’’ (Nomer, 2014, s. 114).
görüşündedir. Saldırım da aynı görüşte olup Türk Borçlar Kanunu’nun 14. maddesi 2. fıkrası
hükmü ile imzalanmış mektup veya aslı imzalanmış telgraftan söz edilmesine karşın faks
veya benzeri iletişim araçlarıyla gönderilmiş ve borç altına giren taraf irade açıklamalarını
içeren metin için imza şartı aranmamış, ancak bunlarda imza yerine ‘’teyit edilmiş olmaları
şartı aranmıştır demektedir (Saldırım, 2013, s. 98).
Aynı doğrultuda olmak üzere; Türk Borçlar Kanununun faksın teyit edilmiş olmasını
aramasının nedeni, faks metninde yer alan imzanın ıslak imza olmaması, bu nedenle de
yazılı şeklin imza şartının yerine getirilememiş olmasıdır (Antalya O. , 2011). Başka bir
deyişle, faks metnindeki imza yazılı şekli gerçekleştirmiş sayılmayacağından faksın teyidi
aranmaktadır. Gönderilen metnin onaylandığı bildirildiğinde yani teyit edildiğinde yazılı şekil
şartı yerine gelmiş olacaktır (Oğuzman & Öz, 2013, s. 149). Faks mesajı karşı tarafın telefon
hattına bağlı faks cihazı vasıtasıyla karşı tarafa gönderilmek istenen bir metnin
fotokopisinden ibarettir. Faks cihazı vasıtasıyla karşı tarafa ulaşan metinde yer alan irade
açıklaması gönderene ait olsa bile; bu metin gönderene ait orijinal imzayı içermediğinden
yazılı şeklin imza aşamasını tamamlamış olmaz. Bu nedenle Türk Borçlar Kanunu’nun 14.
maddesi 2. fıkrası hükmü ile yazılı şeklin imza aşamasını tamamlamak veya imza yerine
geçmek üzere ‘’teyit şartı’’ aranmak suretiyle teyide imza işlevi verilmiştir görüşü öğretide
savunulmaktadır (Antalya G. , 2012, s. 332,333), (Oğuzman & Öz, 2012, s. 147).
İkinci görüşe göre teyit metin ve imzanın teyidini birlikte içermekte ve mutlaka imza
olmak zorundadır, bu görüşü savunan Eren’e göre ise ‘’Zira faksta metin ile imzanın montaj
yolu ile birleştirilmeleri mümkün olduğundan bununla yetinilmemiş metin ve imzanın teyidi
aranmıştır (Eren, 2012, s. 98).
Bizim görüşümüz; Türk Borçlar Kanunu’nun 14. maddesi 1. fıkrasının yazılı şekilde
yapılması öngörülen sözleşmelerde borç altına girenlerin imzalarının bulunmasının zorunlu
olduğunu belirtmiştir. Buradan hareketle, imza işlevinin verildiği teyidin de borç altına giren
tarafından ya imzalı bir metnin teyidi şeklinde olması, teyidin metin ve imzanın teyidini birlikte
içermesi ya da metinde imza yok ise mutlaka faks metninin ıslak imza ile imzalanması
şeklinde teyid edilmesi gerektiği şeklindedir.
3. Faks Metinlerinin Ceza Hukuku Açısından Durumu
Faks konusundaki Borçlar Kanunundaki teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks veya
buna benzer iletişim araçları ile gönderilip saklanabilen metinlerle sözleşmenin kurulmuş
olması ve bunun yazılı şekil şartını karşılaması düzenlemesi ceza hukuku açısından da
sorunlara yol açabilecek niteliktedir. Ortaya çıkabilecek sorunların başında dolandırıcılıkların
ve sahtekarlıkların artması ve imza inkarının kolaylaşması gelmektedir.
Türk Borçlar Kanunundaki düzenlemeler değişen gündelik yaşam ve hızlı ticari yaşam
ve küreselleşmeyi de göz önüne alarak sözleşmelerin kurulmasında bu yönde bir tercih
yapmıştır. Ancak bu durum daha muhafazakar olan ve şekil şartlarına yani tipiklik ile
hukuksal güvenliği ön planda tutan ceza hukuku açısından eleştirilere neden olmaktadır.
Ceza hukuku bakış açısı ile faks ya da elektronik posta ve benzer iletişim araçları ile imza ya
da onun yerine geçen bir elektronik imzanın bulunmaması dolandırıcılık ve sahtecilik
suçlarının işlenmesini kolaylaştıracaktır. Faks açısından ıslak imzanın bulunmaması
altlarında imza olsa bile imza inkarına yol açabilecektir. İmza inkarı halinde ise Yargıtay’ın
yerleşik kararları uyarınca ıslak imzayı içermeyen belgeler üzerinde yapılan bilirkişi
incelemeleri geçerli olmayacağından failin bulunması ve hukuka uygun delillerle
cezalandırılması söz konusu olmayacaktır (Dülger, 2014, s. 119) .
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4. Faks veya Buna Benzer Metinlerin Kapsamı
Türk Borçlar Kanunu’nun 14. maddesi 2. fıkrası faksa benzer iletişim araçları diyerek
teknolojideki gelişmeleri öngörerek sayımı sınırlı yapmamayı tercih etmiştir (Karabel, 2015, s.
92). Maddenin gerekçesinde faks ile birlikte teleksten de bahsedilmektedir. (Antalya O. ,
2011, s. 66). Bu nedenle teleksin de bu kapsama girdiği öğretide kabul edilmektedir.
Bankacılıkta çok kullanılan swift’e ilişkin gerekçe de herhangi bir atıf yoktur. Ancak Bankalar
Birliğinin tasarıya ilişkin görüşünde swift ile ileride ortaya çıkabilecek yeni iletişim araçlarının
dikkate alınmasını sağlamak için, maddeye "...buna benzer iletişim araçları" bölümünün
eklenmesi önerilmiştir (Türkiye Bankalar Birliği, 2005). Bu öneri doğrultusunda maddeye
buna benzer iletişim araçları bölümü eklenmiştir. Bu nedenle bu maddenin swift’i de
kapsayacağı görüşündeyiz. Benzer şekilde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB)
kullandığı Elektronik Fon Transferi (EFT) sisteminin de benzer metinler kapsamına gireceği
düşüncesindeyiz.
SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication kelimelerinin
kısıltılmışı olup, dünya bankalararası Finansal Telekominikasyon Birliği uluslar arası
bankacılık işlemlerinin hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılmasını sağlayan bir elektronik bilgi
iletişim örgütü olup geliştirdiği swift sistemi güvenlik ve gizlilik içinde hızlı mesaj transferi
sağlamaktadır (Aytekin, 2008, s. 785-788). SWIFT güvenli ve standart mesajlaşmayı
sağlayan bir kooperatiftir. SWIFT sisteminde mutabakat bir ödeme sistemi veya muhabir
bankacılık ilişkileri kanalıyla sağlanmaktadır (Rumelili, 2006, s. 55) Elektronik Fon Transfer
(EFT) Sistemi Türk Lirası üzerinden ödeme işlemlerinin, bankalar arasında elektronik
ortamda, gerçek zamanlı olarak yapılmasını ve gerçek zamanlı mutabakatını sağlayan
sistemlerdir. Katılımcıların sistemleri ile merkez sistemler arasındaki iletişim özel iletişim ağı
(TICNET) üzerinden sağlanır (Rumelili, 2006, s. 35-38). Her iki sistemin temel özelliği
bankalar arasında kapalı bir elektronik ortamda güvenli bir şekilde yapılmasıdır. Gerekçede
sözü edilen Teleks ise telekomünikasyon araçlarıyla donatılmış abone postalarından kurulan
ve birbirine uzak aboneler arasındaki haberleşmenin telemle yazılarak iletilmesini sağlayan
bir daktilografi sistemidir. Bu anlamda bankacılık haberleşme ve ödemelerinde kullanılan
teleks, swift ve EFT sistemleri kapalı bir abone sistemi içinde çalışmaları nedeni ve güvenli
yapıları ile yazılı şekil içine dahil edilebilir nitelikte olduğu görüşündeyiz
Bununla birlikte, bilgisayar üzerinden gönderilen e-posta ve mesajların ise bu
kapsama girmeyeceği düşüncesindeyiz. Çünkü, e-posta ve diğer elektronik mesajlar teyit ile
yazılı şekil kapsamına sokulacak olsa idi, görece basit bir teyit ile sağlanabilecek imkan için
elektronik imza prosedürüne gerek olmaz idi, elektronik iletişimin güvenli bir şekilde
yapılması ve kullanımının sağlanması için elektronik iletişimin yazılı şekil içine ancak güvenli
elektronik imza ile gerçekleştirildiğinde girdiği düşüncesindeyiz.
Konuyla ilgili değerlendirmelerinde, Kapancı da teyide ilişkin düzenlemenin elektronik
iletişim bakımından uygulama alanı bulmadığı görüşüne ulaşmaktadır. Başlıca gerekçeleri
ise; Türk Borçlar Kanunu’nun 14. maddesi 2. fıkrasının devamında, güvenli elektronik imza
ile oluşturulmuş metinlerden ve bunların da yazılı şekli sağlayacağından bahsedilmesidir.
Bunların arasına e-posta ve diğer elektronik mesajların girdiği aşikârdır. Bir tarafta kolaylıkla
yapılabilecek bir teyit faaliyeti, diğer tarafta ise prosedürel zorluklar içeren güvenli elektronik
imza kullanımı söz konusudur. Bu durumun mantıki tutarlılık barındırmamasının yanı sıra;
ayrıca güvenli elektronik imzanın kullanılma popülaritesini pratik gerekçelerle iyiden iyiye
düşüreceği de söylenebilir. Dolayısıyla teyide ilişkin düzenlemenin, bu gerekçelerle,
elektronik iletişim bakımından uygulama alanı bulamayacağı görüşündedir (Kapancı, 2012, s.
422,423). Yağcı, Buradaki benzer iletişim araçlarına yazıyı veya resmi gönderen teknik
aygıtların girebileceğini belirtmektedir (Yağcı, 2012, s. 22).
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5. Yazılı Şekil Yerine Geçen Metinlerin Kabul Şartları
Yazılı şekil yerine geçen diğer yazılı metinlerin yazılı şekil sayılabilmesi için TBK
madde 14 e göre iki şart söz konusudur. İlk şart, kanunda aksinin öngörülmemiş olmasıdır.
Borçlar Kanunumuz kanunda aksi öngörülmedikçe, imzalı bir mektup, asılları borç altına
girenlerce imzalanmış telgraf, teyit edilmiş olmaları kaydıyla, faks veya buna benzer iletişim
araçları ya da güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler de yazılı şekil
yerine geçer demektedir.
Kanunda aksi öngörülen durumlarda bu metinler yazılı şekil yerine geçmeyecektir.
Örneğin, 5070 numaralı ‘’Elektronik İmza Kanunu’’ madde 5, Güvenli Elektronik İmza, elle
atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurur dedikten sonra ‘’Kanunların resmî şekle veya özel
bir merasime tabi tuttuğu hukukî işlemler ile teminat sözleşmeleri güvenli elektronik imza ile
gerçekleştirilemez demektedir. Elektronik imza kanunu m. 5 deki işlemler yapılamıyorsa, söz
konusu işlemler faks ile de yapılamaz. Ayrıca, bu sınırlamanın dışında da kanunda özel
olarak sınırlamalar bulunabilir veya bundan sonra da getirilebilir.
Resmi şekle tabi sözleşmelere birkaç örnek verecek olursak; taşınmaz mülkiyetinin
devrini amaçlayan sözleşmeler (TMK 706/1), taşınmaz üzerinde irtifak, rehin, taşınmaz
yükümü sözleşmeleri (TMK 781, 856, 840), rehinli alacaklılara boşalan dereceye geçme
hakkı veren sözleşmeler (TMK 871), tescil edilmiş motorlu kara araçların satış ve devri gibi
sözleşmelerin faks ile yapılamayacağı sonucuna ulaşabiliriz. Ayrıca, önemli neticelerden
veya şeklin bazı tarafları koruma amacına verilen önemden dolayı nitelikli yazılı şekle
bağlanmış bulunan örneğin alacağın temliki, kefalet, şahsi garanti, tüketici sözleşmeleriyle
benzer sözleşmelerin bu yolla kurulamayacağını kabul etmek gerekir (Oğuzman & Öz, 2013,
s. 147).
Yazılı şekil yerine geçen diğer yazılı metinlerin yazılı şekil sayılabilmesi için ikinci şart
bunların teyit edilmiş olmasıdır. Yasa, ‘’teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks veya buna benzer
iletişim araçları ya da güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler de yazılı
şekil yerine geçer demektedir. Teyit, doğrulama anlamında kullanılmakta olup Türkçe
sözlüğe göre gerçekleme demektir. (Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük). 6098 sayılı Türk
Borçlar Kanunun 14. maddesinin madde gerekçesinde belirtildiği üzere faks ve teleks
aracılığı ile gönderilen metinlerin yazılı şekil yerine geçmesi için bunların alanlar tarafından
teyit edilmiş olması şarttır. Güvenli elektronik imzayla gönderilen metinlerin ise yazılı şekil
yerine geçmesi için 5070 sayılı elektronik imza kanununa uygun olarak gönderilmesi ve
alanlar tarafından bilgisayar ortamında kaydedilerek saklanabilmeleri gerekir (Antalya O. ,
2011, s. 66,67)
Teyit ile anlaşılan, faks metninin belirtilen göndericiden gönderildiğinin ve içeriğinin
doğru olduğunun gerçeklenmesi, doğrulanmasıdır. Kanunun madde gerekçelerinde de
‘’Tasarının 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, iletişim teknolojisinde ortaya çıkan yeni
gelişmeler göz önünde tutularak, bunlara teyit edilmiş olmaları kaydıyla, faks veya buna
benzer iletişim araçları ile güvenli elektronik imzayla gönderilip saklanabilen metinler de
eklenmiş ve hükmün kapsamı genişletilmiştir. Ancak, söz konusu iletişim araçlarıyla
gönderilen metinlerin yazılı şekil yerine geçmesi için, bunları alanlar tarafından teyit edilmiş
olması şarttır‘’ denilerek konu ayrıntılandırılarak açıklanmıştır. (Antalya O. , 2011, s. 66).
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6. Faks Teyit Süreci
Teyidin nasıl olacağı kanunda belirtilmemiştir. Konuya değinen Nomer ‘’TBK 14/2 de
faks veya buna benzer iletişim araçları ile gönderilen metinler bakımından imza koşuluna yer
verilmemiştir. Ayrıca teyit bakımından kanunda açıklık yoktur. Herhangi bir şekil ve süre
öngörülmemiştir.’’ diyerek (Nomer, 2014, s. 114), teyidin nasıl yapılacağı, şeklinin nasıl
olacağı ve hangi süre içinde yapılması gerektiğinin belirtilmediğini vurgulamıştır. Teyitle ilgili
üzerinde durulması gereken üç konu vardır. Teyit kim tarafından, nasıl ve ne zaman
yapılacaktır.
6.1. Faks Teyidi Kim Tarafından Yapılacaktır?
Türk Borçlar Kanunu’nun 14. Maddesinin 2. fıkrasında ‘’Kanunda aksi
öngörülmedikçe, imzalı bir mektup, asılları borç altına girenlerce imzalanmış telgraf, teyit
edilmiş olmaları kaydıyla faks veya buna benzer iletişim araçları ya da güvenli elektronik
imza ile gönderilip saklanabilen metinler de yazılı şekil yerine geçer’’ denmekte ancak
teyidin kim tarafından yapılacağı açıklanmamaktadır. Madde gerekçesinde ise; ‘’Ancak faks
ve teleks aracılığı ile gönderilen metinlerin yazılı şekil yerine geçmesi için bunların alanlar
tarafından teyit edilmiş olması şarttır.’’ denilerek teyidin alanlar tarafından yapılacağı
belirtilmiştir.
Teyit, hukuki sorumluluğun belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Faks ile
gerçekleştirilen bir işlemde ortaya çıkabilecek bir anlaşmazlıkta kimin haklı olduğunu
belirlemek için teyitin yapılıp yapılmadığı ve nasıl yapıldığı büyük önem taşımaktadır.
Faksı kimin teyit edeceği konusunda 2 farklı görüş bulunmaktadır; İlk görüşe göre,
Faksı teslim alan kişi teyit eder. Yukarıda da yer verildiği üzere kanun metninde teyit edilmiş
olmaları kaydıyla denmiş ancak kimin teyit edeceği açıklanmamıştır. Ancak kanunun
gerekçesinde ise,"...alanlar tarafından teyit edilmiş olması şarttır" denilerek, teyidin alanlarca
yapılmış olması gerektiği belirtilmiştir. Öğretide genel olarak bu görüş benimsenmektedir
(Yeniocak, s. 19; Öz, 2012, s. 21). Fakat, bu yaklaşım, faksı gönderdiği düşünülen kişi
bakımından risk yaratacaktır. ‘’Ancak bu görüşün kabulü, faksı gönderdiği düşünülen kişi
bakımından önemli bir riskin doğmasına yol açacaktır. Olabilir ki, faksı alan kişinin kendisine
gönderide bulunduğunu sandığı kişi, faks metniyle hiç bir alakası olmayan ve bir
dolandırıcılık faaliyetinde bilgileri kullanılmış bir başka kişidir. Bu durumda sözleşmenin faksı
alanın teyidiyle kurulduğunu kabul etmek, bu kişinin (faksı gönderdiği zannedilen) kendisinin
yaratmadığı, sebep olmadığı bir risk alanının onun aleyhine sonuç doğurmuş olmasına izin
vermek anlamına gelir (Kapancı, 2012, s. 419,420).
İkinci görüş ise faksı gönderen kişinin teyidine ihtiyaç duyulduğu kanaatindedir
(Kapancı, 2012, s. 420). Gerekçede alanlar tarafından teyit edilmiş olması gerekir
denmektedir. Bu görüşü savunanlara göre, kanunun yorumlanmasında gerekçeler yol
göstericidirler, fakat, hakim gerekçe ile bağlı değildir. Hakim amaca uygun yorum yaparak
gerekçeye uyum sağlamayan başka bir yorumda bulunabilir. Faksı gönderenin teyit etmesi,
yukarıda bahsedilen tehlikeyi ortadan kaldıracaktır. Ancak burada teyit ile orijinal belgenin
gelmesini anlıyor isek; bu halde bu teyit sadece irade beyanının hükümlerini doğurmaya
başladığı an bakımından bir öncelenme sağlayacak, bunun dışında pratik bir fayda
sağlamayacaktır (Kapancı, 2012, s. 420). (Kocayusufpaşaoğlu, Serozan, Hatemi, & Arpacı,
2008, s. 301). Görüşümüz, teyidin gerekçede belirtildiği gibi teslim alanlarca yapılması
gerektiği doğrultusundadır. Asıl risk altında olan kişi teslim alanlar olup, teslim alanlar
gönderenden teyit alacağından gönderenin de teyidi sağlanmış olacaktır, ancak teyit alma
sorumluğu mantık olarak kendisine gönderilen faks ile işlem yapan alan tarafta olmalıdır.
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6.2. Faks Teyidi Ne zaman ve Nasıl Yapılacaktır?
Faks veya buna benzer iletişim araçları ile gönderilen mesajların teyidinin hangi
iletişim aracı ile yapılacağı konusunda öğretide dört görüş ileri sürülmüştür. Birinci görüşe
göre faksı teslim alan kişi eş düzeyde bir iletişim aracı ile yani bir başka faks göndererek
teyidi gerçekleştirecektir (Oğuzman & Öz, 2013, s. 154). İkinci görüşe göre, faksı alan
herhangi bir iletişim aracı ile teyidi yapabilir. Örneğin, telefon veya bir başka iletişim aracını
kullanabilir (Yeniocak, s. 19). Fakat bu görüş özellikle ilk gönderi ile eşit düzeyde bir iletişim
yöntemi kullanmaması nedeni ile ve yazılı şekille amaçlanan kişiyi düşünmeye sevk etme ve
hukuki güvenlik sağlama amaçlarını sağlamadığı için eleştiriye konu olmaktadır. (Kapancı,
2012, s. 421). Üçüncü görüşe göre, faksı alan adi yazılı şekilde teyidi sağlayacaktır. Fakat bu
da süreci pratik olmaktan çıkarıp daha karmaşık ve yararsız hale getirecektir bu nedenle
dikkate alınmamalıdır (Kapancı, 2012, s. 421). Dördüncü görüşe göre, faks göndericisinin
faks olarak gönderdiği metnin el yazısıyla imzalı orijinal halini bu kez faks alana fiilen
göndermesi ve teyidi bu şekilde sağlamasıdır. Yasal şeklin temel amaçlarından birinin kişiyi
bir kez daha düşünmeye sevk etmesi ve hukuki güvenlik olması bakımından; bu düşünce
yerindedir ve usul hukuku sistemi bakımından olası bir karmaşa da önlenmiş olacaktır
(Kapancı, 2012, s. 421). Bu yöntem kullanıldığında hiçbir risk ortaya çıkmayacaktır. Ancak bu
pratik bir yöntem değildir.
6.3. Uygulamada Faks Mesajlarının Teyidinde Uygulanan Yöntemler
Uygulamada, faks mesajlarının teyidinde kurumlar, kurumsal olgunluk seviyelerine
göre farklı yöntemler uygulamaktadır. Alınan faks mesajlarının uygulamada beş yöntem ile
teyit edildiği görülmektedir. Bunlar sırasıyla özetlenmiştir:
(1) Metnin aslının alınarak teyit edilmesi: Bu yöntem özellikle faksın bankacılıkta
kullanılmaya başlandığı ilk dönemlerde ağırlıklı olarak kullanılan yöntem idi. Bankalarca,
gelen faks metni işlem hazırlıklarını tamamlamak için kullanılmakta, talimatın aslı gelmeden
kesinlikle işlem gerçekleştirilmemekte, işlem talimatın aslı gelince tamamlanmaktadır. Faks
metninin aslı gelmeden işlemin gerçekleştirilmesi halinde ise, banka dolandırıcılık riski ile
karşı karşıya kalacaktır.
(2) Metnin üzerindeki gönderen faks numarasına bakarak teyit edilmesi: Gelen faks
metni üzerinde gönderen faksın numarası çıkar. Bu yöntemde faks makinesinden alınan faks
metninde faksın firmanın telefon numarasından gelip gelmediğine bakılır. Eğer faksın
firmanın numarasından geldiği görülüyorsa faks’ın teyit edildiği düşünülür. Fakat, teknik
olarak faks üzerinde çıkan numara faksın gönderildiği numaradan farklı olabilir. Faksta karşı
tarafa çıkan numara ve gönderen ismi gönderen faks cihazının içine tanımlanan bir
numaradır ve faksın içine gerçek gönderen numaradan farklı olarak başka bir numara
tanımlamak mümkündür. Bu yolla başka bir numaradan yolladığınız faksı karşı tarafın
görmesini istediğiniz firma ve numara bilgisini girerek gönderebilirsiniz. Bu yolla faks sanki o
firmadan gelmiş gibi gösterilebilir. Bankacılıktaki faks yolsuzluklarında ağırlıklı olarak bu
yöntem kullanılır. Bu sorunu gidermek amacı ile yalnızca faksı gönderen hattın numarasının
karşı tarafta çıkmasını sağlayan faks cihazları üretilmiştir, fakat piyasada kullanılan faks
makinelerinin çoğunluğu bu özelliğe sahip değildir.
(3) Banka yetkilileri tarafından firma yetkililerinin aranıp sözlü teyit alma: Bankalar
uygulamada iş akışlarında bu yöntemi kullanarak teyidi sağlamaktadır. Bankalar firmalarla
yaptıkları sözleşmelere sözleşmede belirtilen faks numarasından gelen faks talimatlarının
firmayı bağladığı maddesini koymaktadırlar. Hukuki açıdan bir delil sözleşmesi olan bu
sözleşmeye dayanarak firmadan geldiğini faks üzerindeki numaradan tespit eden banka
yetkilisi firmadaki yetkiliyi arayarak işlemin doğruluğunu telefon ile sözlü olarak teyit
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etmektedir. Banka yetkilisi telefon ile konuşarak sözlü teyit aldığı firma yetkilisinin adını,
konuşma saat ve dakikasını faks üzerine yazıp paraflayarak işlemi gerçekleştirir. Bu şekilde
gerçekleştirilen sözlü teyit işlemi iki noktada sakınca taşımaktadır. Birinci nokta, bankada
yapılan telefon görüşmelerinin kaydı tutulur, ancak görüşmenin içeriğinin kaydı tutulmaz, o
telefonu aradığınızı ispat edebilirsiniz, ancak ne konuştuğunuzu ispat edemezsiniz. İkinci
nokta ise Banka iş akışlarında yer verilen bir hatadan kaynaklanır. Normalde iş akışlarına
göre banka yetkilisi firma yetkilisini arayarak teyit almalıdır. Ancak dolandırıcılığı
gerçekleştirenler sanki firmadan arıyormuş gibi bankayı arayarak teyit vermekte ve bu
şekilde bankayı dolandırmaktadırlar.
Ayrıca bazı telefon şirketleri arayan kişinin telefon numarasını ve adını belirleyen
hizmetler sağlamaktadır. ‘’Caller ID’’ adı verilen bu hizmete kaydolmanız halinde size faksı
gönderenin telefon numarasını ekranda görebilirsiniz, ancak bu hizmet belirli ülke ve
bölgelerde kullanılabilmektedir (Lexmark, 2017). Benzer bir teknikte fakstan faaliyet raporu
almak ve bu yolla alınan faksların listesini yazdırarak kontrol etmektir (Support.brother.com,
2017).
(4) Firmaya gönderilen e-posta veya sms ile teyit almak: Banka iş akışlarında yer almasa
da son dönemlerde banka çalışanları gelen faks metninin içeriğini e-posta veya sms yolu ile
firma yetkilisine göndererek gelen yanıta dayanarak işlemi gerçekleştirmektedir. Fakat
mevzuatımıza göre güvenli elektronik imza dışındaki bu tür e-posta ve sms yolu ile
gerçekleştirilen iletişimin yazılı şekil kapsamına girmemesi ve dolandırıcılık olma olasılığını
taşıması nedeni ile risk taşımaktadır.
(5) Şifrelenmiş elektronik iletimlerle teyit almak: Teknolojinin gelişimine koşut olarak teyit
teknolojisi de gelişerek değişmektedir. Teyidin şifrelenmiş elektronik iletimlerle alınması bu
yöntemlerin başında gelmektedir. Şifreleme teknolojisi yoluyla yetkisiz erişimler engellenir
iken, metinler üzerinde değişiklik yapılmayacak şekilde şifrelenmektedir. Ayrıca sms ile
doğrulama yardımı ile gönderici ve metin doğrulanmaktadır. Teknoloji kullanılarak
gerçekleştirilen bu teyit yöntemi faks yolsuzluklarının engellenmesinde etkin bir yöntem
olarak kullanılmaktadır.
Uygulamada Banka yetkilileri tarafından firma yetkililerinin aranıp sözlü teyit alınması
en çok kullanılan yöntem olup, hemen tüm bankalar işakışlarını bu yönteme göre
kurmuşlardır, Banka iş akışlarında yer almasa da son dönemlerde pratik olması nedeni ile
çalışanların gelen faks metninin içeriğini e-posta veya sms yolu ile firma yetkilisine
göndererek sms ile teyit almaları yaygınlaşmaktadır. Kanımızca en sağlıklı yöntem metnin
aslının alınarak teyit edilmesidir, Ancak bu yöntem her zaman çok pratik değildir bu nedenle
ikinci seçenek olarak maliyet yaratmakla birlikte, güvenli ve pratik olması nedeni ile
şifrelenmiş elektronik iletimlerle teyit alınmasıdır.
6.4. Faks Teyidinin yapılma zamanı
Kanun teyidin yapılması konusunda bir zaman sınırlaması getirmemiştir. Kanun
açısından bir eksiklik sayılan bu durum için teyidin yapılmasının makul bir zamanla
kısıtlanması önerilmektedir. Kocayusufpaşaoğlu teyidin hemen yapılması gerektiği
görüşündedir (Kocayusufpaşaoğlu, Serozan, Hatemi, & Arpacı, 2008, s. 301). Tartışmalara
yer vermemek açısından teyidin gecikmeden yapılması gerekir.
7. Usul Hukuku Açısından Faks Metinleri
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunumuz bazı iddiaların sadece kesin delille
ispatlanmasını kabul etmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 200’e göre ‘’ Bir hakkın
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doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla
yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri (2017 yılı için)
ikibinbeşyüzdoksan TL’sini geçtiği takdirde senetle (veya yemin, kesin hüküm gibi diğer bir
kesin delille) ispat olunması gerekir. HMK madde 201 e göre de değerleri (2017 yılı için)
2.590 TL’sini aşmasa bile senetle ispat edilen hukuki işlemlere karşı ileri sürülecek işlemler
de kural olarak senetle (veya diğer bir kesin delille) ispat edilebilir. Bu hükümler taraflar için
geçerli olup üçüncü kişiler için geçerli değildir, örneğin sözleşmeye taraf olmayan üçüncü bir
kişi yazılı olarak düzenlenen bir sözleşmenin muvazaalı olduğunu tanıkla da ispat edebilir.
(Nomer, 2014, s. 130-131). Yukarıda belirtilen tutarın altındaki işlemler ise tanık, bilirkişi ve
keşif gibi bir takdiri delille ispatlanabilir.
7.1.Belge Kavramı
Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 199 da düzenlenen belge kavramı Türk medeni
usul hukukunda yeni bir kavramdır. Belge, ‘’Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli
yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi
veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre
belgedir.’’ şeklinde düzenlenmiştir. Bu tanımdan belgenin iki unsuru anlaşılmaktadır; belgenin
bir bilgi taşıyıcısı olması ve belgenin uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli bilgiler
taşımasıdır. Belge senetten daha geniş bir kavram olup, her senedin yazılı bir belge olduğu
söylenebilir ancak aksi önerme geçerli olmaz. Yani mevcut uyuşmazlıkla ilgili iradenin dış
aleme yansımasını sağlayan herhangi bir bilgi taşıyıcı belge olarak kabul edilecektir, ancak
her belge senet sayılmaz (Kapancı, 2012, s. 413) .
Kanunda belge tanımında iki unsur önemlidir. Birinci unsur, belge bir ‘’bilgi
taşıyıcısı’’dır. Ancak her bilgi taşıyıcı değildir, ikinci unsur olarak uyuşmazlık konusu vakıaları
ispata elverişli olması gerekir. Tanımda belge sayılacak bilgi taşıyacılarının bir kısmı örnek
olarak sayılmış olmakla beraber, tüm belgeler bu sayılanlardan ibaret değildir. Örneğin
sadece yazılı ve basılı metinler değil, çizim, kroki gibi yazı dışındaki resimplan vesaire belge
olarak sayılmış, görüntüyü anlık yada hareketli taşıma niteliğine sahip fotoğraf veya film de
ayrıca belirtilmiştir. Görüntü ya da ses kayıtları bilgi taşımaya elverişli olduğu gibi elektronik
ortamdaki veriler de bilgi taşıyıcı niteliktedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus ,belge
niteliğinde olan şeylerin kanunda (m.199) belirtilenlerle sınırlı olmadığı, Kanunda sayılanlara
benzer bir taşıyıcının da belge olarak kabul edilebileceğidir. (Pekcanıtez/ Atalay/ Özekes,
2017, s. 358,359)
Senetle belge arasındaki ayrıma da dikkat çekmek gerekir. Özellikle iradenin dış
alemde varlık kazanmasını sağlayan veri taşıyıcısı çok genel anlamıyla belge olarak kabul
edilebilir; Ancak her belge kanun anlamında senet sayılmaz, Örneğin delil başlangıcı,
fotokopi, faks metinleri birer belgedir, ancak senet sayılmaz. Fotokopi bir belge olduğu halde
yazı olmadığından senet sayılmaz. Bunun gibi faks metni de ayrıca imzalanmadığı takdirde
senet sayılmamaktadır(ancak belgedir) (Pekcanıtez/ Atalay/ Özekes,2017, s. 358)
Kuru/Arslan/Yılmaz kanunda belge kavramının senet yerine kullanılmadığını ve
senetle ispat kurallarının belge ile ispat kuralları hâline gelmediğine işaret etmişlerdir. Ayrıca
belgenin ispat gücü onun senet olup olmamasına göre değiştiği ve belge, kesin delil
olabileceği gibi, hâkimin takdirinde rol oynayan takdiri bir bilgi gücünde de olabileceğine
işaret etmişlerdir. (Kuru/Arslan/Yılmaz, 2011, s. 388)
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, Medeni Usul hukukumuzda yeni gelen
düzenleme sonrasında faks metninin ayrıca imzalanmadığı takdirde senet sayılmayacağını,
ancak belge olduğunu belirtmek uygun olacaktır.

93

Av. Dr. Bülent Balkan - Dr. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu

7.2. Senet Kavramı
Genel anlamıyla senet iradeyi (daha doğrusu iradeye ilişkin beyanı) dış aleme
yansıtan yazılı belgedir. Hukuki anlamda ise, senet bir kimsenin kendi aleyhine hazırladığı
veya aleyhine sonuç doğuran yazılı bir belgedir. Bir belgenin senet olarak kabul edilebilmesi
için en azından aşağıdaki unsurları taşıması aranır;
x
x
x
x

Senet sayılan belgenin bir cisim bulması, yani dış aleme yansıyacak şekilde varlık
kazanmış olması gerekir.
Senedin ikinci unsuru yazılılıktır.
Senet bir vakıa hakkında açıklamayı( bir irade beyanını) içermelidir.
Senedin diğer önemli bir unsuru ise imzadır.

Bu unsurlar tam olarak mevcut değilse o belge medeni yargılama hukuku bakımından senet
olarak kabul edilemez (Pekcanıtez/Atalay/Özekes, 2017 s. 358).
Borçlar kanunumuzda faksla gönderilen metinlere ilişkin yapılan bu yeni
düzenlemenin usul hukukumuz bakımından senetle ispat sistemimizde değişiklik yapıp
yapmadığı hususu tartışma konusu olmuştur.
Pekcanıtez/Atalay/Özekes senedin unusurlarını sayarak, senedin diğer önemli bir
unsuru ise imzadır, bu unsurlar tam olarak mevcut değil ise o belge yargılama hukuku
açısından senet olarak kabul edilmez ‘’fotokopi bir belge olduğu halde yazı olmadığından
senet sayılmaz, bunun gibi faks metni de ayrıca imzalanmadığı takdirde senet
sayılmamaktadır (ancak belgedir) görüşündedir (Pekcanıtez/Atalay/Özekes, 2017, s.
358,359)
Konuyu tartışmaya açan Kapancı da yazılı şeklin tanımının değişmesinin usul hukuku
ve senet kavramını nasıl etkileyeceği konusunda iki farklı düşünce üzerinden cevap
verilebileceğini ifade eder; ilk görüşe göre faks metni teyit edilmiş olması halinde senet
niteliğinde olacaktır. İkinci görüşe göre faks metni teyit edilse de senet niteliğinde değildir.
Faks metnini teyit edilmiş olması halinde senet niteliğinde görmeyenler faks metinlerinin el ile
atılmış bir imza taşımamaları, başka deyişle ıslak imza taşımamaları gerekçesine
dayanmaktadır. İmza senedin temel unsuru olup imzayı taşımaması halinde bu belge eğer
diğer şartları da taşıyor ise delil başlangıcı olarak kabul edilebilir. Bu yaklaşım teyit edilmiş
faksın geçerlilik şartını yerine getirdiği, fakat usul hukuku bakımından senet niteliğini
taşımadığını ve kesin delil olmadığını ispat şartını yerine getirmediğini savunmaktadırlar.
Fakat bu yaklaşım daha önce sözünü ettiğimiz geçerlilik şekline uymanın ispat şekline de
uyma anlamına geldiği ilkesine aykırıdır. Faks metnini teyit edilmiş olması halinde senet
olarak görenler ise geçerlilik şekline uymanın ispat şekline de uyma anlamına geldiği ilkesine
dayanmaktadırlar. Bu görüşün savunucuları Türk Borçlar Kanununun Hukuk Muhakemeleri
Kanununa göre daha yeni olduğunu ve yeni kanunun eski olan kanunun düzenlemesini
değiştireceği ilkesini savunmaktadırlar (Kapancı, 2012, s. 424,425) .
Görüşümüz; faks metinlerinin teyit edilmeleri halinde yazılı şekil şartını yerine
getirdiği, yeni gelen belge/senet ayrımı kapsamında belge olduğu, orijinal imzayı
taşımadığından senet sayılamayacağından, senet olmadığı, belge niteliğinde olduğu, faks
metninin ayrıca imzalanması halinde ise senet sayılacağı şeklindedir.
7.3. Faks Metinlerinin Delil Başlangıcı Niteliği
Faks veya buna benzer iletişim araçları ile gönderilip, alanlar tarafından teyit edilen
metinlerin hangi koşullarda senet ve ya delil başlangıcı olduğunu bir önceki bölümde
tartışmıştık, bir diğer tartışma konusu da faks metinlerinin alanlarca teyit edilmemişlerse,
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ispat açısından güçlerinin ne olacağıdır. Bu sorunun yanıtı hukuk muhakemeleri
kanunumuzdaki delil başlangıcı düzenlememizde bulabiliriz. HMK’ na göre 2017 yılı için
2590 TL’sını aşan işlemlerdeki ispat şekli ve senede karşı senetle ispatın zorunluluğunun
ayrık durumlarından biri de delil başlangıcıdır. Delil başlangıcı Hukuk Muhakemeleri
Kanunu’nun 202. maddesinde düzenlenmiştir. Delil başlangıcı, iddia konusu hukuki işlemin
tamamen ispatına yeterli olmamakla birlikte, söz konusu hukuki işlemi muhtemel gösteren ve
kendisine karşı ileri sürülen kimse veya temsilcisi tarafından verilmiş veya gönderilmiş
belgedir (HMK m. 202/2). Delil başlangıcının önemi ‘’Senetle ispat zorunluluğu bulunan
hâllerde delil başlangıcı bulunursa tanık dinlenebilir.’’ hükmünden kaynaklanmaktadır. (HMK
m. 202/1). Delil başlangıcının varlığı halinde hakim, hem delil başlangıcı hem de dinlenen
tanık veya diğer takdiri delilleri serbestçe değerlendirerek bir karar verecektir
(Pekcanıtez/Atalay/Özekes, s. 376).
Hukuk Muhakemeleri Kanunun 202. maddesinin 2. fıkrasında delil başlangıcı tanımı
yapılır iken faks mesajlarını daha önce delil başlangıcı sayan içtihatlara uyum sağlanmak
istenmiş ve bu nedenle ‘’verilmiş’’ kelimesine ek olarak ‘’gönderilmiş’’ kelimesi de eklenmiştir.
Kanunda yazılı olma şartı kaldırılarak belge olarak sayılan her türlü aracın delil başlangıcı
olabileceği düzenlendiğinden ‘’verilmiş olma’’ nın yanında faks ve elektronik yazışmalar gibi
belgeleri de kapsayacak biçimde ‘’ gönderilmiş olma ‘’durumu da kanuna eklenmiştir (Göksu,
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Senetle İspat Kuralları ve Bunların
İstisnaları, 2011, s. 59). Bu yolla faks ya da benzer yollarla göndermenin belgenin verilmiş
sayılıp sayılmayacağı hususunda tartışma ve tereddütler sonlandırılmak istenmiştir. Bu
düzenleme teknik araçlarla gönderilen belgelerin de delil başlangıcı olarak kabul edilmesine
olanak sağlamış olup, elektronik postalar ve sms mesajları gibi telefon mesajlarının da faks
gibi delil başlangıcı sayılmasına olanak vermiştir. (Mazlum, 2012, s. 110).
Yazı, imza, paraf kişiyi belirlemeye yarayan, kendisine karşı ileri sürülen taraftan
kaynaklandığını belirlemeye yarayan unsurlar olduğundan ‘’Yazı, imza, paraf içermeyen bir
faks metninin delil başlangıcı olarak kabul edilip edilmeyeceği kendisine karşı ileri sürülen
taraftan kaynaklanma unsuru çerçevesinde incelenecektir’’ (Keser, 2016, s. 138).
Bir faks metninin bir uyuşmazlıkta delil başlangıcı olarak kabul edilebilmesi için de
belirli koşulları taşıması gereklidir. Öncelikle her iki tarafın da elinde aynı dokumanın
bulunuyor olması, aktarımın tarih ve saatinin belirlenebiliyor olması, gönderici numarası ile
alıcı kimliğinin açık bir şekilde okunabiliyor olması ve son olarak ta faksı gönderenin
imzasının faksın metninden anlaşılabiliyor olması gerekir bu durumda bu ileti delil başlangıcı
olarak kabul edilecektir (Yavaş, 2009, s. 299).
Hukuk davalarında kesin hüküm, senet, yemin kesin deliller iken, tanık beyanları,
keşif, bilirkişi incelemesi ve delil başlangıcı unsurlarını taşımak koşulu ile takdiri
delillerdendir. Yani, bir faks metni alanlarca teyit edilmedi ise yazılı şekil olarak hüküm ifade
etmeyecektir. Ancak bu durumda bir delil başlangıcı olarak takdiri delil niteliğini kazanacaktır.
Delil başlangıcı tam bir delil sayılmaz, başka delillerle doğrulandığında ise takdiri delil olarak
değerlendirilir.
Hukuk Muhakemeleri Kanunun 202. maddesinin ikinci fıkrasına göre bir belgenin delil
başlangıcı olabilmesi için üç unsuru birlikte taşıması gerekir, ilk olarak bir belge bulunmalıdır.
Belge; uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli, yazılı veya basılı, metin, senet, çizim,
plân, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve
bunlara benzer bilgi taşıyıcıları olarak tanımlanır. Bu belge kendisine karşı ileri sürülen kimse
veya temsilcisi tarafından verilmiş ya da gönderilmiş olmalıdır ve delil başlangıcının, iddia
edilen hukukî işlemi tam olarak ispat edememekle beraber o işlemi muhtemel göstermesidir.
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Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunumuz yazılı yani tahriri ifadesine yeni kanunda yer
vermemiş, yalnızca delil başlangıcı kavramını kullanılmıştır. Bu durum gerekçede delil
belgesi olabilme şartının’’ yazılı olma’’ değil
‘’belge olma’’ olarak değiştirilmesi ile
açıklanmaktadır. Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzda delil başlangıcının yazılı olma
unsuru değişerek onun yerine belge kavramı getirilmiştir. (Göksu, 6100 Sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Senetle İspat Kuralları ve Bunların İstisnaları, 2011, s.
58) .
Kanunun 209. maddesinde belirtilen yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki,
fotoğraf, film görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara
benzer bilgi taşıyacıların delil başlangıcı olarak kabul edilmesi sayesinde, özellikle hazır
olmayanlar arasındaki hukuki işlem iddialarının ispatında taraflar arasındaki e-mail metinleri,
sms mesajları görüntülü mesaj kayıtları faks metinleri delil başlangıcı olabilecek ve hukuki
işlem iddiaları tanık ile de ispat edilebilecektir. (Pekcanıtez/Atalay/Özekes, 2017, s. 377)
elektronik posta ya da mesaj metinlerinin çıktılarının delil başlangıcı olarak kullanılabilmesi
için iddia edilen belgenin davanın karşı tarafınca veya temsilcisince gönderilmiş olduğu
konusunda tereddüt bulunmamalıdır. Aleyhine kullanılan taraf, bir elektronik belgenin kendisi
tarafından gönderilmediğini iddia ederse bu hususta bilgi toplanılmalıbu belgenin o kişiye ait
bir IP numarasını taşıyan e-mail adresinden ya da cep telefonunundan gönderilip
gönderilmediği belirlenmelidir.(Pekcanıtez/Atalay/Özekes, 2017, s.377-378)
Teyit edilmemiş faks metninin delil başlangıcı açısından değerlendirilmesi halinde ilk
olarak bir faks metninin delil başlangıcı olup olmadığı açısından belge unsurunun yerine
geldiği görülmektedir. Faks metninin el ile ya da makine ile yazılmış olması mümkündür.
İmza taşıyabileceği gibi imza da olmayabilir. Fakat imzanın olması belgenin gücünü
artıracaktır.
Faks metinleri aynı zamanda bir kontrol fonksiyonu olarak teyit raporu içermeleri
nedeniyle delil başlangıcı olarak fotokopilere göre daha fazla kabul görmektedirler. Faks her
nekadar fotokopi ile aynı mantıkla çalışsa da fotokopiye ek olarak belgenin kim tarafından ne
zaman gönderildiği bilgisine ulaşılabilir. Ayrıca, kağıt bitmesi veya meşgul çalması gibi
nedenle faks fiziksel olarak basılmamış olsa dahi cihazın belleğine kaydedilmiş olabilir. Bu
sebple doktrin ve uygulamada bunların yazılı delil başlangıcı olabileceği kabul edilmektedir
(Göksu, Hukuk Yargılamasında Elektronik Delil , 2010, s. 166).
Özmen, ise faksın aleyhine delil oluşturduğu kişi tarafından kendisi tarafından
çekilmediği iddiası ile inkar edilmesi hususuna işaret ederek bu hususun tele faks
metinlerinin yazılı delil başlangıcı olarak kabul edilmesinin önünde sorun olarak çıktığını
belirtmektedir. Özmen’e göre Faks metinleri imzalı olabileceği gibi imzasız da olabilir, el ile
yazılabileceği gibi makine ile de yazılabilir, onaylı olabileceği gibi onaysız da olabilir.
Özmen’e göre hukuki açıdan en güçsüz olan metinler makine ile yazılan ve imza taşımayan
faks metinleridir. Bu tarz metinler aleyhine delil olan kişinin adına kayıtlı olan telefon
numarası kendisine ait makine ile gönderilmesi halinde yazılı delil başlangıcı sayılmalıdır.
Çünkü, telefon hattına bağlı olarak çalışan tele faks cihazını adına kayıtlı çalıştıran kimse
dışarıya karşı bir görünüm yaratmıştır. Ancak tersini iddia edebilmekle birlikte lüzumsuz ve
kendi adına kullanımı önlemek yolunda özen göstermek zorundadır. Makine ile yazılan ve
aleyhine delil olduğu kişinin imzasını taşıyan metinler artık kuşkusuz olarak delil başlangıcı
sayılmalıdırlar. Aleyhine delil olarak kullanıldığı kişinin el yazısı ile yazılmış ve onun imzasını
da taşıyan faks metinleri ise en güçlü durumda olup tartışmasız olarak delil başlangıcı kabul
edilmelidirler. İmza veya el yazısı inkar edilmiş ise bunların karşı tarafa ait olup olmadığının
araştırılması gerekir (Özmen, 1990, s. 81,82,83,84).
Üzerinde durulması gereken bir diğer husus ta gelişen teknoloji sonucunda bir tarafta
faks makinesi diğer tarafta bilgisayar kullanılarak faks işleminin yapılmasıdır, yani bilgisayarla
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faks gönderilebileceği gibi bilgisayara faks ta gelebilir. Bir bilgisayarla faks gönderiliyor ise iki
tarafta da faksın bulunduğu klasik yöntemden farklı olarak ortada kağıt olarak cisim bulmuş
bir belge yoktur, orijinali bilgisayarda kaydedilmiş bir elektonik belge vardır. Ayrıca her iki
tarafta da bilgisayar faksı var ise önceden kağırt şeklinde cisimlendirmeye gerek
duyulmaksızın faks göndermek ve yine bu belgeyi çıktı olarak almadan kaydetmek imkanı
vardır. Bu durumda elektronik ortamda hazırlanmış veri üzerinde alıcının iz bırakmadan
değişiklik yapma imkanı mevcut olduğundan dolayı çıktının nasıl vücuda geldiğinin önem
yoktur. Bu tarz bir fakslama olması halinde orijinal elktronik belgeyle alıcıdakini
karşılaştırmak gerekir. Bu durumda elektronik ortamda hazırlanmış veri üzerinde de
değişiklik yapma imkanı mevcuttur. Bvu nedenle tüm ihtimaller yapılması gerekmektedir.
Değiştirme riskinin fazla bulunması, bilgisayar metinlerinin değerlendirilmemesi yönünde bir
kanaat uyandırmamalıdır (Keser, 2016, s. 138,139).
Acar’a göre, her ne kadar aleyhine ibraz edilen taraf tarafından verilmiş olsalar da
yalnızca bilgisayarda hazırlanıp çıktısı alınan belgeler Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu
bakımından yazılı delil başlangıcı olamazlar. Zira bu belgeleri herkes düzenleyebilir ve bu
belgeyi düzenleyen tespit edilemez. Ancak aleyhine ibraz edilen, yani aleyhine delilöolarak
kullanılmak istenen tarafça el yazısı ile yazılmış bulunan belgeler Hukuk Usulu Muhakemeleri
Kanunu’na göre yazılı delil başlangıcı olabilirler. (Acar, 2013, s. 152)
Konuralp, yazılı delil başlangıcı konusundaki değerlendirmesinde fotokopinin bir
yazının kendisi olmadığını, fakat yazının fotokopisi üzerinde imza ve yazı görülebildilği, bu
bakımdan fotokopi delil yokluğuna eşdeğer sayılmaması gerektiği, fotokopinin yazılı delil
başlangıcı sayılabilmesi için imzanın açık seçik görülebilmesi yani objektif bir karşılaştırma
unsurunun mevcudiyetinden sözetmiştir. Konuralp fotokopiye yazılı delil başlangıcının maddi
unsuru niteliğini tanımanın tam bir delil değeri vermek anlamında olmadığını fotokopi ancak
diğer unsurların varlığı halinde ve gerekli görülürse diğer delillerle takviye edilerek ispat gücü
kazanabileceğine işaret etmektedir (Konuralp, 2009, s. 56,57).
Sonuç ve Genel Değerlendirme
Türk Borçlar Kanunu 14. maddesinin 2. fıkrasında 2012 yılında yürürlüğe giren
düzenleme ile iletişim teknolojisinde meydana gelen yeni gelişmeler sonucunda "yazılı"
şekle, teyit edilmiş olmaları kaydıyla; faks veya buna benzer iletişim araçları ya da güvenli
elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler de dahil edilmiştir. Yani teyit edilmiş faks
metinleri yazılı şekil yerine geçmektedir. Bu yeni düzenleme faksın hem maddi hukuk, hem
de usul hukukundaki yerini ve niteliğini önemli ölçüde değiştirmiştir.
Yazılı şekilde kural olarak, metin ve imza olarak iki unsur söz konusudur. Faksta imza
ıslak olmadığı ve o kişi elinden çıktığı ispatlanamayacağından yazılı şekli sağlamak
açısından ıslak imzanın yerini teyit almış, teyit ile imza eksikliği giderilmiştir.
Yazılı şekil yerine geçen faks veya buna benzer iletişim araçlarıyla gönderilen
metinlerin yazılı şekil sayılabilmesi için Türk Borçlar Kanunun 14. maddesine göre iki şart söz
konusudur. İlk şart, kanunda aksinin öngörülmemiş olmasıdır. İkinci şart bunların teyit edilmiş
olmasıdır. Teyidin nasıl olacağı, şekli ve süresi kanunda açıklanmamıştır. Gerekçede
alanlarca teyit edilen demektedir, öğreti de genel olarak bu yaklaşımı benimsemek ile birlikte
konu tartışmalı olup gerekçenin dışında da yorum yapılabileceğini savunan görüşler
mevcuttur. Görüşümüz, teyidin gerekçede belirtildiği gibi alanlarca yapılması gerektiği
doğrultusundadır.
Teyitle ilgili üzerinde durulması gereken diğer hususlar ise teyidin nasıl ve ne zaman
yapılacağıdır. Teknik olarak faks üzerinde çıkan numara faksın gönderildiği numaradan farklı
olabilir. Faksta karşı tarafa çıkan numara ve gönderen ismi gönderen faks cihazının içine
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tanımlanan bir numaradır ve faksın içine gerçek gönderen numaradan farklı olarak başka bir
numara tanımlamak mümkündür. Bu yolla faks sanki o firmadan gelmiş gibi gösterilebilir.
Bankacılıktaki faks yolsuzluklarında ağırlıklı olarak bu yöntem kullanılır.
Faks metinlerinin teyidinde uygulamada beş yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler
şu şekilde özetlenebilir. 1- Metnin aslının alınarak teyit edilmesi, 2- Metnin üzerindeki
gönderilen faks numarasına bakarak teyit edilmesi, 3- Banka yetkilileri tarafından firma
yetkililerinin aranıp sözlü teyit alma, 4- Firmaya gönderilen e-posta veya sms ile teyit alma
ve 5- Şifrelenmiş elektronik iletimlerle teyit alma. Kanımızca, en sağlıklı yöntem metnin
aslının alınarak teyit edilmesidir, Ancak bu yöntem her zaman çok pratik değildir, bu nedenle
ikinci seçenek olarak, teknoloji kullanılarak gerçekleştirilen şifrelenmiş elektronik iletimlerle
teyit yöntemi faks yolsuzluklarının engellenmesinde en etkin yöntem olarak belirmektedir.
Usul hukuku bakımından faksın yazılı şekil olarak kabul edilmesi, teyit edilen faksın
senet niteliğinde olup olmadığı açısından öğretide tartışılmaktadır. Görüşümüz; faks
metinlerinin teyit edilmeleri halinde yazılı şekil şartını yerine getirdiği, yeni gelen belge/senet
ayrımı kapsamında belge olduğu, orijinal imzayı taşımadığından senet sayılamayacağından,
senet olmadığı, belge niteliğinde olduğu, faks metninin ayrıca imzalanması halinde ise senet
sayılacağı şeklindedir. Çalışmamızda teyit edilmemiş olan faks metinlerinin durumu da ele
alınmış ve bu metinlerin kesin delil olmayıp, diğer şartları taşımaları halinde, delil başlangıcı
olarak tanımlanabilecekleri kanısına ulaşılmıştır.
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Aksiyomlar ile Tasarım ve Yalın Süreç İlkelerinin
Bankacılık Merkezi Operasyonlarında
Uygulanması
Dr. Doğan Şengül
Öz
Operasyon merkezleri; kurumların iletişim, ulaşım-lojistik, bilişim teknolojileri, operasyonel
altyapı, insan kaynakları yetkinlik ve kapasitelerini en iyi şekilde kullanarak maliyet ve kârlılığı olumlu
etkilemek amacıyla kurulmaktadır. Diğer kurumlar gibi bankalar da uzmanlık ve yığın operasyonlarını
operasyon merkezlerinde veya birimlerinde konumlandırarak, uçtan uca hizmet sürelerinde ve
maliyetlerinde azalma sağlamak ve müşteri memnuniyetini artırmak amacındadır. Çalışmanın,
aksiyomlar ile tasarım ve yalın yönetim ilkeleri ışığında, operasyonel tasarımın ve performans
gelişiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için yöntemsel bir çerçeve sunarak, uygulama
önerileri geliştirerek ve örnekler vererek, bankacılık operasyonları uygulamacılarına katkı sağlayacağı
değerlendirilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Bankacılık Operasyonları, Aksiyomlar İle Tasarım, Yalın, Özdeğerlendirme.
JEL Sınıflandırması: G21, M11, M12, J24.
Implementation of Axiomatic Design and Lean Process Principles in Banks’ Central Operations
Abstract
Operation centres are established to influence the costs and profitability of corporations
positively, by exploiting the best of their compotence and capacity in telecommunications,
transportation-logistics, information technologies, operational infrastructure, and human resources.
Like other corporations, Banks aim to increase customer satisfaction by decreasing the end-to-end
service durations and costs by locating their expertise and mass operations in operation centres or
units. By taking into account the principles of axiomatic design and lean; it is believed that this study
will contribute to the Banking operations practitioners by presenting a methodological framework,
implemention suggestions and examples to realise an effective operational design and performance
improvement.
Keywords: Banking Operations, Axiomatic Design, Lean, Self-Assessment.
JEL Classification: G21, M11, M12, J24.

1. Giriş
Kamu veya özel, kâr amacıyla kurulmuş veya kâr amacı gütmeyen bütün
organizasyonlar; toplumun uygun katmanlarına hitap eden ürün ve hizmetler sunmaktadır.
Organizasyonların, söz konusu ürün veya hizmet faaliyetlerini örgütleme sürecinin tasarımı
ve bu sürecin etkinlik ve verimliliğinin sağlanması, yönetim bilgi alanının en önemli
görevlerinden biridir. Bu itibarla kurumlar, stratejik hedeflerine uygun şekilde merkezi veya
merkezkaç yönetim tarzlarını benimseyebilmekte, akabinde bu anlayışa uygun bir sistem
tasarımı çerçevesinde örgütlenmelerini gerçekleştirmektedir.

Müdür Yrd. Türkiye İş Bankası Tuzla Teknoloji ve Operasyon Merkezi Bankacılık Temel
Operasyonları Bölümü.
Yazar, görüş ve önerileri için TBB Bankacılar Dergisi sayın hakemlerine teşekkür eder.
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Kurumların; iletişim, ulaşım-lojistik, bilişim teknolojileri, operasyonel altyapı, insan
kaynakları yetkinlik ve kapasitelerini en iyi şekilde kullanarak maliyetlerini ve kârlılıklarını
olumlu yönde etkilemek amaçlı örgütlenme çözüm yollarından biri de merkezileştirilen
operasyonel süreçlerdir. Benzer şekilde, bireysel ve kurumsal müşterilerine geniş bir ürün
yelpazesinde hizmet veren Bankalarımız, teknolojik gelişmelerin de yardımıyla kaynaklarını
ve süreçlerini operasyon birimlerinde veya merkezlerinde konumlandırmaktadır.
Bankalarımız operasyonel süreçlerin merkezileşmesi ile (a) şube ve diğer kanallarda müşteri
deneyimini geliştirmek, (b) pazarlama ve satış imkânlarını artırmak, (c) uçtan uca hizmet
sürelerinde ve maliyetlerde azalma sağlayarak müşteri memnuniyetini artırmak, (d) iş
sürekliliğini sağlamak, (e) mevzuat kurallarına ve yasal süreçlere uyumu geliştirmek gibi
temel unsurları hedeflemektedir.
Operasyonel merkezileşme; birçok farklı kısıtın, parametrenin, amaç ve hedeflerin bir
araya getirilmesini ve birlikte değerlendirilmesini zorunlu kılan; diğer yandan etkin bir tasarım
ve planlama ile kesintisiz ilerlemesi beklenen sofistike bir yapıya da işaret etmektedir.
Operasyon merkezlerinde her ne kadar farklı süreç akışları ve buna eşlik eden yetkinlik ve
bilgi teknolojileri söz konusu olsa da, operasyonların tasarımında ve geliştirilmesinde,
kısıtların ve amaçlanan fonksiyonların sistematik ve aynı zamanda bütünleşik bir bakış açısı
ile ele alınması gereği ortaya çıkmaktadır. Amaca yönelik bu yaklaşım ile operasyonel süreç
ve bilgi akışlarının farklılıklarını ortaya koyarak ve ortak ilişkilerinden yola çıkarak;
olabildiğince optimal, fakat kesinlikle olurlu1 ve uygulanabilir bir çözüme ulaşım mümkün
kılanabilecektir. Bu temelden hareketle çalışmamızın, aksiyomlar ile tasarım ve yalın yönetim
ilkeleri ışığında, operasyon merkezleri performans gelişiminin etkin bir şekilde sağlanabilmesi
için öneriler geliştirerek ve örnekler vererek, operasyon merkezi uygulamacılarına katkı
sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Çalışmanın ilk iki bölümünde (a) yalın üretim ve (b) aksiyomlar ile tasarım
metodolojileri, literatür taraması eşliğinde incelenmektedir. Bankalarımızın merkezi
operasyonlarının temelde hizmet-ofis süreçlerinden oluştuğundan hareketle, yalın ilkelerin (c)
genel ofis ortamına ve (d) Bankacılık süreçlerine uygulanması ile ilgili literatür çalışmalarına
ayrıntılı olarak yer verilmektedir. Çalışmanın izleyen bölümlerinde, Bankacılık merkezi
operasyonlarına yalın ilkelerin uygulanması için yöntemsel bir çerçeve sunulmaktadır. Ayrıca,
merkezi operasyon performansının sistematik ve metodik bir şekilde değerlendirilmesine
olanak sağlamak amacıyla yöntemsel çerçevenin bir unsuru olarak özdeğerlendirme bilgi
alanına yer verilmektedir.
Çalışmada vurgulanan bir diğer husus, aksiyomlar ile tasarım ve yalın süreç ilkeleri
kapsamında ele alınacak merkezi operasyon sistemindeki farklı süreçlerin, toplam operasyon
performansına katkısının veya olumsuz etkisinin hesaplanabilmesidir. Bu itibarla çalışmada
operasyon ortaklığı ve eşdeğer kavramları sunularak, eşdeğer temelli operasyon ortaklığı ve
yalın iş geliştirme çalışmalarının yürütüleceği takımların oluşturulması hususlarına ayrıca yer
verilmektedir.
2. Yalın Üretim
Literatürde birçok farklı tanım bulunmasına rağmen “yalın2” denildiğinde;
x Talep veya ihtiyaç anı ile ürün veya hizmetin teslimi veya ihtiyacın karşılanması arasındaki
süre farkını azaltmak amacıyla takım temelli yaklaşımlar benimseyen,
x Katma değer yaratmayan faaliyetleri tespit edip ortadan kaldırmayı amaçlayan,
x Müşteri gereksinimlerini karşılamak için süreçleri sürekli iyileştirmeyi hedefleyen
ilkeler akla gelmektedir (Santos, Wysk ve Torres, 2006, s. 8; Ruffini, Niederkorn ve Versfelt,
2008, s. 14-15; Stone, 2012; Bhamu ve Sangwan, 2014).
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Yalın üretime dair ilk örnekler, II. Dünya Savaşından sonra Japonya’da Toyota
şirketinde Eiji Toyoda ve Taiichi Ohno öncülüğünde, Amerikan Ford şirketinin verimlilik
rakamlarıyla rekabet etmek hedefiyle ortaya çıkmıştır (Santos ve diğerleri, 2006, s. 9). “Yalın”
terimi ise ilk kez 1987 yılında, ABD Massachusets Teknoloji Enstitüsündeki “International
Motor Vehicles Program” çalışmaları sırasında, Toyota şirketinin geliştirdiği üretim ve
yönetim sistemini betimlemek için kullanılmıştır (Krafcik ve Macduffie, 1989).
Yalın üretim, üretim süreçlerinin her birinde yaratılan katma değeri artırmayı,
dolayısıyla daha az kaynakla giderek daha fazla çıktı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu
itibarla, yalın metodoloji, süreç kavramını “katma değer yaratan” ve “katma değer
yaratmayan” şeklinde iki farklı kategoride incelemektedir. Katma değer yaratan süreçler;
x
x
x
x

Ürünün veya hizmetin amaçlanan işlevini, ihtiyaçlara uygunluğunu artıran,
İşgücünü, enerjiyi, bilgiyi, zamanı ve teknolojiyi ürüne ve hizmete çeviren,
Oluşturduğu katma değerin karşılığını müşterinin ödemeye razı olduğu ve
Genel anlamda sürekli artırılması arzulanan

faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Yalınlık hedeflenen bir hizmet veya üretim sürecinde,
“katma değer yaratan” işlemlerin oranının yükseltilmesi başlıca hedeftir. Yalın ilkeler, “katma
değer yaratmayan” ve israf3 olarak adlandırılan faaliyetleri ise (darboğazlar, beklemeler,
hatalı işlemler, iadeler, yeniden işlemler, geriye dönmeler, raporlamalar, kontroller vb.)
birleştirmeye, basitleştirmeye, azaltmaya veya ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.
Değer, müşteri açısından ihtiyaçları karşılayan ve hatta ötesine geçen ürün veya
hizmet özelliklerden oluşmaktadır. Aynı şekilde katma değer akımı, müşteri bakış açısı ile
değerin ortaya çıkarılmasını desteklemek için gereken tüm faaliyetler olarak
tanımlanmaktadır (Santos ve diğerleri, 2006, s. 174). Bu ilkeler ışığında, yalınlık hedeflenen
bir sistemde, değer akımının açığa çıkarılması ile aşağıdaki sonuçlara ulaşılması
beklenmelidir (George, 2002, s. 5; Jugulum ve Samuel, 2008, s. 44-46):
x Süreç basitleşecek; geriye dönme, bekleme, iade ve hata oranları düşecektir. İsraf
yaratan süreçler ve süreleri azalacak, dolayısıyla katma değerde artış ve maliyetlerde
azalma meydana gelecektir.
x İşlem süreleri ve dolayısıyla temin süresi4 azalacaktır.
x İşlem sürelerinin varyansı azalacaktır.
Yalın süreçlerde hedeflenen bu sonuçlar, bir Bankacılık operasyon merkezinde
gerçek uygulamalardan yola çıkılarak tematik olarak hazırlanan Şekil 1’de ifade edilmektedir.
Yalın çalışmalar sonucunda süreç (S1) işlem adımları azaltılarak basitleştirilmiş (S2) ve
ortalama süre düşmüştür. Diğer yandan hata, geriye dönme ve iade oranları azaltılarak işlem
süresinin varyansı da düşmüştür. Ortalama sürenin gözlenme sıklığı artmış, süreç daha etkin
planlanabilir ve çıktı daha çizelgelenebilir hâle dönüşmüştür. Müşteri tatminini ve bağlılığını
dolayısıyla pazar payını etkileyen, şubelerin değer olarak kabul etmediği, t süresinden daha
uzun sürede tamamlanan işlemlerin oranının da (x=t doğrusu ile sınırlanmış eğrilerin altında
kalan alanlar) azaldığı görülmektedir.
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Şekil 1: Yalın Değer Akımının Ortaya Çıkarılması – Tematik Örnek

Kaynak: Araştırmacı tarafından hazırlanmıştır.

Yalın üretimde hücre5 kavramı önemli bir anlama sahiptir. İsrafın azaltılıp, katma
değerin ortaya çıkarıldığı değer akımlarında hücre; klasik fonksiyonel yapıya görece daha
küçük bir işgören grubunun, işleri için ihtiyaç duyduğu çalışma alanı ve donanım sağlanarak,
bir araya getirilmesi ve farklı iş yapabilme yetkinliklerinin artırılması ile oluşan düzen olarak
tanımlanmaktadır. Bu amaçla, farklı fonksiyonlardaki işgörenler fonksiyonlarından ayrılıp
takım haline getirilerek hücrede görev almaktadır. Yalın yönetimin önemli bir savı, takım
temelli yapıların geleneksel organizasyonlardaki planlama ve kontrol işlevlerine kıyasla,
sistemi daha yönetilebilir ve performansı geliştirilebilir şekilde dönüştüreceğidir (Durmuşoğlu
ve Kulak, 2008).
Takımlar ile yönetim temelinde ve katma değer odaklı etkin bir iyileştirme metodolojisi
sunan yalın ilkeler ile ilgili gerçekleştirilen çalışma sayısının, yıllar itibariyle hızla arttığı
gözlenmektedir:
x

Bhamu ve Sangwan, 2014 yılında gerçekleştirdikleri inceleme çalışmasında 209
araştırma makalesi tespit etmişlerdir.

x

Güncel bir SCOPUS veri tabanı (Url-1) sorgusu ile Eylül 2017’ye kadar yalın süreçler
üzerine yayınlanmış tüm çalışmalar ve makaleler sayısal olarak incelenmiştir. Konu
başlığı, makaleler ve bildiriler dikkate alındığında 991 adet çalışma bulunduğu
saptanmıştır.
3. Aksiyomlar ile Tasarım

Aksiyomlar ile tasarım, tasarımın hangi süreçleri izleyerek gerçekleştirilmesi gerektiği
ile ilgilenen bir yaklaşımdır. Aksiyomlar ile tasarım, Nam Pyo Suh tarafından, bilimsel tasarım
ilkelerinin belirlenmesi ve sistem tasarımına güçlü bir temel oluşturulması amacıyla önerilmiş;
ilk olarak yazılım, kalite, genel sistem tasarımlarında kullanılmıştır (Suh; 1984, 1990 ve
2001).
Aksiyomlar ile tasarım yaklaşımı; gereksinimleri karşılayan, hatasız ve aynı zamanda
uygulanabilir bir tasarım için; tanımlama, analiz etme ve geliştirme sistematiğidir. Müşteri
gereksinimlerini karşılayacak sistemsel bir tasarım için en iyi çözüm seçeneklerinin
bulunmasına olanak sağlamaktadır. Bu hususların temin edilmesi için ihlal edilmemesi
gereken tasarım aksiyomları oluşturulmuştur. Bu itibarla, aksiyomatik bir tasarım aşağıdaki
iki aksiyomu sağlamalıdır (Suh, 1984):
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1.
2.

Aksiyom: Bağımsızlık aksiyomu: İşlevsel gereksinimler6, birbirlerinden bağımsız
olmalıdır.
Aksiyom: Bilgi aksiyomu: Tasarım için ihtiyaç duyulacak bilgi içeriği, karmaşıklığı
artırmamak için en küçüklenmelidir.

Tasarım ilkeleri olarak da adlandırılan yukarıdaki aksiyomların ihlali sonucu oluşan ve
bir tasarım sürecinde kaçınılması gereken başlıca tasarım hataları veya zayıflıkları, iki
kategoride sınıflandırılmaktadır (Tate, 1998, s. 22-36):
1.
2.

Kavramsal zayıflıklar: Tasarım ilkelerinin ihlal edilmesinden kaynaklanan zayıflıklardır.
Operasyonel zayıflıklar: Tasarımcının kontrolü dışındaki çevresel etkenler nedeniyle
ortaya çıkan zayıflıklardır. Söz konusu etkenler, ürün veya hizmetten beklenen işlevsel
özelliklerin hedef değerlerden sapmasına neden olmakta ve operasyonel zayıflığa yol
açmaktadır.

Kavramsal zayıflıkların çözülmesi için bağımsızlık aksiyomunun sağlanması
gereklidir. Operasyonel tip tasarım zayıflıkların çözülmesi için ise, bilgi aksiyomunun ihlal
edilmemesi önem arz etmektedir. Operasyonel zayıflıklar çoğu zaman en küçüklenebilmekte,
fakat tamamen ortadan kaldırılamamaktadır. Kavramsal zayıflıklar daima operasyonel
zayıflıklara yol açarken, tersi geçerli değildir. Tasarımın işlevsel gereksinimlerinin varyansının
azaltılması, tasarımın karmaşıklığını artırma potansiyeli içeren bilgi içeriğini en küçükleyecek
ve ikinci aksiyom sağlanabilecektir (Suh, 1984).
Aksiyomlar ile tasarım süreci, Şekil 2’de görüldüğü üzere dört bilgi alanı7 arasında üç
adet haritalandırmayı8 gerektirmektedir (Tate, 1998, s. 22-36):
Şekil 2: Tasarımın Bilgi Alanları

Müşteri Haritalandırma

MÜŞTERİ
İHTİYAÇLARI

İŞLEVSEL
GEREKSİNİMLER
(FR)

Süreç Haritalandırma
{ DP } = [ B ] { PV }

TASARIM
PARAMETRELERİ
(DP)

SÜREÇ
DEĞİŞKENLERİ
(PV)

Fiziksel Haritalandırma
{ FR } = [ A ] { DP }

Kaynak: El-Haik ve Al-Aomar (2006, s. 370).

Her bilgi alanı ile sırasıyla müşteri ihtiyaçları, işlevsel gereksinimler (FR6), tasarım
parametreleri (DP9) ve süreç değişkenleri (PV10) unsurları ilişkilendirilmiştir.
İşlevsel
gereksinimler, müşteri ihtiyaçları kapsamında tasarım hedeflerini belirleyen en küçük
gereksinim kümesidir. Tasarım parametreleri ise, işlevsel gereksinimleri karşılayacak tasarım
unsurlarını barındıran kümedir.
Soldaki bir bilgi alanında belirlenmiş gereksinimlerin, bir başka ifade ile, “ne isteniyor”
sorusunun tatminkâr bir şekilde karşılanabilmesi için, “nasıl yapılabilir” sorusunu yanıtlayan
çözüm, sağdaki bilgi alanı tarafından temsil edilmektedir. Bu şekilde “ne isteniyor”
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sorusundan “nasıl yapılabilir” sorusuna gidişler, aksiyomlar ile tasarımda “haritalandırma”
olarak tanımlanmaktadır (Suh, 1990). İşlevsel ihtiyaçlar ve tasarım parametreleri arasındaki
ilişki matematiksel olarak,
{FR} = [A] {DP}
{DP} = [B] {PV}

[1]
[2]

olarak ifade edilmektedir. Burada,
{FR}
{DP}
[A]
[B]

:
:
:
:

İşlevsel gereksinimler vektörü,
Tasarım parametreleri vektörü,
Tasarımı belirleyen matris,
Süreç tasarımını belirleyen matris

olarak tanımlanmaktadır. [A] matrisindeki her Aij, {FR} vektörünün i’inci elemanı ile {DP}
vektörünün j’inci elemanı arasındaki ilişkiyi göstermektedir.
Bir tasarımın bağımsızlık aksiyomunu geçerlemesi için [A] tasarım matrisinin; ayrık11
(köşegen olmayan elemanların sıfır olduğu) veya ayrılmış12 (köşegen elemanları ve altında
kalan elemanların sıfırdan farklı olduğu) özellikleri taşıması gerekmektedir. Ayrık veya
ayrılmış tasarımlarda tüm işlevsel gereksinimler, tasarım parametreleri sıra ile izlenerek
karşılanabilir şekildedir. Bu nedenle ayrık ve ayrılmış tasarımlarda, kavramsal zayıflık söz
konusu değildir.
Diğer yandan, teknolojik veya maliyet kısıtları nedeniyle, tasarım parametrelerinin
ideal konumlanması uygulanabilir olmayabilir. Bağlı13 bir tasarım matrisinde ise gereksinim
sayısı, DP adedinden fazladır (Şekil 3). Bu durumda tasarımda, geçerlenemeyen aksiyomlar
nedeniyle kavramsal zayıflık söz konusudur (El-Haik and Al-Aomar, 2006, s. 368-370).
Şekil 3’te, örnek bir 2x2 matrisi için üç tasarım sınıfı da gösterilmektedir. Şekil 3(a)’da
ayrık tasarım resmedilmektedir. Ayrık tasarım, izlenecek yol itibariyle bağımsızlık özelliğine
sahiptir. Tasarım takımı, başlama noktası olarak 1 nolu düzeyi seçebilir ve 2 nolu düzeye ilk
önce DP1 ve sonra DP2’yi izleyerek ilerleyebilir. Aynı şekilde bağımsızlık özelliği gereği 1
nolu düzeyden 2 nolu düzeye ilk önce DP2’yi ve sonra DP1’i izleyerek de ilerleyebilir. İki yol
da denktir ve aynı sonucu vermektedir. İzlenecek yol bağımsızlığı; tasarım takımının ve
paydaşların tasarım üzerinde tam bir kontrol sağlaması anlamına gelmektedir. Aynı zamanda
FR’ler arası etkileşimler asgariye indiğinden, tasarım kalitesi ve güvenilirliği yüksektir.
Örneğin, ayrık tasarımın belirli bir düzeyinde yapılan hatalı bir FR-DP eşleşmesi aynı
düzeydeki diğer eşlemeleri etkilememektedir.
Şekil 3(b)’deki ayrılmış tasarım örneğinde bağlı olma durumu, DP’lerin uygun bir
şekilde değişimi ile çözülmüştür. Şöyle ki, ilk önce DP2, 1 nolu düzeyden 2 nolu düzeye
tatbik edilerek FR2 sağlanmakta, sonra DP1 tatbik edilerek istenilen FR1 düzeyine tam
olarak ulaşılabilmektedir. Diğer yandan, Şekil 3(c)’deki bağlı tasarım örneğinde, izlenecek yol
bağımsızlığı özelliğinin ortadan kalktığı görülmektedir. İki eksen yönünde de köşegen harici
unsurlar bulunduğundan, tasarım sorumluları tasarım kalitesini kontrol etmekte, güvenilirliğini
artırmada zorluk çekmektedir. Çünkü tasarım parametrelerindeki değişiklikler, tüm tasarımı
etkilemektedir. Bu durumda, tasarım sorumluları, kavramsal zayıflığı gidermek için FR’ler
arasında ödünleşme, tekrar tanımlama yapmak durumundadır.
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Şekil 3: Bağımsızlık Aksiyomuna Göre Tasarım Sınıflamaları
FR2
DP2

(2)

FR2

DP2

(2)
(1)

(a)

DP1

(1)

FR1

DP1

FR2
DP2

(b)

(2)

FR1

(1)
DP1

(c)

FR1

Kaynak: El-Haik ve Al-Aomar (2006, s. 371).

Tasarım zayıflığının giderilmesi için, bağlı bir tasarımının “ayrık” veya “ayrılmış” bir
tasarım hâline getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, tasarım haritalandırmanın önemli
adımlarından biri de, bağlı FR’lerin saptanmasıdır. “Bağlı” unsurlar ile ilgili farkındalık,
tasarım ekibi tarafından çözüme ulaşmak yolunda değişiklikler yapabilmek için önemli
ipuçlarının bulunması anlamına gelmektedir. Tasarım matrislerinin çözüme yönelik bir
sıralama ile elde edilmesi, zikzaklama yöntemi ile sağlanmaktadır (Şekil 4).
Şekil 4: Zikzaklama Süreci

1.
DÜZEY

1.1.
DÜZEY

FR
“Ne”

DP
“Nasıl”

FR
“Ne”

DP
“Nasıl”

Kaynak: Suh (1990).

Zikzaklama süreci, DP’lerin FR’lerin tanımlanmasından sonra seçildiği; çözümbağımsız ve tüm görüşlerin harmanlanabildiği bir tasarım ortamı sağlamaktadır. FR’ler
tanımlandığında fiziksel haritalandırmaya geçilmekte, uygun DP seçildikten sonra tekrar FR
bilgi alanına bir düzey daha ayrıntılı ayrıştırmaya14 devam edilmektedir (El-Haik ve Al-Aomar,
2006, s. 373). Suh (2001), bilgi alanları arasında zikzaklama ve ayrıştırmanın önemine işaret
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etmekte, FR’lerin tanımlanması için belirli birimler kuran ve bu birimlere ilgili sorumlulukları
devreden organizasyonların tasarım amaçlarına etkin bir şekilde ulaşmalarının güç olduğunu,
yenilikçilik ve yaratıcılık için önemli fırsatların kaçırılabildiğini belirtmektedir.
Literatürde; ürün, süreç, sistem ve yazılım alanlarında birçok aksiyomlar ile tasarım
uygulaması yer almaktadır. Araştırmacılara güçlü bir tasarım altyapısı sunan aksiyomlar ile
tasarım ilkeleri kullanılarak gerçekleştirilen çalışma sayısı yıllar itibariyle artmaktadır
(Durmuşoğlu ve Kulak, 2008):
x Kulak, Kahraman ve Cebi (2010) gerçekleştirdikleri ayrıntılı yazın taramasında, aksiyomlar
ile tasarım ilkelerini, kesin15 veya bulanık16 değerlendirme için kullanan 63 makale tespit
etmişlerdir.
x Güncel bir SCOPUS veri tabanı (Url-1) sorgusu ile 2010-2017 Eylül ayı döneminde
aksiyomlar ile tasarım üzerine yayınlanmış tüm çalışmalar ve makaleler sayısal olarak
incelenmiştir. Konu başlığı, makaleler ve bildiriler dikkate alındığında 266 adet çalışma
bulunduğu tespit edilmiştir.
4. Yalın İlkelerin Ofis Süreçlerine Uygulanması
Yalın yönetim ilkelerinin müşteri açısından katma değeri ve üretim süreçlerindeki
değer akımını ortaya çıkararak; üretim sürelerinde, hata oranlarında ve maliyetlerde yarattığı
iyileştirmeler, söz konusu ilkelerin üretim şirketlerinin ofis operasyonlarında ve aynı zamanda
hizmet sektöründe uygulanmasını mümkün kılmıştır. Yalın ilkelerin sadece üretim sahasında
değil, aynı zamanda ofis süreçlerinde kullanılmasına ilişkin ilk araştırmalardan biri, Hyer ve
Wemmerlöv’a (2002a) aittir. Hyer ve Wemmerlöv (2002a) ofis ortamında yalın yapılanmanın
başlıca faydaları arasında, daha kısa ve öngörülebilir temin süresi, daha az hata ve daha
yüksek kalite, artan iş tatmini ve azalan devamsızlık, daha doğru maliyetlendirme ve artan
verimlilik unsurlarını sıralamaktadır.
Hyer ve Wemmerlöv (2002b), işgören özelliklerinden hareketle, ofis hücrelerini dört
sınıfta incelemekte (Tablo 1), birden fazla işi yapabilecek şekilde uzmanlaşmış çok işgörenli
takım alanlarını, yalın ofis hücreleri olarak tanımlamaktadır.
Tablo 1: Ofis Hücre Sınıflandırması

Ofis Hücre
Sınıflandırması

İşgörenler Aynı
Yerde Değil

İşgörenler Aynı
Yerde

Tek İşgören

Uygulanabilir değil

Vaka İşgören

Çok İşgören

Sanal Ofis Hücresi

Ofis Hücresi

Kaynak: Hyer ve Wemmerlöv (2002b, s. 584).

Hyer ve Wemmerlöv (2002b), literatürde yalın ofis süreçleri ile ilgili ilk metodolojik
yaklaşımlardan birini, ofis hücre tasarımı için 8 adımlık bir süreç önererek sunmaktadır (Şekil
5):
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Şekil 5: Ofis Hücre Tasarım Süreci

Başla

1.ADIM
Hedef Bilgi Akışını ve Başarı
Kıstaslarını Belirle
2.ADIM
Mevcut Sistemi ve Performansını
İncele

Süreci gözden geçir, ek bilgi topla

E
3.ADIM
Benzerlik ve hacim verileri incelendiğinde
bilgi akışları ve süreçleri, ofis hücre
için aday mı?

H

Süreç ailesinin işlerlik
kazanabileceği daha büyük
veya küçük bir küme var mı?

H

E
4.ADIM
Seçilen süreci, katma değer içeriği için analiz et

5.ADIM
Süreç akışını oluştur
6.ADIM
Kaynak ihtiyacını değerlendir.
Alan, ekipman ve kadro planları yarat

H

TAMAM?

E
7.ADIM
Altyapı sorunlarını çöz

H

TAMAM?

E
8.ADIM
Uygula

Sürekli iyileştirme

Kaynak: Hyer ve Wemmerlöv (2002b, s. 594-598).

Diğer bir çalışmada, Swank (2003), finansal bir kuruluşun operasyonlarını sekteye
uğratacak bir etki yaratmadan, tüm iş süreçlerinin yer aldığı model bir hücrede tasarlayarak
yalın ilkelerin uygulanmasına ve kurumda yaygınlaştırılmasına örnek vermektedir.
Hyer ve Brown (2003), herhangi bir performans başarısızlığı nedeniyle tekrar klasik
fonksiyonel yapıya dönülmemesi için hücrelerin üç temel tasarım kıstasını; (a) mekân, (b)
zaman ve (c) bilgi akışı bağlantılarını sağlaması gerektiğini belirtmektedir. Mekân
bağlantısının sağlanması için hücre kaynaklarının birbirine yakın yerleştirilmesi
gerekmektedir. Zaman bağlantısı, yerleşim ve akışın hücrede işin kolay ve hızlı bir şekilde
akmasına izin vermesi ile, bilgi bağlantısı ise işgörenlerin birbirlerini kolaylıkla görmeleri,
konuşabilmeleri, geri besleme ve problem çözümünde işbirliğinin kolaylaştırılması ile
sağlanabilmektedir. Hyer ve Brown (2003), inceledikleri başarılı hücre uygulamalarında,
devamlılık için önemli unsurlar olarak; (a) işgören katılımı, (b) sürekli iyileştirme, (c) esnek
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tasarım, (d) destekleyici altyapı (insan kaynakları, planlama, bilgi sistemleri) ve (e) uygun
ölçme-değerlendirme başlıklarını sıralamaktadır.
Bir diğer çalışmada; Brown, Schmitt, Schonberger ve Dennis (2004), proje bazlı
çalışılan ofis alanlarında yalın ilkelerin uygulanma örneklerini incelemişlerdir. Araştırmacılar,
proje bazlı çalışan birçok kuruluşta, yüksek düzeyde karmaşık süreçler için dahi, yalın
ilkelerin hayata geçirilebileceğini, söz konusu kuruluşların varyans yaratan ve artıran
durumları fark edip, bunları çözecek önlemleri alarak yalın süreç seviyesine ulaşabildiğini
bildirmektedir.
Allway ve Corbett (2002) hizmet sektöründeki başarılı yalın uygulama örneklerini
inceledikleri çalışmalarında, hizmet sektöründeki firmaların yalın performansı ölçmek için
klasik ve muhasebesel performans ölçütlerinin kullanımı yerine, yalın ilkeler ile korelasyonu
yüksek anahtar göstergelerin kullanımını önermişlerdir. Örneğin bankacılık ve sigorta
sektöründe; “toplam varlıklar, müşteri sayısı, işlem adetleri, hizmet seviyesi anlaşmalarına
uygunluk, ortalama işlem süreleri, ortalama maliyet” gibi göstergeler yerine “ortalama temin
süresi, ortalama temin süresi standart sapması, şubelerden iletilen sürece uygun işlem oranı,
müşteri şikâyetleri, ilk başvuruda sorun çözme oranları, işlem adımlarındaki hata oranları”
gibi göstergeler önerilmektedir.
Diğer çalışmalarda; Åhlström (2004), yalın ilkelerin hizmet sektörüne
uygulanabileceğini, fakat hizmet sektörünün süreçlerinin farklı özelliklerinin dikkate alınması
gerektiğini anlatmaktadır.
Cuatrecasas (2004), yalın
üretim felsefesinin otel türü
işletmelerde uygulanabilmesi için operasyon verimliliğini öne çıkaran bir yöntem
önermektedir. Durmuşoğlu ve Kulak (2008), ofis ortamında gerçekleşen operasyonlar için
aksiyomlar ile tasarım ilkelerini kullanan bir metodoloji önermektedir. Bu çalışmada, ofis
hücreleri tasarlanmakta, katma değer yaratmayan işlemlerin analizi ile ofis operasyonları
iyileştirilerek temin sürelerinin düşürülmesi hedeflenmektedir. Araştırmacılar, ofis hücresi
oluşturmak için işgörenleri bir araya getirmenin makinaları yan yana getirmekten daha zor
olduğunu özellikle belirtmektedirler. Durmuşoğlu ve Kulak (2008), aksiyomlar ile tasarım
ilkelerini kullanarak ofis hücresi oluşturmak için,
x
x
x
x

Proje takım lideri ve takım üyelerinin belirlenmesi,
İşgören katılımının sağlanması,
Mevcut durumun analizi (değer akışı haritalandırma),
Ofis hücrelerine dönüşüm stratejisinin belirlenmesi

adımlarını izlemektedir. İlgili adımların gerçekleştirilmesinden sonra Durmuşoğlu ve Kulak
(2008), fiziksel haritalandırma adımına FR ve DP’lerin zikzaklama süreci ile devam
etmektedir.
Piercy ve Rich (2009), yalın ilkeler ile iyileştirme imkânlarını pazarlama süreçleri için
değerlendirmiş, yüksek kalite ve düşük maliyet sonuçlarına ulaştıklarını bildirmişlerdir. Song,
Tan ve Baranek (2009), hizmet sektörü için uygun yalın teknikleri incelemektedirler. Sabur ve
Simatupang (2015), yalın üretim ilkelerini değer akımı haritalandırması yöntemini kullanarak
bir sağlık sektörü firmasının ofis operasyonlarında uygulamışlardır.
Literatür araştırmaları incelendiğinde yalın ilkelerin, üretim süreçlerine olduğu gibi ofis
süreçlerine de uygulandığı görülmektedir:
x

Vignesh, Suresh ve Aramvalarthan (2016), 1999-2015 yılları arasında hizmet sektörü
ofis ortamında gerçekleştirilmiş 51 adet çalışmayı incelemişlerdir.

x

Leite ve Vieira (2015), çalışmalarında hizmet sektöründe gerçekleştirilen 23 makale
tespit etmişlerdir.

x

Güncel bir SCOPUS veri tabanı (Url-1) sorgusu ile 2017 Eylül ayı itibariyle hizmet
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sektörü veya ofis ortamında yalın süreçlerin uygulanması üzerine yayınlanmış makaleler
sayısal olarak incelenmiştir. Konu başlığı, makaleler ve bildiriler dikkate alındığında 134
adet çalışma bulunduğu saptanmıştır.
5. Bankacılık Operasyonları için Yalın Süreçler
Bankacılıkta, küresel boyutta artan ticari işlem hacmi ve finansal piyasaların gelişmesi
neticesinde, özellikle son yıllarda müşteri tabanı, ürün çeşitliliği, bilanço büyüklükleri ve uyum
sağlanacak mevzuat hacmi açısından hızlı bir artış kaydedilmiştir. Bu gelişmeler karşısında
bankaların operasyonel süreçlerinin çeşitliliği, derinliği, işlem hacmi ve bilgi teknolojileri
ihtiyacı da doğrudan etkilenmiştir. Resmi denetim kuruluşları tarafından, bankaların sermaye
yeterliliği hesaplamalarında operasyonel riske de yer verilmesi, operasyonel riskin
hesaplanmasında ramak hata ve gerçekleşen kayıp verilerine dayanan ileri yöntemlerin
önerilmesi, tüm bu gelişmelerin etkisine bir diğer örnektir.
Verimlilik, hız ve düşük maliyet hedefleri ile bankacılıkta süreçlerin iyileştirilmesi
çalışmalarının başlatılması kesinlikle yeni bir olgu değildir. Diğer yandan, üretim sektöründe
olduğu gibi, yalın ilkeler ile birlikte operasyonların bir maliyet unsuru olmaktan ziyade
müşteriye katma değer yaratan bir aktif olarak ele alınması; müşteri deneyiminin ve
tatmininin çok önemli olduğu hizmet, finans ve dolayısıyla bankacılık için de kayda değer bir
potansiyel ve fırsat anlamına gelmektedir.
Diğer yandan, Bankacılık veya finans sektörü özelinde gerçekleştirilen metodolojik
yalın çalışmaların sayısı fazla değildir:
x Vashishth, Chakraborty ve Antony (2017), yazın taraması yaptıkları çalışmalarında
finansal sektör özelinde yalın tekniklerin kullanıldığı 30 çalışma tespit etmişlerdir.
x Güncel bir SCOPUS veri tabanı (Url-1) yardımı ile 2017 Eylül ayı itibari ile Bankacılık ve
finans alanında yalın süreçler üzerine yayınlanmış tüm çalışmalar sayısal olarak
incelenmiştir. Konu başlığı, özet, anahtar sözcükler ve tüm yayınlar dikkate alındığında 73
adet çalışma tespit edilmektedir.
Tespit edilen bu çalışmalar arasından; tematik bilgi veren yayınlar, sektör haberleri,
satıcı bilgilendirme çalışmaları ayrıldığında öne çıkan çalışma sayısı 9’a düşmektedir. Söz
konusu çalışmaların içeriği özetle şu şekildedir:
x Erdem ve Aksoy (2009), bir banka şubesinde bekleme ve işlem sürelerini azaltmak için
yalın iş geliştirme çalışması gerçekleştirmişlerdir.
x Portioli-Staudacher (2010), İtalya finans sektöründeki 7 kurum ile anket yöntemiyle
gerçekleştiği çalışmasında, yalın tekniklerin yüksek hacimli ve standart arka ofis
süreçlerinde kullanıldığı sonucuna ulaşmıştır.
x Bortolotti, Romano ve Nicoletti (2010) ampirik çalışmalarında, finansal kurumlarda
süreçler yalınlaştırılmadan otomasyona geçilmesinin beklenen etkinliği sağlamadığını, iş
akışını yavaşlattığını ve hata sayılarını artırdığını ortaya koymaktadırlar.
x Wang ve Chen (2010), bir Tayvan bankasında gerçekleştirilen mevduat hesaplarının
açılma süresinin kısaltılması projesinde, PUKÖ (planla – uygula - kontrol et - önlem al)
döngüsü ve FMEA (failure mode and effects analysis - hata türleri ve etkileri analizi)
kullanarak yalın süreçlerin uygulamasını incelemişlerdir.
x Ndaita, Gachie ve Kiveu (2015) bir Kenya bankasındaki çalışmalarında, yalın teknikler ile
ortalama işlem sürelerinin düşürülmesini anlatmışlardır.
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x Gong ve Janssen (2015), bir Hollanda bankasında yaptıkları incelemede yalın iş
geliştirme çalışmalarının risk ve faydaları ile risklere karşı alınabilecek önlemleri
incelemişlerdir. Araştırmacılar klasik ve yalın yapıların ikisinde de adreslenmesi gereken
riskleri sırasıyla (a) kısa vadeli bakış açısı, (b) izole çalışma ortamı, (c) uzmanlık eksikliği,
(d) düşük kalite, (e) standartlaştırma yapılamaması, (f) geçmişe çıpa, (g) ayrıntılı planlama
yapılmaması ve (h) denetim süreçlerinin zorluğu olarak belirlemişlerdir.
x Sunder (2016a) yalın ilkelerin Hindistan’da bireysel bir bankada nasıl uygulanabileceğine
dair bir örnek vermiş, süreçlerde hata ve red oranlarını düşürmek için 6 sigma yöntemleri
kullanan ve PUKÖ döngüsünü temel alan bir metodoloji önermiştir. Sunder (2016b) diğer
bir çalışmasında, Bankaların yalın süreç projelerinde uygun paydaş yönetiminin nasıl
olması gerektiğini incelemiştir.
x Li, Field ve Davis (2017), bölgesel bir ABD bankasının ön ve arka ofis yalın tasarımlarını,
aynı ve ayrı yerde yerleşim alternatifleriyle simülasyon yöntemi ile modellemişlerdir.
Literatür incelendiğinde Bankaların ofis alanlarında gerçekleştirilen çeşitli çalışmalar
tespit edilmektedir. Bundan hareketle izleyen bölümde, Bankaların operasyonel süreçlerinin
konumlandığı merkezi operasyon birimlerinde yalın süreçlerin uygulanmasına dair yöntemsel
bir çerçeve sunulacaktır.
6. Yöntemsel Çerçeve - Operasyon Merkezleri Yalın Süreçler
Bu bölümde Bankacılık merkezi operasyonları kapsamında yalın ilkelerin ofis
ortamına uygulanması sürecinde takip edilebilecek, karar sürecini destekleyecek ve
performans yönünden izlenebilecek bir yöntemsel çerçeve önerisi yapılmaktadır.
Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, bu şekilde yöntemsel bir çerçevenin; (a) merkezi
operasyon süreçlerinin sistematik ve metodik bir şekilde değerlendirilmesine olanak
sağlayacağı, (b) yalın süreçlerin ve operasyon ortaklığının tasarımı için ölçeklenebilir,
tekrarlanabilir ve takip edilebilir aksiyomatik bir yapı sunacağı (c) uygulamacılara takım bazlı
çok ölçütlü bir karar destek sistemi sağlayacağı değerlendirilmektedir. Önerilen yöntem akış
diyagramı Şekil 6’da sunulmaktadır. Ayrıca, yöntemsel çerçevenin izleyen bölümde
ayrıntılanacak olan özdeğerlendirme bilgi alanı unsuru, Şekil 6’da kesik çizgili alan ile
belirtilmiştir.
Akış diyagramında görüleceği üzere, yöntemsel çerçeve özdeğerlendirme bilgi alanı
ile başlamaktadır. Çerçevenin ve özdeğerlendirme unsurunun ilk ve en önemli adımı;
aksiyomlar ile tasarım ilkeleri kullanılarak yalın süreçleri oluşturma amacına uygun bir şekilde
etkin bir tasarım geliştirilmesidir. Bu adımda, merkezi operasyonun mevcut yapısı
değerlendirilmekte, yeni yapı için hangi gereksinimlerin hangi tasarım parametreleri ile
karşılanarak gerçekleştirileceği ortaya konulmaktadır.
Aksiyomlar ile tasarımda ortaya konulacak gereksinimlerin kurumun (a) stratejik
hedefleri, (b) çalışanların kariyer yönetimi ve ücretlendirme politikası, (c) kurum içindeki
hizmet seviyesi anlaşmaları, (d) şube memnuniyeti, (e) merkezi operasyonların mevcut yalın
ve operasyonel olgunluğu ile yakından ilişkili olması beklenmektedir. Önerilen yöntemsel
çerçeve kapsamında, aksiyomlar ile tasarım işlem adımının, bir operasyon merkezinde
uygulanmış 1. düzey tasarım matrisi Şekil 6’da verilmektedir. Tasarım parametreleri, daha
önce gelen işlevsel gereksinimler ile güçlü bir ilişki olmaksızın geliştirilmiş ve sıralanmıştır.
Bu itibarla tasarım matrisinin, bağımsızlık aksiyomuna uygun bir şekilde ayrılmış bir matris
olması sağlanmaktadır.
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Şekil 6: Yöntemsel akış diyagramı

Çalışma kapsamına
alınacak merkezi
operasyon süreçlerinin
tanımlanması

Aksiyomlar ile
tasarım

Yönetici Desteği

Süreçlerin temin süresi
ve varyansları;
eşdeğer katsayılarının
hesaplanması

Çok ölçütlü takım karar
verme teknikleri ile öneri,
fırsat ve risklerin
değerlendirilmesi

Yönetici Desteği

Operasyon ortaklığı için
eğitim çizelgelemesi
yapılması ve eğitimlerin
gerçekleştirimesi

Operasyon ortaklığı

Süreçlerdeki katma
değer oranlarının
belirlenmesi

Temin süresi, varyans,
ortaklık, kapasite, maliyet
oranlarının ölçümü

Süreçlerde takımların
oluşturulması, değer
akımı analizlerinin, iş
geliştirme çalışmalarının
başlaması

İyileşme
?

Geliştirilen süreçlerin
işletilmesi

Temin süresi, varyans,
ortaklık, kapasite, maliyet
oranlarının ölçümü

H

E

H
İyileşme
?

E

Sonuçların yorumlanması ve diğer süreçlere
yaygınlaştırma

Merkezi operasyon süreçlerinin incelenip temin süresi ve varyans değerlerinin;
eşdeğer katsayıları ve katma değer oranlarının belirlenmesi, özdeğerlendirme bilgi alanı ile
ilişkili olan diğer işlem adımlarıdır. Yöntemsel çerçevenin devamında, süreçlerde işgören
takımları oluşturulmaktadır. Yalın çalışmaların bizzat işi yapan çalışanlar tarafından
gerçekleştirebilmesi; takım içinde değer akımı analizlerinin ve iş geliştirme çalışmalarının
başlayabilmesi için planlama yapılmaktadır. İş geliştirme çalışmalarında önerilerin, fırsatların
ve risklerin takım çalışması ile sistematik bir şekilde değerlendirilebilmesi için çok ölçütlü
karar verme tekniklerinden yararlanılması öngörülmektedir. Çok ölçütlü karar verme
yöntemlerine örnek olarak beyin fırtınası, Delphi tekniği, TOPSIS17, analitik hiyerarşi yöntemi
ve analitik ağ süreci verilebilir.

112

Bankacılar Dergisi

Şekil 7: Merkezi Operasyon - Aksiyomlar ile Tasarım Ayrıştırma Süreci ve Tasarım
Matrisi

FR1:Merkezi operasyon
performansını artırma ve
geliştirme

ܺ ͳͳܴܨ
ܺ = ʹͳܴܨ
͵ͳܴܨ
ܺ
ͳܴܨͶ
ܺ

ܺ
ܺ
ܺ

ܺ
ܺ

ͳͳܲܦ
* ʹͳܲܦ
͵ͳܲܦ
ͳܲܦͶ
ܺ

DP1:Yalın
dönüşüm

FR11: Süreçleri,
ürünleri, projeleri
sahiplendir

FR12: Operasyon
ortaklığı dönüşümünü
sağla

FR13: Dönüşüm
sürecinde yalınlığı
artıracak düzeni sağla

FR14: Hedeflerden
sapmaları en aza indir

DP11: Süreç, ürün,
proje sahipliğinin
(yöneticilerin)
belirlenmesi

DP12: Takımların
oluşturulması, iş başı
eğitimlerin
planlanması

DP13: İş geliştirme

DP14: Merkezi operasyon
anahtar göstergeleri ve
eşdeğer yapısı

Yöntemsel çerçevenin bir diğer akış yönünde, operasyon ortaklığı için takım
üyelerinin yetkinliklerinin artırılması, bu amaçla gerekli teorik ve işbaşı eğitimlerin
çizelgelenmesi gerçekleştirilmektedir. Gerek eşdeğer temelli operasyon ortaklığı, gerek ise
yalın süreç iş geliştirme çalışmaları sonucunda merkezi operasyon performans
parametrelerinde iyileşme olup olmadığı değerlendirilmektedir. Temin süresi ve varyansı;
ortaklık, kapasite, maliyet, memnuniyet oranlarının ölçümü ve sağlanan iyileşmenin yönetici
desteği ile değerlendirilmesi ile birlikte, yöntemsel çerçevenin ilgili adımları uyarınca
yaygınlaştırma veya gerekli ise yeniden planlama bir süreç hâlinde işletilmeye devam
edilmektedir.
7. Özdeğerlendirme - Operasyon Merkezleri Yalın Süreçler
Özdeğerlendirme, en temel anlamıyla, belirli bir standart veya uygulama usulü
çerçevesinde, bir kurumun ortaya koyduğu sonuçların ve sağlanan etkinliğin, kapsamlı ve
sistematik bir değerlendirmesidir (International Organization for Standardization [ISO], 2009;
Türk Standardları Enstitüsü [TSE], 2011).
Bir önceki bölümde yöntemsel çerçevede atıf yapılan ve Şekil 6’da kesikli çizgiler ile
tanımlanan özdeğerlendirme bilgi alanı; aksiyomlar ile tasarım ile ortaya konulan hedeflerin
değerlendirilmesi ve uygun eylem planları ile desteklenmesi için önem arz etmektedir. Bu
itibarla, Tablo 2’de Bankaların merkezi operasyon süreçlerindeki yalın çalışmalar için, süreci,
müşteriden başlayarak inceleyen, anahtar performans göstergeleri temelinde geliştirilmiş bir
özdeğerlendirme önerisi sunulmaktadır:

113

Dr. Doğan Şengül

Tablo 2: Özdeğerlendirme - Operasyon Merkezleri Yalın Süreçler Analizi I

Şube /
Merkezi Operasyon
Parametreler / Anahtar
Göstergeler
Süreç1

Şube

Şube

Merkezi
Operasyon

Merkezi
Operasyon

Merkezi
Operasyon

Merkezi
Operasyon

Şube

Merkezi
Operasyon

Temin
Süresi

Temin
Süresi
Varyansı

Temin
Süresi

Temin
Süresi
Varyansı

Memnuniyet
Oranları

İade,
Yeniden
İşlem,
Hata
Oranları

Hedefler
ve
Eylem
Planları

Hedefler
ve
Eylem
Planları

Süreç2
…..
Süreçn
Toplam ve Ortalama

Tablo 2’de sunulan söz konusu özdeğerlendirme ile mevcut durumun analizi
sağlanmaktadır. Söz konusu tablo ile, yürütülecek yalın çalışmaların merkezileştirilmiş
süreçler bazında; temin süresi, varyans, memnuniyet verileri ile süreçteki katma değerin
analizi için önem arz eden oranlar (iade, yeniden işleme, hata) yardımıyla takip edilmesi
öngörülmektedir. Burada özellikle vurgulanması gereken husus; işlem süresinin işlem
maliyetleri ile doğru, varyansın ise süreçteki katma değer oranı ile ters orantılı olmasıdır. Bu
nedenle; kontrol, raporlama, eksik bilgi ve belge nedeniyle yeniden işleme gibi adımların
yoğun olduğu Bankacılık operasyonlarında, uygulamacılara yalın iş geliştirme çalışmalarında
süreçteki katma değer oranını raporlarken veya sunarken, işlem süresi ile yetinmeyip
varyans verisinin gelişimine de özellikle öncelik vermeleri önerilmektedir. İşlem süresinin
azalması fakat varyansın artması, sık karşılaşılan ve kaçınılması gereken bir durumdur.
Tablo 3: Özdeğerlendirme - Operasyon Merkezleri Yalın Süreçler Analizi II
Merkezi
Operasyon
Parametreleri / Anahtar
Göstergeleri

Katma
Değerli
Üretim

Diğer
Üretim

Toplam
Üretim

Katma
Değerli
Kapasite
Kullanım

Toplam
Kapasite
Kullanım

Maliyet

Operasyon
Ortaklığı
Oranı

Hedefler

Eylem
Planları

Süreç1
Süreç2
…..
Süreçn
Toplam ve Ortalama

Tablo 3’te sunulan özdeğerlendirme ile merkezileşmiş süreçler kapsamında mevcut
durumun üretim, katma değer, kapasite ve maliyet yönünden analizi sağlanmaktadır. Katma
değerli üretimin, her bir kurumun yalınlık tanımı, hedef ve olgunluğuna göre değişebilse de,
doğrudan işgörenler tarafından gerçekleştirilen ve kontrol, onay, tekrar işleme, raporlama ve
yönetsel etkinlik içermeyen; diğer yandan her zaman artırılması arzu edilen üretim unsurları
olduğu özellikle vurgulanmaktadır. Merkezi operasyon süreçlerinde üretimin, şube
kanallarında satışı ve operasyonu yapılan ürün ve hizmetler çerçevesinde tanımlanması,
katma değer yaratmayan işlem adımlarının tespiti için önerilmektedir.
Farklı süreçlerdeki parametre ve anahtar göstergelerin bütünsel bir bakış açısıyla
incelenebilmesi için, eşdeğer kavramının kullanılması önerilmektedir. Eşdeğer, bir üretim
birimidir. Farklı ürün ve süreçlerdeki işlem adetleri (örneğin; 100 EFT, 50 çek ve 20 veri
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girişi), standart zaman etüdü süreleri (örneğin; sıra ile 2, 4, 3 dk.) ve en sık karşılaşılan işlem
süresi (örneğin 2 dk.) üzerinden eşdeğere çevrilmektedir ((100*2+50*4+20*3)/2=230
eşdeğer). Bu şekilde standart üretim süreleri üzerinden; farklı ürün ve hizmet süreçlerinin;
temin süresi, varyans, verimlilik, maliyet, kapasite, üretim ve iyileştirme analizlerinin toplu
şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olabilmektedir.
Özdeğerlendirme çerçevesinde sunulan, bir diğer yalın araç önerisi de operasyon
ortaklığıdır. Operasyon merkezlerinde koşan süreçler genellikle, çoğu zaman birbirinden
bağımsız birim ve hatlarda gerçekleştirilmekte, her bir süreç kendi işgören gücü ve uzmanlığı
ile hizmet seviyesi anlaşmalarındaki hedeflere ulaşmaya çalışmaktadır. Bu durum kapasite
boşlukları, mükerrer işlemler, işlem saatinin kaçırılması, fazla mesai, azalan iş tatmini gibi
sorunlara yol açabilmektedir. Operasyon ortaklığı ile, merkezi operasyonda fonksiyonel
yapılanmadan takımlar bazında yapılanmaya geçilmekte ve en basit anlamda yoğunluk
yaşanan bir süreçteki işlemlerin başarı ile zamanında bitirilebilmesi için yetkin tüm takımlar,
ilgili sürece işgören kaynağı sağlamaktadır.
Operasyonel taleplerin, şubelerden merkezi operasyona ulaşma şiddeti ve sıklığı her
bir süreç için farklıdır. Operasyon ortaklığı ile, kapasite boşluğunun ve dolayısıyla maliyetlerin
azaltılması için süreçlerin öğrenilebilir ve tekrarlanabilir parçalara bölünmesi ve çalışanların
çok işlevliliğinin (yetenek matrisinin) artırılarak günlük, haftalık, aylık işlem hacmi ve çeşitliliği
değişikliklerine, en hızlı çevikliğin gösterilebilmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla, süreçlerdeki
operasyon ortaklığının oranının artırılmasına da odaklanılmalıdır. Burada önemle üzerinde
durulması gereken hususlar; (a) işgörenlerin uygun şekilde tasarlanmış ve çizelgelenmiş
eğitim planları ile yetkinliklerin artırılması (b) israf, plansızlık, fazla yük-stres, iş dengesizliği,
katma değersiz iş yaratacak yönetim tarzlarından imtina edilmesi ile (c) problem çözümünde
ve iş geliştirmede işgörenlere öncelik verilmesidir.
8. Sonuç
Çalışmamızda; yalın ilkeler, aksiyomlar ile tasarım, yalın ilkelerin ofis ortamında
uygulanması, yalın ilkelerin bankacılık süreçlerinde uygulanması ile ilgili literatürde tespit
edilen çalışmalar incelenmiş ve aksiyonlar ile tasarım ışığında yalın yönetim sistemi
kapsamında gerçekleştirilebilecek yöntemsel bir çerçeve sunulmuştur. İlgili çerçevenin,
Bankalarımızda müşteri ihtiyaçlarına karşılık verebilecek yalın, katma değerli, iade ve hata
oranları düşük süreçlerin tasarlanması ve uygun eylem planlarının gerçekleştirebilmesi için
etkin ve ölçeklenebilir yöntemler sunarak uygulamacılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Gereksinim ve tasarım parametrelerinin; öneri, fırsat ile risklerin belirlenmesi ve
değerlendirmesi adımlarında, işgören takımları temelli çok ölçütlü karar verme yöntemlerinin
çalışan katılımını sağlayarak başka bir teknikle yeri doldurulamayacak şekilde iş
geliştirilmesine olanak sağladığı özellikle vurgulanmaktadır. Bu kapsamda, yalın takımlarda
uygulanabilecek çok ölçütlü karar verme yöntemlerinin irdelenmesi, ek araştırma konuları ve
potansiyel çalışmalar olarak önerilmektedir. Ayrıca, Türkiye Bankalar Birliği başta olmak
üzere, ilgili meslek kuruluşları bünyesinde uygulamacı katılımı ile oluşturulacak bir çalışma
grubunun, aksiyomlar ile tasarım ve yalın tekniklerin uygulanması ile ilgili sektörel
terminolojinin oluşturulmasına, bilgi ve deneyim paylaşımına imkân sağlayacağı
değerlendirilmektedir.
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İng. Feasible.
İng. Lean. Çalışmada “yalın yönetim”, “yalın üretim”, “yalın ilkeler” ve “yalın süreçler” kavramları
birbiri yerine geçebilir şekilde kullanılmaktadır. Literatürde de “lean” terimi; “yönetim, üretim, süreç,
metot, teknik” gibi farklı tanımlamalardan ziyade, tek başına kullanılmaktadır.
3
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4
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5
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7
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8
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9
İng. Design Parameters.
10
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11
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12
İng. Decoupled.
13
İng. Coupled.
14
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15
İng. Crisp.
16
İng. Fuzzy.
17
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Ticaret Hukuku Kapsamında Banka Yönetim
Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğunun Analizi
Mustafa Yavuz*
Öz
Bankalar, yönetim kurulu tarafından idare edilir ve temsil olunur. Kanunlarda ve esas
sözleşmede, yönetim kurulu için sonuçları itibariyle önemli görev ve yetkiler öngörülmüş, buna mukabil
söz konusu görev ve yetkilerin ihlal edilmesi halinde ise bunların hukuki sorumluluğuna gidilebilmesine
ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu esas itibariyle Türk
Ticaret Kanununa göre belirlenmektedir. Yönetim kurulu üyeleri, kanundan ve esas sözleşmeden
doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde bankaya, ortaklarına ve alacaklılarına karşı
verdikleri zarardan sorumludur. Hukuki sorumlulukla karşı karşıya kalmamak için yönetim kurulunun,
sorumluluk doğuran fiilleri, dava koşullarını, sorumluluğu ortadan kaldıran halleri bilmeleri ve
çalışmalarında bu hususları göz önünde bulundurmaları önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Banka, Anonim Şirket, Yönetim Kurulu, Hukuki Sorumluluk, Kusur, Zarar,
Farklılaştırılmış Teselsül.
JEL Sınıflandırması: K22, K29 K40.
Analysis of Legal Responsibility of the Members of the Bank Board of Directors Within
the Scope of Commercial Law
Abstract
Banks shall be managed and represented by the board of directors. In laws and the articles of
association, important duties and powers are foreseen for the board of directors in terms of results, in
case of the violation of the duties and powers related to this, the legal arrangements have been made
for their legal responsibility. The legal responsibility of the members of the board of directors is
determined in accordance with the Turkish Commercial Code. If the members of the board of directors
violate wrongfully their obligations arising from the law and the articles of association, they shall be
liable to the bank, the shareholders and the creditors of the bank for the losses they cause. In order
not to be confronted with legal responsibilities, it is important for the board of directors to take into
consideration the facts that cause responsibility, the circumstances of the cases, the circumstances
which remove the responsibility from them
Keywords: Bank, Joint Stock Company, Board Of Directors, Civil Liability, Fault, Damages,
Differentiated Solidarity.
JEL Classification: K22, K29 K40.

1. Giriş
Bankaların temel işlevi, mevduat veya katılım fonu adı altında topladıkları tutarları,
kredi kullandırmak suretiyle yatırımcılara aktarmak ve bu şekilde reel sektörün ihtiyaç
duyduğu fon transferini gerçekleştirmektir. Bu açıdan ekonomik hayatta son derece önemli
bir rol üstlenen bankalar, ülke ekonomisini etkileme imkânına sahip önemli mali kuruluşlardır.
Bankalarda yönetim ve temsil yetkisi banka yönetim kuruluna aittir. Bunun yanında yönetim
kurulunun, bankanın amaçlarının ve izleyeceği politikaların belirlenmesi, banka bünyesinde
çeşitli komitelerin oluşturulması, kredi açılması, kredilerin ve yapılan plasmanların
*
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gözetilmesi, denetim sisteminin oluşturulması, bankanın iş hacminin geliştirilmesi, banka
faaliyetlerinin ve performansının gözden geçirilmesi gibi önemli görevleri de bulunmaktadır
(Akgüç, 2007, s.312-320; Doğan, 2009, s.1). Banka yönetim kurulu üyelerinin sahip oldukları
üstün yetkiler ve ifa ettikleri görevler dikkate alındığında, bunların hukuka aykırı işlemleri
açısından hukuki sorumluluklarının doğru şekilde tespiti ve zararların tazmini büyük önem arz
etmektedir.
Ülkemizde faaliyet gösteren bankalar için deyim yerindeyse anayasa niteliği taşıyan
5411 sayılı Bankacılık Kanununun1 (BankK) özel hüküm niteliğindeki 110. maddesi2 hariç
anılan Kanunda, banka yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğuna ilişkin bir düzenleme
yer almamaktadır. Bu durumda, bankaların anonim şirket şeklinde kurulmasının zorunlu
olması ve anılan Kanunun 2/III. maddesindeki “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde
genel hükümler tatbik olunur.” hükmü mucibince, banka yönetim kurulu üyelerinin hukuki
sorumluluğuna ilişkin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa3 (TTK) müracaat etmek
gerekmektedir (Reisoğlu, 2007, s.88). Zira anonim şirketler de dâhil olmak üzere ticaret
şirketlerine ilişkin hükümler mezkûr Kanunda düzenlenmiştir. Bu çerçevede, TTK’nın anonim
şirket yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğunu düzenleyen hükümleri banka yönetim
kurulu üyeleri için de geçerlidir. TTK’nın 330. maddesinde de, “Özel kanunlara tabi anonim
şirketlere, özel hükümler dışında bu kısım hükümleri uygulanır.” denilmek suretiyle, BankK’da
yer almayan hususlarda TTK hükümlerinin uygulanacağı ayrıca vurgulanmıştır. Dolayısıyla,
anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğunu düzenleyen TTK’nın 549 ilâ
561. maddeleri, banka yönetim kurulu üyeleri hakkında da tatbik olunacaktır.
Bu çalışmada, TTK bağlamında banka yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu
tüm yönleriyle analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Çalışmanın bütünlüğü ve özelliği
açısından ve ayrıca ayrı bir çalışmanın konusunu oluşturması bakımından bu makalede,
banka yönetim kurulunun BankK kapsamındaki sorumluluğuna değinilmemiştir. Ayrıca,
yönetim kurulu üyelerinin kanunlarda öngörülen cezai sorumlulukları kapsam dışı bırakılmış,
tüm boyutlarıyla hukuki sorumluluk üzerinde yoğunlaşılmıştır.
2. Bankalarda Yönetim Kurulu
Daimi, kanuni ve zorunlu bir kurul organ olan yönetim kurulu, uygulamada bankaların
en önemli karar organıdır. Banka fonlarının güvenli şekilde kullanılışı, bankanın varlığını
sürdürmesi, bankanın verimliliği ve karlılığı büyük ölçüde yönetim kurulunun aldığı kararlara
ve izlediği politikalara bağlıdır (Akgüç, 2007, s.311). Bankaların yönetim kurulları genel
müdür dâhil beş kişiden az olamaz. Kuruluşta esas sözleşme ile atanan, daha sonraki
dönemlerde ise genel kurul tarafından seçilen banka yönetim kurulu üyelerinin, TTK’da
anonim şirket yönetim kurulu üyeleri için aranan nitelikleri haiz olması şarttır. Buna ilaveten
söz konusu üyeler, BankK ile belirlenmiş bir takım özel nitelikleri de taşımaları
gerekmektedir.4 Ayrıca banka yönetim kurulu üyeleri, seçilmeleri veya atanmalarından sonra
yerel ticaret mahkemesi huzurunda yemin etmedikçe göreve başlayamazlar. Belirtelim ki
(Can, 2016, s.50), TTK’ya göre bir engel bulunmamakla birlikte, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurulunun aldığı karar uyarınca tüzel kişiler bankalarda yönetim kuruluna
seçilemezler.
3. Hukuki Sorumluluğun Genel Esasları
Hukuki sorumluluk, meydana gelen zarardan kimin sorumlu olduğunu gösteren ve bu
amaçla zarar görenin zarar verene karşı zararının giderilmesini talep hakkını düzenleyen
normlar bütünü olarak tanımlanabilir (Güney, 2008, s.29). Başka bir ifadeyle hukuki
sorumluluk, ilke olarak üstlenilen görevin gereği gibi yerine getirilmemesinin, imzalanan
sözleşmeden doğan yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmemesinin (müeyyidesi) yaptırımıdır
(Kaplan, 2006, s.4).
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Bankalarda sorumluluk esasen banka tüzel kişiliğine aittir. Buna bağlı olarak yönetim
kurulu üyelerinin görevlerini yaptıkları sırada, üçüncü kişilere karşı işledikleri haksız fiilden
banka tüzel kişiliği sorumludur. Ancak bankanın, yönetim kurulu üyelerine karşı rücu hakkı
mevcuttur. Nitekim TTK’nın 371/V. maddesinde, temsile veya yönetime yetkili olanların,
görevlerini yaptıkları sırada işledikleri haksız fiillerden şirketin sorumlu olduğu, şirketin rücu
hakkının ise saklı olduğu ifade edilmiştir.
Bununla birlikte banka yönetim kurulunun kusurlu olarak kanun ve esas sözleşmede
öngörülen görevlerini yerine getirmediği ve bundan dolayı bir zararın oluşması halinde
yönetim kurulunun hukuki sorumluluğu gündeme gelecektir. Yönetim kurulu üyeleri, sorumlu
oldukları hallerde verdikleri zararı bütün malvarlıkları ile tazmin borcu altına girerler ve bu
sorumluluk sınırsız ve şahsidir. Ancak, yönetim kurulu üyesinin sorumluluğundan
bahsedebilmek için her şeyden önce sorumluluk yönetim kurulu üyelerine isnat
edilebilmelidir.TTK hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğunun,
“genel sorumluluk” ve “özel sorumluluk halleri” olmak üzere iki ana başlık altında incelenmesi
uygun olacaktır.
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Hukuki Sorumluluğu
Yönetim kurulu üyelerinin genel hukuki sorumluluğu TTK’nın 553. maddesinde
düzenlenmiş olup, bu maddenin birinci fıkrasında “Kurucular, yönetim kurulu üyeleri,
yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini
kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket
alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar.” denilmektedir. Anılan hüküm
gereğince sorumluluğun konusunu, sayılan kişilerin (yönetim kurulu üyelerinin) kanundan ve
esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal etmesi ve bundan dolayı şirketin
zarara uğraması oluşturmaktadır. Mezkûr hükümde, “Kanundan ve esas sözleşmeden doğan
yükümlülüklerin ihlali” denilmek suretiyle, yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu doğuran
sebepler somut bir şekilde ifade edilmiştir. Buradan hareketle genel sorumluluğun unsurları
aşağıda açıklanmıştır.
4.1. Kanundan ve Esas Sözleşmeden Doğan Yükümlülüklerin İhlali
TTK’nın 553. maddesi kapsamında “yükümlülük”, yönetim kurulunun bir görevi
ve/veya yetkisi çerçevesinde, kanunda veya esas sözleşmede öngörülen hususlardaki
yapma ve yapmama zorunluluklarını ifade etmektedir. Söz konusu maddeye göre
sorumluluğun doğabilmesi için yükümlülüğün kanundan veya esas sözleşmeden
kaynaklanması gerekmektedir. İdari düzenleme ile getirilen yükümlülükler, kanuni bir
dayanağa sahip değilse bu kapsamda yer almaz.
Sorumluluğun tespiti bakımından “yükümlülük ihlali” kavramının ve sınırlarının tespit
edilmesi önem arz etmektedir. Yukarıda yer verilen açıklama kapsamında yükümlülük özelliği
gösteren görev ve yetkiler, anonim şirketi ve dolayısıyla bankayı, ortaklarını ve alacaklıları
korumaya yönelik olanlardır (Koşut, 2012, s.690). Bu anlamda TTK’da düzenlenen
yükümlülükler şu şekilde belirlenebilir: Özen ve bağlılık yükümlülüğünün (görevlerin tedbirli
bir yöneticinin özeniyle yerine getirilmesi ve bankanın menfaatlerini dürüstlük kurallarına
uyarak gözetmek yükümlülüğünün) ihlal edilmesi, yönetim kurulu üyelerinin bankayı temsil ve
idareyle yükümlü olmalarından dolayı bu görevlerini gereği gibi yerine getirmemeleri, yönetim
kurulu üyelerinin TTK md. 375’te belirtilen devredilemez ve vazgeçilmez görevleri yerine
getirmemeleri, yönetim kurulu üyelerinin rekabet etmeme yükümlülüğünü ihlal etmeleri,
yönetim kurulu üyelerinin müzakerelere katılma yasağına aykırı davranmaları, bankanın
işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan ve yükümlülük kapsamında bulunan
her çeşit iş ve işlemlerin ihlal edilmesidir (Bilgili, Demirkapı, 2013, s.593).
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4.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Gözetim Yükümlülüğü
Yönetim kurulu üyelerinin, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden
ayrı olarak gözetim yükümlülüğü de ayrıca ele alınmalıdır. Genel kabul, yönetim kurulu
üyelerinin gözetim yükümlülüğünün bulunduğu yönündedir. Zira TTK md. 375’te yönetim
kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri özel olarak düzenlenmiş ve
bunlar arasında, ‘yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç
yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst
gözetimi’ de sayılmıştır. Bunun yanında, bir önceki bölümde belirtildiği üzere, yönetim kurulu
üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişiler, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine
getirmek ve bankanın menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü
altındadır (TTK md. 369). Ancak, bu hükümlerden hareketle, yönetim kurulu üyeleri için
mutlak bir gözetim yükümlülüğünün öngörüldüğü sonucuna ulaşılamaz. Öyle ki, 553/III.
maddede, “Hiç kimse kontrolü dışında kalan, kanuna veya esas sözleşmeye aykırılıklar veya
yolsuzluklar sebebiyle sorumlu tutulamaz; bu sorumlu olmama durumu gözetim ve özen
yükümü gerekçe gösterilerek geçersiz kılınamaz.” denilmek suretiyle, salt gözetim
yükümlülüğü gerekçe gösterilerek her durumda yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna
gidilmesinin önü kapatılmıştır.
İlgili maddenin gerekçesinde de bu düzenlemenin; yönetim kurulunun, organsal işlevi
ister kanuna göre devredilmiş olsun, ister organın kendisinde kalsın üyelerin gözetim
yükümlerini tanıdığı, ancak bu yükümün kontrol dışında kalan olgu ve konularda
bulunmadığını hükme bağladığı, bu hükmün yönetim ile görevli kişilerin bu arada yönetim
kurulu üyelerinin uygun nedensellik bağının veya kusurlarının yokluğu halinde, soyut bir
gözetim (nezaret) görevi anlayışına dayanılarak sorumlu tutulmalarına engel olmak amacıyla
öngörüldüğü, çünkü uygulamada yönetim kurulu üyelerinin insan takatinin üstünde bir
gözetim anlayışıyla şirketteki (bankadaki) her türlü kanuna veya esas sözleşmeye aykırılıktan
sorumlu tutuldukları gözlemlendiği ifade edilmiştir.5 O halde, gözetim sorumluluğu bahane
edilerek her durumda banka yönetim kurulu üyelerinin genel sorumluluğuna gidilmesi hem
kanuna hem de hukuka aykırı olacaktır.
4.3. Yetki Devri Halinde Sorumluluk
Anonim şirketlerde ve özellikle bankalarda, yönetim kurulunun kendisine yüklenen
bütün görevleri bizzat yerine getirmesi çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Bu durum,
daha çok küçük şirket tipleri için uygun bir çalışma yöntemidir. Dolayısıyla bankalarda
yönetim ve temsil yetkisi, yönetim kurulu üyelerinin bazılarına ya da dışarıdan veya banka
içinden üçüncü kişilere devredilerek banka işlerinin uzman kişilerce yerine getirilmesi
sağlanmaktadır (Sevim, 2016, s.107).
Peki, yetki devri halinde, yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu ne olacaktır?
Hemen belirtelim ki TTK, yetkilerin devredilmesi halinde de yönetim kurulu üyelerinin
sorumluluğuna bazı muafiyetler getirmiştir. Bu çerçevede, 553. maddenin üçüncü fıkrasında,
kanundan veya esas sözleşmeden doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak,
başkasına devreden organlar veya kişilerin, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde
makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hali hariç, bu kişilerin fiil ve
kararlarından sorumlu olmayacağı belirtilmiştir. Bu düzenlemeyle, kanuna uygun olmak
koşuluyla görev ve yetkilerinden bir kısmını veya tamamını uzmanlaşma kapsamında
devreden banka yönetim kurulu üyelerinin kural olarak sorumluluklarına gidilememesi
öngörülmüştür. Buna karşılık sorumluluk, yetki devri yapılan kişilere (yönetim kurulu
üyelerine ve/veya üçüncü kişilere) ait olmakta ve devir yapan yönetim kurulu üyeleri bu
sorumluluğun dışında kalmaktadır. TTK, BankK ve diğer kanunların izin verdiği tüm devirler,
bu düzenlemenin kapsamı içerisindedir. Dolayısıyla, banka yönetim kurulu, BankK’nın 51/II.
maddesi kapsamında kredi açma yetkisini kredi komitesine veya genel müdürlüğe
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devretmesi halinde bu hususa ilişkin sorumluluğu da devretmiş olmaktadır. Görüldüğü üzere,
görev ve yetkilerini devreden banka yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu oldukça
sınırlandırılmıştır.
Yetki devri halinde sorumlu olmamanın istisnası ise görev ve yetkileri devralan
kişilerin seçiminde makul derecede özen gösterilmemesi halidir. Dolayısıyla, görev ve yetki
devri yapılmış olsa da yönetim kurulu üyeleri, yetki devri yapılan kişilerin seçiminde makul
derecede özen göstermekle yükümlüdür. Bu özenin gösterilmemesi halinde ise, görev veya
yetki devredilen kişilerin fiil ve kararlarından yönetim kurulu üyeleri de sorumlu olacaktır
(Yavuz, Ekim 2013, 78).
TTK’da düzenlenen devredilebilecek görev ve yetkiler yönetim ve temsile ilişkindir.
Bahse konu devirlere ilişkin usul ve esaslar da adı geçen Kanunun 367. ve 370.
maddelerinde düzenlenmiştir.
4.3.1. Yönetim Yetkisinin Devri Halinde Sorumluluk
Yönetimde esnekliği sağlamak üzere Kanunun 367. maddesinde yapılan
düzenlemeye göre; yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, hazırlayacağı
bir iç yönerge kapsamında yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu
üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkili kılınabilir. Bu iç yönergede 6 bankanın
yönetimi düzenlenir; bunun için gerekli olan görevler tanımlanır ve özellikle kimin kime bağlı
ve bilgi sunmakla yükümlü olduğu belirlenir. Devredilmediği takdirde ise yönetim, yönetim
kurulunun tüm üyelerine aittir. Yönetimin bu anlamda devri, organsal işlevin (fonksiyonun)
devridir.
Yönetimin devri için esas sözleşmede hüküm bulunması ve devrin iç yönerge ile
yapılması şarttır. Yetki devrinin esas sözleşmede hüküm olmadan veya iç yönerge
hazırlanmadan ya da iç yönergeye aykırı yapılması yahut yönetim kurulunun devredilemez
yetkilerinin devredilmiş olması halinde yapılan devir işlemleri geçersizdir. Yetki devri geçersiz
olduğunda ise sorumluluk açısından devir işlemi hiç yapılmamış sayılır ve geçersiz bir
şekilde devredilen yetkilerin kullanılmasından dolayı bütün yönetim kurulu üyelerinin hukuki
sorumluluğu devam eder (Doğan, 2010, s.260).
4.3.2. Temsil Yetkisinin Devri Halinde Sorumluluk
TTK’da devredilebilen yönetim hakkını tamamlamak amacıyla temsil yetkisinin devri
de öngörülmüştür. Bu bağlamda, anılan Kanunun 370/II. maddesinde; yönetim kurulunun,
temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere
devredebileceği, ancak en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması gerektiği
ifade edilmiştir. Ancak aynı Kanunun bir sonraki maddesinde, temsil yetkisinin
sınırlandırılmasının, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmeyeceği; ancak,
temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte
kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerli olduğu hükme bağlanmıştır. O
halde, belirtilen esaslar çerçevesinde yapılan temsil yetkisinin devri, devredenin
sorumluluğunu ortadan kaldıracaktır.
Bununla beraber, TTK’nın 371. maddesine 6552 sayılı Kanunla7 temsil yetkisini miktar
bakımından sınırlandıran ve yetki devrinde bulunan yönetim kurulunun sorumluluğunu
devam ettiren yedinci fıkra olarak yeni bir hüküm eklenmiştir. Bu fıkrada, yönetim kurulunun,
temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete (bankaya) hizmet akdi ile bağlı
olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabileceği, bu
kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulunun
müteselsilen sorumlu olduğu belirtilmiştir. Ancak, TTK’nın temsil yetkisine ve hukuki
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sorumluluğa ilişkin temel düzenlemelerine aykırı olduğu ve farklılaştırılmış teselsül ilkesinden
sapıldığı gerekçesiyle bu düzenleme öğretide oldukça eleştirilmektedir (Güney,
arslanlibilimarsivi.com; Özdamar, 2014, 163).
5. Yönetim Kurulu Üyeleri İçin TTK’da Öngörülen Özel Sorumluluk Halleri
TTK’da yönetim kurulu üyeleri hakkında genel hukuki sorumluktan ayrı olarak, bazı
özel sorumluluk halleri de öngörülmüştür. Öyle ki, bu özel sorumluluk hallerinden bazılarının
ihlali adli yaptırıma da bağlanmıştır. Kanunda düzenlenen özel sorumluluk halleri aşağıda ele
alınmıştır.
5.1. Belge ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması
Bankanın kuruluşu, sermayesinin artırılması ve azaltılması ile birleşme, bölünme gibi
işlemlerle ilgili belgelerin, taahhütlerin, beyanların ve garantilerin yanlış, hileli, sahte, gerçeğe
aykırı olmasından, gerçeğin saklanmış bulunmasından ve diğer kanuna aykırılıklardan doğan
zararlardan, belgeleri düzenleyenler veya beyanları yapanlar ile kusurlarının varlığı halinde
bunlara katılanlar sorumludur (TTK md. 549). Düzenleyenler için kusursuz, katılanlar
bakımından kusurlu sorumluluk geçerlidir.
İlgili hükümdeki sorumluluğun niteliği, sorumlu olan kişinin sıfatına göre farklılık arz
eder. Kurucu, yönetim kurulu üyesi, şirket çalışanı gibi bankayla sözleşmesel ilişkisi olan
kişilerin sorumluluğu da sözleşmesel sorumluluktur. Sorumlu üçüncü kişi konumundaysa
haksız fiil sorumluluğu söz konusu olur.
5.2. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin Bilinmesi
Anonim şirketlerde sermaye belirli ve önceden tespit edilmiş olmalıdır. Ayrıca, bu
şirketlerde tek borç ilkesi geçerli olduğundan, her ortağın yalnızca taahhüt ettiği sermaye
tutarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Alacaklılar, alacaklarının temini için yalnızca
şirketin malvarlığına başvurabildikleri için şirket sermayesinin ve aktiflerinin korunması büyük
önem taşımaktadır (Sevim, 2016, s.102). İşte bu nedenle Kanunun 550. maddesinde,
“Sermaye tamamıyla taahhüt olunmamış veya karşılığı kanun veya esas sözleşme hükümleri
gereğince ödenmemişken, taahhüt edilmiş veya ödenmiş gibi gösterenler ile kusurlu olmaları
şartıyla, şirket yetkilileri, bu payları üstlenmiş kabul edilirler ve payların karşılıkları ile zararı
faiziyle birlikte müteselsilen öderler. Sermaye taahhüdünde bulunanların ödeme yeterliliğinin
bulunmadığını bilen ve buna onay verenler, söz konusu borcun ödenmemesinden doğan
zarardan sorumludurlar.” hükmüne yer verilmiştir. Mezkûr hüküm, sermayenin korunması
ilkesinin bir uygulaması olarak, bir önceki bölümde “belgelerin ve beyanların kanuna aykırı
olması” özel sorumluluk halinin tamamlayıcısıdır. Yapılan düzenleme kapsamında, kusurlu
olmaları şartıyla banka yetkilisi olarak yönetim kurulu üyeleri, bu payları üstlenmekle yükümlü
ve zararın varlığı halinde de bu zarardan müteselsilen sorumludurlar.
5.3. Ayni Sermayeye veya Devralınacak İşletme ve Ayınlara Değer Biçilmesinde
Yolsuzluk Yapılması
TTK md. 551’de, ayni sermayenin veya devralınacak işletme ile ayınların
değerlemesinde emsaline oranla yüksek fiyat biçenlerin, işletme ve aynın niteliğini veya
durumunu farklı gösterenlerin ya da başka bir şekilde yolsuzluk yapanların, bundan doğan
zarardan sorumlu olacağı ifade edilmiştir. Aynî sermayeye emsaline nazaran yüksek fiyat
biçilmiş olması sorumluluk sebebidir. Ayrıca, işletme veya aynın niteliğinin veya durumunun
farklı gösterilmesi sorumluluk doğurur (Dinç, 2016, s.167). Düzenleme kusur esasına dayalı
olup, aktif dava ehliyeti bankaya, ortaklara ve bankanın iflası halinde alacaklılara aittir.
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5.4. Banka Kurmak veya Bankanın Sermayesini Artırmak Amacıyla Yahut
Vaadiyle Her Türlü Yoldan Çağrıda Bulunularak Halktan Para Toplanması
6335 sayılı Kanunla8 yeniden düzenlenen TTK’nın 552. maddesine göre Sermaye
Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir şirket kurmak veya şirketin sermayesini
artırmak amacıyla yahut vaadiyle halka her türlü yoldan çağrıda bulunularak para toplanması
yasaktır. Söz konusu yasak, bankalar için de geçerlidir. O halde, ilgili mevzuat hükümleri
dışında, kanuna aykırı olarak halktan para toplayan veya bu yönde girişimde bulunanlar hem
hukuki hem de cezai9 sorumlulukla karşı karşıya kalacaktır. Hükmün uygulanabilmesi için
paranın toplanmış olması şart değildir.
Bu sorumlulukta davalı somut olayın özelliklerine göre belirlenir. Bu çerçevede, şirket
kurmak ve mevcut olan bir şirketin/bankanın sermayesini artırmak amacıyla halktan para
toplayanlar, bu fiilden haberdar olanlar, şirket/banka yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve
girişimcileri davalı sıfatına sahip olabilir (Karahan, Koşut, 2012, s.746). Ancak belirtelim ki,
banka yönetim kurulu olarak sorumluluğun doğması, bir banka kurmaktan ziyade, bankanın
sermayesini artırmak amacıyla veya vaadiyle halktan para toplanması halinde söz konusu
olacaktır. Zira henüz banka kurulmadan ortada doğal olarak yönetim kurulu da olmayacaktır.
5.5. Genel Kurul Kararları Aleyhine Kötü Niyetle İptal veya Butlan Davası
Açılması
Genel kurul kararlarının iptali veya butlanı için ortaklar dışında, banka yönetim kurulu
ve kararların yerine getirilmesi kişisel sorumluluğuna sebep olacaksa yönetim kurulu
üyelerinden her biri de dava açma hakkına sahiptir. Yönetim kurulu üyeleri bireysel olarak
kötü niyetle dava açmış ise şirketin uğramış olduğu zarardan şahsen sorumludur. Nitekim
TTK md. 451’de genel kurul kararlarına karşı, kötü niyetle iptal veya butlan davası açılması
halinde, davacıların bu sebeple şirketin uğradığı zararlardan müteselsilen sorumlu olacağı
hükme bağlanmıştır.
5.6. Birleşme ve Bölünmede İlgililerin Zarara Uğratılması
Birleşme veya bölünme işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış bulunan banka
yönetim kurulu üyeleri dâhil bütün kişiler bankalara, ortaklara ve alacaklılara karşı kusurları
ile verdikleri zararlardan sorumludur (TTK md. 193/I).
5.7. Hâkim Şirket ve Bağlı Şirket Arasındaki Hâkimiyetin Hukuka Aykırı
Kullanılması
TTK’nın hukukumuzda ilk defa düzenlediği konulardan biri de, hâkim şirket-bağlı
şirket ilişkileridir. Hâkim şirketin, hâkimiyetini bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde kullanması
yasaktır. Bunun istisnası, kaybın, o faaliyet yılı içinde fiilen denkleştirilmesi veya kaybın nasıl
ve ne zaman denkleştirileceği belirtilmek suretiyle en geç o faaliyet yılı sonuna kadar, bağlı
şirkete denk değerde bir istem hakkı tanınmasıdır (TTK md. 202). Denkleştirme, faaliyet yılı
içinde fiilen yerine getirilmez veya süresi içinde denk bir istem hakkı tanınmazsa, bağlı
şirketin her ortağı, eğer hâkim şirket banka statüsünde ise bundan ve onun kayba sebep olan
yönetim kurulu üyelerinden, bankanın zararını tazmin etmelerini isteyebilecektir. Diğer
taraftan kayba sebebiyet veren işlemin, aynı veya benzer koşullar altında, şirket menfaatlerini
dürüstlük kuralına uygun olarak gözeten ve tedbirli bir yöneticinin özeniyle hareket eden,
bağımsız bir şirketin yöneticileri tarafından da yapılabileceği veya yapılmasından
kaçınılabileceğinin ispatı halinde tazminata hükmedilmeyecektir. Bununla beraber bahsi
geçen davaların kötü niyetle açılması halinde davalı, uğradığı zararın müteselsilen tazmin
edilmesini ve mahkemeye teminat yatırılmasını davacılardan isteyebilecektir.
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6. Sorumluluk Davasının Koşulları
Bankalarda yönetim kurulu üyeleri hakkında hukuki sorumluluk davası açılabilmesi
için gereken şartlar aşağıda incelenmiştir.
6.1. Zarar
Sorumluluk hukukunun temel amacı, gerçekleşen zararı karşılamak, denkleştirmektir.
Bu nedenle zarar, tazminat borcunun en önemli unsurunu teşkil eder. Banka zararı, banka
aktiflerindeki fiili bir azalma veya umulan kardan eksilme şeklinde ortaya çıkar. Sorumluluğa
gidilebilmesi için zararın oluşması şarttır.
Banka yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunun müeyyidesi tazminattır. Yönetim
kurulu üyelerinin bankaya verdiği zarar, diğer üyelerle birlikte değil de, kişisel eylem ve
kararları ile tek başına vermiş oldukları bir zarar ise bu durumda müteselsilen değil, tek
başlarına sorumlu olacaklardır. Dolayısıyla, hukuki sorumluluğa ilişkin açılacak bir davada
mahkeme, öncelikle bir zararın bulunup bulunmadığını, zarar mevcut ise bunun “birlikte
verilen zarar” mı, yoksa “tek başına verilen zarar” mı olduğunu açıklığa kavuşturacak; zararın
oluşmasında sorumluluğu bulunmadığı tespit edilen yönetim kurulu üyeleri hakkında davayı
reddedecektir.
6.2. Kusur
Hukuki sorumlulukta kusur, sorumluluğun kurucu unsurudur. Dolayısıyla, banka
yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna gidilebilmesi için kusurun varlığı şarttır. Eğer ki,
yönetim kurulu üyeleri kusurlu olarak hareket etmemişse sorumluluklarına da gidilemez. Bu
bağlamda, bankanın sadece zarara uğramış olması, yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu
için tek başına yeterli değildir. Kusur ise bir kişinin bilerek veya dikkatsizce hukuka aykırı bir
fiili işlemesi ve bundan dolayı zarara sebebiyet vermesidir. Kusur, kasıt veya ihmalden
oluşmakla birlikte TTK’da, sadece “kusur”dan bahsedilmiştir. Bu durumda kusurun kast veya
ihmal sonucu meydana gelmiş olması önem arz etmemektedir.
TTK’nın ilk halinde yönetim kurulunun sorumluluğuna ilişkin “kusur karinesi” kabul
edilmişken, 6335 sayılı Kanunla bu konuda değişikliğe gidilerek, 553/I. maddedeki
“kusurlarının bulunmadığını ispatlamadıkça” ibaresi madde metninden çıkartılmış ve aynı
maddeye “kusurlarıyla” ibaresi eklenmiştir. Yapılan bu değişiklik ile, anonim şirket yönetim
kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğuna ilişkin kusur karinesi kaldırılarak “kusurlu sorumluluk”
ilkesi benimsenmiştir. Bunun sonucu olarak, banka yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava
açacakların, aynı zamanda bunların kusurlu hareket ettiklerini ortaya koyması gerekmektedir.
Zarara sebep olan işlem ya da eylemin yönetim kurulu üyesinin kusurundan kaynaklandığını
ispat yükü ise davacıya aittir (Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, 2014, s.389).
TTK’da kusurun ispat şekline ilişkin herhangi düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu
kapsamda, davacılar 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu10 (HMK) hükümleri
çerçevesinde ispata dair her türlü delili süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak
mahkemeye sunabilir. Davacılar ispatını; belge, senet, ticari defter, yemin, tanık, bilirkişi
incelemesi, keşif, uzman görüşü yöntemlerinden biri ya da birden fazlası ile yapabilir.
Bununla birlikte, kanunen zorunlu olmasa da, yönetim kurulu üyeleri, ispat yükünü taşıyan
davacının iddiasının doğru olmadığı hakkında mahkemeye delil sunabilir. Ancak karşı ispat
faaliyeti için delil sunan yönetim kurulu üyeleri, ispat yükünü üzerine almış sayılmaz (HMK
md. 191).
TTK’da yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu belirlenirken dikkate alınan ve kusurun
tespitinde önemli bir role sahip olan “basiretli iş adamı” ölçütü bırakılmış yerine “tedbirli
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yönetici” ölçütü getirilmiştir. Yönetim kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişiler,
görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük
kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadır. Tedbirli yönetici ölçüsü, yönetim kurulu
üyesinin kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak “işadamı kararı” verebileceğini kabul
etmekte ve riskin bundan doğduğu hallerde üyenin sorumlu tutulmaması esasına
dayanmaktadır.
Kanunun 557/II. maddesinde davacının, hâkimin aynı davada her bir davalının
tazminat borcunu belirlemesini isteyebileceği belirtilmiştir. Bir hukuki sorumluluk davasında
hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun
ağırlığını göz önüne alarak belirleyecektir. Dolayısıyla, sorumlu tutulacak kimselerin kusur
oranları ayrı ayrı tespit edilecektir. Bu durum, aşağıda açıklanacağı üzere farklılaştırılmış
teselsülün bir sonucudur. Getirilen düzenlemenin uygulamasında, zorluklarla karşılaşılması
muhtemel olsa da, bu sistem hakkaniyet esasına dayanan ve profesyonel yöneticiyi koruyan
bir hukuk düzenini beraberinde getirmektedir.
6.3. Hukuka Aykırılık
Hukuki sorumluluk davalarının genel şartlarından biri de hukuka aykırılıktır. Hukuka
aykırılık, TTK’nın 553/I. maddesinde “kanundan ve esas sözleşmeden doğan
yükümlülüklerini ihlal ettikleri” şeklinde ifade edilmiştir. O halde, yönetim kurulu üyelerinin
sorumluluğuna gidilebilmesi için TTK’da veya başka bir kanunda ya da esas sözleşmede
belirtilen yükümlülüklerinden en az birini ihlal etmesi gerekmektedir.
6.4. İlliyet Bağı
İlliyet bağı sorumluluğun temel şartlarından biri olup, gerek sözleşmeden doğan
sorumlulukta, gerekse sözleşme dışı sorumlulukta illiyet bağının varlığı mutlak surette
aranmaktadır (Eren, 1975, s.50). Banka yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğundan söz
edebilmek için zarar ile hukuka aykırı hareket arasında “uygun illiyet bağı”nın olması gerekir.
Uygun illiyet bağı, hayat tecrübelerine göre, bir fiilin, olayların normal akışında meydana
getirebileceği zararlarla olan mantıki illiyet bağı olarak tanımlanabilir (Oğuzman, Öz, 2009,
s.502). Başka bir deyişle illiyet bağı, zarar ile kusur arasındaki nedensellik bağını ifade
etmektedir. Bir başka deyişle, ortaya çıkan zarar, sorumluluğa neden olan kusurlu
davranıştan kaynaklanmalıdır. Bu çerçevede, yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna
gidilebilmesi için kanuna veya esas sözleşmeye aykırı davranış sonucunda zararın meydana
gelmiş olması ve bu eylem ile zarar arasında uygun illiyet bağının bulunması gerekir. Aksi
takdirde, yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu doğmuş olmaz.
7. Sorumluluk Davasının İcrasındaki Özellikler
7.1. Yönetim Kurulu Üyeleri Aleyhine Sorumluluk Davası Açmaya Yetkili Olanlar
Bankanın uğramış olduğu zararın sorumlulardan talep edilebilmesi, bir başka deyişle
aktif dava ehliyeti her şeyden önce doğrudan zarar gören banka tüzel kişiliğine aittir. Ancak,
bankanın dava açmada ihmalkârlığı veya sorumluların bankaya hâkim olmaları sebebiyle
davanın banka tarafından açılmaması ihtimaline karşın kanun koyucu dava açma hakkını
banka yanında ortaklara da tanımıştır. Zira banka malvarlığını azaltan her eylem payları
oranında ortakları da etkilemektedir. 6762 sayılı mülga Türk Ticaret Kanununun 11 (ETTK)
309. maddesinin aksine, banka alacaklısına bu hak tanınmamıştır. Alacaklı 556. madde
uyarınca ancak bankanın iflâsı halinde, tazminatın bankaya ödenmesini talep hakkını haizdir.
Bu açıklamalar bağlamında, yönetim kurulu üyeleri hakkında sorumluluk davası açma yetkisi
tanınanlar aşağıda irdelenmiştir.
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7.1.1. Banka Tüzel Kişiliği
Banka yönetim kurulu üyeleri, kanundan ve esas sözleşmeden doğan
yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, bankaya, ortaklarına ve alacaklılarına
karşı verdikleri zarardan sorumlu olmalarının bir sonucu olarak banka tüzel kişiliği, yönetim
kurulu üyeleri hakkında sorumluluk davası açma hakkına sahiptir. Zira TTK’nın 555/I.
maddesinde “Şirketin uğradığı zararın tazminini, şirket ve her bir pay sahibi isteyebilir.”
hükmüne yer verilmek suretiyle bu husus özellikle belirtilmiştir.
Peki, bankanın yönetim kurulu üyeleri aleyhine sorumluluk davası açabilmesi için
genel kurulun bu yönde bir karar alması gerekli midir? ETTK’nın 341. maddesinde genel
kurulun yönetim kurulu üyeleri hakkında dava açılmasına karar verirse yahut dava
açılmamasına karar verilip de esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahipleri
dava açılması reyinde bulunursa, şirketin bu karar veya talep tarihinden itibaren bir ay içinde
dava açmaya mecbur olduğu, bu sürenin geçirilmesiyle dava hakkının düşmeyeceği hükme
bağlanmıştı. Ancak bahsi geçen hüküm TTK’ya alınmamış ve böyle önemli bir konuda kanun
koyucu sessiz kalmıştır. Fakat belirtmek gerekir ki, bu hususta sadece TTK’da (md. 479/III-a)
oyda imtiyazın kullanılamayacağı genel kurul kararları arasında “sorumluluk davası
açılması”na yer verilmiştir.
Konunun çözümlenebilmesi bakımından TTK’nın yürürlüğe girdiği tarihten sonra
belirtilen konuda Yüksek Yargının verdiği kararlara bakmak faydalı olacaktır. Yargıtay’ın
konuya ilişkin verdiği kararlarda ise; “TTK hükümleri arasında mülga TTK’nın 341. maddesi
gibi açık bir düzenleme olmamakla birlikte, 6102 sayılı TTK’nın 479/III-a maddesindeki
düzenleme karşısında anonim şirket yöneticileri hakkında sorumluluk davası açılabilmesi için
şirket genel kurulunda karar alınmasının gerekli olduğuna” hükmedilmiştir.12 Bu durum
karşısında, her ne kadar, TTK’da açıkça düzenlenmemişse de banka tarafından açılacak
hukuki sorumluluk davalarında genel kurulun karar alması gerekmektedir (Altaş, 2017,
s.157). Ancak, ETTK’nın yürürlükte olduğu dönemden farklı olarak, genel kurulun olumsuz
kararına rağmen azlık oluşturan ortaklar dava açılması yönünde oy kullansalar dahi, TTK’da
azlığa böyle bir hak tanınmadığı için azlık kararıyla sorumluluk davası açılması mümkün
olamayacaktır.
Bunun yanında Pulaşlı, İsviçre hukukunda şirketin/bankanın, kendi yönetim kurulu
üyelerine karşı sorumluluk davası açılıp açılmamasına, şirketin/bankanın ödeme gücünün
mevcut olması halinde ilke olarak yönetim kurulunun karar verdiğini (İBK md. 717/I), ancak
tüm yönetim kurulu üyelerine dava açılması söz konusu ise genel kurulun karar vermesi
gerektiğini (İBK md. 703 ve 693/III), söz konusu hükümler uyarınca genel kuruldaki
oylamada, oy hakkındaki imtiyazların ortadan kalktığını ve etkisizleştiğini, iflas sorumluluk
kararının da ikinci alacaklılar genel kurul toplantısında alındığı (İsv. SchKG md. 253/II) ifade
etmektedir (Pulaşlı, 2013, s.579).
Diğer taraftan, Yüksek Yargının istikrar kazanmış içtihatlarına göre genel kurul kararı
alınmaksızın sorumluluk davası açılması halinde mahkeme, başvuruyu doğrudan
reddetmemekte, söz konusu eksikliğin giderilmesi için davacıya uygun süre vererek dava
şartına ilişkin eksikliğin giderilmesini istemektedir. Verilen sürenin sonunda genel kurul
kararının alınmaması halinde ise davayı reddetmektedir.
7.1.2. Bankanın Ortakları
Bankanın kurucuları, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, denetçileri ve tasfiye
memurlarının kusurlu hareketleriyle şirkete verdikleri zarardan dolayı bunlar hakkında, banka
tüzel kişiliği yanında, bankanın her bir ortağı da hukuki sorumluluk davası açma hakkını
haizdir.
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Genel olarak, şirketi doğrudan doğruya verilen zarar, ortaklar açısından dolaylı
zarar/dolayısıyla zarar niteliğindedir. Esas itibariyle zarara uğrayan banka olmakla birlikte,
bankanın malvarlığını azaltan veya onun değerini düşüren her işlem veya fiil, bankanın yanı
sıra ortaklara da zarar verir. Bu halde bankanın zarar gördüğü her durumda ortakların da
kural olarak dolaylı bir şekilde zarar gördüğü kabul edilir. Doğrudan zarara uğrayan bankanın
malvarlığındaki zarar ortadan kalktığında, ortağın dolayısıyla zararı da ortadan kalkar.
Ortakların dolayısıyla uğradığı zararlara; ‘yöneticilerin yetkilerini kötüye kullanmaları ve kötü
idareleri, gerçek olmayan kar dağıtımı, spekülatif kredilerin kullanılması ve gereksiz yatırımlar
sonucu pay senetlerinin değerinin düşmesi, tasfiye artığı veya kâr payının azalması’ gibi
örnekler verilebilir.
Dolayısıyla zarar bakımından ortakların açacağı davanın usul ve esasları, “bankanın
faaliyette bulunmasına” ve “iflas halinde olmasına” bağlı olarak farklılık göstermektedir.
Ortaklar tarafından sorumluluk davası, banka faaliyetlerine devam ediyorsa TTK’nın 555.
maddesine13, iflas halinde ise aynı Kanunun 556. maddesine14 göre açılır. Bu çerçevede,
bankanın faaliyetlerine devam ettiği hallerde bankanın uğradığı zararın tazminini, banka
yanında her bir ortak da isteyebilir. Pay oranı ne olursa olsun gerçek veya tüzel kişi her ortak
bu hakka sahiptir. Ortağın açtığı davayı, hukuki ve maddi sebepler haklı gösterdiği takdirde
mahkeme, dava giderleriyle avukatlık ücretini, bu giderler davalıya yükletilemediği hallerde,
davacı ortaklarla şirket arasında, hakkaniyete göre paylaştırır. Zarara uğrayan bankanın iflası
halinde ise tazminatın bankaya ödenmesini isteme hakkını banka alacaklılarıyla birlikte
banka ortakları da sahiptir. Ancak, ortakların istemleri önce iflas idaresince ileri sürülür. İflas
idaresi bu davayı açmadığı takdirde, her ortak söz konusu davayı ikame edebilir. Her iki
durumda da ortaklar; tazminatın kendilerine verilmesini talep edemezler, dava sonunda
hükmolunacak tazminatın ancak bankaya ödenmesini isteyebilirler (TTK md. 555/I, 556/I).
Öte yandan, banka ortakları, dolaylı zarardan ayrı olarak yönetim kurulu üyelerinin
kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal etmeleri nedeniyle
doğrudan zarara da uğrayabilir (TTK md. 553/I). Bu durumda ortaklar, banka tüzel kişiliği gibi
doğrudan zararının tazmini için dava açabilir. Doğrudan zararda hukuka aykırılık, doğrudan
ortağın malvarlığına yönelmiş, zarar doğrudan o malvarlığında vücut bulmuştur. Bir ortağın
doğrudan zararının, banka ile ilgisi yoktur; ortağın doğrudan zararı bankanın zararından
bağımsızdır. Ortakların, doğrudan zararları nedeniyle dava açabilmesi, hukukun genel
ilkelerinin bir gereğidir. Ortaklar tarafından doğrudan zarar nedeniyle açılan dava, bankaya
yöneltilir ve talep edilen tazminat doğrudan zarar görmüş olan davacı ortağa ödenir
(Tekinalp, 2013, s.390).
7.1.3. Bankanın Alacaklıları
TTK, bankanın uğradığı zararlar nedeniyle banka tüzel kişiliği ve ortaklar yanında
alacaklılara da dava hakkı tanımıştır. Ancak, bankanın faaliyette olduğu dönemde aktif dava
ehliyeti sadece banka ve ortaklarına ait olup, ETTK’dan farklı olarak belirtilen dönemde
alacaklılara dava açma hakkı verilmemiştir. Alacaklılar ise ancak bankanın iflası halinde,
TTK’nın 556. maddesi uyarınca tazminatın bankaya ödenmesini talep hakkını haizdir. Başka
bir anlatımla, alacaklıların yönetim kurulu üyeleri hakkında sorumluluk davası açması
bankanın iflas etmesi ön koşuluna bağlıdır. Banka iflas etmiş olmadıkça, anılan hüküm
bağlamında alacaklılar, uğradıkları zararlardan dolayı yönetim kurulu üyeleri hakkında
sorumluluk davası açamaz. Kanun koyucu bankanın borçlarını ödediği sürece alacaklının
zarara uğramadığı varsayımını kabul etmiştir.
Bu noktada, alacaklıların sorumluluk davası açabilmesi için başka bir şart da, TTK’nın
556. maddesinde yer alan “Ancak, pay sahiplerinin ve şirket alacaklılarının istemleri önce
iflas idaresince ileri sürülür.” hükmü gereğince sorumluluğa ilişkin iflas idaresince dava
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açılmamış olmasıdır. Başka bir deyişle, iflas halinde eski yönetim kurulu üyelerinin
sorumluluğu öncelikle iflas idaresi tarafından gidilir. İflas idaresince bahsi geçen davanın
açılması durumunda artık alacaklılar tarafından ayrıca yeni bir dava açılamaz. Yeri gelmişken
belirtelim ki TMSF, BankK’nın uygulanması ile sınırlı olmak üzere iflas dairesi, alacaklılar
toplantısı ve iflas idaresi görev ve yetkilerine sahip olarak bankayı tasfiye etmekle yetkilidir.
Bununla beraber, bankaların iflasının BankK kapsamında ele alınması gerekmektedir.
Zira bir banka anonim şirket niteliğinde olduğu ve dolayısıyla tacir sıfatını taşıdığı için iflas
edebileceği söylenebilir. Ancak, bir bankanın iflasını gerektiren nedenlerin varlığı o banka
hakkında yönetim ve denetiminin TMSF’ye devri ve bankacılık işlemleri yapma izninin
kaldırılması için gereken koşulların oluştuğunu da göstermektedir. İflas edebilecek bir
bankanın yönetim ve denetimi TMSF’ye devredildikten sonraki süreç için öngörülen
düzenlemeler kapsamında iflasın gerçekleşmesi son derece güçtür (Öztrak,
http://www.tmsf.org.tr).
Nitekim TMSF, yönetim ve denetimi kendisine intikal eden bankadaki sigortalı
mevduatı ve sigortalı katılım fonunu doğrudan veya ilân edeceği başka bir banka aracılığı ile
ödeyerek, mevduat ve katılım fonu sahipleri yerine bankanın doğrudan doğruya iflasını ister.
Ayrıca bu görev ve yetki münhasıran TMSF’ye aittir. Ancak bu aşamalardan sonra Fona
devredilmiş bankanın yine Fon tarafından iflasının istenmesi ve iflasına karar verilmesi
durumunda alacaklıların yönetim kurulu üyeleri hakkında hukuki sorumluluk davası açabilme
hakkı doğar.
7.2. Farklılaştırılmış Teselsül
TTK, yönetim kurulunun hukuki sorumluluğunda önemli bir yenilik getirmiştir. İsviçre
Borçlar Kanunundan alınan söz konusu yenilik, ETTK’daki sorumluluğun tespitinde kusur
derecelerini dikkate almayan “mutlak teselsül” anlayışının terk edilmesi, bunun yerine
“farklılaştırılmış teselsül” ilkesinin kabul edilmesidir (Göktürk, Can, 2011, s.249). ETTK’nın
yürürlükte olduğu dönemde, yönetim kurulu üyeleri ortaya çıkan zarardan, müteselsil
sorumluluk kapsamında, bu zararın birlikte verilen zarar olup olmadığı dikkate alınmaksızın
sorumlu tutulmakta, bu da yönetim kurulu üyeleri açısından haksızlıklara ve mağduriyetlere
neden olmaktaydı. İşte bu olumsuzları gidermek ve üyelerin yetki ve sorumlulukları arasında
paralellik oluşturmak amacıyla TTK’da farklılaştırılmış teselsül sistemi kabul edilmiştir.
Farklılaştırılmış teselsül sistemine ilişkin olarak 557/I. maddede; “Birden çok kişinin
aynı zararı tazminle yükümlü olmaları halinde, bunlardan her biri, kusuruna ve durumun
gereklerine göre, zarar şahsen kendisine yükletilebildiği ölçüde, bu zarardan diğerleriyle
birlikte müteselsilen sorumlu olur.” denilmektedir. Anılan sistem, müteselsil sorumluların
teselsül tavanına kadar, kusurlarına ve somut olay gerçeğine göre zararı tazmin etmeleri
anlayışına dayanmaktadır. Bir başka ifadeyle, farklılaştırılmış teselsül, hukuki sorumluluk
kapsamında her bir yönetim kurulu üyesinin sorumluluğunun kusurları nispetinde
ayrıştırılması ve vâki zararın oluşumundaki etkisi oranında sorumlu tutulmasını ifade
etmektedir. Dolayısıyla, bir davada mahkeme, zararın varlığı ve niteliğini belirledikten sonra
yöneticilerin ne oranda sorumlu olduğunu tespit eder. Buna yaparken de, bankanın esas
sözleşmesi, iç yönergesi, genel kurul ve yönetim kurulu kararları ile imza sirkülerlerini dikkate
alır.
Bunun yanında farklılaştırılmış teselsül, birlikte zarar veren yönetim kurulu üyelerinin
dış ilişkideki (alacaklı ile borçlular arasındaki ilişkideki) sorumluluklarını düzenlemektedir;
yoksa bu kural sorumluların iç ilişkideki (borçluların kendi aralarındaki) sorumluluğu
bağlamında rücu düzenlemesi değildir. Farklılaştırılmış teselsülde, müteselsil sorumluluktan
farklı olarak, bireysel indirim sebeplerinin dış ilişkide davacıya karşı ileri sürülebilmesine
imkan sağlanmaktadır. Bir başka deyişle, sorumluların tazmin borçları, kusurlarının
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derecesine ve zararın her birine yükletilebilmesi ölçüsüne göre dış ilişkide ayrıştırılmaktadır.
Bu ilke, tazminata ilişkin olarak yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu hafifletmiş ve adaleti
tesis edici nitelikte olmuştur.
Öte yandan, davacının farklılaştırılmış teselsül hesabını bizzat yapıp, buna göre
davayı açma zorunluluğundan kurtarmak amacıyla, TTK’nın 557/II. maddesinde; davacının
birden çok sorumlu kişiyi zararın tamamı için birlikte dava edebileceği hükme bağlanmıştır.
Bu durumda davacı “zararın tamamını” dava edebilir. Bahsi geçen fıkrada ayrıca, hâkimin
aynı davada her bir davalının tazminat borcunu belirlemesini isteyebileceği ifade edilmiştir.
Bu halde davacı, müteselsil sorumluların tazminat borçlarını (dış ilişkide) teker teker tespit
etmesini mahkemeden talep edebilir.
ETTK’da anonim şirketteki sorumluluk davasında müteselsil sorumlular arasındaki
rücuyu düzenleyen bir hüküm bulunmamaktaydı. Hukukumuzdaki bu eksikliği gidermek
amacıyla 557/III. maddede, birden çok sorumlu arasındaki başvurunun, durumun bütün
gerekleri dikkate alınarak hâkim tarafından belirleneceği belirtilmiştir. Dolayısıyla mahkeme,
sorumluların tespiti yanında, yönetim kurulu üyelerinin birbirlerine rücu konusunu da açıklığa
kavuşturacaktır.
7.3. Davanın Açılacağı Görevli ve Yetkili Mahkeme
Banka yönetim kurulu üyeleri aleyhine hukuki sorumluluk davası, TTK’nın 4. maddesi
gereğince bir “mutlak ticari dava”dır. Dolayısıyla söz konusu dava, banka merkezinin
bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde açılır (TTK md. 561). Davada husumet banka
tüzel kişiliğine yöneltilir. Yönetim kurulu üyelerinin bankayı kusurlu hareketleriyle zarara
uğrattığını ispat yükü ise davacılara aittir. Anılan Kanunun 1521. maddesi gereğince bu
davalarda basit yargılama usulü15 uygulanır.
7.4. Sorumluluk Davasında Bankanın Temsili
Açılan davalarda şirketi yönetim kurulu temsil eder. Çünkü bankalarda temsil görevi,
yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu üyeleri aleyhine sorumluluk davası açılması halinde
ise bankayı kim temsil edecektir? Kanaatimizce, açılan dava eski yönetim kurulu
üyesi/üyeleri hakkında ise bankayı yeni yönetim kurulu temsil etmeli; ancak, dava mevcut
yönetim kurulu üyeleri hakkında açılmışsa, mahkemece bankaya bir kayyım tayin edilerek
sorumluluk davasının kayyım tarafından takip edilmesi sağlanmalıdır.
8. Banka Yönetim Kurulunun Hukuki Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran
Durumlar
8.1. İbra
Anonim şirketlerde ve dolayısıyla bankalarda ibra, hesap dönemi içerisinde
gerçekleşen işlem ve faaliyetler ile bunların sonuçlarının, yönetim kurulu üyeleri açısından bir
sorumluluk taşımadığının banka tarafından kabul edilmesi, kendilerinden tazminat dâhil
herhangi bir talebin olmadığının beyan edilmesi ve güven açıklamasında bulunulmasıdır.
İbranın temel hedefi, yönetim kurulu üyelerinin uzun bir süre sorumluluk altında
kalmamasıdır.
İbra kararı açık olabileceği gibi zımni de olabilir. Açık ibra, genel kurul gündemine
“yönetim kurulu üyelerinin ibrası” şeklinde konulacak bir madde ile mümkündür. Ancak, TTK’da
“açık ibra” doğrudan değil, dolaylı olarak düzenlenmiştir. Uygulamada, genel kurulların
gündemine ibra maddesi, genellikle açık bir şekilde konulmaktadır. Zımni ibra ise TTK’nın 424.
maddesinde yer almaktadır. Buna göre bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı,
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kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin ibrası sonucunu
doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemişse veya
bilanço bankanın gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyorsa ve
bu hususta bilinçli hareket edilmişse onama ibra etkisini doğurmaz (Yavuz, Ekim 2013, s.78).
TTK’nın 408/II-b maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeleri hakkında ibra kararını
ancak genel kurul alabilir. Öte yandan TTK’da, genel kurulun ibra kararına karşı dava
açılmasına ilişkin bir takım sınırlamalar getirilmiştir. Buna göre genel kurulun ibra kararı,
ibranın kapsadığı açıklanan maddi olaylara ilişkin olarak bankanın, ibraya olumlu oy veren ve
ibra kararını bilerek payı iktisap etmiş olan ortakların dava hakkını kaldırır. Ayrıca diğer
ortakların dava hakları ise ibra tarihinden itibaren altı ay geçmekle düşer. Bu süre hak
düşürücü niteliktedir.
Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve ihtilaflar nedeniyle, TTK’nın 558/II. maddesinde,
mahkemece iptal edilme dışında ibra kararının genel kurul kararıyla kaldırılamayacağı
açıkça hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme ile bir genel kurulun aldığı ibra kararının,
zamanaşımı süresi içinde bir diğer genel kurul tarafından kaldırılmasının önüne geçmek
istenmiştir.
Diğer taraftan, yönetim kurulu üyelerinin bankanın kuruluşundan ve sermaye
artırımından doğan sorumlulukları, bankanın tescili tarihinden itibaren dört yıl geçmedikçe
sulh
ve
ibra
yoluyla
kaldırılamaz;
bu
sürenin
geçmesinden
sonra
da sulh ve ibra ancak genel kurulun onayıyla geçerlilik kazanır. Bununla beraber, esas
sermayenin onda birini, halka açık bankalarda yirmide birini temsil eden ortaklar sulh ve
ibranın onaylanmasına karşı iseler sulh ve ibra genel kurulca onaylanmaz (TTK md. 559).
8.2. Zamanaşımı
Zamanaşımı, belli bir süre içinde hakkını talep etmemiş olan alacaklının, alacağını
dava yoluyla elde etme olanağını kaybetmesidir. Borcun zamanaşımına uğramasıyla borç
(alacak) sona ermez; sadece alacaklının dava yoluyla alacağını elde etme olanağı ortadan
kalkar. Böylece zamanaşımına uğramış borç, ifa edilebilen fakat dava edilemeyen eksik bir
borçtur (Reisoğlu, 2008, s.375-376). Yönetim kurulu üyelerine karşı hukuki sorumluluktan
doğan alacak hakkı belli bir sürenin geçmesiyle ortadan kalkar. Bir başka anlatımla, talep
hakkı dava yoluyla yönetim kurulu üyelerine karşı ileri sürülemez. Bu sayede, yönetim kurulu
üyelerinin sürekli sorumluluk tehdidi altında kalmaları engellenmek istenmiştir.
Bankalarda sorumlu yönetim kurulu üyelerine karşı tazminat isteme hakkı, davacının
zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve her halde zararı doğuran fiilin
meydana geldiği günden itibaren beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrar (TTK md. 560).16 İki
yıllık zamanaşımı süresinin başlayabilmesi için zarar miktarı ile bu zarardan sorumlu
olanların birlikte öğrenilmesi gereklidir. Sadece birinin öğrenilmesi halinde zamanaşımı süresi
başlamaz. Zamanaşımı süresini başlatan olgu, davacının zararı ve sorumluları fiilen
öğrendiği tarihtir. TTK md. 6 gereğince, bahsi geçen hükümde belirtilen zamanaşımı
sürelerinin sözleşmeyle değiştirilmesi mümkün değildir.
Bunun yanında, hukuki sorumluluğu gerektiren fiil, aynı zamanda 5237 sayılı Türk
Ceza Kanununa17 göre daha uzun dava zamanaşımına18 tabi bulunuyorsa, tazminat
davasına da bu zamanaşımı uygulanır. Bu düzenleme ile hukuki sorumluluk gerektiren belli
hallerde TCK’nın 66. maddesinde düzenlenen dava zamanaşımı sürelerinin
uygulanabilmesine imkân sağlanmıştır. TCK’da öngörülen asgari dava zamanaşımı süresi
ise sekiz yıldır. Dolayısıyla, sorumluluk oluşturan bir fiilin aynı zamanda suç teşkil etmesi
durumunda yönetim kurulu üyeleri hakkında TTK’da yer alan beş yıllık zamanaşımı süresi
değil, daha uzun olan ve asgari sekiz yıl olarak düzenlenen dava zamanaşımı süreleri tatbik
olunur. Bu halde, haklarında sorumluluk davası açılanların iki ve beş yıllık zamanaşımı
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sürelerinin dolduğuna ilişkin defileri geçerli olmayıp, davanın görülmesine devam edilir. Bu
durumda, TTK, BankK ya da başka bir kanunda cezai yaptırıma bağlanan bir fiilin yönetim
kurulu üyelerince işlenmesi halinde, söz konusu fiil cezai yaptırım yanında hukuki sorumluluk
da gerektiriyorsa hukuki sorumluluk davası, suç için öngörülen cezanın tabi olduğu dava
zamanaşımı süresi için de açılabilecektir.
8.3. Kanundan veya Esas Sözleşmeden Doğan Bir Görev ya da Yetkinin Devri
Önceki bölümlerde açıklandığı üzere, kanundan veya esas sözleşmeden doğan bir
görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden yönetim kurulu üyeleri, bu görev
ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat
edilmesi hali hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar (TTK md. 553/II). Söz
konusu hüküm çerçevesinde, kanuna uygun olarak görev ve yetkilerinden bir kısmını veya
tamamını uzmanlaşma kapsamında devreden yönetim kurulu üyeleri kural olarak hukuki
sorumluluktan kurtulur. Sorumluluk ise yetki devri yapılan kişilere ait olur ve devir yapan
yönetim kurulu üyeleri bu sorumluluğun dışında kalır. Kanunların izin verdiği tüm devirler, bu
düzenlemenin kapsamı içerisindedir. Görüldüğü üzere, görev ve yetkilerini devreden banka
yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu oldukça sınırlandırılmıştır (Yavuz, Ağustos 2013,
s.248).
8.4. Hukuki Sorumluluk Gerektiren Usulsüz ve Yolsuzlukların Yönetim
Kurulunun Kontrolü Dışında Gerçekleşmesi
Yönetim kurulu üyeleri, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve
bankanın menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmekle yükümlüdür (TTK md. 369).
Bununla birlikte, TTK’nın 553/III. maddesinde, hiç kimsenin kontrolü dışında kalan, kanuna
veya esas sözleşmeye aykırılıklar veya yolsuzluklar sebebiyle sorumlu tutulamayacağı, bu
sorumlu olmama durumunun gözetim ve özen yükümü gerekçe gösterilerek geçersiz
kılınamayacağı açıkça vurgulanmıştır. Anılan düzenleme esasen yönetim kurulu üyelerinin
özen yükümlülüğünden kaynaklanan sorumluluğa ciddi bir sınırlama getirilmiştir. O halde,
yönetim kurulu üyeleri açısından gözetim yükümlülüğü esas olmakla birlikte bu yükümlülük,
kontrol dışında kalan olgu ve konuları kapsamamaktadır. Buna bağlı olarak da, uygun
nedensellik bağı veya kusurları bulunmadıkça yönetim kurulu üyeleri, sırf gözetim
yükümlülüğü ileri sürülerek sorumlu tutulamaz.
8.5. Kusursuzluğun İspatı
Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu, kural olarak kusurlu sorumluluk ilkesine
dayanmaktadır. Bu bağlamda, yönetim kurulu üyesi, kusurlu davranmadığını ve zarar
doğuran işlemlerde kendisinden gereken özen yükümlülüğünü yerine getirdiğini ispat ederek
sorumluluktan kurtulabilir (Yıldırım, 2008, s.147).
8.6. Sorumluluğa Sebep Olan Kararın Alınmasında Olumsuz Oy Kullanılması
TTK’da, olumsuz oy kullanan yönetim kurulu üyesinin sorumluluktan kurtulacağına
ilişkin açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, genel hükümler çerçevesinde sorumluluk
gerektiren bir kararın alınmasında olumsuz oy kullanılması ve dolayısıyla karara karşı
çıkılması kusur isnadını ortadan kaldıracaktır. Buna karşın aynı durum çekimser kullanılan
oylar için geçerli değildir.
8.7. Meşru Mazeretle Toplantıya İştirak Edilmemesi
Genel hükümler kapsamında, kabul edilebilir bir mazereti bulunan ve bunu kanıtlayan
banka yönetim kurulu üyesi sorumluluk doğuran karara katılmadığı için sorumlu tutulamaz.
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Ancak, mazeretin toplantıdan, dolayısıyla görevden kaçma bahanesi olmaması gerekir. İlgili
yönetim kurulu üyesi mazeretini ispat ederken, sürekli hastalık, ameliyat, önceden yönetim
kurulunca karara veya inandırıcı şekilde yönetim kurulu başkanının iznine bağlanmış seyahat
izni gibi sebeplere dayanabilir. Bu tür mazeretlerin kabulü gerekir (Tekinalp, 2013, s.389).
9. Sonuç
5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankaların yönetim ve
temsil organı yönetim kuruludur. Yönetim kurulu, kanun ve esas sözleşme uyarınca genel
kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, bankanın işletme konusunun
gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.
Hem anılan Kanunda hem de ilgili diğer kanunlarda banka yönetim kuruluna önemli görev ve
yetkiler yüklenmiştir. Söz konusu görev ve yetkilerin ise kasten veya ihmalen kusurlu olarak
yerine getirilmemesi ve bundan dolayı banka tüzel kişiliğinin, ortakların ya da banka
alacaklılarının zarara uğraması halinde yönetim kurulunun hukuki sorumluluğu gündeme
gelecektir.
Buna karşın, Bankacılık Kanununda şahsi sorumluluk olarak iflas hali hariç yönetim
kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu düzenlenmemiştir. Bu durumda, anılan Kanunda hüküm
bulunmayan hallerde genel hükümlerin tatbik olunması ve bankaların anonim şirket şeklinde
teşkilatlanması nedeniyle, banka yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğuna ilişkin
olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacaktır.
Türk Ticaret Kanununda, anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu
genel ve özel sorumluluk olmak üzere iki şekilde ele alınmıştır. Genel sorumluluk
kapsamında yönetim kurulu üyeleri, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini
kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, hem bankaya hem ortaklara hem de şirket alacaklılarına
karşı verdikleri zarardan sorumludurlar. Özel sorumluluk halleri ise mezkûr Kanunda sınırlı
sayıda olmak üzere düzenlenmiştir.
Hukuki sorumluluk kapsamında bankanın uğradığı zararın tazminini isteme hakkı,
banka ve her bir ortağa aittir; banka alacaklıları ise ancak iflas halinde dava açabilme
yetkisine sahiptir. Ticaret Kanununda açıkça belirtilmemekle birlikte, banka tarafından
yönetim kurulu üyeleri aleyhine sorumluluk davası açılabilmesi için mevcut yargı kararlarına
göre bu konuda genel kurulun karar alması şarttır. Öte yandan, farklılaştırılmış teselsül ilkesi
bağlamında, birden fazla yönetim kurulu üyesinin aynı zararı tazminle yükümlü olmaları
halinde, bunlardan her biri, kusuruna ve durumun gereklerine göre, zarar şahsen kendilerine
yükletilebildiği ölçüde, bu zarardan diğerleriyle birlikte müteselsilen sorumludur.
İlgili mevzuat kapsamında, yönetim kurulunun hukuki sorumluluğu belli hallerde
ortadan kalkmakta ya da sorumlulukları doğmamaktadır. Buna göre; ibra, zamanaşımı,
kanundan veya esas sözleşmeden doğan bir görev ya da yetkinin devri, hukuki sorumluluk
gerektiren usulsüz ve yolsuzlukların yönetim kurulunun kontrolü dışında gerçekleşmesi,
kusursuzluğun ispatı, sorumluluğa sebep olan kararın alınmasında olumsuz oy kullanılması,
meşru mazeretle toplantıya iştirak edilmemesi gibi durumlar yönetim kurulu üyelerinin hukuki
sorumluluğunu ortadan kaldırır.
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Dipnotlar:
1

5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 01.11.2005 tarihli ve 25983 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.
2
BankK’nın “Şahsi sorumluluk” başlıklı 110. maddesi, “Bir bankanın yöneticilerinin ve denetçilerinin
kanuna aykırı karar ve işlemleriyle banka hakkında 71. madde hükümlerinin uygulanmasına neden
olduklarının tespiti hâlinde, bankaya verdikleri zararlarla sınırlı olarak bunların şahsi sorumlulukları
yoluna gidilerek, Fon Kurulu kararına istinaden ve Fonun talebi üzerine doğrudan şahsen iflaslarına
mahkemece karar verilebilir. Bu karar ve işlemler bankanın hâkim ortaklarına menfaat temini amacıyla
yapıldığı takdirde, menfaat temin eden ortaklar hakkında da temin ettikleri menfaat üzerinden
uygulanır. Bu suretle tahsil edilen tutarın Fon tarafından ödenen mevduat ve katılım fonu tutarı ve
fer'ileri mahsup edildikten sonra bakiye kısmı tasfiye hâlindeki veya iflasa tâbi bankaya iade edilir.
Mahkemece iflasına karar verilenler hakkındaki takibi Fon yürütür. Bu madde hükmüne göre iflası
istenenler hakkında mahkemece 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 257. ve izleyen maddeleri
hükümleri uygulanır. Bu Kanunun 106. ve 109. maddeleri hükümleri, bu maddeye göre şahsi iflası
istenenler hakkında da uygulanır.” şeklindedir. Belirtmek gerekir ki, BankK’da düzenlenen söz konusu
şahsi iflas davası, TTK’da düzenlenen genel sorumluluk davasından tamamen farklı ve bağımsız bir
dava türüdür.
3
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 14.02.2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
4
BankK’da genel müdür için öngörülen şartlar, yönetim kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlası için de
aranır. Murahhas üyelerin genel müdürde aranan şartları taşımaları zorunludur. Banka yönetim kurulu
üyelerinin ayrıca;
a) İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması, uzlaşma
suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması ya da hakkında iflasın
ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,
b) BankK’nın 71. maddesi uygulanan bankalarda veya anılan 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
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Bankalar Kanununun, BankK ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, BankK’nın ve
6362 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,
şarttır (BankK md. 23/I).
5
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Adalet Komisyonu Raporu, Esas No:1/324, S.Sayısı:96.
6
İç yönerge; üretim öncesini, üretimi, pazarlamayı, muhasebenin yapısını, işleyişini, görev tanımlarıyla
şemasını içerir; “yönetimi” bir bütün halinde düzenler. İç yönergede örgüt şemasının verilmesi yeterli
değildir; karar ve atama yetkileri ile işletmenin teknik, ticari ve hukuki açıdan yönetimine ilişkin esasları
da içermelidir.
7
6552 İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun, 11.09.2014 tarihli ve 29116 sayılı mükerrer
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
8
6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.
9
TTK’nın 552. maddesine aykırı hareket eden banka yönetim kurulu üyeleri ve diğer kişiler altı aydan
iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır (TTK md. 562/XI).
10
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 04.02.2011 tarihli ve 27836 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.
11
6762 sayılı mülga Türk Ticaret Kanunu, TTK’nın 1533. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
12
Yargıtay 11. H.D.’nin 02.06.2016 tarihli ve E.2015/7487, K.2016/6166 sayılı; 30.09.2014 tarihli ve
E.2014/5386, K.2014/14890 sayılı; 09.02.2016 tarihli ve E.2015/3371, K.2016/1194 sayılı sayılı
kararları.
13
TTK’nın 555/I. maddesinde, “Şirketin uğradığı zararın tazminini, şirket ve her bir pay sahibi
isteyebilir. Pay sahipleri tazminatın ancak şirkete ödenmesini isteyebilirler.” denilmektedir.
14
TTK’nın 556. maddesi, “Zarara uğrayan şirketin iflası hâlinde, tazminatın şirkete ödenmesini isteme
hakkını şirket alacaklıları da haizdir. Ancak, pay sahiplerinin ve şirket alacaklılarının istemleri önce iflas
idaresince ileri sürülür. İflas idaresi birinci fıkrada öngörülen davayı açmadığı takdirde, her pay sahibi
veya şirket alacaklısı mezkûr davayı ikame edebilir. (…)” şeklindedir.
15
Basit yargılama usulü 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 316 ilâ 322. maddelerinde
düzenlenmiştir. Bahsi geçen maddelerde, davanın daha kısa, basit ve çabuk sonuçlanmasına yönelik
hükümler yer almaktadır.
16
BankK’nın 141. maddesinde yer alan “Bu Kanundan kaynaklanan Fon alacaklarına ilişkin dava ve
takiplerde zamanaşımı süresi yirmi yıldır.” hükmü TMSF’ye devredilmiş bankaların alacaklarına
ilişkindir.
17
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 12.10.2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
18
Dava zamanaşımı, ‘belli sürenin geçmesi nedeniyle kamu davasının açılamaması veya açılmışsa
davaya devam olunmayarak düşürülmesi sonucunu doğuran zamanaşımı’ şeklinde tanımlanabilir.
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