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Türkiye İçin Bir Makroekonomik Belirsizlik Endeksi 
Önerisi 

 
 
 

Prof. Dr. Hakan Yıldırım* 
Buket Alkan** 

Öz 

Bu çalışmada, Türkiye için bir makroekonomik belirsizlik endeksi oluşturulması amaçlanmıştır. 
Çalışmada oynaklık bir diğer tabir ile volatilite kavramına dayalı bir yaklaşım izlenmiştir. Finansal 
değişkenlerin volatilitelerinin arttığı dönemlerde söz konusu değişkene ilişkin belirsizliğin de arttığı 
kabulü ile döviz kuru, faiz oranı ve hisse senedi piyasası finansal göstergelerinin volatiliteleri ele 
alınmıştır. Üç farklı finansal değişkene ilişkin volatilite serileri Genelleştirilmiş Otoregresif Değişen 
Varyans (GARCH) yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Münferit volatilite serileri Atta-Mensah’ın 
yaklaşımı izlenerek ve aynı zamanda OECD’nin Bileşik Gösterge Oluşturmaya dair el kitabından 
faydalanılarak bir endeks haline getirilmiştir. Oluşturulan belirsizlik endeksinin yükseldiği dönemler 
yaşanan olaylar bazında vaka çalışması olarak sunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Makroekonomik Belirsizlik, Volatilite Modelleri, GARCH Yöntemi. 
JEL Sınıflandırması: C58, G17, B22, B23, B26. 

Suggestion of a Macroeconomic Uncertainty Index For Turkey 

Abstract 

In this paper, we aimed to construct a macroeconomic uncertainty index for Turkey. While we 
are constructing this index we followed the volatility measuring approach.  On the assumption that 
when uncertainty rises the volatilities of the financial variables rise, we take consideration of exchange 
rate, interest rate and stcok market volatilties. Three individual volatility series are estimated by using 
(Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticty) GARCH method. These aforementioned 
individual volatilities are combined by following the way of Atta Mensah (2004) and also using the 
OECD’s handbook on constructing composite indicators. A case study analysis has been made for the 
dates that constructed uncertainty index has high levels. 
 
Keywords: Macroeconomic Uncertainty, Volatility Models, GARCH Models. 
JEL Classification: C58, G17, B23, B26. 

1. Giriş: 

Belirsizlik, günümüzde ekonomik karar birimleri ve siyasilerin karar almalarında zorlayıcı 
etkenlerden biri olarak kaşımıza çıkmaktadır. Karar kuramının aşamaları arasındaki önemli 
konulardan da biri olan belirsizlik, iktisat yazınında da farklı okullar tarafından farklı bakış 
açıları ile yorumlanmıştır.  

Neoklasik iktisat insan davranışlarının, belirsizlik karşısında her zaman rasyonel 
olamayacağını kabul etmemektedir. Bilakis fayda maksimizasyonunu amaç edinerek 
istatistiksel yöntemlerle geleceği tahmin etmede başarılı olunabilineceğini ve böylelikle 
belirsizliğin ortadan kaldırılabileceğini kabul etmektedir. Böyle bir kabul, iktisatçıların, 
bireylerin rasyonelliğinin de katkısıyla piyasanın dengeye ulaşacağını ve tam istihdam, 

*
   Marmara Üniversitesi, İşletme Bölümü, Öğretim Üyesi. 

**
 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Yönetici Yardımcısı. 
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istikrarlı fiyat düzeyi ile genel ekonomik refahın oluşacağı görüşünü yaşatabilmelerine neden 
olmuştur. Klasik ekonomik görüşün ilkeleri kabul olsaydı, 1930’larda Amerika’da başlayan ve 
dünya geneline yayılan büyük buhrandan sonra iş gücü piyasasının bozulmuş olması gibi 
istikrarsızlıklardan şikayet ediliyor olunmazdı.   

Bireylerin rasyonelliğinin sorgulanacağı bir başka olay yine 2008-2009 küresel krizinde 
yaşanmıştır. Küresel krizin en şiddetli yaşandığı bir dönemde, ABD’de 23 Ekim 2008’de 
dönemin Merkez Bankası (Fed) başkanı Alan Greenspan’in “Yüzyılda bir gerçekleşecek bir 
kredi tsunamisinin ortasındayız. Kredi veren kurumların, kendi çıkarları için, hissedarlarının 
hisselerini de koruyacaklarını düşünenler şoktalar özellikle de ben.“ şeklindeki sözleri 
göstermektedir ki ekonomik birimler her zaman akılcı davranamıyorlar (Özatay, 2013). 

Özellikle 2008-2009 global krizinden sonra belirsizliğin ölçülebilir bir değişken olarak 
ifade edilmesine olan ihtiyaç artmıştır. Bu konu hem akademisyenler hem siyaset adamları 
hem de iş dünyasındaki diğer karar vericiler için ilgi çeken bir alan haline gelmiştir. Belirsizliği 
ölçmek adına birçok ampirik model geliştirilmiştir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde 
belirsizliğin ölçülmesi ve ifade edilmesi konusunda bir fikir birliğinin ise sağlanamadığı dikkat 
çekmektedir. Literatürde genellikle belirsizlik kavramı tek bir değişkene ilişkin belirsizlik 
özelinde incelenmiştir. Toplulaştırılmış bir gösterge olarak belirsizlik ölçümüne ilişkin 
çalışmaya ise nispeten az rastlanmaktadır.  

Belirsizliği bir endeks olarak inceleyen birimlere dikkat ettiğimizde akademik kesimin yanı 
sıra bizzat ekonomik politikalara yön veren karar verici konumundaki kesimlerin de bu tarz 
endeksler üzerinde çalıştığı görülmektedir. Özellikle ülke merkez bankalarının konuya ilişkin 
yaptığı çalışmaların sayısı her geçen gün artmaktadır (Bkz. Ek 1). 

Bu makale genel olarak üç farklı literatür ile ilgili bir çalışma ortaya koymaktadır. İlk 
olarak Binding ve Dibiasi (2017), Al Nasser ve Hajilee (2017)’nin çalışmalarında olduğu gibi 
belirsizliği tek bir değişkenin belirsizliği olarak ifade eden literatürü kapsamaktadır. İkinci 
olarak Poon ve Ganger (2003), Dutta, Nikkinen ve Rothovius (2017)’un çalışmalarında 
olduğu gibi belirsizliğin hesaplanmasında GARCH modelleri ile volatilite tahminlerini baz alan 
literatürü kapsamaktadır. Son olarak ise Atta-Mensah (2004), Baker, Bloom ve Davis (2013) 
ve Rossi, Sekhposyan ve Soupre (2017)’ın çalışmalarında olduğu gibi belirsizliği bir endeks 
olarak ifade eden çalışmalara dair literatürü kapsamaktadır.  

Çalışmada faiz oranı (TR2), hisse senedi piyasası (BIST100) ve döviz kuru (USD/TRY) 
belirsizliğini ifade eden volatilite modelleri GARCH metodu ile oluşturulup daha sonra Atta-
Mensah (2004)’ın da çalışmasında kullandığı OECD’nin bileşik gösterge oluşturmak 
konusundaki el kitabında literatürde en çok kullanılan olarak atfedilen eşit eğit ağırlıklı 
ortamla (aritmetik ortalama) yöntemi ile birleştirme yapılmıştır. Oluşturulan belirsizlik 
endeksine göre belirsizliğin arttığı dönemlerde yaşanan olaylar vaka çalışması şeklinde 
incelenmiştir.  

2. Literatür Taraması 

Bu çalışma giriş bölümünde bahsedilen üç farklı literatürü kapsamaktadır. Ancak 
makalede, yalnızca belirsizliğin endeks olarak ele alındığı çalışmalara yer verilmiştir. Tekil 
belirsizlik göstergelerine dair olan literatüre yer verilmemiştir. Literatürde bir endeks olarak 
belirsizliğin ifade edildiği çalışmalara odaklanıldığında üç farklı ekolün öne çıktığı 
görülmektedir. Bu üç farklı belirsizlik endeksi oluşturma ekolü çalışmada, haber bazlı 
endeksler, volatiliteyi baz alan endeksler ve tahmin uyuşmazlığını baz alan endeksler 
şeklinde kategorize edilerek sunulmaktadır. 
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Haber Bazlı Endeksler: 

Bu konuda yapılmış önde gelen çalışmalardan biri Baker, Bloom ve Davis (2013)’in 
çalışmasıdır. Baker, Bloom ve Davis (2013) ABD için bir Ekonomik Politika Belirsizlik (EPU-
Economic Policy Uncertainty) Endeksi geliştirmiştir. Bu endeks 3 farklı alt endeksin 
birleşimden meydana gelmekte olup alt endekslerden birisi ve en yüksek ağırlığa sahip olanı 
haber bazlı endekstir. Haber bazlı endeks oluşturulurken ABD’de önde gelen 10 ulusal 
gazete kullanılmıştır. Bu gazetelerde ekonomi veya ekonomik, belirsizlik veya belirsiz kelime 
gruplarından ikisinin mutlaka yer aldığı ve şimdi sayılan ‘meclis’ veya ‘açık’ veya ’merkez 
bankası’ veya ‘yasa’ veya ‘düzenleme’ veya ‘beyaz saray’ kelimelerinden de birinin 
eklenmesi ile oluşan üçlü kelime gruplarının yer aldığı yazılar toplanmış ve gazetedeki 
toplam makale/köşe yazısı sayısına bölünerek frekansı hesaplanmıştır. Diğer iki alt endekste 
ise ABD’de süresi sona ermek üzere olan vergiler ve enflasyon beklentilerine ilişkin 
sapmaları baz alan belirsizliğe dayanarak oluşturulan endeks yer almaktadır. Yazarlar 
oluşturdukları ekonomik politika belirsizliği adlı endeksin 11 Eylül saldırısı ve Lehman 
Brothers’ın çöküşü gibi önemli olayların olduğu dönemlerde sıçrama yaptığını 
göstermektedir. Bu çalışma literatürde yaygın bir şekilde atıf alırken aynı zamanda 
belirsizliğin bir araç olarak kullanıldığı birçok çalışmada ise belirsizliğin temsilcisi olarak 
kullanılmıştır.  

Söz konusu çalışmaya atıfta bulunarak Türkiye için Ermişoğlu ve Kanık (2013) benzer 
bir çalışma yapmışlardır. Yazarlar Türkiye Ekonomik Politika Belirsizliği Endeksi adlı 
çalışmalarında, Baker, Bloom ve Davis (2013)’in çalışmasındaki yöntemi kullanarak Türkiye 
için Ekonomik Politika Belirsizliği Endeksi (EPBE-TR) geliştirmişlerdir. Çalışmalarında 
öncellikle ABD ve Avrupa için geliştirilen endeksi anlatan Ermişoğlu ve Kanık diğer ülke 
örnekleriyle olan paralelliği sağlaması açısından haber bazlı endeks ve enflasyon 
beklentilerindeki uyuşmazlıkları baz alan endeks olmak üzere iki adet alt endeks geliştirerek 
bu endekslerin birleşiminden bir adet belirsizlik endeksi oluşturmaktadırlar. Ermişoğlu ve 
Kanık bu bağlamda Haber Bazlı Endeksi Türkiye için oluşturabilmek için kendi imkanları ile 
ilk defa kullanılacak bir veri seti oluşturmuşlardır.  Çalışmanın sonunda geliştirdikleri endeks 
olan EPBE-TR’yi Türkiye için belirsizlik ölçütü olabileceği düşünülen değişkenlerle 
karşılaştırmışlardır. Söz konusu mukayese ile endeksin diğer değişkenlerle olan yüksek 
korelasyonundan yola çıkarak EPBE-TR’nin ekonomik politikadaki belirsizliği ölçmede 
kullanılabilecek makul bir araç olabileceğini ortaya koymuşlardır. 

Volatiliteyi Baz Alan Endeksler: 

Belirsizlik ve oynaklık (volatilite) her ne kadar anlamsal olarak farklı kavramlar olsalar 
da, volatilite ampirik literatürde genellikle belirsizliğin temsilcisi olarak kullanılmaktadır. 
Volatilite dalgalanan bir değişkenin trendini ifade ederken belirsizlik ise bu dalgalanmaların 
tahmin edilemez olduğu durumları işaret etmektedir. Pratikte volatil değişkenler sıklıkla 
tahmin edilemezdir. Bu nedenle volatilite ve belirsizlik birbirleri yerine kullanılabilmektedir 
(Bozdoğan, 2013). 

Literatürde oynaklığın modellenmesi üzerine birçok yöntem geliştirilmiş olsa da 
volatilite en basit düzeyde herhangi bir rasgele değişkenin standart sapması olarak kabul 
edilebilir. Bu bağlamda volatilitenin modellenmesinde kullanılan literatürde yaygın 
modellerden biri standart sapmanın kullanılmasıdır (Yalçın, 2008). 

Mohey-ud-din ve Siddiqi (2014), Bangladeş, Hindistan, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka 
olmak üzere 5 Güney Asya ülkesi için 1980-2010 döneminde makro-panel tekniği ile GSYH 
büyüme hızının dalgalanmasının (volatilitesini) özel sektör yatırımlarına etkisini araştırmıştır. 
Volatilite değişkeninin hesaplanmasında GSYH büyüme hızının beş yıllık hareketli standart 
sapmalarını kullanmışlardır. Analiz sonuçlarına göre GSYH büyüme hızı volatilitesinin sabit 
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sermaye yatırımları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif bir etkisi olduğu tespit 
edilmiştir. 

Belirsizliği ölçme konusunda birçok farklı yaklaşım bulunmaktadır. Bu çalışmada 
belirsizlik volatilite ile eş anlamlı kullanılmış olup, volatilitenin modellenmesinde 
Genelleştirilmiş Koşullu Değişen Varyans (GARCH) Modellerine başvurulmuştur. GARCH 
modelleri oynaklığın/volatilitenin yakalanmasında oldukça başarılı modellerdir. Ancak burada 
unutulmaması gereken husus, GARCH tipi modellemeler yüksek frekanslı verilere ihtiyaç 
duymaktadır (Lensink, Bo ve Sterken, 1999). 

Bu yöntemi kullanarak belirsizlik hesaplayan ve bu çalışmaya da büyük oranda ışık 
tutan Atta-Mensah (2004)’ın yaklaşımıdır. Atta-Mensah (2004) çalışmasında ekonomik 
belirsizliğin para talebi üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Çalışmada belirsiz bir ekonomik 
ortama katkı sağlayan değişkenler hisse senedi piyasası (Borsa Endeksi), tahvil piyasası 
(uzun dönemli faiz oranları) para politikası belirsizliği (90 günlük finansman bono faizi), dışsal 
şoklar (ABD ve Kanada arasındaki ikili döviz kuru) ve ekonomik aktivite (faktör gelirleriyle 
reel GSYH) olarak belirlenmiştir. Daha sonra bu değişkenlerin volatiliteleri GARCH yöntemi 
kullanılarak hesaplanmıştır. Ekonomik Belirsizlik Endeksi (Economic Uncertainty Index- EUI) 
meydana getirilirken her bir volatilite değişkeni ortalamadan sapmalarının standart 
sapmasına bölümü ile standardize edilmiştir ve aşağıdaki gibi gösterilmiştir: 

𝐸𝑈𝐼 = ∑ 𝜆𝑖(
𝑣𝑜𝑙𝑖−𝑣𝑜𝑙̅̅ ̅̅ ̅

𝑖

𝜎𝑣𝑜𝑙

𝑛
𝑖 )   (1) 

(1) numaralı formülde “𝑣𝑜𝑙𝑖” olarak yapılan kısaltma değişkenlere ilişkin volatiliteyi ifade 

ederken 𝑣𝑜𝑙̅̅ ̅̅
𝑖 bu volatilitelerin ortalamasını, 𝜎𝑣𝑜𝑙 standart sapmasını ve 𝜆𝑖 ise her bir 

değişkene atanan ağırlığı göstermektedir. Burada 𝜆𝑖’ler eşit alınmıştır. Böylelikle 
normalizasyon yöntemi olarak standartlaştırmanın kullanıldığı değişkenler endekse aritmetik 
ortalama yöntemi ile dahil edilmiştir.  

Bekoe ve Adom (2013), Gana için 1976-2008 dönemi verileri ile döviz kuru, büyüme 
hızı, dış ticaret, enflasyon ve sermaye fiyatı belirsizliklerini ayrı ayrı hesaplamıştır. Daha 
sonra bu belirsizlik türlerinin hepsini birden temsil eden toplam belirsizliği hesaplayarak söz 
konusu toplam belirsizliğin özel sektör yatırımları üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. 
Belirsizlik değişkenlerinin hesaplanmasında GARCH tipi modellemenin seçildiği çalışmada, 
koşullu varyans değerleri belirsizliğin göstergesi olarak kabul edilmiştir.  Münferit belirsizlik 
değişkenlerinin bir araya getirilmesinde ise Temel Bileşenler Analizi Yöntemi kullanılmıştır. 
Analiz sonuçlarına göre, uzun dönemde büyüme hızı, dış ticaret, enflasyon ve sermaye fiyatı 
belirsizlikleri ile brüt sabit sermaye yatırımları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif 
bir ilişki tespit edilirken döviz kuru belirsizliği ile sabit sermaye yatırımları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca belirsizlik türlerinin hepsini birden temsil eden 
toplam belirsizlik ile brüt sabit sermaye yatırımları arasında uzun dönemde istatistiksel olarak 
anlamlı ve negatif bir ilişki tespit edilmiştir. 

Tahmin Uyuşmazlığını Baz Alan Endeksler: 

Rossi, Sekhposyan ve Soupre (2017) çalışmalarında Avrupa için bir belirsizlik endeksi 
oluşturmaktadır. Endeksin birleşiminde ise profesyonel tahmin verenlerle yapılan anket 
datalarından elde edilen beklentilerle gerçekleşenler arasındaki sapma yer almaktadır. Bu 
göre Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından her ay yayımlanan beklenti anketine verilen 
cevaplarla, söz konusu dataların gerçekleşen değerleri arasındaki sapma belirsizliğin ifadesi 
olarak kullanılmıştır. Çalışmalarında endeksi oluşturan değişkenleri bir araya getirirken temel 
bileşenler analizi metodunu kullanmışlardır. Hem Euro Bölgesi hem de bağımsız olarak bazı 
Euro Bölgesi üyesi ülkeler için endeksler geliştirmişlerdir.   



Prof. Dr. Hakan Yıldırım
 
- Buket Alkan 

10 

Rich, Song ve Tracy (2012) çalışmalarında yine ECB tarafından toplanan bir ankete 
profesyonellerin verdikleri cevapların kendi içerisindeki uyuşmazlıkları ile belirsizliği 
modellemişlerdir.  Ayrıca, tahmin ediciler arasındaki uyuşmazlık üzerinden hesaplanan bu 
endeks tipinin nispeten belirsizliği açıklamada zayıf bir gösterge olduğunu ortaya 
koymuşlardır.  
 

3. Ekonometrik Çerçeve 

Finansal zaman serileri ile çalışmaya başlamadan önce bir takım sınamaların yapılmış 
ve bazı koşulların sağlanmış olası gerekmektedir. Bu sınamaların başında ise verilerin 
durağanlığının testi gelmektedir. Zaman serilerinde durağanlığı sınamak amacıyla, ilk birim 
kök testi Fuller (1976) ve Fuller-Dickey (1979) tarafından ortaya atılmış ve daha sonraki 
dönemlerde aynı yazarlar tarafından geliştirilmiştir. Dickey-Fuller testinde “Seri birim kök 
içerir/seri durağan değildir” sıfır hipotezi “seri durağandır” alternatif hipotezine karşı test 
edilmektedir.   

Dickey Fuller testinin bir dezavantajı vardır ki, hata terimi ut’lerin otokorelasyon içermesi 
durumunda kullanılamamaktadır. Çözüm için ise ut’nin gecikmeli değerlerinin kullanılması 
geliştirilmiş ve otokorelasyon sorunu çözüme kavuşturulmuştur. Böylelikle ortaya çıkan teste 
ise Augmented Dickey Fuller (ADF) Testi denilmektedir. 

Genel olarak ADF modeli, 

 ∆yt = ρyt−1 + ∑ θi∆yt−i+1 + ut  →  H0: ρ = 0k
i=1      ∅2   (2) 

 ∆yt = α0 + ρyt−1 + ∑ θi∆yt−i+1 + ut
k
i=1  →  H0: ρ = α0 = 0   ∅3  (3) 

 ∆yt = α0 + α1t + ρyt−1 + ∑ θi∆yt−i+1 + ut
k
i=1  →  H0: ρ = α0 = α1 = 0   ∅1 (4) 

∅i =
RSSkısıtlanmış−RSSkısıtsız/r

RSSkısıtsız/(T−k)
~Fα,r,T−k    (5) 

RSS: Hata Kalıntı Kareleri Toplamı, r: Kısıt Sayısı, T: Gözlem Sayısı Kısıtsız Model  

∅test > ∅tablo  → H0 red: Seri durağan. 

ADF testindeki önemli bir durum “k” gecikme uzunluğunun belirlenmesidir. k 

belirlenirken serbestlik derecesini dikkate alacak şekilde nispeten küçük ancak ut’de 
otokorelasyona yol açmayacak derecede büyük olan gecikme seçilir. k gecikmesi Akaike ve 
Schwartz bilgi kriterlerine (AIC ve SIC) göre belirlenir. 

Koşullu Değişen Varyans Modelleri (ARCH/GARCH Modelleri) 

Koşullu varyansı gözlenebilir bir değişkenin fonksiyonu olarak modelleyen ARCH 
modeli ilk defa Engle (1982) tarafından literatüre kazandırılmış ve Bollerslev (1986) 
tarafından GARCH modelleri olarak genelleştirilmiştir. GARCH modelleri otoregresif hareketli 
ortalama modellerinden (ARMA modelleri) tahmin edilmekte ve ARMA(p,q)-GARCH(p,q) 
yapısı ile ifade edilmektedir. 

Mevsimsel olmayan Box-Jenkins modelleri genel olarak ARIMA(p,d,q) şeklinde 
gösterilmektedir. Bu gösterimde p otoregresyon modelinin (AR) derecesini, d fark alma 
sayısını ve q ise hareketli ortalama modelinin (MA) derecesini ifade etmektedir. Modelin 
düzeyde yani sıfırıncı dereceden durağan olması durumunda ise gösterim ARMA(p,q) şeklini 
almaktadır. 
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Model belirlenirken otokorelasyon (ACF) ve kısmi otokorelasyon (PACF) grafiklerine 
bakılarak karar verilebilir. Buna göre, ACF grafiğindeki ilişki miktarları gecikme sayısı arttıkça 
yavaş yavaş azalırken PACF grafiğinde bu azalma birden oluyorsa seri için uygun model 
otokorelasyon yani AR(p) modelidir. Tam tersi oluyor ise yani ACF grafiğindeki azalma hızlı 
ve ani oluyorsa seri hareketli ortalama modeli yani MA(q) ile modellenebilir. Ancak hem ACF 
hem de PACF grafiklerinde ilişki miktarları yavaş bir azalış göteriyorsa seri otoregresif 
hareketli ortalama modeline yani ARMA(p,q) modeline uygundur diyebiliriz. Ancak bu şekilde 
model belirlerken işaretler her zaman bu kadar açık ve net olmayabilir. Bu da sezgisel bir 
yaklaşım ve tecrübe gerektirebilir. Bu nedenle istatistiksel sınamalara başvurulur. Burada 
modele giren değişkenlerin katsayılarının anlamlılığına bakılır. Katsayıları anlamlı 
değişkenler arasında model seçim kriterlerini en çok sağlayan ve tahmin gücü de yüksek 
olan model tercih edilir. En uygun modelin seçimi için geliştirilen önemli kriterler Akaike Bilgi 
Kriteri (AIC) ve Schwartz Bayes Kriteridir (SBC) (Kadılar, 2005, s.187). 

Bir ARMA modeli; 

(Yt − μ) = ϕ(Yt−1 − μ) + ϕ2(Yt−2 − μ) + ⋯ + ϕp(Yt−p − μ) + εt + θ1εt−1 + ⋯ + θqεt−q   (6)

            

şeklinde ifade edilmektedir. Buradaki ifadede Yt, kendinin ve beyaz gürültü sürecine sahip 
olan hataların gecikmeli değerlerine bağımlıdır.  

Doğrusal ARMA modelleri risk ve belirsizlik değerlendirmesinde zayıf kalmaktadır. 
Bunun nedeni bu modeller her ne kadar koşullu ortalamayı güzel yakalıyor olsa da 
varyanstaki değişimleri yakalamak konusunda yetersiz kalmaktadırlar. Bu bağlamda 
risk/belirsizlikte dalgalanmaya uyum sağlayabilmek adına koşullu değişen varyansı içeren bir 
yaklaşım olan ARCH/GARCH modellerine ihtiyaç duyulmaktadır.  

ARCH modeli şunu söyler; t zamanında hata teriminin varyansı önceki dönemlerdeki 
hata terimlerinin karelerine bağlıdır. En basit gösterimiyle; (Marra, 2005) 

𝜀𝑡
2 = 𝐸{𝜀𝑡

2I 𝐼𝑡−1} = �̅� + 𝛼𝜀𝑡−1
2        (7) 

 
Bu denklemde  It−1 bilgi kümesini ifade etmekte olup εt−1’den ibarettir. Bu özel 

gösterim ARCH(1) sürecidir. Burada ARCH(1) modeli şöyle söyler; eğer t-1 periyodunda 
büyük bir şok yaşandıysa, εt−1 değeri de büyük bir değer (mutlak değerce) olacaktır. Bu 

durumda εt−1
2  büyük olursa bir sonraki adımda hesaplanacak olan 𝜀𝑡

2′de büyük olacaktır. Bu 
durum finansal zaman serilerindeki volatilite kümelenmesi kavramını akıllara getirmektedir. 
Yani büyük şokların ardından büyük şoklar ve küçük şokların ardından küçük şoklar takip 
eder.  
 
ARCH(1) modeli aşağıdaki gösterimle ARCH(p)’ye genişletilebilir; 
 

σt
2 = w̅ + α1εt−1

2 +α2εt−2
2 + ⋯ + αpεt−p

2 = w̅ + α(L)εt−1
2    (8) 

 
α(L) p-1’inci derecenin logaritmik polinomudur. Bu denklemde bazı koşulların sağlanıyor 
olması gerekmektedir. 
 

- Koşullu varyansın negatif olmaması için �̅� ve 𝛼(𝐿) değerleri de pozitif olmalıdır.  

- Sürecin durağan olabilmesi için 𝛼(1)<1 koşulunun sağlanması gerekmektedir. 
Engle (1982) koşullu değişen varyansın modellenmesi aşamasından önce koşullu 

değişen varyansın varlığının sınanmasını önermiştir. Herhangi bir zaman serisinde koşullu 
değişen varyansın diğer bir ifadeyle ARCH etkisinin varlığının belirlenmesinin ardından 
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koşullu değişen varyansın modellenmesi aşamasına geçilebilmektedir. ARCH etkisi, White 
testi, Gold-Field Quant ve ARCH-LM testi, gibi pek çok yaklaşım kullanılarak test 
edilebilmektedir. Burada sadece Engle (1982) tarafından önerilen ARCH-LM testine yer 
verilmektedir.  
 

ARCH-LM testinin, kullanılan veri sayısı arttıkça duyarlılığının arttığı bilinmektedir. 
ARCH-LM testi, p değeri (gecikme) kullanıcı tarafından belirlenen, regresyon artık kareleriyle 
oluşturulan modelin artıklarına uygulanmaktadır. (Brooks, 2008, s.390) 
 

ARCH-LM testine göre koşullu varyansı zaman içerisinde değişen herhangi bir zaman 
serisinde ARCH etkisinin varlığının belirlenebilmesi için öncelikle zaman serisine ait bir 
koşullu ortalama denklemi En Küçük Kareler (EKK) yöntemi tahmin edilmektedir.  

ε̂t
2 = α0 + ∑ αi

q
i=1 ε̂t−1

2 + vt       (9) 

EKK ile yapılan tahminin ardından ARCH etkisinin yokluğuna dair kurulan sıfır hipotezi test 
edilir.  

H0 = α1 = α2 = ⋯ = αq = 0       (10) 

ARCH-LM test istatistiği 𝜒2 dağılımına uygunluk göstermekte olup, test istatistiği n 

gözlem sayısını, 𝑅2 (9) numaralı denkleme ait belirginlik katsayısını ifade etmek üzere 𝑛. 𝑅2 

şeklinde hesaplanmaktadır. Hesaplanan test istatistiği p serbestlik dereceli 𝜒2 tablo değeri ile 
kıyaslanır ve test istatistiği tablo değerinden büyük ise sıfır hipotezi reddedilir. Sıfır 
hipotezinin reddedilmesi ARCH etkisinin varlığını göstermektedir. 

ARCH modelleri literatürde birçok farklı şekilde genelleştirilmiştir. Bunların en 
kullanışlı olanı Bollerslev (1986) tarafından geliştirilen GARCH (Generalized ARCH) 
modelleridir. Bu genelleştirilmiş yapıdaki GARCH (p,q) modeli aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 
(Verbeek, 2004, s.299) 

𝜎𝑡
2 = �̅� + ∑ 𝛼𝑗𝜀𝑡−𝑗

2𝑝
𝑗=1 + ∑ 𝛽𝑗𝜎𝑡−𝑗

2𝑞
𝑗=1                              (11) 

 𝜎𝑡
2 = �̅� + 𝛼(𝐿)𝜀𝑡−1

2 + 𝛽(𝐿) 𝜎𝑡−1
2                             (12)  

 α(L) ve β(L) gecikme polinomlarıdır. Uygulamada GARCH (1,1) modeli genellikle en 
iyi performansı gösteren model olarak belirlenmektedir. GARCH(1,1) modeli (13)’deki gibi 
ifade edilmektedir. 

σt
2 = w̅ + αεt−1

2 + βσt−1
2                                (13)  

Üç bilinmeyenden oluşan (13) numaralı denklemde negatif olmayan bir σt
2 için 

w̅, α, ve β parametreleri de sıfırdan büyük yani pozitif olmalıdır.  

GARCH (1,1) modeline ulaşabilmek için öncelikle verilerin koşullu ortalama modelinin 
iyi tahmin edilmesi gerekmektedir ki tahmin edilen bu ortalama denkleminden elde edilen 

artıklar, koşullu varyans denklemine dahil edilecek olan {εt} beyaz gürültü serisinin koşullarını 
sağlasın.  

Örnek olarak bir ARMA(1,1)-GARCH(1,1) modelinin yazımı aşağıdaki gibi gösterilebilir: 

yt = a0 + a1yt−1 + b1εt−1 + εt                                     (14)  

εt = σnt   öyle ki         σt
2 = α0 + α1εt−1

2 + β1σt−1
2                           (15)  
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Bu iki aşamalı prosedüre ARMA filtresinden sonra GARCH tahminlemesi adı verilmektedir 
(Yumrukuz, 2015). 

4. Veri Seti ve Metodoloji 

Bu çalışmada Türkiye için bir “Makroekonomik Belirsizlik Endeksi” oluşturulması 
amaçlanmıştır. Belirsizliğin ölçülmesi ve makroekonomik değişkenler üzerindeki etkilerinin 
incelenmesine yönelik yapılan çalışmaların birçoğu gelişmiş ülkeler için yapılmıştır. Türkiye 
gibi gelişmekte olan bir ülke özelinde yapılan bu çalışmanın bu bağlamda literatüre katkısı 
önemlidir. 

Çalışmada kullanılan veri seti Mayıs 2005-Aralık 2016 dönemini kapsamakta olup veri 
setinin tamamı Bloomberg terminalinden günlük frekansta elde edilmiştir. Veri setine ilişkin 
açıklamalar Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1: Kullanılan Değişkenler 

Değişkenler Açıklaması 
Kaynağı/ 
Frekansı 

Faiz Oranı 

(TR2) 

T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen 2 
yıl vadeli gösterge* tahvilin faizine ilişkin logaritmik 
dönüşümü yapılmış günlük getiri serisi 

Bloomberg/G
ünlük 

BIST 100 
Endeksi 
(BIST100) 

Borsa İstanbul’a koteli ilk 100 şirketin hisse 
senetlerinden oluşan endekse ilişkin logaritmik 
dönüşümü yapılmış günlük getiri serisi 

Bloomberg/G
ünlük 

USD/TL Kuru 
(USDTRY) 

Doların, Türk Lirası karşısındaki değerine ilişkin 
logaritmik dönüşümü yapılmış günlük getiri serisi 

Bloomberg/G
ünlük 

*Gösterge faiz oranları piyasa koşullarına göre belirlenmektedir. TCMB faiz oranları ile 
karıştırılmamalıdır. 

Yaşanan belirsizlikler ve istikrarsızlıklar ekonomik göstergelerin volatilitesinde artışa 
neden olmaktadır. Volatilitedeki artışlar ise finansal piyasalarda olumsuz sonuçlara neden 
olmaktadır. Genellikle hisse senedi, faiz oranları ve döviz kurlarında yaşanan volatilite artışı, 
finansal sistemin işleyişinde aksamalara hatta ciddi performans kayıplarına yol 
açabilmektedir. Finansal varlıkların volatilitesinin ölçülebilmesi bu anlamda büyük önem arz 
etmektedir. Volatilitenin ölçümünde farklı yaklaşımların varlığının yanı sıra son dönemde en 
çok kullanılan koşullu değişen varyans modelleridir. Söz konusu modeller hem gelişmiş hem 
de gelişmekte olan piyasalarda oldukça ilgi çeken bir noktaya gelmiştir (Çağlayan, 2009).  

Literatürde genellikle volatilite risk ve belirsizlikle ilişkili olarak değerlendirilmektedir. 
Cariolle (2012)’ye göre volatilite bir değişkenin gözlenen sonuçlarına göre bilgi sağlarken 
aynı zamanda olası sonuçlarına ilişkin de bilgileri barındırır. Bu durumda söz konusu 
değişkene ilişkin bir risk yaklaşımını ortaya koyar. Pür risk veya belirsizliğin GARCH gibi 
koşullu varyans modelinden artıkların elde edilmesiyle ölçülmesi gerekmektedir. Belirsizlik 
göstergelerine dayanan GARCH modelleri gibi modeller, genellikle yüksek frekanslı 
ekonomik verilere uygulanmaktadır. (Cariolle, 2012) Bu bağlamda bu çalışmada veri seti 
oluşturulurken yüksek frekansta veriler tercih edilmiştir.  
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5. Ampirik Bulgular 

Zaman serileri ile yapılacak çalışmalarda yalancı ve abartılı regresyon katsayıları ile 
karşılaşmamak için durağan serilerle çalışmak gerekmektedir. Durağanlığın sınamasında ilk 
analiz verilerin zaman yolu grafiklerini incelemek olabilir. Bu inceleme analistin tecrübeleri ile 
harmanlandığında birçok konuda fikir verebilmektedir. 

Çalışmada kullanılan seriler döviz kuru, faiz oranı ve borsa endeksine ilişkin günlük getiri 
serileri olup, 

𝑅𝑡 = log (
𝐷𝑡

𝐷𝑡−1
) × 100                            (16) 

formülü ile hesaplanmıştır. (16) numaralı denklemde 𝐷𝑡, söz konusu varlığın t günündeki 

değeri 𝑅𝑡 ise t gününe ilişkin o varlığın getirisini ifade etmektedir. 

Çalışmanın devamında kullanılmak üzere oluşturulan getiri serilerine ilişkin Ek.2’de 
yer alan grafikler incelenerek bazı çıkarımlarda bulunulabilir ancak asıl karar, istatistiksel test 
teknikleri ile verilmelidir. Buna göre birim kök testlerine başvurulmalıdır. Çalışmada birim 
kökün varlığı her bir seri için ADF birim kök testi ile sınanmıştır. Test sonuçları Tablo 3’de 
verilmiştir. 

Elde edilen sonuçlara bakıldığında, ADF birim kök testine göre üç seri için; sabit terim 
varlığında, trend ile sabit terimin birlikte varlığında ve hiçbirinin olmadığı durumlarda birim 
kökün varlığı reddedilmektedir. Bu durumda üç seri için de durağan oldukları sonucuna 
varılmaktadır. 

Bir sonraki aşamada makroekonomik belirsizlik endeksini oluşturabilmek için öncelikle 
alt bileşenleri olan döviz kuru, faiz oranı ve hisse senedi piyasası belirsizliklerine ilişkin 
göstergelerin oluşturulması gerekmektedir. Söz konusu belirsizlik göstergelerinin ilgili serilere 
ait volatilite modelleri olduğu düşünüldüğünde bir sonraki adımda durağanlığı sınanmış ve 
onaylanmış serilerle volatilite modelleri oluşturulmaya çalışılmaktadır.  

GARCH modellerini elde edebilmek için ilk olarak, gözlenen veriyi bağımsız 
değişkenler ve hata teriminin bir fonksiyonu olarak tanımlayan ortalama denklemleri 
oluşturulur. İkinci olarak ise varyans denklemi elde edilir ki bu denklem, ortalama 
denkleminden elde edilen hata terimlerinin koşullu varyansının değişimini, geçmiş koşullu 
varyansların ve gecikmeli hataların bir fonksiyonu olarak açıklamaktadır.(Hentschel ,1995) 

Makroekonomik Belirsizlik Endeksi (MBE) oluşturulurken kullanılacak alt göstergelerin 
açıklamaları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: Endeksin Alt Bileşenleri 

Değişkenin Adı Açıklaması 

DKB 
Döviz Kuru Belirsizliği: USD/TL Kurunun getiri serisinin (USDTRY) GARCH 
modellemesi ile elde edilmiş volatilitesi  

FOB 
Faiz Oranı Belirsizliği: GARCH modellemesi ile bulunan Faiz Oranı getiri 
serisinin (TR2) volatilitesi  

BEB 
Borsa Belirsizliği: Borsa İstanbul’a koteli ilk 100 şirketin içinde yer aldığı 
endeksin getiri serisinin (BİST100) GARCH Modellemesi ile elde edilmiş 
volatilitesi 

MBE Makroekonomik Belirsizlik Endeksi 
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Tablo 3. Birim Kök Testi Bulguları 

 
Model 

Yokluk  
Hipotezi 

Alternatif 
Hipotez 

Test 
İstatistiği 

Kritik 
Değer 

U
S

D
T

R
Y

 

S 
ρ=1 ρ<1 -55.27070 

(0.0001) 
-2.86228 

ST 
ρ=1 ρ<1 -55.30735 

(0.0000) 
-3.41127 

H 
ρ=1 ρ<1 -55.20513 

(0.0001) 
-1.94092 

T
R

2
 

S 
ρ=1 ρ<1 -28.52094 

(0.0000) 
-2.86228 

ST 
ρ=1 ρ<1 -28.52850 

(0.0000) 
-3.41127 

H 
ρ=1 ρ<1 -28.51937 

(0.0000) 
-1.94092 

B
IS

T
1

0
0

 

S 
ρ=1 ρ<1 -54.01041 

(0.0001) 
-2.86228 

ST 
ρ=1 ρ<1 -54.01228 

(0.0000) 
-3.41127 

H 
ρ=1 ρ<1 -53.99354 

(0.0001) 
-1.94092 

Döviz Kuru Belirsizliği (DKB) 

Döviz kuru olarak ABD dolarının Türk Lirası karşısındaki değerinin ifade eden 
USDTRY serisinin oynaklığını modelleyebilmek için ilk önce En Küçük Kareler yöntemi ile 
ARMA modelleri incelenmiştir. Olası modeller ARMA(p,q) yapısında AR(1), AR(2), 
…,ARMA(1,1) ARMA(1,2),…,ARMA(4,4)’e kadar sırasıyla denendikten sonra uygun modele 
karar verilmiştir. Uygun modeli belirlemede; parametrelerin anlamlılığı, determinasyon 
katsayısının yüksek olması, Akaike, ve Schwarz bilgi kriterlerinin küçük olması, Hannan 
Quinn değerinin küçük olması, hata kareler toplamının küçük olması, olabilirlik oranının 
yüksek olması, modelin F istatistiğinin anlamlı olması, öngörü performansı ölçme kriterlerinin 
küçük olması (RMSE, MAE vb)  gibi özellikler dikkate alınmıştır. Buna göre en fazla kriterleri 
sağlayan model olarak USDTRY serisi için ARMA(1,2) seçilmiş olup model sonuçlarına 
Tablo 4’de yer verilmektedir. 

ARAMA (1,2) modelinin uygunluğuna karar verildikten sonra modelde ARCH etkisinin 
olup olmadığı araştırılmalıdır. ARMA modelleri varyansın değişmezliği ilkesine dayanmakta 
olup bunu bir kural olarak kabul etmektedir. Böylece gözlem değerlerinde meydana gelen 
değişimlerin varyans üzerinde bir değişikliğe neden olmadığı varsayılmaktadır. Ancak trend 
etrafında periyodik olmayan dalgalanmaların gözlenmesi nedeniyle varyans her zaman sabit 
olmayabilir. Bu nedenle GARCH modelleri ile bu sorun giderilmeye çalışılmaktadır. Bunun 
için öncelikle bulunan ARMA modelinde değişen varyanslılığın, diğer bir deyişle ARCH 
etkisinin araştırılması gerekmektedir. Bunun için kurulan 

 "𝐻0: ARCH etkisi yoktur” hipotezi sınanır. 
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Tablo 4: USDTRY için ARMA(1,2) Modeli Sonuçları 

 

Tablo 5. ARMA(1,2) Modeli için Değişen Varyanslılık Testi 

 

Test sonuçları göstermektedir ki H0 hipotezi yüzde 5 anlamlılık düzeyinde 
reddedilmektedir. Yani seride ARCH etkisi (değişen varyans sorunu) vardır. 

ARMA(1,2) modelinden tahmin edilen en iyi GARCH modeli belirlenirken model 
denemeleri ARCH(1),ARCH(2),…GARCH(1,1)…GARCH(4,4)’e kadar devam ettirilmiştir. 
Yine en uygun model seçim kriterleri göz önünde bulundurularak ARMA(1,2)-GARH(1,2) 
model ikilisi tercih edilmiş olup, model sonuçları Tablo 6’de yer almaktadır. 

Tablo 6: Döviz Kuru Volatilite Modeli ARMA(1,2)-GARCH(1,2) 

 

Döviz kuru volatilitesini modelleyebilmek adına kurulan modelin uygunluğunun test 
edilebilmesi amacı ile modelinin değişen varyans sorununu gidermede yani değişen varyansı 
modelleyebilmekte başarılı olup olmadığının ya da bir diğer tabirle seride hala ARCH 
etkisinin olup olmadığının test edilmesi gerekmektedir. Bunun için “ARCH etkisi yoktur” diyen 
sıfır hipotezi ARCH-LM testi ile sınanmış olup, sonuçlarına Tablo 7’de yer verilmiştir. 

Değişkenler Katsayılar Std. Hata t-istatistiği Olasılık

C 0.031438 0.015824 1.986732 0.047

AR(1) -0.76157 0.140137 -5.434454 0

MA(1) 0.766455 0.140834 5.442239 0

MA(2) 0.038972 0.019626 1.985772 0.0471

R-Kare 0.00323 0.031432

Ayarlanmış R-Kare 0.00225 0.854811

Regresyonun Standart Hatası 0.853849 2.523182

Artık Kareler Toplamı 2226.543 2.531064

Log -Olasılık -3853.95 2.526014

F-İstatistiği 3.298313 2.002428

Olasılık (F-İstatistiği) 0.019609

    Durbin-Watson İstatistiği

Ortalamaya Bağlı Değişken

Standart Sapmaya Bağlı Değişken

Akaike Bilgi Kriteri

    Schwarz Kriteri

    Hannan-Quinn Kriteri

Heteroskedasticity (Değişen Varyanslılık) Test: ARCH

F-istatistiği 374.0274   Olasılık - F(1,3055) 0.0000

Obs*R-Kare 333.4478     Olasılık Ki-Kare(1) 0.0000

Değişkenler Katsayılar Std. Hata t-istatistiği Olasılık

C 0.018061 0.012408 1.455629 0.1455

AR(1) -0.749929 0.118729 -6.316326 0

MA(1) 0.752756 0.120283 6.258199 0

MA(2) 0.048136 0.020102 2.394571 0.0166

C 0.014138 0.00297 4.759757 0

RESID(-1)^2 0.146092 0.010541 13.85888 0

GARCH(-1) 0.321335 0.077628 4.139398 0

GARCH(-2) 0.518874 0.072192 7.187428 0

R-Kare 0.002783 0.031432

Ayarlanmış R-Kare 0.001804 0.854811

Regresyonun Standart Hatası 0.85404 2.227067

Artık Kareler Toplamı 2227.54 2.24283

Log -Olasılık -3397.185 2.232731

Durbin-Watson istatistiği 1.997599

    Schwarz Kriteri

    Hannan-Quinn Kriteri

Variance Equation

Ortalamaya Bağlı Değişken

Standart Sapmaya Bağlı Değişken

Akaike Bilgi Kriteri



Bankacılar Dergisi 

 

17 

Tablo 7. ARMA(1,2)-GARH(1,2) Modeli için ARCH-LM Testi  

 

Test sonucuna göre, H0 hipotezi kabul edilir. Yani modelde ARCH etkisi yoktur. Kurulan 
volatilite modelinin, ARCH etkisini yok etmekte yani modelin oynaklık kümelenmesini 
yakalamakta, başarılı olduğu söylenebilir.  

ARMA(1,2) – GARCH(1,2) modelinin koşullu varyans serisi Döviz Kuru Belirsizliği (DKB) 
değişkenini oluşturmaktadır.  

Faiz Oranı Belirsizliği (FOB) 

DKB değişkeni modellenirken uygulanan tüm adımlar bu defa FOB değişkeni için 
uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre EKK yöntemi ile tahmin edilen en uygun ortalama 
denklemi ARMA(1,1) olarak seçilmiş olup söz konusu modele ilişkin sonuçlar Tablo 8’de 
verilmektedir. 

Tablo 8: TR2 için ARMA(1,1) Modeli Sonuçları 

 

ARMA(1,1) modeli için “değişen varyanslılık” testi yapılarak, modelde ARCH etkisinin 
varlığı araştırılmıştır. Bunun için kurulan "𝐻0: ARCH etkisi yoktur” hipotezi sınanır. 

Tablo 5. ARMA(1,1) Modeli için Değişen Varyanslılık Testi 

 

Test sonuçları da göstermektedir ki H0 hipotezi yüzde 5 anlamlılık düzeyinde 
reddedilmektedir. Yani seride ARCH etkisi (değişen varyans sorunu) vardır. 

Değişen varyansın varlığı sınandıktan ve kabul edildikten sonra, koşullu varyansın 
modellenmesi aşamasına geçilmektedir. Buna göre ARMA(1,1) modelinden tahmin edilen en 

Heteroskedasticity (Değişen Varyanslılık) Test: ARCH

F-istatistiği 0.073724   Olasılık - F(1,3055) 0.7860

Obs*R-Kare 0.07377     Olasılık Ki-Kare(1) 0.7859

Heteroskedasticity (Değişen Varyanslılık) Test: ARCH

F-istatistiği 152.8705   Olasılık - F(1,3054) 0.0000

Obs*R-Kare 145.6786     Olasılık Ki-Kare(1) 0.0000
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iyi GARCH modeli GARCH(1,1) olarak belirlenmiş olup söz konusu modele ilişkin sonuçlar 
Tablo 9’da yer almaktadır. 

Tablo 9: Faiz Oranı Volatilite Modeli ARAMA(1,1)-GARCH(1,1) 

 

Oluşturulan ARMA(1,1)-GARCH(1,1) modeline ARCH-LM testi uygulanmış olup, bu 
test ile “H0: ARCH etkisi yoktur” hipotezi test edilmiş ve sonuçları Tablo 10’da sunulmuştur. 

Tablo 10: ARMA(1,1)-GARH(1,1) Modeli için ARCH-LM Testi 

 

Kurulan volatilite modelinin, ARCH etkisini yok etmekte yani modelin oynaklık 
kümelenmesini yakalamakta, başarılı olduğu söylenebilir.  

ARMA(1,1) – GARCH(1,1) modelinin koşullu varyans serisi Faiz Oranı Belirsizliği 
(FOB) değişkenini oluşturmaktadır.  

Hisse Senedi Piyasası Belirsizliği (HSPB) 

DKB ve FOB değişkenleri modellenirken uygulanan tüm adımlar bu defa HSPB 
değişkeni için uygulanmıştır. Ortalama modeli olarak ARMA(2,2) seçilmiştir. Modele ilişkin 
sonuçlar Tablo 11’de verilmektedir. 

ARMA(2,2) modeli için “değişen varyanslılık” testi yapılarak ARCH etkisinin varlığı 
araştırılmıştır. Bunun için kurulan "𝐻0: ARCH etkisi yoktur”  hipotezi sınanır. 

Tablo 11. ARMA(2,2) Modeli için Değişen Varyanslılık Testi 

 

 

Değişkenler Katsayılar Std. Hata t-istatistiği Olasılık

C -0.059273 0.027824 -2.130309 0.0331

AR(1) 0.866846 0.055259 15.68707 0

MA(1) -0.81426 0.064776 -12.57044 0

C 0.036159 0.004301 8.406256 0

RESID(-1)^2 0.093726 0.006348 14.76481 0

GARCH(-1) 0.893066 0.00655 136.3357 0

R-Kare 0.00791 -0.01546
Ayarlanmış R-Kare 0.00726 1.477213
Regresyonun Standart Hatası 1.471841 3.324562
Artık Kareler Toplamı 6615.932 3.336387
Log -Olasılık -5075.593 3.328811
Durbin-Watson istatistiği 2.013141

    Schwarz Kriteri

    Hannan-Quinn Kriteri

Varyans Denklemi

Ortalamaya Bağlı Değişken

Standart Sapmaya Bağlı Değişken

Akaike Bilgi Kriteri

Heteroskedasticity (Değişen Varyanslılık) Test: ARCH

F-istatistiği 0.001063   Olasılık - F(1,3054) 0.974

Obs*R-Kare 0.001064     Olasılık Ki-Kare(1) 0.974

Heteroskedasticity (Değişen Varyanslılık) Test: ARCH

F-istatistiği 39.53845   Olasılık - F(1,3053) 0.0000

Obs*R-Kare 39.05852     Olasılık Ki-Kare(1) 0.0000
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Tablo 12. BIST100 için ARMA(2,2) Modeli Sonuçları 

 

Test sonuçları da göstermektedir ki H0 hipotezi yüzde 5 anlamlılık düzeyinde 
reddedilmektedir. Yani seride ARCH etkisi (değişen varyans sorunu) vardır. 

Değişen varyansın varlığı sınandıktan ve kabul edildikten sonra koşullu varyansın 
modellenmesi aşamasına geçilmektedir. Buna göre ARMA(2,2) modelinden tahmin edilen en 
iyi GARCH modeli GARCH(1,1) olarak belirlenmiş olup söz konusu modele ilişkin konular 
Tablo 13’de yer almaktadır. 

Tablo 13: Faiz Oranı Volatilite Modeli ARAMA(1,1)-GARCH(1,1) 

 

Oluşturulan ARMA(2,2)-GARCH(1,1) modeline ARCH-LM testi uygulanmış olup, bu test ile 
“H0: ARCH etkisi yoktur” hipotezi test edilmiş ve sonuçları Tablo 14’de sunulmuştur. 

 

 

Değişkenler Katsayılar Std. Hata t-istatistiği Olasılık

C 0.038648 0.031246 1.236881 0.2162

AR(1) 1.237443 0.135372 9.141034 0

AR(2) -0.758645 0.113645 -6.675551 0

MA(1) -1.2205 0.134712 -9.060096 0

MA(2) 0.760139 0.111901 6.792971 0

R-Kare 0.004278 0.037896
Ayarlanmış R-Kare 0.002973 1.670772
Regresyonun Standart Hatası 1.668287 3.863106
Artık Kareler Toplamı 8491.482 3.872963
Log -Olasılık -5897.826 3.866648
F-İstatistiği 3.277406 1.994083
Olasılık (F-İstatistiği) 0.010864

    Hannan-Quinn Kriteri

    Durbin-Watson İstatistiği

Ortalamaya Bağlı Değişken

Standart Sapmaya Bağlı Değişken

Akaike Bilgi Kriteri

    Schwarz Kriteri

Değişkenler Katsayılar Std. Hata t-istatistiği Olasılık

C 0.103067 0.026794 3.846653 0.0001

AR(1) 1.4712 0.047728 30.82483 0

AR(2) -0.900828 0.03852 -23.38585 0

MA(1) -1.462614 0.04682 -31.23899 0

MA(2) 0.903159 0.037364 24.17187 0

C 0.116197 0.016477 7.051963 0

RESID(-1)^2 0.098563 0.007961 12.38006 0

GARCH(-1) 0.859905 0.011521 74.64104 0

R-Kare 0.002923 0.037896
Ayarlanmış R-Kare 0.001615 1.670772
Regresyonun Standart Hatası 1.669422 3.713165
Artık Kareler Toplamı 8503.044 3.728937
Log -Olasılık -5665.716 3.718832
Durbin-Watson istatistiği 1.974942

Ortalamaya Bağlı Değişken

Standart Sapmaya Bağlı Değişken

Akaike Bilgi Kriteri

    Schwarz Kriteri

    Hannan-Quinn Kriteri

Varyans Denklemi
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Tablo 14: ARMA(1,1)-GARH(1,1) Modeli için ARCH-LM Testi 

 

Kurulan volatilite modelinin, ARCH etkisini yok etmekte yani modelin oynaklık kümelenmesini 
yakalamakta, başarılı olduğu söylenebilir.  

ARMA(2,2) – GARCH(1,1) modelinin koşullu varyans serisi Hisse Senedi Piyasası 
Belirsizliği (HSPB) değişkenini oluşturmaktadır. Oluşturulan her bir finansal değişkene ait 
belirsizlik serilerinin zaman yolu grafikleri Grafik 1, 2 ve 3 ile gösterilmektedir.  

Grafik 1. DKB 
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Grafik 2. FOB 

.0000

.0005

.0010

.0015

.0020

.0025

.0030

.0035

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16  

Grafik 3. HSPB 
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Heteroskedasticity (Değişen Varyanslılık) Test: ARCH

F-istatistiği 0.034789   Olasılık - F(1,3053) 0.8521

Obs*R-Kare 0.034812     Olasılık Ki-Kare(1) 0.852
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Grafik 1, 2 ve 3 de sırasıyla verilen DKB, FOB ve HSPB serileri incelendiğinde 
görülmektedir ki her bir seriye ilişkin belirsizlik göstergesi farklı dönemlerde sıçrama 
yapmaktadır. DKB göstergesi 2008-2009 küresel kriz döneminde sert sıçrama yaparken FOB 
göstergesinde aynı sıçramanın yaşanmadığı dikkat çekmektedir. Ancak tersi bir durum 
Haziran 2013 döneminde görülmektedir. Zira söz konusu dönemde küresel piyasalarda 
olduğu gibi Türkiye’de de Fed’in parasal genişleme adına devam ettirdiği varlık alımlarını 
azaltmaya başlayacağını duyurması faiz oranlarında bir belirsizlik yaşanmasına neden 
olmuştur. FOB göstergesinde yaşanan sıçramanın diğer göstergelere göre daha sert olması 
ise bu gelişmeden kaynaklanmaktadır.  

Bu durum, her bir finansal göstergeye ait farklı belirsizlik dönemlerinin olduğunu 
ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, söz konusu münferit göstergelerin bir araya 
getirilmesinden Türkiye’ye ait daha genel çaplı bir makroekonomik belirsizlik göstergesi 
oluşturulmasının yerinde olacağı düşünülmektedir. Münferit olarak oluşturulan volatilite 
serileri Atta-Mensah’ın yaklaşımında kullanılan, bu makalede de (1) numaralı formülle 
verilen, yöntemle bir araya getirilmiştir. Söz konusu bir araya getirme sonucu elde edilen 
MBE’ye ilişkin zaman yolu grafiği Grafik 4’de yer almaktadır. 

Grafik 4: MBE-Makroekonomik Belirsizlik Endeksi Zaman Yolu Grafiği 

 

Grafik 4’de yaşanan sıçrama dönemlerine ilişkin açıklamalara Tablo 15’de yer verilmiştir. 

Tablo 15: Endeksin Belirsizliğe İşaret Ettiği Tarihte Yaşanan Olaylar 

 Tarih Olay 

1 Mayıs 2006 Danıştay saldırısı, gelişmekte olan ülkelere spekülatif atak 

2 Ağustos 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimleri 

3 Mart 2008 
Küresel krizin Türkiye üzerinde etkilerini oluşturmaya başlaması, 
yurtiçinde dönemin iktidar partisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi için 
kapatma davası ile yaşanan gelişmeler 

4 Eylül 2008 
2008-2009 küresel krizi ve krizin başlangıcı kabul edilen Lehman 
Brothers’ın batışı  

5 Mayıs 2010 
Küresel bazda Avrupa borç krizi ve Yunanistan resmi olarak yardım talep 
etmesi, yurtiçinde Grizu patlaması ve dönemin Cumhuriyet Halk Partisi 
genel başkanının istifası 
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6 Ağustos 2011 Avrupa borç krizi derinleşmiş, ABD borç tavanı sorunu 

7 Haziran 2013 
Dönemin Fed Başkanı Ben Bernanke’nin, Fed'in tahvil alım programını 
Mart 2014'e kadar bitirmiş olabileceğini duyurması ve aynı tarihte 
yurtiçinde “gezi parkı” olaylarının başlaması 

8 Aralık 2013 Türkiye gündeminde anılan adıyla 17-25 Aralık olayları  

9 Mayıs 2015 7 Haziran genel seçimleri öncesinde yaşanan belirsizlik 

10 Temmuz 2016 
Türkiye’nin tarihinde kara leke olarak anılacak olan başarısız darbe 
girişimi  

 
6. Sonuç 

Bu çalışmanın amacı makroekonomik belirsizliği ölçebilen bir endeks geliştirmektir. 
Tekil belirsizlik göstergeleri konusunda yapılan çalışmalar giderek artarken endeks bazında 
belirsizliği ölçen çalışmalar ise nispeten sınırlı sayıdadır. Özellikle Türkiye için bu sayı daha 
da sınırlı kalmaktadır. Belirsizlik endeksleri konusunda yapılan literatür araştırmaları 
göstermektedir ki farklı endeks oluşturma yöntemleri mevcuttur. Bu noktada yöntemlerden 
hangisi, hangi değişkenler yardımı ile kullanılmalıdır sorusuna cevap bulmak gerekmektedir. 
Bu çalışmada endeks geliştirme yöntemi olarak volatiliteden faydalanılmasına karar 
verilmiştir. Volatilite modellemesinde ise son dönemde uygulanabilirliği ve uygulamadaki 
başarısı ile gündemde olan GARCH modelleri kullanılmıştır. Her bir finansal göstergenin 
volatilitesinin o finansal piyasaya ilişkin belirsizliği yakaladığı düşünülerek, bu belirsizlik 
göstergelerinin birleşiminden Türkiye için daha genel bir belirsizlik göstergesine ulaşılması 
amaçlanmıştır. Söz konusu amaç doğrultusunda döviz kuru, faiz oranı ve hisse senedi 
piyasasına ilişkin volatiliteler hesaplanmıştır. Hesaplanan her bir volatilite serisi, o değişkene 
ve dolayısıyla o finansal piyasaya ilişkin belirsizliği temsil etmektedir. Çalışmanın sonunda, 
oluşturulan üç adet finansal belirsizlik göstergesi eşit ağırlıklarla bir araya getirilerek 
Makroekonomik Belirsizlik Endeksi (MBE) oluşturulmuştur. Endeksin belirsiz dönemleri 
yakalama konusundaki başarısı, MBE’nin Mayıs 2005-Aralık 2016 periyodunda sert yükseliş 
gösterdiği dönemlerin kronolojik çerçevede, Türkiye’de yaşanan gelişmeler doğrultusunda 
verilmesi ile gösterilmiştir.  
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Türk Bankacılık Sektöründeki Gelişmelerin  
Büyüme Üzerindeki Etkisi 

 
 
 

Doç. Dr. Süleyman Kale* 
Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken** 

 
Öz 

 
Bu çalışmada, finansal gelişmişlik, bankacılıktaki etkinlik ve bankacılığın önemli 

göstergelerinden olan kredi ve mevduat ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Önce 
etkinlik, aracılık ve karlılık boyutuyla hesaplanmakta, sonra bu göstergelerle büyüme ilişkisi 
irdelenmektedir. 

 
2003-2016 dönemine bakıldığında bankacılıkta etkinliğin, 2010’a kadar arttığı, daha sonra 

azalma eğilimine girdiği görülmektedir. Eşbütünleşme ve nedensellik analizi, etkinliğin büyüme 
üzerinde etkili olmadığı, finansal gelişmişliğin ise seçilen kritere bağlı olarak etkileşim içinde olduğunu 
ortaya koymaktadır. Kredilerle büyüme arasında pozitif bir ilişki keşfedilse de, nedenselliğin 
kredilerden büyümeye doğru değil, büyümeden kredilere doğru olduğu tespit edilmiştir. Gelişmiş ülke 
örnekleri, kredilerin büyümeyi etkileyen bir araç olarak daha dikkatli kullanılması gerektiğini ortaya 
koymaktadır. 
 
Anahtar kelimeler: Veri Zarflama Analizi, ARDL, Toda-Yamamoto Nedensellik Testi, Finansal 
Gelişmişlik, Finansal Etkinlik, Krediler, Mevduat, GSYH. 
JEL Sınıflandırması: C22, C58, C61, E44, E51. 

 
Effects of The Turkish Banking Sector Developments on Growth 

 
Abstract 

 
This study researches the relationships between economic growth and financial development, 

bank efficiency, credits and deposits which can be assumed as the most important indicators of 
banking sector. First efficiency is measured with intermediation and profitability perspective, then 
relationships between growth and these indicators are analyzed. 

 
Considering 2003-2016 period, it can be seen that efficiency in banking increased until 2010 

and then it started to deteriorate. Cointegration and causality analysis indicates that efficiency has no 
effect on growth, however, depending on the selected indicator, the effects on financial development 
are effective.  Although a positive relationship between credits and growth is witnessed, the causality 
is not from credits towards growth; a one-way causality is detected from growth to credits. Experiences 
in developed economies prove that credits, as an economic policy tool, should be used with more 
cautiously. 
 
Keywords: Data Envelopment Analysis, ARDL, Toda-Yamamoto Causality Test, Financial 
Development, Financial Efficiency, Loans, Deposits, GDP. 
JEL Classification: C22, C58, C61, E44, E51. 
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1. Giriş 
 
Büyüme ile ilgili bütün konular her zaman önemli ve ilgi çekici olmuştur. Çünkü büyüme 

paylaşılacak pastayla ve bu pastadan taraflara ne kadar pay düşeceği ile doğrudan ilintilidir. 
Hem büyümenin bir bileşeni, hem de reel sektörü etkileme gücü göz önünde bulundurularak 
finans sektörü de bir ekonomide en fazla önem atfedilen sektörlerden birisi olmuştur. 

 
Ekonomik büyüme, sadece finans ile ilişkilendirilemeyecek kadar karmaşık, toplumsal 

yaşam ve refahı doğrudan belirleyen bir kavramdır. Dolayısıyla finansal gelişmişlik, finansal 
derinlik, finansal işlem hacimleri ve finansal göstergeler ile büyüme arasındaki ilişkileri analiz 
eden geniş bir araştırma yelpazesi bulunmaktadır. Ancak son zamanlarda yapılan çalışmalar, 
bu ilişkiyi gözden geçirmeyi gerektirmektedir. Bu çalışmalardan bir kısmına sonraki bölümde 
değinilecektir. 

 
Bu çalışmada, finansal gelişmişlik, bankacılık sektöründeki etkinlik ve bankacılığın 

önemli göstergelerinden olan kredi ve mevduat ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki 
irdelenecektir. Global finansal kriz sonrasında, bankacılığın, finansal piyasaların ve 
düzenleyici kurumların yeniden yapılandırıldığı bir dönemde, Türkiye penceresiyle, bu 
ilişkilere ışık tutulmaya çalışılacaktır. 

 
Bundan sonraki bölümde konuyla ilgili literatür tartışıldıktan sonra, üçüncü bölümde 

yöntem ve veriler ele alınacak, dördüncü bölümde araştırmanın sonuçları tartışılacak, son 
bölümde ise ulaşılan sonuç ve değerlendirmeler ana hatlarıyla özetlenecektir. 
 

2. Literatür Taraması 
 

Finans ve büyüme etkileşimini analiz eden geniş literatüre bakıldığında, finansal 
göstergelerin finansal gelişmişlik ve finansal etkinlik olmak üzere iki gruba ayrıldığı 
görülmektedir. Finansal gelişmişlik, daha çok hacim veya derinlik ile ilişkilendirilmektedir. 
Finansal gelişmişliğin göstergesi olarak kredi hacmi, kredilerin Gayrı Safi Yurtiçi Hasılaya 
(GSYH) oranı, özel sektöre verilen krediler, çalışan başına özel sektör kredisi gibi 
değişkenler kullanılmaktadır. Hasan, Horvath ve Mares (2016) ile Levine (2005) finansal 
gelişmişliği, doğru yatırım kararları alınabilmesi için ihtiyaç duyulan bilginin artması, 
yatırımların izlenmesindeki ve kurumsal yönetişimdeki ilerleme, risk yönetimi ve 
çeşitlendirmedeki gelişme, finansal kaynakların yer değiştirmesi ve tahsisindeki iyileşmeler, 
mal ve hizmetlerin değişimindeki ilerleme olarak tanımlamaktadır. Finansal etkinlik ise 
finansal işlemlerin kalitesi olarak kabul edilmektedir (Hasan, Koetter, & Wedow, 2009, 
s.1447; Koetter & Wedow, 2010, s.1529). 

 
Finansal göstergeler ile büyüme arasındaki ilişkileri analiz eden çalışmaların çoğu 

finansal gelişmişliğe odaklanmaktadır. Levine (2005), yaptığı literatür taramasında, finans 
sektörünün ekonomik büyümedeki rolü ile ilgili olarak ekonomistler arasında bir mutabakatın 
olmadığını ifade etmektedir. Bazı ekonomistler, finans sektörünün büyümeyi etkilemediği, 
büyümenin ve reel sektörün ihtiyaçlarının finansal büyümeyi beraberinde getirdiğini öne 
sürmektedir. Bazı ekonomistler ise finansal piyasaların, ekonomik büyüme üzerindeki olumlu 
etkisinin tartışma götürmez olduğunu belirtmektedir. Her iki yönde de güçlü ve destekleyici 
kanıtlar olmasına rağmen, Levine (2005) finansal aracıların ve piyasaların büyüme üzerinde 
etkili olduğu sonucuna varmıştır. Bir başka literatür taramasında Ang (2008), çalışmaların 
sürekli bir biçimde ekonomik büyüme ile finansal gelişmişlik arasındaki pozitif ilişkiyi ortaya 
koyduğunu, ancak ilişkinin yönü konusunda görüş birliğinin olmadığını tespit etmektedir. 
Özellikle gelişmekte olan ülkeler arasındaki önemli yapısal farklardan dolayı, uygun 
ekonometrik tekniklerle ülke bazında araştırma yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 
Demirgüç-Kunt ve Levine (2008), yine literatür taraması sonucunda, gelişmiş finansal 
sisteme sahip ülkelerin ekonomik olarak da daha gelişmiş olduklarına işaret etmektedir. 
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İstikrarlı makroekonomik ortam, sağlam yasal ve bilişim altyapısı, liberal sistem içerisinde 
güçlü kurumlar, düzenleyici olarak devlet müdahaleleri ve finansal kaynaklara erişim finansal 
gelişme ve büyüme açısından önemlidir. Arestis, Chortareas, ve Magkonis (2015)’in literatür 
taraması da finans sektörünün büyüme üzerindeki olumlu etkisini ifade etmektedir. Valickova, 
Havranek, ve Horvath (2015) ise, 67 ülke için yapılan 1334 incelemenin sonucunda, çoğu 
çalışmadaki olumlu ilişkiye rağmen çalışmaların tasarlanma biçiminin ve seçilmiş 
göstergelerdeki farklılıkların sonuçları da farklılaştırdığını belirtmektedir. Gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkeler arasında olduğu gibi farklı zamanlarda yapılmış çalışmalar da 
birbirinden farklı sonuçlar vermektedir. Gelişmiş ülkelerde bu etkileşim daha güçlüdür; öte 
yandan 1980’li yıllardan sonra da azalmaktadır. 

 
Finansal gelişmişliğin veya bazı finansal büyüklüklerin ekonomik büyümeyi olumsuz 

etkilediğini öne süren çalışmalar da bulunmaktadır (Bezemer, Grydaki & Zhang, 2016; 
Cecchetti & Kharroubi, 2012; Hasan ve diğerleri 2016; Lombardi, Mohanty & Shim, 2017). Bu 
görüştekilere göre, finans sektörü ekonomideki kıt kaynakları çekmekte, “dışlamaya” benzer 
bir etki yaratmakta, özellikle ekonominin sorun yaşadığı ve likiditenin sıkışık olduğu 
dönemlerde reel sektörü de krizlere maruz bırakmaktadır. Global finansal kriz ve sonrasında 
yaşanan, faiz oranlarının negatif olduğu ve karların azaldığı dönemler buna örnek 
gösterilebilir. Ayrıca, finansal gelişmişlikle ekonomik büyüme arasında bir ilişki varsa bile, bu 
ilişkinin daha çok 1990’lı yıllardan önce geçerli olduğu ifade edilmektedir. Son dönemlerde 
yapılan çalışmalar bu ilişkinin, düşünülenden daha karmaşık olduğunu ve pozitif ilişkinin her 
zaman mümkün olmadığını göstermektedir. Finansal gelişmişlik ve büyüme arasındaki ilişkiyi 
inceleyen çalışmaların, finansal sektörün etkinliğini dikkate almaması bir eksikliktir (Hasan ve 
diğerleri, 2016, s.9). Var olduğu düşünülen ilişki ülkeden ülkeye ve zamandan zamana 
değişebilir. Globalleşme, finansal dönüşümler, yeni teknikler ve krizler ekonomik ilişkileri 
yeniden şekillendirmektedir. Bu nedenle yeni araştırmalara gereksinim duyulmaktadır. 
Cecchetti ve Kharroubi (2012)’de, 1980-2009 yılları arasında 50 gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkeyi araştırdığı çalışmasında, kredilerle büyüme arasında negatif bir ilişki tespit etmiştir. 
Ancak negatif ilişkinin özellikle gelişmiş ülkelerde gözlendiği; ekonominin gelişmediği, 
finansal sektörün küçük olduğu ülkelerde, kaynaklara erişim bakımından kredilerin olumlu 
etkisinin olduğu, ancak kredi büyümesi GSYH’ye eriştikten sonra olumlu etkinin olumsuza 
döndüğü ifade edilmiştir. Ayrıca finansal sektörün büyümesi, reel sektörle rekabete, oraya 
gidebilecek mali ve insan gücü kaynağının finans sektörüne yönelmesine ve uzun vadede 
büyümenin olumsuz etkilenmesine neden olabildiği düşünülmektedir. Bezemer ve diğerleri 
(2016), 1990-2011 dönemi ve 49 ülkeyi kapsayan araştırmasında, yüksek kredi/GSYH 
oranının, özel sektör borcunun artması anlamına geldiğini, artan borç yükünün yatırım 
yapılmasını ve yenilikçiliği engellediğini, reel sektörün kırılganlığını arttırdığını, özellikle 
konut-inşaat sektörüne verilen kredilerin büyümeyi olumsuz etkilediğini belirtmektedir. 
Lombardi ve diğerleri (2017) 1990-2015 dönemi için 54 ülke üzerinde yaptıkları incelemede, 
hane halkına verilen kredilerin ilk yıl büyümeyi olumlu etkilediği, ancak uzun dönemde hane 
halkı borcu/GSYH oranındaki her yüzde 1’lik artışın, büyümeyi yüzde 0.1 düşürdüğü 
sonucuna varmıştır. 

 
Ekonomik büyüme ile finansal sektörün etkinliği arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalar 

göreceli olarak daha yeni ve kısıtlıdır (Ek 1). Koetter ve Wedow (2010), Hasan ve diğerleri 
(2009), Hasan ve diğerleri (2016) etkinliği, finansal sektörün kalitesi olarak tanımlamaktadır. 
Yapılan araştırmada, banka etkinliği ile büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar Ek 
1’de listelenmiştir. Bunlardan altı tanesi, etkinliği ölçmemiş, onun yerine çoğunlukla net faiz 
marjı olmak üzere aktiflerin karlılığı, personel başına kredi, giderlerin gelirlere oranı gibi 
değişkenleri etkinliğin göstergesi olarak kullanmıştır. Geriye kalan dokuz çalışmada etkinlik 
(çoğunlukla maliyet etkinliği), sınır bazlı yöntemlerden biriyle ölçülmüştür. Ferreira (2013), 
Ferreira (2016) ve Diallo (2017) etkinliğin ölçümü için Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanırken, 
diğerleri Stokastik Sınır Yaklaşımından (SSY, Stochastic Frontier Approach-SFA) 
yararlanmıştır (Belke, Haskamp, & Setzer, 2016; Hasan ve diğerleri 2009; Koetter & Wedow, 
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2010; Lucchetti, Papi, & Zazzaro, 2001; Mensah, Abor, Aboagye, & Adjasi, 2012; Mirzaei & 
Moore, 2017). Birkaçı dışında, çalışmaların hemen hemen tamamında, birden fazla ülke ele 
alınmış ve etkinlikle büyüme arasındaki ilişki için dinamik bir panel veri analizi tahmincisi 
kullanılmıştır. Banka etkinliğinin büyüme üzerindeki etkisini araştıran çalışmaların sonuçları 
da farklılık göstermektedir. Ayadi, Arbak, Naceur, and De Groen (2015) ve Capelle-Blancard 
and Labonne (2016) etkinlikle büyüme arasında bir ilişki tespit edemezken, Yusifzada and 
Mammadova (2015) etkinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde farklı olduğu sonucuna 
ulaşmıştır. Bazı çalışmalar, banka etkinliğinin ekonomik büyüme üzerinde, kredi hacmi gibi 
geleneksel göstergelerden daha etkili olabileceğini öne sürmektedir (Hasan ve diğerleri, 
2016; Hasan ve diğerleri, 2009). Etkinliğin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri araştırılırken, 
büyümenin etkinlik üzerindeki etkisinin araştırılmamış olması bu çalışmalardaki eksikliklerden 
biri sayılabilir. 
 

3. Yöntem, Değişkenler ve Veriler  
3.1. Yöntem 

 
Bu çalışmada hem finansal gelişmişlik hem de etkinliğin büyüme üzerindeki etkileri ele 

alınacaktır. Bu bakımdan da literatürdeki diğer çalışmalardan ayrışmaktadır. Finansal 
gelişmişliği temsil etmek üzere “bankacılık ve sigortacılık sektörünün ortaya koyduğu katma 
değerin GSYH içindeki payı” ve “bankacılık sektörü toplam aktif büyüklüğünün GSYH’ye 
oranı” iki temel gösterge olarak alınacaktır. Aktif büyüklüğü/GSYH oranı finansallaşma olarak 
da tanımlanabilir. Bankacılık sektörünün etkinliği için ise yine iki ayrı gösterge, “aracılık 
etkinliği” ve “karlılık etkinliği”, kullanılacaktır. Ayrıca, reel sektörü fonlama, büyüme açısından 
çok önemli bir unsur olarak kabul edildiğinden, finansal gelişmişlik ve etkinliğe ek olarak 
kredilerin büyümeye etkisi de araştırılacaktır. Mevduat hacmi de bankacılığın önemli bir 
kalemi olduğundan, “enflasyondan arındırılmış kredi hacmi ve mevduat hacmi” etkisi 
araştırılacak diğer göstergeler olarak modele dahil edilecektir. 

 
Etkinlik dışındaki diğer göstergeler, yayınlanan verilerden kolayca elde edilebiliyorken, 

etkinliğin çalışma kapsamında ayrıca hesaplanması gerekmektedir. Bunun sonucu olarak 
araştırma iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada VZA yöntemiyle aracılık ve karlılık 
etkinliği hesaplanırken, ikinci aşamada, finansal gelişmişlik, etkinlik ve kredilerin büyüme 
üzerindeki etkileri araştırılacaktır. 
 

3.1.1. Etkinlik Ölçümü – Veri Zarflama Analizi 
 

Oran analizi, performans göstergeleri gibi yöntemler de kullanılıyor olmasına rağmen, 
literatürde banka etkinliğinin sınır etkinliği yöntemleri olan VZA veya SFA ile ölçülmesi artık 
genel kabul görmüş durumdadır. Parametrik bir yöntem olan SFA yönteminde, bankanın 
üretiminin, maliyetinin, karlılığının vs. önceden kabul edilen belirli bir fonksiyon dahilinde 
hareket ettiği ve yine hata teriminin önceden kabul edilen bir dağılım gösterdiği 
varsayılmaktadır. Gözlemlenen ölçümlerde, fonksiyon ve hata terimi ile ifade edilemeyen 
kısım ise etkinlikten sapma ile ilişkilendirilmektedir. Parametrik olmayan VZA ise birden fazla 
girdi ve birden fazla çıktı kullanarak, herhangi bir fonksiyon ve hata terimi ön kabulünde 
bulunmadan, gözlemlenen birimlerden etkin bir sınır oluşturmakta, sınırdakilerin etkinliği 1 
olarak kabul edilmekte, sınırda olmayan birimler bunlarla karşılaştırılarak 0 ile 1 arasında 
etkinlik değerleri almaktadır. Yapılan literatür taramalarından anlaşılacağı üzere VZA, banka 
etkinlik ölçümlerinde, açık ara farkla en çok kullanılan araç olmuştur (Berger & Humphrey, 
1997; Eken & Kale, 2014; Fethi & Pasiouras, 2010; Paradi & Zhu, 2013; Sharma, Sharma, & 
Barua, 2013). 

 
VZA yaklaşımı çerçevesinde, etkinliğin zaman içerisindeki gelişimi Malmquist 

Productivity Index (MPI) veya Window Analysis (WA) yöntemlerinden biriyle 
hesaplanmaktadır. WA’da, birkaç yıldan oluşan bir pencere aralığı belirlenmekte, bankaların 
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aynı pencerede kalan bütün verileri aynı havuzda toplanarak, dolayısıyla aynı bankanın farklı 
yıllardaki verileri başka bir bankaymış gibi ele alınarak, hesaplanmakta; daha sonra pencere 
bir sonraki yıla kaydırılarak bütün zaman aralığı için ölçüm yapılmaktadır. MPI’de ise ölçüm 
yapılan bütün zaman aralığında etkinlik bir endeks olarak hesaplanmaktadır. Bu endeks aynı 
zamanda frontier shift (sınırın kayması) ve catch-up (yakalama) olmak üzere iki bileşene 
ayrılabilmekte; sınır kayması, teknolojik gelişmeler gibi bütün bankaları olumlu etkileyen 
değişimleri ifade ederken, catch-up, diğerlerine kıyasla bir bankanın daha iyi performans 
göstermesini anlatmaktadır. Ele alınan zaman aralığı göreceli olarak uzun olduğundan ve 
elde edilecek etkinlikle ilgili endeks değerleri, çalışmanın ikinci aşamasında daha rahat 
kullanım olanağı sağlayacağından MPI’i kullanmak tercih edilmiştir. MPI, VZA’nın Slack 
Based Modeli (SBM) ile hesaplanmıştır. SBM, VZA’nın temel modelleri olan CCR (Charnes, 
Cooper, & Rhodes, 1978) veya BCC (Banker, Charnes, & Cooper, 1984) modellerinden farklı 
olarak girdi fazlalıklarını ve çıktı eksiklerini aynı anda dikkate almakta, her girdi/çıktı için farklı 
oranlarda iyileşme önerebilmektedir (Tone, 2001, s.508; 2015, s.1). 

 
Bankacılığın pek çok fonksiyonu içinde barındırması ve incelenecek fonksiyonun 

araştırmacının amacına bağlı olarak farklı olabilmesinden dolayı etkinliği tek boyutlu olarak 
ele almak mümkün değildir. Etkinliğin aracılık, karlılık, maliyet, operasyonel ve üretim gibi 
farklı boyutları bulunmaktadır. Genel bir bakış açısıyla, aracılık etkinliği, yükümlülükleri 
(mevduat, özkaynak ve diğer fonlar) varlıklara (krediler ve diğer getirili aktifler) 
dönüştürmedeki; karlılık etkinliği, faiz giderleri ve faiz dışı giderleri kullanarak faiz geliri ve 
faiz dışı gelir elde etmedeki; maliyet etkinliği, fiyatları dikkate alarak mevduat ve kredileri 
minimum maliyetle oluşturmadaki; operasyonel etkinlik, belirli operasyonların en az personel, 
teknik donanım ve giderle yerine getirmedeki ve üretim etkinliği, en az gider ve personelle, 
en fazla ürün (mevduat, krediler, diğer ürünler, gelir) sağlamadaki başarı olarak 
tanımlanabilir. Bu nedenle etkinlik ölçümünde kullanılacak değişkenler konusunda da 
araştırmacılar arasında mutabakat yoktur. Bu çalışmada, tek bir etkinlik hesaplamak yerine, 
iki farklı boyutu görmek üzere, aracılık etkinliği ve karlılık etkinliği hesaplanacaktır. Aracılık 
etkinliğinin de hesaplanması, bankacılığın en önemli fonksiyonlarından biri olan ve büyüme 
ile de yakından ilişkilendirilebilecek aracılık fonksiyonunun dikkate alınması açısından isabetli 
olacaktır. 
 

3.1.2. Finansal Etkinlik, Gelişmişlik ve Büyüme İlişkisi 
 

Finansal gelişmişlik, finansal etkinlik ve kredilerin büyüme üzerindeki etkileri aşağıdaki 
genel model çerçevesinde ele alınmıştır. 
 
𝑔𝑑𝑝𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑒𝑣𝑎𝑡 + 𝛽2𝑎𝑠𝑠𝑔𝑑𝑝𝑡 + 𝛽3𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑡 + 𝛽4𝑝𝑟𝑜𝑓𝑡 + 𝛽5𝑙𝑜𝑎𝑛𝑡 + 𝛽6𝑑𝑒𝑝𝑡 + 𝜀𝑡 (1) 

 
𝑔𝑑𝑝𝑡 Bir önceki yılın aynı dönemine göre GSYH değişimi (reel) (%) 

𝑒𝑣𝑎𝑡 Finans ve sigorta faaliyetlerinin GSYH içindeki payı (%) 

𝑎𝑠𝑠𝑔𝑑𝑝𝑡 Bankacılık sektörü aktif toplamının GSYH’ye oranı (%) 

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑡 Bankacılık sektörü aracılık etkinliğinin önceki döneme göre değişimi (%) 

𝑝𝑟𝑜𝑓𝑡 Bankacılık sektörü karlılık etkinliğinin önceki döneme göre değişimi (%) 

𝑙𝑜𝑎𝑛𝑡 Bankacılık sektörü toplam kredi hacminin önceki döneme göre değişimi (reel) (%) 

𝑑𝑒𝑝𝑡 Bankacılık sektörü toplam mevduat hacminin önceki döneme göre değişimi (reel) (%) 

𝜀𝑡 Hata terimi 

 
𝛽 katsayıları, değişkenlerin 𝑔𝑠𝑦ℎ üzerindeki uzun dönemli etkisini göstermektedir. 

Geleneksel olarak değişkenler arasındaki uzun dönemli etki, Engle and Granger (1987) ve 
Johansen and Juselius (1990) gibi eşbütünleşme testleriyle hesaplanmaktadır. Ancak bu 
çalışmada yukarıdaki denklemin hesaplanması için Pesaran, Shin, and Smith (2001) 
tarafından geliştirilen Autoregressive Distrubted Lag (ARDL) Bound testi yaklaşımı 
kullanılacaktır. ARDL’nin diğer yaklaşımlara kıyasla bazı üstünlükleri bulunmaktadır 
(Boutabba, 2014: s.35): (1) Diğer eşbütünleşme testleri için bütün değişkenlerin birinci 
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dereceden durağan, I(1), olması gerekirken, ARDL değişkenlerin tamamının I(0) ve/veya I(1) 
olması durumunda uygulanabilmektedir. (2) Veriler sadece I(0) ve sadece I(1) olduğunda da 
diğer yöntemler kadar başarılı sonuçlar vermektedir (Ilyas, Ahmad, Afzal, & Mahmood, 2010: 
s.214). (3) ARDL testi, veri sayısının az olması durumunda, Johansen and Juselius (1990) 
eşbütünleşme tekniğinden istatistiki olarak çok daha anlamlı ve etkin sonuçlar vermektedir. 
(4) Bağımsız değişkenlerden bazıları için içsellik sorunu olsa bile, ARDL yaklaşımı sapmasız 
uzun vadeli tahminler ve geçerli t-istatistiği hesaplayabilmektedir. (5) ARDL, model tahmini 
için genelden özele giderken, verileri esas alarak yeterli olabilecek gecikme uzunluğunu 
dikkate alabilmektedir. (6) ARDL ile uzun dönem bilgisi kaybolmaksızın, kısa dönemli 
düzeltme ve uzun dönemli denge durumunu bir arada gösteren hata düzeltme modeli elde 
edilebilmektedir. (7) Ayrıca, Joahansen eşbütünleşmesinden farklı olarak, her değişken farklı 
bir gecikme uzunluğu alabilmektedir. Ardışık bağımlılık ve içsellik olması durumundaki 
sorunları da giderdiği için ARDL yaklaşımı ile hesaplanan sonuçlar daha etkin ve 
sapmasızdır (Ahmed, Muzib, & Roy, 2013, s.82). 

 
ARDL iki aşamada uygulanmaktadır. İlk aşamada, değişkenler arasında uzun dönemli 

bir ilişkinin olup olmadığı test edilirken, ikinci aşamada bu ilişkinin uzun dönem ve kısa 
dönem parametreleri tahmin edilmektedir (Ahmed ve diğerleri, 2013: s.82; Boutabba, 2014: 
s.35). ARDL yöntemini uygularken (1) verilerin ikinci dereceden durağan olmadığından emin 
olduktan sonra (2) model formüle edilir; (3) optimum gecikme uzunluğu belirlenir; (4) f-
istatistiği yardımıyla eşbütünleşmenin olup olmadığına karar verilir; (5) değişkenler 
arasındaki uzun dönemli ilişkinin ve kısa dönemli yakınsamanın parametreleri hesaplanır; (6) 
hata terimleri için tanısal testler (ardışık bağımlılık, normal dağılım ve değişen varyans) 
yapılır ve (7) CUSUM (cumulative sum of the recursive residuals), CUSUMSQ (cumulative 
sum of squares of the recursive residuals) testleriyle modelin durağan/istikrarlı olup 
olmadığına bakılır (Giles, 2015). 

 
Denklem 1, ARDL yaklaşımıyla çözülmek üzere aşağıdaki şekilde formüle edilmektedir: 

 

𝛥𝑔𝑑𝑝𝑡 = 𝛾0 + ∑ 𝛾1𝛥𝑔𝑑𝑝𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝛾2𝛥𝑒𝑣𝑎𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝛾3𝛥𝑎𝑠𝑠𝑔𝑑𝑝𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝛾4𝛥𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝛾5𝛥𝑝𝑟𝑜𝑓𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝛾6𝛥𝑙𝑜𝑎𝑛𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=1

 

                   + ∑ 𝛾7𝑑𝑒𝑝𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝛽1𝑔𝑑𝑝𝑡−1 + 𝛽2𝑒𝑣𝑎𝑡−1 + 𝛽3𝑎𝑠𝑠𝑔𝑑𝑝𝑡−1 + 𝛽4𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑡−1 + 𝛽5𝑝𝑟𝑜𝑓𝑡−1 + 𝛽6𝑙𝑜𝑎𝑛𝑡−1 + 𝛽7𝑑𝑒𝑝𝑡−1 + 𝜖𝑡 

(2) 

 

Denklemdeki 𝛥 birinci farkın alınması gerektiğini, n optimum gecikme uzunluğunu, 𝛾1 … 𝛾7 
kısa dönemdeki ilişkinin katsayılarını, 𝛽1 … 𝛽7 uzun dönemdeki ilişkinin katsayılarını, toplama 
işareti hata düzeltme mekanizmasını ifade etmektedir. 
 

3.1.3. Nedensellik İlişkisi 
 

ARDL yöntemi, değişkenler arasında eşbütünleşme olup olmadığını ortaya koymakla 
birlikte, nedensellik olup olmadığını ve hangi değişkenden diğerine nedensellik olduğu 
hakkında fikir vermez (Boutabba, 2014: s.36). İlişkinin yönünü belirlemek için nedensellik 
testine gereksinim duyulmaktadır. En yaygın kullanılan test Granger (1969) nedensellik 
testidir. Granger nedensellik testine göre, Y’nin şimdiki değeri, diğer her şey sabit kalmak 
koşuluyla, X’in geçmiş verileri kullanıldığında daha doğru tahmin ediliyorsa X Y’nin Granger 
nedenidir. Başka bir deyişle X, Y’den daha önce oluyorsa Y’nin nedeni olabilir, ancak Y, X’in 
nedeni olamaz. Bu çalışmada, nedenselliği araştırmak üzere Toda and Yamamoto (1995) 
yaklaşımı ile Granger nedensellik testi kullanılacaktır. 

 
Toda-Yamamoto yaklaşımının geleneksel Granger testine göre bazı üstünlükleri 

bulunmaktadır. (1) Eşbütünleşme olsun veya olmasın, VAR (Vector Autoregression) veya 
VECM (Vector Error Correction) yöntemi kullanılsın veya kullanılmasın; (2) değişkenler 
durağan veya birinci ve ikinci dereceden durağan (I(0), I(1), I(2)) olsa dahi Toda-Yamamoto 
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nedensellik testi kullanılabilmektedir (Wolde-Rufael, 2005: s.891). Bu nedenle Toda-
Yamamoto yaklaşımı, durağanlığı ve eşbütünleşmeyi test etmeye gerek kalmaksızın 
uygulanabilmektedir. 
 

3.2. Değişkenler ve Veriler 
 

Çalışmada, 2002Q4 ile 2016Q4 döneminde üç aylık dönem verileri temin edilebilen 17 
mevduat bankası kullanılmıştır. Bu bankaların aktif toplamı, 2016 yılsonuna göre bankacılık 
sektörünün yüzde 90’ını teşkil etmektedir. 
 
Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Bankalar. 

Banka 
Toplam Aktif 

(Mil. TL, 2016) 

Banka 1 271,016  
Banka 2 16,465  
Banka 3 12,454  
Banka 4 13,722  
Banka 5 103,159  
Banka 6 101,503  
Banka 7 24,369  
Banka 8 8,218  
Banka 9 49,688  

Banka 10 23,819  
Banka 11 79,727  
Banka 12 357,761  
Banka 13 284,155  
Banka 14 231,441  
Banka 15 311,626  
Banka 16 212,540  
Banka 17 252,820  

  2,354,483 
 

Kaynak: TBB 

 
Çalışmanın ilk aşamasında, hem aracılık hem de karlılık etkinliğinin ölçülerek açıklayıcı 

değişkenler olarak kullanılması çalışmaya daha geniş bir perspektif kazandıracaktır. Aracılık 
etkinliği için “mevduat, özkaynak ve faiz ödenen diğer fonlar” girdi; “krediler ve diğer getirili 
aktifler” çıktı olarak kullanılmıştır. Karlılık etkinliği için ise “faiz giderleri ve faiz dışı giderler” 
girdi, “faiz gelirleri ve faiz dışı gelirler” çıktı olarak dikkate alınmıştır. Önce tek tek bankaların 
etkinliği hesaplanmış, daha sonra aktif büyüklüğüne göre sektörün ağırlıklı ortalama etkinliği 
hesaplanmıştır. 

 

Etkinliğin yanı sıra, finansal gelişmişliğin göstergesi olarak “finans ve sigorta 
faaliyetlerinin GSYH içindeki payı” ve “bankacılık sektörü toplam varlıklarının GSYH’ye oranı” 
kullanılmıştır. Ayrıca, reel sektörün finansmanı açısından önem arz eden ve büyümeyi 
desteklediği düşünülen kredilerin de etkisi araştırılmıştır. Bankacılıkta önemli bir veri olan 
mevduatın etkisinin de araştırılması uygun görülmüştür. GSYH reel olarak dikkate 
alındığından, kredi ve mevduat verileri TEFE, ÜFE ortalaması dikkate alınarak enflasyondan 
arındırılmıştır. Kullanılan verilerin tanımlayıcı istatistikleri Tablo 2’de sunulmuştur. 
 

Çalışmanın yapıldığı dönemdeki Türkiye ekonomisi iki bölümde ele alınmaktadır. 
Özellikle 2002-2009 dönemi yeniden yapılanma, global likiditenin bol olduğu, enflasyon ve 
faiz oranlarının düştüğü, makroekonomik dengelerin yerine oturduğu bir dönem olarak kabul 
edilebilir. 2010-2016 dönemi ise global finansal krizin gelişmiş ekonomilerdeki etkilerinin 
gölgesinde geçmiş, makro dengeler korunmaya çalışılmıştır. Çalışmanın yapıldığı dönem 
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bankacılık sektöründe de yapısal dönüşümlerin yaşandığı bir dönemdir. Özellikle 2000-2001 
krizinden alınan derslerle bankalar tarafından risk yönetimine verilen önem artmış, 
bankaların döviz pozisyon açıkları giderilmiş ve sermaye yapıları güçlendirilmiştir. Kamu 
borçlanmasının azalmasının ve faiz oranlarının düşmesinin bir sonucu olarak, bilanço 
yapıları da değişmiştir; kredilerin aktif içindeki payı artarken, devlet iç borçlanma senetlerinin 
payı azalmıştır. 2002-2016 döneminde bankacılık sektörü de büyümüş, bankaların toplam 
aktifinin GSYH’e oranı 2002 yılında yüzde 52 iken, 2016’da yüzde 101’e yükselmiştir. Aynı 
dönemde toplam varlıklardaki reel değişim yüzde 348 olarak gerçekleşmiştir. Bankalar 
toplam mevduatı reel olarak 3.3 kat artarken, krediler 9.8 kat artmıştır. 
 
 

Tablo 2. Kullanılan Verilerin Tanımlayıcı İstatistikleri. 

 
𝐠𝐝𝐩 𝐞𝐯𝐚 𝐚𝐬𝐬𝐠𝐝𝐩 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐟 𝐥𝐨𝐚𝐧 𝐝𝐞𝐩 

Ortalama 5.73 2.79 73.17 0.22 0.46 132.10 61.34 
Medyan 6.70 2.77 76.73 0.08 -0.68 132.03 65.96 
Maksimum 11.66 4.22 102.23 5.36 34.63 227.85 119.19 
Minimum -14.37 1.86 44.70 -3.03 -15.68 -6.90 -12.70 
Std. Sapma 4.74 0.52 18.69 1.62 7.16 68.15 37.92 
Gözlem 56 56 56 56 56 56 56 

Kaynak: TBB, TUİK. 

4.       Ampirik Bulgular ve Değerlendirme 
4.1. Bankacılık sektörü ve etkinlikteki değişim 

 
 
Bu ortam içerisinde bankaların aracılık etkinliği, başka bir deyişle “mevduat, özkaynak 

ve diğer fonları”, “kredi ve diğer getirili aktiflere” dönüştürme başarısı, 2002 yılsonunu 100 
kabul ettiğimizde kademeli olarak artarak 2008 yılı ortalarında 124’e çıkmış, bu tarihten sonra 
yavaş yavaş azalarak 2016 yılsonunda 115’e düşmüştür. Karlılık etkinliğindeki, “faiz gideri ve 
faiz dışı giderleri” kullanarak, “faiz gelirleri ve faiz dışı gelir” elde etme başarısı, dalgalanma 
daha büyüktür. Karlılık etkinliği endeksi 2010 yılı ortalarında en yüksek değeri olan 172’ye 
eriştikten sonra, 2012 yılsonuna kadar büyük bir düşüş yaşamış, 2016 yılsonunu 120 ile 
kapatmıştır. 

 
Şekil 1: Bankacılık Sektörü Aracılık Etkinliği, Karlılık Etkinliği, Kredileri, Mevduatı ve 
Aktif/GSYH oranı (2002=1.00). 
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4.2. Finansal Göstergeler ve Büyüme 
 

GSYH ile finansal gelişmişlik (GSYH içinde finans sektörünün yarattığı katma değer, 
bankacılık sektörü aktif toplamının GSYH’e oranı), finansal etkinlik (aracılık etkinliği ve karlılık 
etkinliği), krediler ve mevduat arasındaki etkileşim ARDL yöntemi ile test edilmiştir. 

 

ARDL yönteminin uygulanması için, değişkenlerin ikinci dereceden durağan 
olmadığından emin olmak gerekir. Augmented Dickey Fuller Birim Kök testi, aracılık 
etkinliğindeki değişimin (𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟) ve karlılık etkinliğindeki değişimin (𝑝𝑟𝑜𝑓), kredilerdeki reel 

artışın (𝑙𝑜𝑎𝑛) ve mevduattaki reel artışın (𝑑𝑒𝑝) durağan (I(0)), diğer değişkenlerin 
(𝑔𝑑𝑝, 𝑒𝑣𝑎, 𝑎𝑠𝑠𝑔𝑑𝑝) birinci dereceden durağan (I(1)) olduğunu göstermiştir (Tablo 3).  

 
Tablo 3. Augmented Dickey Fuller (ADF) Birim Kök testinin sonuçları 

 

Değişkenler 
Düzey Birinci Fark Karar 

t ve c yok prob t ve c prob t ve c yok prob t ve c prob 
 

𝑔𝑑𝑝 -1.987  0.046 -2.804  0.202 -7.268  0.000 -7.126  0.000 I(1) 

𝑒𝑣𝑎 0.264  0.759 -3.003  0.142 -3.645  0.001 -3.597  0.040 I(1) 

𝑎𝑠𝑠𝑔𝑑𝑝 1.241  0.944 -3.766  0.026 -8.020  0.000 -8.243  0.000 I(1) 

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 -4.085  0.000 -9.419  0.000 
    

I(0) 

𝑝𝑟𝑜𝑓 -7.653  0.000 -7.919  0.000 
    

I(0) 

𝑙𝑜𝑎𝑛 -2.184  0.029 -6.553  0.000 
    

I(0) 

𝑑𝑒𝑝 -3.855  0.000 -8.238  0.000 
    

I(0) 

Not: t trend, c sabit terimi, prob güven seviyesini ifade etmektedir. 

 
Değişkenlerin bir kısmının durağan, bir kısmının ise birinci dereceden durağan olması 

ARDL yönteminin kullanılmasını daha da makul hale getirmiştir. ARDL yöntemindeki F-
istatiği, belirli güven aralığında hesaplanan sınır değerlerinden büyükse eşbütünleşme var 
demektir. F-istatistiği, yüzde 1 güven aralığında sınır değerlerden büyük olduğundan, uzun 
dönemde değişkenler arasında eşbütünleşme olduğunu göstermektedir (Tablo 4). 
 
Tablo 4. GSYH İle Diğer Değişkenler Arasındaki Eşbütünleşmeyi Gösteren ARDL Sınır 
Testi Sonuçları 

Model F-istatistiği 
%1 alt ve üst 

sınır 
Sonuç 

𝐹𝑔𝑠𝑦ℎ(𝑒𝑣𝑎, 𝑎𝑠𝑠𝑔𝑑𝑝, 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟, 𝑝𝑟𝑜𝑓, 𝑙𝑜𝑎𝑛, 𝑑𝑒𝑝) 4.43 2.88 -3.99 Eşbütünleşme var 

Not: Bilgi kriteri AIC, değişkenler için maksimum gecikme uzunluğu 4, “unrestricted constant” seçenekleriyle 
ARDL modeli otomatik olarak ARDL(2, 4, 0, 0, 0, 4, 4) seçilmiştir. 
Model, %5 güven seviyesinde, tanı (ardışık bağımlılık, normallik, değişen varyans) ve istikrar (CUSUM, 
CUSUMSQ) testlerinden geçmiştir. 
Hata düzeltme terimi (ECT) -1.175 ve %1 güven seviyesinde anlamlıdır. 

 

Sınır testi eşbütünleşmeye işaret ettiğinden, sonraki aşamada uzun dönem ve kısa 
dönemli ilişkinin parametreleri hesaplanmıştır. Uzun dönemli ilişkinin katsayıları Tablo 5’te 
sunulmuştur. Finansal gelişmişliği temsil eden GSYH içinde finans sektörünün payı ve aktif 
toplamı/GSYH oranı ile GSYH’deki büyüme oranı arasında, sırasıyla yüzde 5.3 ve yüzde 3 
güven seviyesinde, pozitif ilişki tespit edilmiştir. Aktif toplamı/GSYH oranındaki ve finans 
sektörü katma değer payının yüzde 1 artması, GSYH’yi sırasıyla yüzde 0.073 ve yüzde 2.882 
artırmaktadır. 

 
Aracılık etkinliği ve karlılık etkinliğinin her ikisinin de GSYH üzerindeki etkisi istatistiki 

olarak anlamlı çıkmamıştır. Bu nedenle etkinlikle büyüme arasında uzun dönemde bir ilişki 
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tespit edilememiştir. Bu bulgu OECD ülkeleri için yapılan bir çalışmayla aynı sonucu vermiştir 
(Kale & Eken, 2017: s.43).  

 
Kredi ve mevduat ile büyüme arasında ise istatistiki olarak anlamlı bir ilişki gözlenmiştir. 

Mevduattaki artışın büyümeyi olumsuz etkilemesi de ilginç bir bulgu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bunun nedeni reel sektöre doğrudan finansman yoluyla aktarılabilecek 
kaynakların, bankacılık sektörüne mevduat olarak yatırılmasının büyümeyi olumsuz 
etkilemesi olabileceği düşünülmektedir. Kredilerin olumlu etkisi ile mevduatın olumsuz etkisi 
aşağı yukarı aynı seviyededir. Genel olarak aralarında pozitif bir korelasyon olduğu 
düşünülmesine ve burada da beklentiler doğrultusunda bir sonuç çıkmasına rağmen, 
literatürdeki bir kısım çalışmalara göre kredi her zaman büyümeyi olumlu 
etkilemeyebilmektedir. Cecchetti ve Kharroubi (2012), finansal sektörün küçük olduğu 
ülkelerde, kredilerin etkisinin başlangıçta olumlu olduğu, kredi büyümesi GSYH’ya eriştikten 
sonra etkinin olumsuza döndüğünü ifade edilmiştir. Bezemer ve diğerleri (2016)’ de GSYH’ye 
oranla kredilerdeki artışın borç yükünü ve reel sektör kırılganlığını artırdığını, yatırımları ve 
yenilikçiliği azalttığını, özellikle konut-inşaat sektörüne verilen kredilerin büyümeyi olumsuz 
etkilediğini belirtmektedir. Lombardi ve diğerleri (2017)’in bulguları da benzer niteliktedir; 
bireysel krediler uzun dönemde büyümeyi olumsuz etkilemektedir. Türkiye kredi/GSYH oranı 
henüz yüzde 70 civarındadır. Bu bulgu politika oluşturmak bakımından önümüzde yeterli bir 
süre olduğunu, kredilerin büyümeyi olumlu etkilemesi için selektif kredi politikalarının 
gelecekte daha önemli olacağını göstermektedir. 
 
 

Tablo 5. Modelin Uzun Dönem Katsayıları 
Değişkenler Katsayı p-değeri 

𝑒𝑣𝑎 2.882 0.053 
𝑎𝑠𝑠𝑔𝑑𝑝 0.073 0.030 
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 0.304 0.238 
𝑝𝑟𝑜𝑓 0.097 0.305 
𝑙𝑜𝑎𝑛 2.251 0.000 
𝑑𝑒𝑝 -2.680 0.000 
c -11.091 0.009 

Not: Bağımsız değişken 𝑔𝑑𝑝 
 

Tablo 6’te verilen kısa dönemli sonuçlar, eşbütünleşme katsayının negatif ve istatistiki 
olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Bu durum değişkenler arasındaki uzun dönemli 
ilişkiden sapmaların, kısa dönemdeki yakınsamalarla giderildiğini, uzun dönemli dengenin 
korunduğunu ifade etmektedir. Hata düzeltme katsayısı bir dönemden daha kısa bir süre 
içerisinde, uzun dönem dengesinden sapmaların giderildiğini göstermektedir. 
 
 

Tablo 6. Modelin Kısa Dönem Katsayıları 
Değişken Katsayı p-değeri 

D(GDPCH(-1)) 0.374 0.008 
D(AEVA) -5.360 0.000 
D(AEVA(-1)) -5.908 0.001 
D(AEVA(-2)) -5.045 0.001 
D(AEVA(-3)) -2.587 0.038 
D(CKRD) 0.823 0.000 
D(CKRD(-1)) -1.394 0.000 
D(CKRD(-2)) -0.705 0.001 
D(CKRD(-3)) -0.193 0.142 
D(CMEV) -0.870 0.000 
D(CMEV(-1)) 1.782 0.000 
D(CMEV(-2)) 0.917 0.001 
D(CMEV(-3)) 0.381 0.023 
CointEq(-1)* -1.175 0.000 

Not: Bağımsız değişken 𝛥(𝑔𝑑𝑝) 
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ARDL yöntemi uygulandıktan sonra, Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testi ile 
hata terimleri arasında ardışık bağımlılık olmadığı, Jarque-Bera testiyle dağılımlarının normal 
olduğu ve Breusch-Pagan-Godfrey Heteroskedasticity testi ile varyanslarının değişmediği 
görülmüştür. Kümülatif hata terimleri toplamını ve kareleri toplamını (CUSUM, CUSUMSQ) 
gösteren eğri, yüzde 5 güven aralığı içinde kaldığından tahmin edilen modelin uzun dönemde 
istikrarlı/durağan olduğu sonucuna varılmıştır (Şekil 2). 

 
Şekil 2: Modelin İstikrarını Gösteren CUSUM ve CUSUMSQ Test Sonuçları. 
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4.3. Nedensellik 
 

Toda Yamamoto yaklaşımına dayalı Granger nedensellik testlerinin sonuçları Tablo 
7‘de sunulmuştur. Sonuçlar incelendiğinde, finansal gelişmişlikten büyümeye değil, 
büyümeden finansal gelişmişliğe doğru bir nedensellik görülmektedir. Gayrı safi yurtiçi hasıla, 
hem finans sektörünün yarattığı katma değerin, hem de bankacılık sektörü aktif 
büyüklüğünün GSYH’ye oranının Granger nedeni olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak yüzde 5 
güven seviyesinde, belirtilen değişkenlerden GSYH’ye doğru bir nedensellik ilişkisi tespit 
edilememiştir. Karlılık etkinliği, aracılık etkinliği ve mevduat ile GSYH arasında, her iki yönde 
de bir nedensellik ilişkisi gözlenmemiştir. Kredilerde ilginç bir durum ortaya çıkmıştır. 
Kredilerin büyümeyi olumlu etkilediği genel kabul gören bir düşüncedir. Bu nedenle 
büyümeye olumlu katkı sağlamayı amaçlayan kurumlar, kredileri artıracak makroekonomik 
politika ve teşvikler geliştirirler. Aynı biçimde ekonominin çok ısındığı zamanlarda, 
düzenleyici ve denetleyici kurumlar kredileri yavaşlatacak tedbirler almayı tercih 
edebilmektedir. Oysa buradaki ampirik bulgular, kredilerden büyümeye değil, büyümeden 
kredilere doğru bir nedenselliği göstermektedir. 
 
Tablo 7. Toda-Yamamoto Yaklaşımıyla Değişkenler Arasındaki Granger Nedenselliği. 

Nedenselliğin yönü Gecikme Chi-sq p-değeri Nedensellik 

𝑒𝑣𝑎 → 𝑔𝑑𝑝 3 0.756 0.860 Yok 

𝒈𝒅𝒑 → 𝒆𝒗𝒂  13.697 0.003 Var 

𝑎𝑠𝑠𝑔𝑑𝑝 → 𝑔𝑑𝑝 7 12.522 0.085 Yok
1
 

𝒈𝒅𝒑 → 𝒂𝒔𝒔𝒈𝒅𝒑  15.833 0.027 Var 

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 → 𝑔𝑑𝑝 1 0.114 0.736 Yok 
𝑔𝑑𝑝 → 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟  0.355 0.551 Yok 

𝑝𝑟𝑜𝑓 → 𝑔𝑑𝑝 1 2.996 0.084 Yok
1
 

𝑔𝑑𝑝 → 𝑝𝑟𝑜𝑓  0.008 0.928 Yok 

𝑘𝑟𝑒𝑑 → 𝑔𝑑𝑝 1 0.122 0.727 Yok 
𝒈𝒅𝒑 → 𝒌𝒓𝒆𝒅  6.901 0.009 Var 

𝑚𝑒𝑣𝑑 → 𝑔𝑑𝑝 1 0.110 0.740 Yok 

𝑔𝑑𝑝 → 𝑚𝑒𝑣𝑑  1.421 0.233 Yok 

Not: p-değeri güven seviyesini göstermektedir. 
            1

 %10 güven seviyesinde nedensellik var. 
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5. Sonuç 
 

Teknolojik gelişmelere ve uluslararası entegrasyona paralel olarak finans sektörünün 
geçirdiği yapısal değişimler, bazı göstergelerin büyüme ile olan ilişkisini yeniden 
değerlendirmeyi gerektirmektedir. Bu çalışmada finansal gelişmişlik, finansal etkinlik ve 
bankacılık sektörünün iki önemli göstergesi olan krediler ve mevduat ile büyüme arasındaki 
ilişki ele alınmaktadır. Çalışmanın birinci aşamasında VZA yöntemiyle, bankacılık sektörünün 
2002Q4-2016Q4 dönemindeki aracılık ve karlılık etkinliği MPI ile ölçülmektedir. Sonuçlar 
global finansal krize kadar etkinliğin arttığını, daha sonra kademeli olarak azaldığını 
göstermektedir. 

 

İkinci aşamada, hesaplanan aracılık ve karlılık etkinliğinin yanı sıra, finansal 
gelişmişliğin göstergesi olan GSYH içinde finans sektörünün yarattığı katma değer, toplam 
aktif büyüklüğü/GSYH oranı; ayrıca krediler ve mevduat toplamı ile büyüme arasındaki 
etkileşim ARDL yöntemiyle analiz edilmiştir. Finansal gelişmişlik ile ekonomik büyüme 
arasında pozitif bir ilişkinin olduğu görülürken, nedenselliğin finansal gelişmişlikten büyümeye 
doğru değil, büyümeden finansal gelişmişliğe doğru olduğu ortaya çıkmıştır. Öte yandan, 
aracılık ve karlılık etkinliği ile büyüme arasında istatistiki bir ilişki tespit edilememiştir. 

 

Beklendiği gibi, kredilerle büyüme arasında pozitif bir ilişki gözlenmiştir. Ancak 
beklenilenin aksine, kredilerin büyümenin nedeni değil, sonucu olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Gelişmiş ülke örneklerinde kredi hacmi, GSYH’yı aştığında artık bu etkinin negatife döndüğü, 
konut-inşaat sektörüne verilen kredilerin bireyler için harcamaları, şirketler için yatırımları 
azalttığı değerlendirilmektedir. Kredi hacmi/GSYH oranı henüz yüzde 70’ler civarında olan 
Türkiye, bu örneklerden yola çıkarak daha etkin ve selektif kredi politikaları belirleyebilir. 

 
Büyümeyle ilişkili olsun olmasın, finans sektörünün her türlü göstergesinin yakından 

izlenmesi ve gelişmelerin değerlendirilerek tedbirler alınması gereği ortadadır. 
Makroekonomik göstergelerle bankacılık sektörü göstergeleri arasındaki etkileşim analiz 
edilirken ilişkinin simetrik olmayabileceği de dikkate alınmalıdır. Ekonomik büyüme bu 
göstergeler artarken farklı, azalırken farklı tepkiler verebilmektedir. Dünya değişirken, 
geleneksel ilişkiler değişiyor olabilir; bazı göstergelerin etkisini gelecekte daha kapsamlı ele 
almak gerekmektedir. 
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Ek 1: Finans sektörü etkinliği ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar. 

Yıl 
Yazar 

Ülke 
Dönem 

Birinci 
aşama 

  İkinci aşama Sonuç 

Mtd/Eff.   Yöntem/ Bağ. D. Bağımsız değişken 
 

1. 2017 
Diallo 

38 
2009 

DEA 
IE 

  
Regresyon 
• GSYH artışı 

• Banka etkinliği 
• Piyasa değeri  
• Toplam piy. değeri  
• Yoğunlaşma 

Kriz sırasında, banka etkinliği kredi 
kısıtlamalarını gevşetmiş, finansa dayalı 
sektörlerin büyümesini sağlamıştır. 

2  2017 
Mirzaei & 
Moore  

49 
2001-2010 

SFA 
CE, PE 

  
Regresyon 
• Sektördeki büy. 

• Banka CE, PE 
• Ortalama firma büyüklüğü 
• Katma değ. payı 
• Finansal bağımlılık  
• Mülkiyet hakl. • Hisse dev. or. 

Dışardan finansman ihityacı olan endüstriler, 
bankaların etkin olduğu ülkelerde daha hızlı 
büyümektedir. Ancak kriz zamanlarında, etki 
daha çok maliyet tarafından kaynaklanmaktadır. 

3. 2016 
Belke et al  

12 EU 
2000-2013 

SFA 
CE, PE 

  
System GMM 
• GSYH/çalışan 

• Fin Q (Etkinlik) 
• İşgücü büyümesi • Eğitim 
• HHI, Heritage, Lerner Index 
• Gelir/şube  
• K.b. banka geliri • Fin. hacim 

Göreceli olarak kar etkinlğine sahip banklar 
ekonomik büyümeyi hızlandırmaktadır. Finansal 
kalite ile büyüme arasındaki ilişki “iyi günde de 
kötü günde de” geçerlidir. 

4. 2016 
Ferreira 

EU 
1999-2013 

DEA 
CE  

Diff GMM 
• GSMH 

• Banka etkinliği 
• Faiz oranı • Net kamu borcu. 
• Banka yoğunluğu  
• Özk/Varlık 

Banka etkinliği büyümeyi olumlu etkilemektedir. 
Bu durum iyi çalışan bankaların milli gelir artışı 
için ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. 

5. 2013 
Ferreira 

27 EU 
1999-2013 

DEA 
CE 

  
Gran. Caus. 
• GSYH k.b. 
• Gr.cap. büyüme 

• Maliyet etkinliği 
• ROE 
• ROA 

Banka performansından ekonomik 
büyümeyedoğru pozitif bir nedensellik vardır. 
Ekonomik büyüme bankaların ROA ve ROE 
oranlarını olumlu etkilerken, maliyet 
etkinliğindeki durum kesin değildir. 

6  2012 
Mensah et al  

AFR 
1999-2008 

SFA 
CE 

  
Diff GMM 
• GSYH k.b. 

• Maliyet etkinliği 
• Özel sekt. Krd..• Nüfus artışı 
• Yatırımlar/GSYH • Kamu harc. 
• Ekon. Bağım. • Yolsuzluk end. 
• Enflasyon • Banka yoğunlaş. 

Bankacılık sketörünün etkinliği ile ekonomik 
büyüme arasında pozitif bir ilişki vardır. Bu 
durum, bankaların ekonomideki önemli rolünü 
teyit etmektedir. 

7. 2010 
Koetter & 
Wedow  

DEU 
1995-2005 

SFA 
CE 

  
System GMM 
• GSYH/çalışan 

• Maliyet etkinliği 
• Krd. MK./GSYH • İşgücü atışı 
• Ün. mezunu/toplam çalışan  
• HHI varlık • Lerner endeksi 

Kalitenin, büyüme üzerinde önemli-olumlu etkisi 
bulunmaktadır. 

8. 2009 
Hasan et al  

11 EU 
1996-2004 

SFA 
CE, PE 

  
System GMM 
• GSYH 

• Etkinlik 
• Finansal hacim 

Gelişmiş ekonomilerde bölgesel ekonomik 
büyüme, etkin olan banklardan anlamlı derecede 
yararlanmaktdır. 

9. 2001 
Lucchetti et al  

ITA 
1982-1994 

SFA 
CE 

  
System GMM 
• GSYH/çalışan 

• Etkinsizlik 
• Krd/GSYH • Beşeri serm. 
• İflas sayısı 
• Koop bankaları krd payı 
• Özel sektör krd payı 

Ampirik sonuçlar, banka etkinliğinin bölgesel 
büyüme üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. 

10. 2016 
Hasan et al  

60 
1960-2011 

    BMA 

• Net faiz marjı 
• Banka Z-skoru  
• Özel sekt. Krd.  
• Piyasa değ.  
• Piyasa hacmi 

Finansal gelişmişlikle ilgili ana göstergelerin 
uzun-dönemli büyüme ile ilgili sağlam bir ilşkisi 
yoktur. Ancak, yeni bir gösterge olan etkinliğin, 
uzun-dönemli büyüme ile sağlam bir ilşkisi 
görülmüştür. 

11. 2016 
Mirzaei &  
Moore 

QAT 
2000-2006 

    
Panel FE 
• KD (VA) artışı 

• Maliyetin gelire oranı 
• İşl. Gid/toplam aktif 
• Faiz oranı farkı 
• Krediler • GSYH artışı 

Finansa bağımlı sektörlerin daha hızlı 
büyümesinin kaynağı, rekabetçi, etkin ve sağlam 
bir bankacılık sistemidir. 

12. 2015 
Yusifzada & 
Mammadova 

118 
2004-2011 

    
System GMM 
• GSYH büy. k.b 

• NIM and ROA 
• Kamu harcamaları 
• Ticaret • Orta öğrenim. 

Finansal gelişmişlik düzeyine bağlı olarak, 
etkinliğin etkisi değişmektedir ve ters S-şeklinde 
bir fonksiyona sahiptir. 

13. 2016 
Capelleblancard  
& Labonne  

24 OECD 
1970-2008 

    
System GMM 
• GSYH büy. k.b 

• Özel sekt. kredi/çalışan 
• Özel sekt. kredi/GSYH 
• Çalışan, • Önceki GSYH 
• Orta öğrenim • Kamu harc. 
• Enflasyon • Açıklık oranı 

Son 40 yılda, OECD ülkelerinde finansal derinlik 
ile ekonomik büyüme arasında bir pozitif bir ilişki 
tespit edilememiştir. 

14. 2013 
Saqip 

50 
2005-2009   

Panel 
• GSYH büy. k.b 

• Net faiz marjı 
• Yatırımlar/GSYH • Kayıt 
• M2/GSYH • Özel sekt. krd/GSYH 

Finansal sektörün gelişmişliği ve etkinliği 
ekonomik büyümeyi uyarmaktadır. 

15. 2015 
Ayadi et al 

11 SEMC 
1984-2010 

    
Panel 
• GSYH büy. k.b 

• Maliyet etkinliği 
• Finansal geliş.  
• Açıklık  
• Doğrudan yab. Yat. 

Banka etkinliğindeki gelişme, ekonomik büyüme 
için yeterli değildir. Daha kaliteli kurumlar, 
düzenlemeler ve denetlemelere de gereksinim 
bulunmaktadır. 

Note: PE: Kar etkinliği, CE: Maliyet etkinliği, IE: Aracılık etkinliği, DEA: Veri zarflama analizi, SFA: Stokastik Sınır Analizi, k.b.=Kişi başına 
Kaynak: Kale and Eken (2017)). 
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Tahvil Faizleri İle CDS Primleri Arasındaki Oynaklık 
Yayılım Etkilerinin Belirlenmesi 

 
 
 

Öğr. Gör.Dr. Hilmi Tunahan Akkuş* 
Prof. Dr. Şakir Sakarya** 

  Arş.Gör. Osman Tüzün*** 
Öz 
 
Bu çalışmada tahviller ile CDS primleri arasında oynaklık yayılma etkisinin bulunup 

bulunmadığı araştırılarak bu iki finansal enstrüman arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Araştırmada Türkiye’nin 19.03.2012-24.10.2017 dönemine ait 5 yıllık CDS ve 5 yıllık gösterge tahvil 
faiz getiri verileri kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki oynaklık yayılımının modellenmesinde CCC-
MGARCH modelinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda Türkiye’de 5 yıllık devlet tahvillerinin faiz 
oranları ile bu tahvillerden hareketle hesaplanan CDS risk primleri arasında yüksek pozitif korelasyon 
olduğu görülmektedir. Ayrıca CDS risk primlerinde meydana gelen oynaklıklar Türkiye’de devlet 
tahvillerine oynaklık yayılımı süreciyle aktarılmaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Oynaklık Yayılımları, Kredi Türevleri, Kredi Temerrüt Takası, CCC-MGARCH. 
Jel Sınıflandırması: G12, G23, G32. 
 

Determination of Volatility Spillover Effects between Bond Interest Rates and CDS 
Premiums 

Abstract 
 
The aim of this study is to determine the relationship between the bonds and CDSs by 

investigating whether there is a volatility spillover effect between these two financial instruments. In 
the study, 5-year CDS and 5-year bonds interest return data of Turkey between 19.03.2012 and 
24.10.2017 were used. CCC-MGARCH was used to model the volatility spillovers between variables. 
The results showed that there is a strong positive correlation between 5-year bonds interest rates of 
Turkey and CDS risk premiums calculated through those bonds. Also volatility in CDS risk premiums 
are being transferred to bonds of Turkey through volatility spillovers process.  

 
Keywords: Volatility Spillovers, Credit Derivatives, Credit Default Swap, CCC-MGARCH. 
Jel Classification: G12, G23, G32. 
 

1. Giriş 
 

Dünyada finansal serbestleşmeyle birlikte artan finansal kırılganlıklara bağlı olarak 
finansal krizlerde de artış olmuş ve işletmeler için risk yönetimi önemli bir hal almıştır. Bir çok 
işletme türev ürünlerle tanışmak ve risk yönetimi politikaları geliştirmek zorunda kalmıştır 
(Aydın, Başar ve Coşkun, 2015). 1990'lı yılların sonundan bu yana söz konusu türev 
ürünlerden kredi türevleri de önemli oranda büyümüştür (Hull, 2012). Kredi türevleri; 
ödemeleri temelde bir varlığın (referans varlık olarak da bilinir) kredi kalitesinde meydana 
gelen değişikliklerle bağlantılı tezgah üstü finansal sözleşmelerdir (Zhu, 2006). Kredi türevleri, 
ödemenin bir veya daha fazla şirketin veya ülkenin kredi itibarına bağlı olduğu sözleşmelerdir 
(Hull, 2012). Diğer bir tanımda ise kredi türevleri, riske maruz yatırımcıdan (koruma alıcısı) 
bu riski üstlenmek isteyen bir yatırımcıya (koruma satıcısı) kredi riskini aktarmak için 
kullanılabilecek finansal enstrümanlar olarak açıklanmıştır (Blanco, Brennan ve Marsh, 2005). 

*
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Akademisyenler, uygulayıcılar ve finansal düzenleyiciler arasında oldukça ilgi çeken kredi 
riski, neredeyse tüm finansal faaliyetlerde yer aldığından, bu riskin piyasada doğru bir şekilde 
ölçülmesi ve etkili bir şekilde fiyatlandırılması önemlidir (Zhu, 2004). Kredi riski, finansal 
kuruluşların yüzleştiği risklerin en büyüğü ve dolayısıyla da en önemlisidir. Bu riskin doğru bir 
şekilde ölçülmesi, kontrol edilmesi ve yönetilmesi finansal istikrarın sağlanabilmesi için de 
vazgeçilmezdir. 

Şirketlerin, kredi risklerini piyasa riski gibi ticaretini yapma ve yönetmelerine izin 
verme potansiyeline sahip olan kredi türevleri, finansal piyasalarda heyecan verici bir 
yeniliktir. En popüler kredi türevleri de kredi temerrüt takası (Credit Default Swap, CDS)’dır 
(Hull, Predescu and White, 2004). CDS, belirli bir kurum tarafından ihraç edilen referans 
varlıkların temerrüde düşme riskini, belirli bir prim ödemesi karşılığında karşı tarafa aktaran 
finansal bir sözleşme olup, söz konusu varlıkların bilanço dışına çıkarılmadan kredi riskinin 
transfer edilmesini sağlamaktadır (Yalçıner, Tanrıöven, Bal, Aksoy ve Kurt, 2008). Bu 
sözleşmeler, belirli bir şirket veya egemen bir kuruluş tarafından bir temerrüde karşı sigorta 
sağlamaktadır (Hull ve diğerleri, 2004). Bir CDS sözleşmesi pek çok açıdan bir sigorta 
sözleşmesine benzemekle birlikte, önemli bir farklılık; sigorta sözleşmesi, sahip olunan bir 
varlığın kayıplarına karşı koruma sağlarken, CDS’te dayanak varlığa sahip olma zorunluluğu 
yoktur (Hull, 2012). Bir firmanın ya da ülkenin kredi ya da tahvil borcunu geri ödeyememe 
riski, mevcut finansal araçlarla önlenemezken CDS’ler bu konudaki önemli bir boşluğu 
doldurmuştur (Doğukanlı, 2012). Aşağıdaki tabloda global türev ürünleri piyasasına ilişkin 
yakın tarihli veriler gösterilmektedir. 

  
Tablo 1. Global OTC Türev Piyasaları 

 Nominal Tutarlar Brüt Piyasa Değeri 

2010 
Haziran 
Sonu 

2013 
Haziran 
Sonu 

2016 
Haziran 

Sonu 

2010 
Haziran 
Sonu 

2013 
Haziran 
Sonu 

2016 
Haziran 
Sonu 

GENEL TOPLAM 582.683 696.120 544.052 24.695 20.234 20.701 

A. Döviz Sözleşmeleri 62.961 80.917 85.710 3.179 2.613 3.558 

B. Faiz Oranı Sözleşmeleri 478.093 580.599 437.739 18.508 15.763 16.005 

C. Hisse Senedi Sözleşmeleri 6.868 6.963 6.761 796 706 522 

D. Emtia Sözleşmeleri 3.273 2.717 1.761 493 391 260 

E. Kredi Türevleri 31.416 24.845 11.991 1.708 732 351 

     Forward ve Swaplar 31.331 24.497 11.881 - - - 

            CDS 31.057 24.469 11.861 1.694 728 346 

                      Tekli Enstrümanlar 18.920 13.211 6.681 1.012 432 219 

                      Çoklu Enstrümanlar 12.136 11.258 5.180 681 296 127 

                      Endeks Ürünler 7.500 10.163 4.836 - - - 

      Opsiyonlar 85 348 110 - - - 

F. Diğer Türev Ürünler 72 78 89 12 29 6 

* Tutarlar trilyon dolar cinsinden gösterilmektedir. 

Kaynak: Bank for International Settlements. (2016). Statistical Release: OTC Derivatives 
Statistics at end - June 2016, s. 13. 
 

Yukarıda Tablo 1’de de görüldüğü üzere büyüklük olarak kredi türevleri, faiz oranı 
sözleşmeleri ve döviz sözleşmelerinden sonra gelmektedir. Tabloda ilk göze çarpan husus 
türev ürünlerle ilgili tutarların son yıllarda giderek azalış göstermesidir. Ayrıca kredi 
türevlerine ilişkin veriler alt sınıfları ile birlikte gösterilmiştir. CDS sözleşmelerine ilişkin 
nominal tutarlar 2010 haziran sonu itibariyle 31.057 trilyon dolar iken 2013 haziran sonu 
itibariyle 24.469 trilyon dolara ve son olarak 2016 haziran sonu itibariyle de 11.861 trilyon 
dolara gerilemiştir. CDS’in brüt piyasa değerinde de nominal tutarlarla birlikte gerileme 
olmuştur. 2008 yılındaki küresel krizden önce ülkeler risksiz kuruluşlar olarak görülmüş ve 
yatırımcılar ülke CDS sözleşmelerine yoğun talep göstermemişlerdir (Sabkha, Peretti ve 
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Hmaied, 2017). 2010 yılından sonraki dönemlerde CDS kullanımının azalması, krizin 
etkisinin azalmasıyla paralellik göstermektedir. 

Finansal piyasalardaki dinamik ilişkilerin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve çeşitli 
açılardan dikkate alınan önemli finansal konulardan biri de yayılma etkileridir. Genel olarak 
piyasa ekonomileri arasındaki normal bağımlılığın bir sonucu olarak görülebilecek oynaklık 
yayılması; bir ülkedeki finansal piyasanın bir noktasından başka bir ülkeye veya yerel olarak 
ilgili bir değişkenden başka bir değişkene yani hisse senedi fiyatlarındaki ve hareketli hisse 
senedi fiyatlarında görülen bir süreçteki finansal piyasa etkilerinin yayılması olarak 
tanımlanabilir (Mwambulu ve Xianzhi, 2016). Verma ve Jackson (2012) oynaklık yayılımını; 
bir piyasadaki oynaklığın başka bir piyasaya iletildiği bir süreç olarak tanımlayarak olayı öz 
olarak ortaya koymuşlardır. Meng, Gwilym ve Varas (2009) oynaklık yayılımı için; varlıklar 
arasında iletilen gecikmeli şoklar ifadesini kullanarak, gerçekleşen durumun eş zamanlı 
şoklardan farklılık arz ettiğini özellikle vurgulamışlardır. Tanımlardan da anlaşılabileceği 
üzere söz konusu yayılma etkileri; belli bir ülkedeki finansal olayların diğer ülkelere yayılımı 
şeklinde olabileceği gibi (Darrat ve Benkato, 2003; Lee, 2009; Korkmaz, Çevik ve Atukeren, 
2012; Ural ve Demireli, 2015; Çelik, Özdemir ve Gülbahar, 2017), ulusal ekonomi içerisindeki 
finansal açıdan önemli olan çeşitli değişkenlerin diğer değişkenlere etkisi (Chulia ve Torro, 
2006; Steeley, 2006; Diebold ve Yılmaz, 2009) şeklinde de gerçekleşebilmektedir.  

Finansal piyasalarda oynaklık aktarımının olduğuna dair kanıtların varlığı; bir finansal 
piyasadaki oynaklık artışının, diğer finansal piyasalarda da oynaklık artışına sebep olduğu 
anlamına gelmektedir. Bu konuda yapılacak çalışmalar yerli ve yabancı finansal piyasa 
katılımcılarına risk analizi için yararlı bilgiler sağlayabilmektedir (Taly, 2015). Politika yapıcılar, 
finansal kuruluşların yaşayabilirliği ve finansal oynaklık yayılma etkilerinin artmasıyla tehdit 
edilebilecek finansal piyasalardaki düzgün işleyişle çok ilgilidirler. Bu nedenle, piyasalar 
arasındaki oynaklığın kökenleri ve itici güçleri hakkında doğru bir anlayış politika yapıcıların, 
yatırımcıların ve diğer tüm menfaat sahiplerinin kararlarında önemlidir (Mwambulu ve Xianzhi, 
2016). Piyasalar arasındaki bilgi aktarım sürecini anlamak varlık değerlemesi, risk yönetimi 
ve ekonomik politika için çok önemlidir (Soriano ve Climent, 2005). Son yıllarda küreselleşme 
ve dünya finans piyasalarının bütünleşmesi, uluslararası finansal piyasalar arasındaki 
getirilerin ve dalgalanmaların iletimini artırdığından, potansiyel yayılma etkilerini analiz etmek 
önemlidir (Verma ve Jackson, 2012). Oynaklık yayılımlarının belirlenmesi, sadece risk 
yönetimine ilişkin alınacak kararlar için değil, aynı zamanda yatırım kararları ve düzenleyici 
otoritelerin finansal denetim kararlarında da önemli olabilecektir.  

CDS’ler likiditesi en yüksek kredi türev ürünleridir (Gümrah, 2009). Türev ürünlerin 
niteliği dikkate alındığında, CDS sözleşmelerinin ticaretinde sermaye gerekli olmadığından, 
CDS sözleşmeleri daha sık işlem görmekte ve bu nedenle CDS piyasasının likiditesi aynı 
referans kuruluşlar tarafından çıkarılan nakit tahvillerden daha yüksek olmaktadır (Baba ve 
Inada, 2009). Borçlanma araçlarından tahvillerin ödenmeme risklerine karşı sigorta olarak 
çıkarılan CDS’ler, tahvillere göre daha likit varlıklar oldukları için piyasaya gelen yeni bilgiyi 
tahvillerden önce yansıtmaktadırlar (Zhu, 2006). Dolayısıyla CDS piyasalarında meydana 
gelen bir şok ya da yeniliğin referans tahvilleri etkilemesi beklenen bir durumdur. 

Bu çalışmada son yıllarda yaygın olarak kullanılan ve önemli bir kredi riski ölçüsü olan 
CDS primleri ile tahvil faizleri arasındaki oynaklık yayılımları analiz edilerek hangi değişkenin 
diğer değişkende oynaklık yayılımına neden olduğu belirlenmeye çalışılmaktadır. Aslında 
borçlanma piyasalarındaki riskleri yönetmek ve belirsizlikleri azaltmak için geliştirilen 
CDS’lerin diğer piyasalara oynaklık yayılımında bulunması çelişkili bir durum gibi görünse de, 
bu yayılma analizleri yardımıyla CDS primlerinin tahvil faizlerine olan etkisi ve/veya tahvil 
faizlerinin de CDS primlerine olan etkisi ortaya çıkarılarak finansal açıdan önemli bir bilgiye 
ulaşılmaya çalışılacaktır. Çalışmanın amacı kısaca; CDS’ler ile tahviller arasındaki ilişkinin 
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belirlenerek bu finansal araçlar arasındaki oynaklık yayılım etkilerinin mevcut olup 
olmadığının ortaya konulmasıdır. Bu çalışma ile, finansal piyasa katılımcılarına risk analizi 
için faydalı bilgiler sağlanabileceği gibi literatüre de önemli katkı sağlanması düşünülmektedir. 
Çünkü hisse senedi piyasaları ile tahvil ve döviz piyasaları arasında oynaklık yayılımına 
ilişkin çok fazla çalışma bulunmasına rağmen, CDS ve tahvil piyasaları arasında oynaklık 
yayılımına ilişkin çalışma yok denecek kadar azdır. Ayrıca çalışma yönteminin seçimi Engle 
ve Sheppard (2001) tarafından ortaya konulan dinamik korelasyon testi sonuçlarından 
hareket edilerek bilimsel bir temele dayandırılmıştır. Çalışma, yerel ya da global herhangi bir 
krizin söz konusu olmadığı dönemi kapsamaktadır. Kriz dönemlerinde oynaklık yayılım 
etkileri daha da belirginleşmektedir (Kayalıdere, 2013). Böylelikle sakin bir dönemde yapılan 
analizle, sonuçlar olağandışı etkileri yansıtmamış olacaktır. 

Çalışma toplam beş bölümden oluşmakta olup, giriş bölümünü takip eden ikinci 
bölümde CDS primleri ve oynaklık yayılımlarına ilişkin literatür incelemesine yer verilmiş, 
üçüncü bölümde çalışmada kullanılan veriler ve çalışmanın yöntemleri açıklanmış, dördüncü 
bölümde elde edilen bulgular sunulmuş ve son bölümde de sonuç ve önerilere ilişkin genel 
değerlendirmeler yapılmıştır.  

 
2. Literatür İncelemesi 

 
Oynaklık yayılma etkilerine ilişkin çalışmalar büyük ilgi görmeye başlamıştır. Yapılan 

oynaklık yayılım çalışmalarında çoğunlukla hisse senedi piyasaları üzerine yoğunlaşılmıştır 
(Jorion ve Zhang, 2006; Kim, 2007; Diebold ve Yılmaz, 2008;). Bunun dışında hisse senedi 
ve tahvil getirileri arasındaki oynaklık yayılımlarına ilişkin çalışmalar (Chulia ve Torro, 2006; 
Steeley, 2006) ya da hisse senedi ve CDS piyasaları arasındaki ilişkiler ve oynaklık 
yayılımları üzerine çalışmalar da (Jorion ve Zhang, 2006; Koy, 2015; Taly, 2015) literatürde 
yer almaktadır.  

CDS ve tahvil piyasalarının birlikte incelendiği çalışmalar genellikle dört amaca 
yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. İlk olarak, fiyat oluşum süreci üzerine odaklanılarak bu 
iki piyasadan hangisinin fiyat oluşumunda öncü role sahip olduğu araştırılmaktadır. İkinci 
olarak CDS primleri ile tahvil fiyatları arasındaki fiyat uyuşmazlıklarının varlığı üzerine 
odaklanmakta, üçüncü olarak da CDS piyasalarının tahvil piyasasının gelişimine katkısının 
olup olmadığının araştırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Dördüncü ve son olarak, 
iki piyasa arasındaki oynaklık yayılımlarının varlığına yönelik araştırmalar da yapılmaktadır. 

İlk üç amaca yönelik çalışma sonuçları, çalışmamızla ilgili önemli bilgiler 
sunabilmektedir. CDS ve tahvil piyasalarındaki kredi riski fiyat oluşum süreci üzerine yapılan 
çalışma sonuçlarına göre genellikle CDS piyasalarının fiyat oluşumunda öncü olduğu ortaya 
konmuştur (Norden ve Weber, 2004; Blanco ve diğerleri, 2005; Baba ve Inada, 2009; Forte 
ve Pena, 2009). CDS ve tahvil fiyatları arasında uyuşmazlıklar üzerine odaklanan 
çalışmalarda Zhu (2006) ile Fontana ve Scheicher (2016) bu iki değişken arasında 
ortalamada fiyat uyuşmazlıklarının bulunduğu sonucuna ulaşırken, Blanco ve diğerleri (2005) 
iki değişkenin ortalamada kredi riskini eşit derecede fiyatlandırmakta olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır.  

CDS ve tahvil piyasalarına ilişkin amaçsal olarak farklı bir çalışma da Shim ve Zhu 
(2014) tarafından gerçekleştirilmiştir. Shim ve Zhu (2014) Asya ülkeleri üzerine yaptıkları 
çalışmada CDS piyasalarının tahvil piyasasının gelişimine (tahvil ihraç ve işlem maliyetini 
azaltma vb.) katkısının olup olmadıklarını araştırmışlardır. Araştırma sonucunda öncelikle, 
CDS işlemlerinin Asya'da yeni tahvil ihracı için düşük maliyet ve daha yüksek likidite ile ilişkili 
olduğuna dair güçlü kanıtlar bulunmuştur. Ayrıca CDS işlemlerinin tahvil piyasasına etkisinin 
kriz döneminde farklı olduğu görülmüş ve bu işlemlerin “iki yönlü bir kılıç” olabileceği yani 
tahvil piyasasına yeni şok kaynakları getirebileceği belirtilmiştir. 
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Aşağıda CDS ve tahvil piyasalarında oynaklık yayılım etkileri üzerine yapılan az 
sayıda çalışmalar açıklanmaktadır. Literatür sonuçları incelendiğinde birbirinden farklı 
bulgular yer almaktadır.  

Norden ve Weber (2004), 2000-2002 dönemi için CDS, tahvil ve hisse senedi 
piyasaları arasındaki ampirik ilişkiyi analiz ettikleri çalışma sonucunda, hisse senedi 
getirilerinin CDS’i ve tahvil spread değişikliklerini etkilediğini ve CDS piyasasının hisse 
senedi piyasasına tahvil piyasasından çok daha duyarlı olduğunu, bunun yanında da kredi 
kalitesi kötüleştiğinde bu hassasiyetin büyüklüğünün de arttığını bulmuşlardır. Son olarak, 
CDS piyasasının fiyat tahmini için kurumsal tahvil piyasasından daha önemli bir rol oynadığı 
bulgusuna da rastlanmıştır. 

Baba ve Inada (2009), tahvil getirisi ve CDS primlerini kullanarak, Japon mega-
bankaları için sermaye benzeri kredi primlerinin belirleyicilerini ve dinamiklerini 
araştırmışlardır. Çalışmanın sonucunda genellikle tahvil getirisi ve CDS primlerinin 
eşbütünleşik olduğu ve CDS priminin fiyat bulmada tahvil getirisinden daha baskın bir rol 
oynadığı görülmüştür. Ayrıca CDS’ten tahvile önemli ölçüde oynaklık yayılımı olduğu da 
tespit edilmiştir. Bu sonuç yeni bilgilerin bu yönde yani CDS’ten tahvile daha çok akması 
anlamına gelmektedir. Bu durumun, CDS'in bazı finansal piyasa değişkenlerine ve bankaya 
özgü muhasebe değişkenlerine, tahvil yayılımına göre daha güçlü tepkileri ile 
açıklanabileceği ifade edilmiştir.  

Meng ve diğerleri (2009) yaptıkları çalışmada CDS, hisse senedi ve tahvil piyasaları 
arasındaki oynaklık yayılımını araştırmışlardır. Çalışmada ABD şirketleri kapsama alınmış ve 
örnekleme dönemi 03.03.2003-31.03.2005 olarak belirlenmiştir. Ayrıca söz konusu şirketlerin 
tamamının Mart 2003'te Standard and Poor's tarafından yatırım dereceli kredi notuna sahip 
olduğu açıklanmıştır. Çok değişkenli GARCH modeli kullanılarak yapılan çalışma sonucunda 
CDS, hisse senedi ve tahvil piyasalarının herhangi birindeki oynaklığın diğer iki piyasaya 
yaygın olarak geçtiği bulgusuna ulaşılmıştır. 

Calani (2013) tarafından yapılan çalışmada, CDS primleri ve ülke borcunun kredi 
yaygınlığı arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma kapsamına Portekiz, İspanya, İtalya, Fransa, 
Almanya, Japonya ve Şili olmak üzere yedi ülke dahil edilmiş olup 2006-2012 dönemi 
incelenmiştir. Çalışma sonucunda ülkeleri CDS primlerinin tahvil getirilerini olumlu etkilediği 
ülkeler ve tahvil getirilerinin tepki vermediği veya CDS yayılmalarında olumsuz ve geçici 
olarak şok yarattığı “güvenli limanlar” olarak iki gruba ayrılarak sınıflandırılabileceği 
açıklanmıştır. 

Tamakoshi ve Hamori (2016) Birleşik Krallık’taki üç finansal sektör CDS göstergeleri 
arasındaki zamanla değişen eş hareketlilik ve oynaklık yayılımını araştırmışlardır. Avrupa 
borç krizinin başlangıcından sonra bankacılık-hayat sigortası ve hayat sigortası-diğer finansal 
ürün çiftleri için azalma ve Lehman Brother’s şokundan sonra tüm ürün çiftleri için dinamik 
koşullu korelasyonlarda keskin artışlar bulunmuş ve bunun çeşitlendirme fırsatlarının ortaya 
çıkması anlamını taşıdığı belirtilmiştir. Ayrıca dinamik yayılım endeksi ölçümleri, bankacılık 
sektördeki oynaklığın baskın bir net vericisi olduğu, bunun yanında diğer finansal sektörlerin 
de bazı dönemlerde net oynaklık vericileri haline geldiği ve bu iki sektörün uygun şekilde 
düzenlenmesinin önemi vurgulanmıştır. 

Sabkha ve diğerleri (2017) çalışmalarında küresel finans krizi ve Avrupa borç krizini 
de kapsayan Ocak 2006'dan Nisan 2014'e kadar olan dönemde CDS piyasası ile dayanak 
tahvil piyasası arasındaki oynaklık yayılımı üzerine odaklanmaktadırlar. Çalışmalarını dört 
farklı ekonomik durumdaki (düşük ekonomik büyüme ülkeleri, gelişmiş ülkeler, yeni 
endüstrileşen ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler) toplam 33 ülke üzerinde 
gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca çalışma finansal krizleri dikkate alan dört alt döneme ayrılarak 
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gerçekleştirilmiştir. Tüm örneklem sonuçlarına göre CDS piyasası 16 ülkede (yüzde 49) tahvil 
piyasasının Granger nedeniyken, tahvil piyasası ise sadece 9 ülkede (yüzde 27) CDS 
piyasasını etkilemektedir. İki yönlü yayılma etkisi yalnızca İtalya, İrlanda, Belçika ve 
Romanya’da tespit edilmiştir. Kriz dönemlerinden önce CDS primleri ve tahvil fiyatları 
arasındaki ilişki düzeyi CDS sözleşmelerine olan talep azlığı nedeniyle daha az iken, kriz 
dönemlerinden sonra bu iki finansal değişken arasındaki ilişki düzeyi yükselmiştir. Özellikle 
Avrupa borç krizi döneminde bu yükseliş en yüksek seviyeye çıkmıştır. Ayrıca hangi 
dönemde olursa olsun Finlandiya, Hollanda, Norveç, Slovakya, ABD, Bulgaristan, Çek, 
Romanya ve Venezuela gibi bazı ülkelerde, bu ülkelerin ekonomik durgunluğuna ve finansal 
istikrarsızlığına rağmen kredi piyasalarında herhangi bir bulaşıcı etki görülmemiştir. Öz 
olarak risk yayılımlarının yönleri zaman içinde ve ülkeler arasında değişim göstermektedir. 

3. Kullanılan Veri Seti ve Araştırmanın Yöntemi 
3.1. Veri Seti 
 
Çalışmada Türkiye’nin 19.03.2012-24.10.2017 dönemini kapsamaktadır. Türkiye’nin 5 

yıl vadeli borçlanma maliyeti olan 5 yıl vadeli gösterge tahvil faiz verileri ile bu tahvillerin 
ödenmeme olasılığına karşı sigorta primleri olan 5 yıl vadeli CDS primi verileri kullanılmıştır. 
Veriler Reuters veri terminalinden elde edilmiş günlük verilerdir. 5 yıllık CDS ve 5 yıllık 
gösterge tahvil faiz verileri, logaritmik fark getirileri formunda [Rt = ln(Pt / Pt-1)] analize dahil 
edilmiştir. Aşağıda çalışmada kullanılan logaritmik serilere ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 
2’de gösterilmektedir. 

Tablo 2. Değişkenlere Ait Tanımlayıcı İstatistikler 
 

DLCDS DLTAHVIL 

Ortalama -0.000116 0.000158 

Medyan -0.000948 0.000000 

Maksimum 0.226692 0.112181 

Minimum -0.146319 -0.084657 

Standart Sapma 0.027469 0.015236 

Çarpıklık 0.407986 0.505955 

Basıklık 9.108532 9.057190 

Jarque-Bera 2155.363 2140.242 

Olasılık 0.000000 0.000000 

ADF Testi -32.6049  [0.0000] -23.45821 [0.0000] 

 

Toplam -0.157970 0.215647 

Toplam Std. Sapma 1.026967 0.315940 

 

Gözlem Sayısı 1.362 1.362 

   

 
Tablo 2’de görüldüğü gibi DLCDS değişkenine ait standart sapma DLTAHVIL 

değişkenine göre daha fazladır. Ayrıca pozitif çarpıklık değerleri ve yüksek basıklık değerleri 
iki değişkenin de şişman kuyruk (fat tail) ve leptokurtik bir yapı sergilediğini göstermektedir. 
Değişkenlerin dağılım özellikleri ise normal dağılıma uymamaktadır. Bu nedenle 
çalışmamızda student-t dağılımı tercih edilmiştir. Ayrıca serilerde birim kökün varlığını 
araştırmak için yapılan ADF test sonuçları da tabloya eklenmiştir. Bu sonuca göre 5 yıllık 
tahvil getirisi ve CDS primi serilerinde birim kök bulunmamaktadır. 

 
Aşağıda çalışmada kullanılan logaritmik serilere ilişkin grafikler gösterilmektedir. 
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Grafik 1. CDS ve Tahvil Serilerine Ait Zaman Yolu Grafikleri 
 

 

 
 

DLCDS ve DLTAHVIL değişkenlerinin grafiklerine bakıldığında, iki değişken için de 
2013-2014 yılları arasında oynaklık kümelenmesi (clustring) ve sapan değerler (outlier) 
görülmektedir. Değişkenlere ilişkin oynaklık kümelenmesinin başladığı dönem, ülkemizde 
Mayıs 2013 sonunda başlayıp bir aydan fazla süren gezi parkı olaylarının yaşandığı döneme 
rastlamaktadır. Bir ülke CDS’i, ilgili ülke tarafından ihraç edilen tahvillerin ödenmeme riskini 
fiyatladığı için, söz konusu dönemde ülke riski arttığı için CDS primlerinin yükselmesi teoriyle 
uyuşmaktadır. İlerleyen dönemde ise oynaklık hareketleri zamanla şiddetini yitirmektedir. 
Ancak yine de oynaklığın arttığı dönemlerde birbirini izleyen eş zamanlı oynaklık hareketleri 
görülmektedir.  

 
3.2. Araştırmanın Yöntemi 
 
Finansal piyasalar arasındaki ilişkileri analiz etmek için literatürde altı temel 

metodoloji kullanılmaktadır. Bunlar: çapraz korelasyonlar, VAR modelleri, eşbütünleşme 
modelleri, GARCH modelleri, rejim switching modelleri ve stokastik volatilite modelleridir 
(Felipe ve Diranzo, 2005). Bu çalışmada DLTAHVIL ile DLCDS değişkenleri arasındaki 
oynaklık yayılımının modellenmesinde, Bollerslev (1986) tarafından geliştirilerek literatüre 
sunulan genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans (GARCH) modelinin Bollerslev, 
Engle ve Wooldridge (1988) tarafından geliştirilen ve çok değişkenli bir sistemde oynaklık 
yayılımını ifade eden MGARCH modeli kullanılmıştır. Çalışmamızda MGARCH yönteminin 
kullanılmasının ana sebebi; MGARCH yönteminin veri setinin yapısında bulunan şokların 
oynaklık yayılımı sürecini dikkate almasıdır. Bu sayede CDS değişkeninde meydana gelen 
oynaklıkların tahvil faiz oranlarına oynaklık yoluyla yayılıp yayılmadığı ortaya konmaktadır. 
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Engle (1982) tarafından ortaya çıkarılan ARCH modelinin bazı zayıflıklarının 
giderilerek geliştirilmesiyle literatüre sunulan GARCH modelleri, finansal zaman serilerine 
ilişkin volatilite tahminlerinde yoğun olarak kullanılmaktadırlar. Tek değişkenli ARCH/GARCH 
modellerinin aksine çok değişkenli ARCH/GARCH modeller çeşitli piyasalar ve finansal 
varlıklar arasındaki koşullu varyans ve kovaryansların zaman bağımlılığını dikkate almaktadır 
(Songül, 2010). Ayrıca oynaklık yayılma etkisi açısından hangi piyasanın öncül etki yaptığı, 
çok değişkenli GARCH modelleri yardımıyla ortaya çıkarılabilmektedir.  

Çalışmamızda MGARCH modeli tahmin edilirken; Bollerslev (1990) çalışmasıyla 
literatüre kazandırılmış olan, koşullu kovaryansın değişken, koşullu korelasyonların sabit 
olduğu varsayımından hareketle tahminleme yapan CCC (Constant Conditional Correlations) 
yaklaşımı kullanılmıştır. Bollerslev (1990) tarafından geliştirilen CCC-MGARCH süreci 
aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

y𝑡 = 𝐶𝑥𝑡 +∈𝑡                                                                                                                 (1) 

∈𝑡= 𝐻𝑡
1/2 𝜈𝑡                                                                                                                  (2) 

𝐻𝑡 = 𝐷𝑡
1/2   𝑅𝐷𝑡

1/2                                                                                                        (3) 

yt,  m x 1 boyutlu bağımlı değişken vektörünü, 
C, m x k boyutlu parametreler matrisini, 
Xt, k x 1 boyutlu bağımsız değişken vektörünü (bağımlı değişkenin de gecikmelerini içerecek 

şekilde),  
Єt, hata terimini, 
Ht

1/2, zamana bağlı değişen koşullu kovaryans matrisinin (Ht) Cholesky faktörünü,  
vt, m x 1 boyutlu bağımsız özdeşçe dağılmış (IID) şokları (innovations) ifade eden vektörü, 
Dt, koşullu varyansa ait diagonal matrisi (GARCH parametrelerinin içerildiği varyans-

kovaryans matrisi), 
R, hataların zamana göre değişmeyen korelasyon matrisini (CCC) ifade etmektedir.  

Zamana göre değişmeyen korelasyon matrisi aşağıdaki gibidir; 

 

𝑅 = [

1 𝜌12 ⋯ 𝜌1𝑚
𝜌12 1 ⋯ 𝜌2𝑚

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝜌1𝑚 𝜌2𝑚 ⋯ 1

]         

                                                                                (4) 

CCC yaklaşımı değişkenlerin ortak varyansının (kovaryans) zamana göre 
değişmediği varsayımından hareket etmektedir. DCC (Dynamic Conditional Correlations) 
yaklaşımı ise değişkenlerin ortak varyansının zamana göre değiştiğini ifade etmektedir. Ortak 
varyansın zamana göre değişmesi ya da değişmemesi durumu değişkenlerin varyanslarının 
birlikte hareket edip etmemesiyle ilgilidir. Asimetrik bir yapıda hareket eden veri setinde DCC 
süreci, stabil ve simetrik bir yapıda hareket eden veri setinde ise CCC süreci beklenebilir. 

Bu çalışmada ortak varyansın zamana göre değişip değişmemesi durumunun 
tahminci üzerindeki etkisinin önem arz etmesi sebebiyle bu yapının tespiti için Engle ve 
Sheppard (2001) tarafından ortaya konulan dinamik korelasyon testi (ES) uygulanmıştır. ES 
testi sonuçlarına göre; CCC yaklaşımı, Engle (2002) tarafından ortaya konulan DCC 
yaklaşımına tercih edilmiştir. Söz konusu sonuçlar aşağıdaki gibidir. 
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Tablo 3. Engle ve Sheppard Dinamik Korelasyon Testi Sonuçları 
Gecikme Katsayı Olasılık Değeri 

E-S Test (25) 34.0382 [0.1340652] 

E-S Test (50) 57.6944 [0.2415710] 

E-S Test (75) 78.8974 [0.3874294] 

E-S Test(j)~X²(j+1)   
H0: CCC modeli                             
H1:DCC modeli 

 
ES testinin boş hipotezi CCC modelini sınamaktadır. ES Dinamik Korelasyon Testi 

sonuçları incelendiğinde olasılık değerlerinin 0.05’ten büyük olması nedeniyle CCC modelini 
öneren H0 hipotezi reddedilememektedir. Dolayısıyla bu sonuç, CCC yaklaşımının 
kullanımının daha uygun olacağını ifade etmektedir.  

4. Ampirik Bulgular (CCC-MGARCH Modeli) 
 
CCC-MGARCH modeli sonuçları Tablo 4’te gösterilmektedir. ARCH parametreleri 

sistemde meydana gelen şokun büyüklüğünü (ARCH etkisini), GARCH parametreleri ise 
sistemde meydana gelen şokun kalıcılığını (GARCH etkisi) göstermektedir. Tahvil 
değişkenine ait ARCH parametresinin (0.3494229) CDS değişkenine ait ARCH 
parametresinden (0.2115106) büyük olması tahvil faizlerinde meydana gelen şokun daha 
büyük olduğunu, ancak CDS değişkenine ait GARCH parametresinin (0.7561833) tahvil 
değişkenine ait GARCH parametresinden (0.5153195) daha büyük olması, sistemdeki şokun 
CDS risk primlerinde daha çok kaldığı bir başka ifade ile uzun hafızaya sahip olduğuna işaret 
etmektedir. Rho katsayısı DLCDS ve DLTAHVIL değişkenleri arasındaki oynaklık yayılımını 
göstermektedir. Rho parametresi tahvil ve CDS değişkenleri arasındaki oynaklık yayılımını 
(spillover) ifade etmektedir. Rho parametresi aynı zamanda bu iki değişkenin ortak varyansı 
hakkında da bilgi vermektedir. Rho değerinin pozitif olması iki değişken arasında pozitif 
oynaklık yayılımı olduğu anlamına gelmektedir. Çalışmamızda veri setinin normal 
dağılmaması sebebiyle student-t dağılımı tercih edilmiştir. Df, modelde dikkate alınan 
student-t dağılımına ilişkin parametredir. Df parametresinin anlamlı olması seçilen dağılımın 
veri setinin dağılımına uygunluğuna dair bir göstergedir. Ayrıca GARCH prosedüründe ARCH 
ve GARCH parametrelerinin pozitiflik şartını ve toplamlarının birden küçük olma şartını yerine 
getirmeleri gerekmektedir (Drost ve Nijman, 1991). Hem tahvil (ARCH + GARCH = 
0.8647424) hem de CDS (ARCH + GARCH = 0.9676939) değişkenleri için bu durumun 
geçerli olduğu açıkça görülmektedir. 

 
Tablo 4. CCC-MGARCH Modeli Sonuçları (Studen-t Dağılımı) 

 Katsayı  Standart Hata   t-değeri  Olasılık 

ARCH (Tahvil)  0.3494229*** 0.064913 5.38   0.00000 

GARCH (Tahvil) 0.5153195*** 0.1309974 3.93 0.00000 

ARCH (CDS) 0.2115106*** 0.062805 3.37 0.001 

GARCH (CDS) 0.7561833*** 0.1847282 4.09 0.00000 

Rho (Kovaryans)        0.460232*** 0.022081 20.84 0.00000 

Df                    5.180773 0.38049 13.62 0.00000 

Gözlem Sayısı       1362   Log Olabilirlik 7389.622 

   *** %1’de anlamlılığı göstermektedir. 

Grafik 2, tahmin edilen CCC-MGARCH modeline ait koşullu kovaryansları 
göstermektedir. Grafik incelendiğinde ortak varyansın 2013-2014 yılları arasında pozitif 
yönde oynaklık sergilediği ancak ilerleyen dönemde bu oynaklığın azaldığı görülmektedir. 
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Grafik 2. CCC-MGARCH Modeli Koşullu Kovaryans Grafiği 
 

 
Elde edilen modelin hata terimlerine ilişkin istikrar testi sonuçları aşağıda 

gösterilmektedir. Öncelikle aşağıda Tablo 5’te modelin hata terimlerinde otokorelasyon 
sorununun bulunup bulunmadığı incelenmiş, daha sonra da Tablo 6’da değişen varyans 
sorunu ele alınmıştır. 

 
Tablo 5. Li ve McLeod Hatalar İçin Çok Değişkenli Portmanteau İstatistiği  

(Otokorelasyon Testi) 
Gecikme Katsayı Olasılık Değeri 

Li-McLeod (25) 99.5319 [0.1185560] 

Li-McLeod (50) 181.495 [0.5383812] 

Li-McLeod (75) 299.773 [0.2489539] 

 
Tablo 5’te yer alan Li ve McLeod Hatalar İçin Çok Değişkenli Portmanteau İstatistiği 

sonuçlarına göre olasılık değerleri 0.05’ten büyük olduğu için hata terimlerinde otokorelasyon 
yoktur. 

 
Tablo 6. Li ve McLeod Hata Kareleri İçin Çok Değişkenli Portmanteau İstatistiği 

(Değişen Varyans Testi/ARCH Etkisi) 
Gecikme Katsayı Olasılık Değeri 

Li-McLeod (25) 100.290 [0.4168902] 

Li-McLeod (50) 184.382 [0.7476115] 

Li-McLeod (75) 272.159    [0.8561576] 

 
Tablo 6’da yer alan Li ve McLeod Hata Kareleri İçin Çok Değişkenli Portmanteau 

İstatistiği sonuçlarına göre olasılık değerleri 0.05’ten büyük olduğu için hata terimlerinde 
değişen varyans sorunu yoktur. 

CCC-MGARCH modelinde değişkenlerin gecikmelerinin dikkate alınması hususunda 
nesnel bir tespit sunan VAR modelindeki gecikme belirleme süreci dikkate alınmıştır. Bu 
süreçte tıpkı MGARCH modelinde olduğu gibi çok değişkenli bir eşanlı tahminleme sürecine 
sahip olan VAR modelindeki gecikme belirleme süreci, çeşitli bilgi kriterleri vasıtasıyla en 
uygun gecikmeyi belirlemektedir. Söz konusu gecikmeler Tablo 7’de VAR modelindeki 
gecikme uzunluğu kriterleri dikkate alınarak raporlanmıştır. Çalışmamızda LR, FPE ve AIC 
bilgi kriterlerinin işaret ettiği 8 gecikme dikkate alınmıştır. Gecikme uzunluğu kriterleri 
aşağıda Tablo 7’de sunulmuştur. 
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Tablo 7. VAR Modeli İçin Uygun Gecikme Sayısının Belirlenmesi 
Gecikme LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 6899.268 NA 1.27e-07 -10.20306 -10.19535* -10.20017 

1 6911.297 24.00292 1.26e-07 -10.21494 -10.19182 -10.20628* 

2 6917.953 13.26370 1.25e-07 -10.21887 -10.18033 -10.20444 

3 6924.085 12.20019 1.25e-07 -10.22202 -10.16808 -10.20182 

4 6930.840 13.42045 1.24e-07 -10.22609 -10.15674 -10.20012 

5 6933.922 6.113010 1.24e-07 -10.22474 -10.13997 -10.19299 

6 6934.455 1.055839 1.25e-07 -10.21961 -10.11943 -10.18209 

7 6940.217 11.39742 1.25e-07 -10.22221 -10.10662 -10.17893 

8 6948.741 16.83228* 1.24e-07* -10.22891* -10.09790 -10.17985 

9 6950.282 3.038615 1.24e-07 -10.22527 -10.07885 -10.17044 

10 6951.187 1.782068 1.25e-07 -10.22069 -10.05886 -10.16009 

*Kriter tarafından seçilen gecikme uzunluğunu göstermektedir (her test için %5 düzeyinde). 
LR: Sırasal modifiye LR test istatistiği, FPE: Son tahmin hatası, AIC: Akaike bilgi kriteri, SC: 
Schwarz bilgi kriteri, HQ: Hannan-Quinn bilgi kriteri. 
 

Yukarıda Tablo 7’de VAR modeli için uygun gecikme sayısının belirlenmesine ilişkin 
test sonuçları gösterilmektedir. Bu sonuçlara göre beş bilgi kriterinden üç tanesi (LR, FPE ve 
AIC) sekiz gecikmeyi önermektedir. 

 
5. Sonuç ve Öneriler 
 
Bu çalışmada Türkiye’deki 5 yıllık CDS primleri ile 5 yıllık tahvil getirileri arasındaki 

ilişkinin belirlenmesi ve bu finansal araçlar arasındaki oynaklık yayılım etkilerinin mevcut olup 
olmadığı üzerine odaklanılmıştır. Böylelikle finansal karar alıcılar açısından sadece risk 
yönetimine ilişkin alınacak kararlar için değil aynı zamanda yatırım kararları ve düzenleyiciler 
için politika kararlarında da önemli ve yol gösterici bir bilgiye ulaşılmaya çalışılmıştır. Bir 
finansal kurumda meydana gelen sıkıntının, sistemdeki güveni yok ederek domino etkisi 
şeklinde tüm finansal kurumları da etkilemesi olarak ifade edilen sistemik riskin varlığı, bu 
hususta alınması gereken önlemlerin de sadece finansal risklere maruz kalan kurumlara 
yönelik değil tüm finansal sisteme yönelik olmasını gerektirmektedir. Bu yüzden ulaşılan 
sonuçlar ayrıca düzenleyici otoritelerin kararları için de önemlidir. Çalışmanın bulgularına 
göre Türkiye’de 5 yıllık devlet tahvillerinin faiz oranları ile bu tahvillerden hareketle 
hesaplanan CDS risk primleri arasında yüksek pozitif korelasyon olduğu görülmektedir. 
Ayrıca CDS risk primlerinde meydana gelen oynaklıklar Türkiye’de devlet tahvillerine 
oynaklık yayılımı süreciyle aktarılmaktadır. Elde edilen bu sonuç beklentilerle ve Baba ve 
Inada (2009) çalışmasıyla uyumlu olsa da, Meng ve diğerleri (2009) çalışmasındaki gibi 
beklentilerin aksiyle sonuçlanan çalışmalar da literatürde mevcuttur.  

Siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın, jeopolitik ve küresel riskin CDS primlerinde yukarı 
yönlü harekete neden olduğu düşünüldüğünde, CDS-faiz yayılımı sebebiyle ülke içinde 
yüksek faizin neden olduğu bir takım olumsuz iktisadi sonuçlar kaçınılmaz olabilmektedir. Bu 
nedenle CDS primleri önemli bir öncü gösterge haline gelmiştir. CDS primleri yabancı 
yatırımcı için de bir yatırım yapılabilirlik göstergesi olduğundan özellikle cari açığın 
finansmanında kullanılan sıcak paranın ülkeye gelmesinde ve kalmasında ne denli önem arz 
ettiği açıktır. Bütün bu gerekçelerle CDS primleri finansal karar alıcılar tarafından dikkate 
alınması gereken bir değişken konumundadır. Gelecekteki araştırmalar için farklı vadelerdeki 
tahvil fiyatları ile yine farklı vadelerdeki CDS primleri arasındaki yayılma etkileri 
incelenebilecektir. Yine bir ülkeden diğer bir ülkeye CDS veya tahvil piyasalarında oynaklık 
yayılımının bulunup bulunmadığı da araştırılabilecektir. 
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Öz 
 
Bağlı kredi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda düzenlenmiştir. Buna göre 

tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde bağlı kredi; kredinin münhasıran belirli bir malın 
veya hizmetin (konut finansmanı sözleşmelerinde konutun) tedarikine ilişkin bir sözleşmenin 
finansmanı için verildiği ve bu iki sözleşmenin objektif açıdan ekonomik birlik oluşturduğu sözleşme 
olarak tanımlanmıştır.  

 
Kanunda, bağlı kredilerde, konutun hiç ya da gereği gibi teslim edilmemesi halinde tüketiciye 

karşı, satıcı ile konut finansmanı kuruluşunun müteselsil sorumluluğu öngörülmüştür. Bu çalışmada, 
konut finansmanı sözleşmelerinde karşımıza çıkabilecek olan bağlı kredinin tanımı ve unsurları 
irdelenmiş ve bu kredilerde konut finansmanı kuruluşunun tüketiciye karşı sorumluluğu üzerinde 
durulmuştur. 
  
Bu makalede yer alan görüşler yazarların kişisel görüşleri olup çalıştıkları kurumu bağlamamaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Tüketici Hakları, Bağlı Kredi, Konut Finansmanı Kuruluşu, Sorumluluk. 
JEL Sınıflandırması: D18, G18, G21, H81. 
 

Responsibility of Mortgage Institution On Linked Credit Agreement 
 

Abstract 
 

Linked credit agreement is a credit agreement that is directly and exclusively linked to the 
purchase of particular goods or services when there is an objective economic relation between lender 
and seller. 
 

Consumer Protection Law has regulated Linked Credit Agreements. Accordingly, the seller 
and the mortgage institution are jointly responsible for the consumers’ rights if the housing is not 
delivered at all or as required. In this study, the definition and elements of the linked credit agreements 
related to mortgage contracts, were examined and the responsibilities of the financing institution to the 
consumer were emphasized. 
 
Keywords: Consumer Rights, Linked Credit Agreement, Mortgage Institution, Responsibility. 
JEL Classification: D18, G18, G21, H81. 
 

1. Giriş 
 

İnşaat sektörü, gerek büyüme gerekse de istihdam üzerindeki etkisi nedeniyle ülke 
ekonomisi üzerinde önemli rolü olan sektörlerden birisidir. Sektörün, çarpan etkisi ile diğer 
sektörlerde meydana getirdiği katma değer sebebiyle makroekonomik açıdan önemi 
büyüktür.  

 
Ülkemizde, inşaat sektörünün gayri safi yurt içi hasıladaki payı 2001 yılından bu yana 

yaklaşık yıllık yüzde 6,5 olarak gerçekleşmiştir (Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım 
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Ortaklığı Derneği [GYODER], 2017:20). Gayri safi yurtiçi hasıladaki artışa paralel olarak 
gerçekleşen inşaat arzındaki artış konut satışlarındaki artışı da beraberinde getirmiştir. Buna 
göre 2014 yılında 541.554 adet yeni konut, 623.827 adet ikinci el konut satışı olmak üzere 
toplam 1.165.381 adet satış gerçekleşmiştir. Bu satışların 389.689 adedi ipotekli satıştır 
(GYODER,2017:24). 2015 yılında bu sayılar yeni konut satışlarında 598.667’ye, ikinci el 
konut satışlarında 690.653’e yükselmiş ve toplam konut satışları 1.289.320 adede ulaşmıştır. 
Bunlardan 434.388 adedi ise ipotekli satıştır (GYODER,2017,s.24). 2016 yılında ise yeni 
konut satışları 631.686’ya, ikinci el konut satışları ise 709.767’ye yükselmiş ve toplam konut 
satışları 1.341.453 adede ulaşmıştır. Bunlardan 449.508 adedi ise ipotekli satıştır (GYODER, 
2017, s.24). 2017 yılının ilk 6 ayında yeni konut satışları 296.223; ikinci el konut satışları ise 
358.140 olarak gerçekleşmiş, böylelikle 2017 yılının ilk 6 ayında toplam 654.363 adet konut 
satılmıştır. Bu satışlardan 245.375 adedi ipotekli satıştır. Oransal olarak bakıldığında 2014, 
2015 ve 2016 yıllarında, ipotekli konut satışları, toplam konut satışlarının yaklaşık yüzde 
34’ünü, 2017 yılının ilk 6 ayında ise yüzde 37’sini oluşturmaktadır.  

 
İpotekli konut satışları, tüketicilerin, konut bedelinin belli bir kısmını kendi 

tasarruflarından diğer kısmını ise konut finansmanı kuruluşundan aldıkları kredilerle 
ödedikleri, konut finansmanı kuruluşunun da verdiği krediye istinaden satışa konu olan 
gayrimenkul üzerinde ipotek tesis ettiği satış işlemleridir. Burada tüketici, satışa konu olan 
gayrimenkulü kendisi belirleyip satış bedelinin belli bir kısmını ödemek için konut finansmanı 
kuruluşuna başvurabileceği gibi konut finansmanı kredisinin, konut finansmanı kuruluşu ile 
satıcı arasındaki sözleşmeye istinaden, münhasıran belirli bir konutun satın alınması 
amacıyla verildiği durumlar da söz konusu olabilmektedir. İşte bu ikinci tür kredi, 6502 sayılı 
Kanun uyarınca bağlı kredi olarak tanımlanmaktadır.  

 
Bununla birlikte, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında toplam konut satışlarının yaklaşık 

yüzde 34’ünü oluşturan ipotekli konut satışlarından ne kadarının bağlı kredi sözleşmesi ile 
gerçekleştirildiğini söylemek pek de mümkün değildir. Buna ilişkin herhangi bir veriye 
ulaşılamamıştır. Ancak hemen belirtelim ki gayrimenkul sektöründe hem arzı hem de talebi 
etkileyen pek çok unsur vardır. Bu faktörler arasında inşaat maliyetleri, gayrimenkulün fiyatı, 
konumu, ulaşım imkânları, kredi faiz oranları sayılabileceği gibi finansmanda kolaylık 
sağlanması da tüketicinin tercihlerini etkileyen önemli bir unsur olarak zikredilebilecektir.  

 
Büyük konut projelerinde son dönemlerde ortaya çıkan gözle görünür artış ve 

satıcıların içinde bulundukları rekabet ortamı göz önüne alındığında, satıcıların konut 
finansmanı kuruluşları ile anlaşmalar yaparak satış kolaylığı sağlayacaklarını ve sunacakları 
cazip kredi imkânları ile tüketicilerin tercihlerini etkileme çabalarını artıracaklarını söylemek 
yanlış olmayacaktır. Diğer taraftan, büyük konut projeleri üreten şirketlerin gerek güçlü 
yapıları gerekse de kredi hacmini genişletme potansiyellerinin varlığı, bağlı kredi 
sözleşmelerinin bir ayağı olan konut finansmanı kuruluşlarını bu şirketlerle anlaşmalar 
yapmaya itecektir. Dolayısıyla 6502 sayılı Kanunda bağlı kredi olarak tanımlanan 
sözleşmelerin toplam konut finansmanı sözleşmeleri içindeki payı da buna paralel olarak 
artacaktır. 

 
Tüketici işleminin bir tarafını oluşturan satıcıların ve konut finansmanı kuruluşlarının 

bu eğilimleri, güçlüler karşısında zayıfların korunması ihtiyacından ve tüketicinin korunması 
kavramından hareketle ortaya çıkan tüketici hukukunda, bu tür sözleşmeler için ayrı bir 
düzenleme yapılması ihtiyacını ortaya koymuştur. 

 
 Nitekim 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanunda, genişleyen pazarda 

kendisine mal ve hizmet sunanlar ile yaptığı hukukî işlemlerin güçsüz ve korunmaya muhtaç 
olan tarafı olarak kabul edilen tüketicilerin, sınırsız sözleşme özgürlüğünün yaratabileceği 
olumsuz sözleşme şartlarına karşı korunmasına (Sirmen, 2013, s. 2466-2468) yönelik 
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düzenlemeler yapılmış ve bağlı kredi sözleşmeleri de bu düzenlemeler arasında yerini 
almıştır. 

 
Bu çalışmada, konut finansmanı sözleşmelerinde bağlı kredinin tanımı, şartları, bu 

çerçevede tüketicinin hakları ve konut finansmanı kuruluşunun ve satıcının yükümlülükleri 
eleştirel bir yaklaşım çerçevesinde irdelenmiştir.  

 
2. Bağlı Kredinin Tanımı ve Unsurları 

 
Finanse edilmiş taksitle satım olarak da adlandırılan bağlı kredi sözleşmesi klasik 

taksitle satım sözleşmesiyle büyük ölçüde benzer amaca hizmet eden bir sözleşmedir. 
Taksitle satış sözleşmesi de aslında malın karşılığı olan bedelin kısım kısım ödenmesini 
sağlayan bir kredi sözleşmesidir. Bu anlamda taksitle satış sözleşmesinin bağlı kredi 
sözleşmesinin öncüsü olduğu kabul edilmektedir. İki sözleşme türü arasındaki en önemli fark, 
taksitle satış sözleşmesinde kredi verenin satıcı olması, bağlı kredilerde ise üçüncü bir kişi 
veya kuruluş olmasıdır (Üzeler, 2011, s.21-22). Bağlı kredi sözleşmelerinde satıcıların yerine 
üçüncü kişi veya kuruluşların kredi veren olarak ortaya çıkmasıyla, satıcılar bir nevi taksitle 
satış sözleşmesi nedeniyle ortaya çıkacak mali yükten kurtulmuş olmakta ve bu şekilde 
ellerinde kalan fonları ekonomiye tekrar kazandırmaktadırlar. Böylelikle bağlı kredilerin, 
ticaretin ve ekonominin gelişmesine katkı sağladığını söylemek yanlış olmayacaktır.  

 
Konut finansmanı sözleşmelerinde bağlı kredi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanunun 35 inci maddesinde “Konut finansmanı kredisinin münhasıran belirli bir 
konutun satın alınması durumunda bir sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu iki 
sözleşmenin objektif açıdan ekonomik bir birlik oluşturduğu sözleşme” şeklinde 
tanımlanmıştır.  

 
Kanunda yer alan tanımdan hareketle bağlı kredinin unsurları; 

 

 Kredinin belirli bir konutun satın alınması amacıyla verilmiş olması, 
 

 Söz konusu konutun alımına ilişkin bir sözleşmenin söz konusu olması, 
 

 Konut finansmanı sözleşmesi ile konut alımına ilişkin sözleşmenin ekonomik bir birlik 
oluşturması, 

 
şeklinde sayılabilecektir.  

 
Buna göre bağlı kredi sözleşmesinin söz konusu olması için en az iki sözleşmenin var 

olması şarttır. Bunlar tüketici ile satıcı arasında ve tüketici ile konut finansmanı kuruluşu 
arasında yapılan sözleşmelerdir. Uygulamada bunların yanında konut finansmanı kuruluşu 
ile satıcı arasında bir çerçeve sözleşme yapılması da söz konusu olabilmektedir. Esasen 
mevzuatta belirtilen ve ekonomik birliğin göstergesi olarak kabul edilen hususlar satıcı ile 
konut finansmanı kuruluşu arasındaki bu anlaşmanın somut bir çıktısı olarak düşünülebilir.  
 

Günlük hayatta her zaman karşılaştığımız alım satım sözleşmelerinde alıcı ve satıcı 
arasında bir alım-satım sözleşmesi akdedilmekte ve taraflardan, akdedilen sözleşmeden 
doğan mükellefiyetlerini yerine getirmeleri beklenmektedir. Sözleşmelerde taraflara tali bir 
takım yükümlülükler yüklense de bunlardan en temel olanları satıcı açısından sözleşme 
konusu malı karşı tarafa teslim etmek, alıcı açısından ise satış bedelini ödemektir. Konut 
alımlarında da öncelikle tüketici, satıcı ile bir konut alım sözleşmesi akdedecek ve daha 
sonra bunun bedelini satıcıya ödeyecektir. Ancak konut bedelinin finansman kuruluşlarından 
alınan kredilerle finanse edildiği durumlarda, araya sözleşmenin finansmanını sağlayan bir 
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üçüncü kişi girmekte ve tüketici ödeme mükellefiyetini konut finansmanı kuruluşu ile yaptığı 
bir sözleşme çerçevesinde bu kuruluşlar aracılığıyla yerine getirmektedir. 

 
İşte tam burada bağlı krediden bahsedebilmek için bir hususun tespiti son derecede 

önem arz etmektedir. O da söz konusu sözleşmeler arasındaki ekonomik birliğin olup 
olmadığıdır. Zira sözleşmeler arasındaki ekonomik birliktelik, bağlı kredinin ana unsurunu 
teşkil etmektedir. Diğer bir ifade ile bağlı kredi sözleşmesi ancak ekonomik birliğin varlığı 
halinde söz konusu olmaktadır.  

 
Peki ama ekonomik birliktelik nedir? Hangi hallerde ekonomik birliktelikten söz 

edilebilecektir? Daha önce de belirtildiği gibi bağlı krediler Kanunda, tüketici kredisi ve konut 
finansmanı sözleşmeleri için öngörülmüştür. Tüketici kredilerindeki bağlı kredinin 
düzenlendiği 30’uncu maddede ekonomik birliğin varlığına işaret eden durumlar açıkça 
sayılırken konut finansmanı sözleşmelerindeki bağlı kredinin düzenlendiği 35’inci maddede 
ekonomik birliğin ne anlama geldiği izah edilmemiştir. Ancak söz konusu maddelerde yer 
verilen bağlı kredi tanımlarından hareketle tüketici kredileri bölümünde belirtilen ekonomik 
birliğin varlığına işaret eden durumların konut finansmanı sözleşmelerinde de kabul 
edileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Nitekim Konut Finansmanı Sözleşmeleri 
Yönetmeliğinin 15’inci maddesinde de hangi şartlarda ekonomik birlikten bahsedileceği 
Kanunun 30’uncu maddesinde yer alan hükme benzer şekilde düzenlenmiştir.   

 
Esasen sözleşmeler arasındaki bu ekonomik birlik, kredi veren ile satıcının bir iş birliği 

içerisinde olmasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, Kanun ve Yönetmelikte 
belirtilen ve ekonomik birliğin göstergesi olarak kabul edilen durumlar şunlardır:  

 

 Satıcının tüketici için krediyi finanse etmesi. 
 

 Konut finansmanı kuruluşunun kredi sözleşmesinin imzalanması veya hazırlanması ile 
ilgili olarak satıcının hizmetlerinden yararlanması. 

 

 Belirli bir konutun verilmesinin kredi sözleşmesinde açıkça belirtilmesi. 
 
Ekonomik birliğin varlığına işaret eden durumları ayrıntılı olarak ele almadan önce şu 

hususu belirtmekte yarar vardır ki bu şartlardan yalnızca birisinin geçerli olması bağlı kredinin 
varlığından söz edilebilmesi için yeterlidir. Esasen mevzuatta belirtilen ve ekonomik birliğin 
göstergesi olarak kabul edilen hususlar, satıcı ile konut finansmanı kuruluşu arasındaki bir 
anlaşmanın sonucudur. Zira çerçeve anlaşmanın varlığı, satıcı ve kredi veren arasındaki 
işbirliğinin en bariz göstergesidir. Nitekim Yargıtay bir kararında satıcı şirket ile banka 
arasındaki çerçeve anlaşmanın varlığını, bağlı kredinin varlığına ilişkin delil olarak kabul 
etmiş1 başka bir kararında ise taraflar arasında bir anlaşma olmamasını ve konuta ilişkin 
broşürlerde Banka’ya ilişkin bir bilgi verilmemesini sözleşmenin bağlı kredi olmadığına ilişkin 
gerekçe olarak göstermiştir.2 Dolayısıyla Kanun ve Yönetmelikte yer verilen ve ekonomik 
birliğin göstergesi olarak kabul edilen üç şartı “işbirliği” veya “ekonomik birlik” kavramlarını 
somutlaştıran ve satıcı ile kredi veren arasında bir anlaşma olduğunu işaret eden durumlar 
olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır.  

 
Buna ilaveten, kredi veren ve satıcı arasındaki anlaşmanın herhangi bir şekil şartı 

bulunmamaktadır. Bu anlaşmanın yazılı bir sözleşme ile kurulma zorunluluğundan da 
bahsedilemez. Satıcı ve kredi veren arasındaki bu işbirliği herhangi bir yazılı sözleşme 
olmaksızın karşılıklı fayda sağlama çerçevesinde sözlü olarak da kurulmuş olabilir. Bu 
durumda bağlı kredinin varlığının ispatı, satıcı ve kredi verenin kendi aralarındaki işbirliğini 
ikrar etmeleri ile mümkündür. Ancak satıcı ve kredi veren böyle bir anlaşmayı kabul 
etmeseler dahi yukarıda belirtilen üç durumdan herhangi biri söz konusu ise, böyle bir 
anlaşmanın varlığından bahsedilebilecek, bu durumlar satıcı ile kredi veren arasındaki 
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anlaşmanın varlığına karine olarak kabul edilecektir. Zira kredi verenin satıcı ile herhangi bir 
işbirliği içinde olmadığı halde münhasıran satıcının pazarladığı konutlar için kredi vermesi 
yahut kredi sözleşmesinin hazırlanması veya imzalanması ile ilgili olarak satıcının 
hizmetlerinden yararlanması rasyonel bir davranış olmayacaktır. Bu durumlar satıcı ile konut 
finansmanı kuruluşu arasındaki anlaşmanın varlığına işaret edecektir. Ayrıca, bu hususlar 
dışında konut finansmanı kuruluşu ile satıcının ortak hareket ettiğine ve yazılı olmayan bir 
sözleşmenin varlığına ilişkin kanaat oluşması halinde mahkemeler bağlı kredinin varlığına 
hükmedebilecektir.  

 
Sözleşmeler arasında ekonomik birlik olduğunu gösteren durumlardan ilki kredinin 

satıcı tarafından finanse edilmesi durumudur. Bu husus ilk bakışta çok açık ve anlaşılabilir 
bir ifade olarak algılanmakla birlikte esasen üzerinde durulması ve irdelenmesi gereken bir 
durumdur. Şöyle ki satıcılar, tüketici tercihlerini etkileyerek satışlarını artırmayı hedefleyen 
pazarlama stratejileri doğrultusunda tüketicilere çeşitli ödeme kolaylıkları sağlamaktadırlar. 
Bu çerçevede, satıcılar, tüketicilere sıfır peşinattan tutun cüzi bir peşinat ve 120 aya varan 
geniş bir yelpazedeki taksit imkânlarıyla çeşitli seçenekler sunmaktadırlar. Ancak tüketicilere 
sunulan bu seçenekler farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Tüketicilere sunulan ödeme 
kolaylıkları, konutun doğrudan satıcı tarafından vadeli olarak tüketicilere sunulması şeklinde 
ortaya çıkabileceği gibi satıcıların, tüketicileri, anlaşmalı oldukları finansman şirketlerine veya 
bankalara yönlendirerek kredi kullandırmaları şeklinde de gerçekleşmektedir. Finansman 
kuruluşları ve bankalardan kullanılan kredilerin bağlı kredi açısından değerlendirilmesine 
ilerleyen bölümde yer verilecektir. Satıcıların doğrudan vadeli konut pazarlamaları hususuna 
gelince, esasen bu durumun tüketici mevzuatımızda düzenlenen taksitle satış sözleşmesi 
(veya niteliğine göre “ön ödemeli konut satış sözleşmesi”) niteliğini taşıdığı ve kanaatimizce 
bu tür satış işlemlerine ilişkin satıcı ile düzenlenen sözleşmelerde bağlı kredi sözleşmesinden 
bahsedilemeyeceği düşünülmektedir. Bizi bu düşünceye sevk eden yaklaşım yine tüketici 
mevzuatında benimsenen bağlı kredinin temel mantığı ve tüketiciye sağladığı koruma 
yöntemidir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda, konut alım sözleşmesi ile bunun 
finansmanına ilişkin yapılan sözleşme arasında bağlılık ilişkisi varsa konut finansmanı 
kuruluşunun da satıcı ile birlikte sorumluluğu öngörülerek tüketicilere sağlanan korumanın 
genişletilmesi amaçlanmaktadır. Başka bir ifade ile konutun hiç ya da gereği gibi teslim veya 
ifa edilmemesi riskine karşı satıcının sorumluluğuna konut finansmanı kuruluşu da ortak 
edilmiştir. Böylelikle tüketicilere, satıcının yanında konut finansmanı kuruluşuna da başvurma 
hakkı tanınmıştır. Ancak tüketicilere yapılan doğrudan vadeli konut satışlarında böyle bir şey 
söz konusu olamayacaktır. Zira satıcı ile konut finansmanı kuruluşu sıfatları aynı kişi 
üzerinde birleşecek ve tüketici satıcıya başvurmakla aynı zamanda finansman kuruluşuna da 
başvurmuş olacaktır. Satıcının konutun gereği gibi teslim edilmesinden her halükarda 
sorumlu olacağı, tüketicinin başvurabileceği kişinin satıcı olacağı ve tüketicinin satıcından 
başka başvurabileceği ayrı bir kişi bulunmadığı göz önüne alındığında bu tür satışlarda bağlı 
krediden bahsetmenin pratikte hiçbir faydası olmayacaktır.  

 
Diğer taraftan, bazı durumlarda satıcı ile konut finansmanı kuruluşu arasında bir 

anlaşma olmamasına rağmen, konut finansmanı kuruluşlarınca belirli bir satıcıdan alınan 
konutlar için, diğer satıcılardan alınan konutlara kıyasla daha düşük faiz oranı uygulanması 
söz konusu olabilmektedir. Kanaatimizce bu durumda bağlı kredi söz konusu olabilecektir. 
Zira açık bir anlaşma olmamasına rağmen konut finansmanı kuruluşunun diğer satıcılardan 
alınan konutlara kıyasla daha düşük faiz oranı uygulaması kredinin bir kısmının satıcı 
tarafından finanse edilmesi olarak değerlendirilebilecektir. Ancak, bu durumlarda bağlı 
kredinin söz konusu olup olmadığı, bu halin kredinin bir kısmının satıcı tarafından finanse 
edilmesi olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususu da yargı kararları çerçevesinde 
netleşecektir.  

 
Ekonomik birliğin varlığına işaret eden şartlardan ikincisi konut finansmanı 

kuruluşunun kredi sözleşmesinin hazırlanması veya imzalanması ile ilgili olarak 
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satıcının hizmetlerinden yararlanmasıdır. Uygulamada konut finansmanı sözleşmesinin 
hazırlanmasında satıcının hizmetlerinden yararlanılması hususuna çok sık rastlanılmasa da 
sözleşmenin imzalanması aşamasında satıcının hizmetlerinden çokça faydalanılmaktadır. 
Kredi başvurusunun satıcı tarafından yapılması, tüketicinin işbirliği yapılan finansman 
kuruluşuna yönlendirilmesi, kredi başvurusuna ilişkin gerekli belgelerin satıcı tarafından 
derlenmesi ve finansman kuruluşuna sevk edilmesi, finans kuruluşunun satıcının işyerindeki 
irtibat bürosundan kredi işlemlerini gerçekleştirmesi uygulamada çok sık karşılaşılan 
durumlardandır. Burada “sözleşmenin imzalanması” ifadesinin geniş olarak yorumlanması 
yerinde olacaktır. Tüketicilerin satıcı tarafından ilgili konut finansmanı kuruluşuna 
yönlendirilmesinden, sözleşmenin satıcının çalışanları gözetiminde imzalanmasına kadar 
birçok husus bu kapsamda değerlendirilmelidir. Zira, Yargıtay bir kararında banka 
personelinin çeşitli tutum ve davranışlarıyla kredinin bağlı krediymiş ve bankayla inşaat 
şirketi arasında ilişki varmış intibaını uyandırmaları nedeniyle kredinin bağlı kredi olarak 
değerlendirilmesi gerektiğine hükmetmiştir.3 Fiilen bir bağlantı olmamasına rağmen banka 
personelinin davranışlarının kredinin bağlı kredi olarak değerlendirilmesine neden olması 
karşısında banka ve satıcının fiilen bağlantılı olduğu durumda akdedilen kredi sözleşmesinin 
bağlı kredi olmadığını söylemek doğru olmayacaktır. Bu gibi durumlarda sözleşmenin 
içeriğinde belirli bir konutun satın alınmasına ilişkin ifadenin bulunmaması, sözleşmenin bağlı 
kredi olarak değerlendirilmesine engel teşkil etmeyecektir. Daha açık bir ifadeyle satıcı ve 
konut finansmanı kuruluşu arasında bir ilişki varsa kredi sözleşmesinde belirli bir konutun 
satın alınması şart koşulmasa dahi bağlı krediden söz edilebilecektir. Nitekim tüketici 
mevzuatımızın dayanağı olan 2008/48 sayılı AB direktifinde de bu husus belirtilmektedir.  

 
Ekonomik birliğin varlığını gösteren durumlardan sonuncusu, kredi sözleşmesinde, 

kredinin belirli bir konutun satın alınması amacıyla verildiğinin açıkça belirtilmesi 
durumudur. Satın alınacak konutun kredi sözleşmesinde açıkça belirtilmesi ve kredinin 
bahsedilen konutun satın alınması amacıyla verildiğinin ifade edilmesi bu şartın yerine 
gelmesi için yeterlidir. Dahası, sözleşme metninde bu yönde bir ifade yer almasa bile 
sözleşmeye ilişkin evrakın incelenmesi neticesinde kredinin belirli bir konutun satın alınması 
için verildiği sonucuna ulaşılması hali de bu şartın gerçekleşmesi için yeterli görülmektedir. 
Buna karşın, tüketicinin kendi belirlediği konut için kullandığı konut finansmanı 
sözleşmelerinde de kredinin hangi konut için verildiği belirtilmekte, kredi kullandırılmadan 
önce konutun değerinin belirlenmesine yönelik ekspertiz işlemi yapılmakta, konut finansmanı 
kuruluşunun tüketiciden alacağının teminat altına alınması amacıyla konut üzerine ipotek 
tesis edilmektedir. Ancak bunlar o kredinin bağlı kredi olarak değerlendirilmesi için yeterli 
değildir. Bunun aksinin kabulü halinde bütün konut kredileri bağlı kredi olarak kabul 
edilecektir ki bu husus Kanunun amacıyla bağdaşmamaktadır. Buradaki kasıt konut 
finansmanı kuruluşunun, işbirliği halinde olduğu satıcıya ait konut için münhasıran kredi 
vermesi ve kredi sözleşmesinde kredinin hangi konut için verildiğinin açıkça belirtilmesidir. 
Her ne kadar Yargıtay bir kararında kredinin proforma faturaya bağlı olarak verildiği 
durumlarda, faturada aracın marka ve modelinin belirtilmiş olmasını, bağlı kredinin varlığı 
bakımından yeterli görmüş4 olsa da bu görüşe katılmak pek de mümkün görünmemektedir. 
Zira kredi kuruluşları kendinden kredi kullanmak isteyen tüketicilerin ne için kredi 
kullanacaklarını öğrenmek ve kullandıracakları krediden doğan alacaklarını teminat altına 
almak için bir takım belgeler istemekte ve düzenledikleri kredi sözleşmelerinde kredinin 
konusunu belirtmektedirler. 

 
Öte yandan, düzenlenen konut finansmanı sözleşmesi çerçevesinde kredi tutarının 

tüketici ya da satıcının hesabına aktarılmasının bağlı kredi açısından bir önemi yoktur. 
Uygulamada konut finansmanı kuruluşunca kullandırılan kredi tüketicinin hesabına 
aktarılabildiği gibi doğrudan satıcının hesabına da aktarılabilmektedir. Sözleşmeler arasında 
ekonomik birlik olmadığı halde kredi tutarının doğrudan satıcının hesabına gönderilmesi de 
bağlı kredinin varlığına gerekçe olarak gösterilemeyecektir (Reisoğlu, 2007, s.80-81).5 
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Konut finansmanı sözleşmelerindeki bağlı kredilerden bahsederken, uygulamada 
sıkça karşılaşılan emlak komisyoncularının konut satışlarına ve konut kredilerine aracılık 
etmesi hususuna değinmek yerinde olacaktır. Emlak komisyoncusunun konut finansmanı 
kredilerine aracılık ettiği durumlarda bağlı kredi sözleşmesinin söz konusu olup olmadığı, 
emlak komisyoncusunun işlemleri satıcının temsilcisi sıfatıyla yapıp yapmadığına göre 
değişiklik arz edecektir. Eğer emlak komisyoncusu işlemlere sadece aracılık ediyorsa, diğer 
bir ifadeyle işlemleri satıcının temsilcisi sıfatıyla gerçekleştirmiyorsa satıcı ile kredi veren 
arasında değil komisyoncu ile kredi veren arasındaki bir sözleşmeden bahsedilebilecek, 
Kanunun öngördüğü satıcı ve kredi veren arasındaki bağlantı söz konusu olmayacaktır. 
Dolayısıyla bu durumda bağlı krediden söz edilemeyeceği düşünülmektedir. Diğer taraftan bu 
tür kredilerin bağlı kredi olup olmadığı hususu ilerleyen dönemlerde ortaya çıkması muhtemel 
yargı kararları ile netleşecektir.  Bununla birlikte emlak komisyoncusunun, satıcının temsilcisi 
sıfatıyla yaptığı işlemlerde bağlı kredi söz konusu olabilecektir (Reisoğlu, 2007, s.81).  

 
Son olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan ve 28.05.2015 tarihli Resmi 

Gazetede yayımlanan Yönetmelikle konut finansmanı sözleşmelerine ilişkin uygulama usul 
ve esasları belirlenmiştir. Bu Yönetmelikte sözleşmenin şekli ve zorunlu içeriği de 
belirlenmiştir. Buna göre konut finansmanı sözleşmesinin bağlı kredi şeklinde olması halinde 
tüketicinin haklarına ve bu hakların kullanılmasına ilişkin açıklayıcı bilgiler sözleşmenin 
içeriğinde bulunması zorunlu olan unsurlardan birisidir. Dolayısıyla bu hükme göre konut 
finansmanında bağlı kredi söz konusu olduğunda bu hususun sözleşmeden açıkça 
anlaşılıyor olması gerekmektedir. Ancak uygulamada bağlı kredi niteliği taşıdığı halde 
yukarıda belirtilen yükümlülüğe ilişkin herhangi bir açıklama ve bilgi içermeyen sözleşmeler 
akdedilmesi muhtemeldir. Bu durumda sözleşmede, bağlı krediye, tüketicinin haklarına ve bu 
hakların kullanılmasına ilişkin herhangi bir hüküm yer almasa dahi bağlı krediden 
bahsedilebilecektir. Daha önce de belirtildiği gibi bağlı krediden bahsedebilmek için 
sözleşmeler arasında ekonomik birliğin bulunması yeterlidir.     

 
3. Bağlı Kredilerde Konut Finansmanı Kuruluşunun Sorumluluğu 
 
6502 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Bağlı kredilerde, konutun 

hiç ya da gereği gibi teslim edilmemesi nedeniyle tüketicinin bu Kanunun 11 inci maddesinde 
belirtilen seçimlik haklarından birini kullanması hâlinde, satıcı ve konut finansmanı kuruluşu 
müteselsilen sorumludur.” hükmü yer almaktadır.  

 
Öncelikle belirtmek gerekir ki Kanun bağlı kredilerde satıcı ve konut finansmanı 

kuruluşunun müteselsil sorumluluğunu öngörmüştür. Müteselsil sorumluluk (borçluluk), 6098 
sayılı Türk Borçlar Kanununun 162’nci maddesinde, birden çok borçludan her birinin 
alacaklıya karşı borcun tamamından sorumlu olması şeklinde tanımlanmıştır. Anılan 
Kanunun 163 üncü maddesi uyarınca alacaklı, borcun tamamının veya bir kısmının ifasını, 
dilerse borçluların hepsinden, dilerse yalnız birinden isteyebilecektir. Kısmi ifa durumunda 
tüm borçluların sorumluluğu, borcun tamamı ödeninceye kadar devam edecektir. Buradan 
hareketle, bağlı kredilerde sorumluluk gerektiren bir durum söz konusu olduğunda, tüketicinin 
doğrudan ve yalnızca konut finansmanı kuruluşuna veya satıcıya yahut hem satıcı hem de 
konut finansmanı kuruluşuna birlikte başvurabileceği söylenebilecektir (Zevkliler, 1996, 
s.118).  

 
Kanunda, bağlı kredilerle ilgili olarak satıcı ile birlikte müteselsil sorumluluğu 

öngörülen konut finansmanı kuruluşunun bu sorumluluğu iki halde söz konusu olacaktır. Bu 
haller konutun hiç teslim edilmemesi ve gereği gibi teslim edilmemesi halleridir. Bu hallerde 
tüketici, Kanunun 11 inci maddesi ile kendisine tanınan seçimlik haklardan birisini 
kullanabilecek ve talebini satıcıya, konut finansmanı kuruluşuna ya da her ikisine birden 
yöneltebilecektir.  
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Kanunun 11 inci maddesi, ayıplı bir mal karşısında tüketiciye tanınan hakları 
düzenlemektedir. Tüketiciye tanınan bu haklar seçimlik hak olarak öngörülmüştür. Yani 
tüketici bu haklarından yalnızca birini kullanabilecek, aynı anda birden fazla hak 
kullanamayacaktır. Ancak söz konusu seçimlik haklarından hangisini kullanacağını serbestçe 
kendisi belirleyecektir.  

 
Tüketiciye Kanunda tanınan bu seçimlik haklar şunlardır:  
 

- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme. 
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme. 
 
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere 

satılanın ücretsiz onarılmasını isteme. 
 
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme. 
 
Dolayısıyla, konutun hiç ya da gereği gibi teslim edilmemesi durumunda da tüketici 

sözleşmeden dönme, ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, konutun ücretsiz 
onarılmasını isteme veya konutun ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme haklarından istediği 
birini kullanabilecektir.6 Bu durumda hem konut finansmanı kuruluşu hem de konut satıcısı 
tüketicinin bu haklarının kullanılmasından müteselsilsen sorumlu olacaklardır.  

 
Bununla birlikte, konutun teslim edilip edilmediği hususu tüketicinin tercih edebileceği 

seçimlik haklar açısından önem arz etmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere satıcı ve 
konut finansmanı kuruluşunun müteselsil sorumluluğu, konutun hiç ya da gereği gibi teslim 
edilmediği durumlarda söz konusu olacak ve tüketici yukarıda belirtilen dört seçimlik haktan 
birisini kullanabilecektir. Ancak konut hiç teslim edilmemişse tüketici sadece sözleşmeden 
dönme hakkını ileri sürebilecek, kendisine tanınan diğer hakların kullanımı fiilen imkânsız 
hale gelecektir. Tüketici doğal olarak, kendisine teslim edilmemiş konutla ilgili olarak, ücretsiz 
onarım, ayıpsız misli ile değişim ve ayıp oranında bedel indirimi isteme haklarını ne satıcıya 
ne de konut finansmanı kuruşuna karşı ileri sürebilecektir. Buna karşın söz konusu seçimlik 
hakların tamamı ayıplı olarak teslim edilen konutlar için cari olacak ve ileri sürülebilecektir.      

 
Öte yandan, tüketiciye tanınan seçimlik hakların hepsinin konut finansmanı 

kuruluşuna yöneltilebilecek nitelikte olmadığı, diğer bir ifadeyle, seçimlik haklardan 
bazılarının, niteliği gereği sadece satıcıya yöneltilebileceği akla gelmektedir. Bu açıdan 
düşünüldüğünde ücretsiz onarım ve ayıpsız misli ile değişim isteme haklarının yalnızca 
satıcıya yöneltilebilecektir. Örneğin bağlı kredi ile alınan konut, gereği gibi teslim 
edilmemişse başka bir ifade ile söz konusu konut ayıplı çıkmışsa ve tüketici seçimlik 
haklarından ücretsiz onarım isteme ya da konutun ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını 
tercih edecekse bu taleplerini satıcıya yöneltmesi gerekecektir. Zira bu taleplerin 
karşılanması konusunda konut finansmanı kuruluşunun yapacağı bir şey yoktur. Konutun 
tamiratını yapacak olan da onu yenisi ile değiştirecek olan da satıcıdır. Bu görüşü 
destekleyen bir husus 6502 sayılı Kanunun bağlı krediyi düzenleyen 35 inci maddesinin 
gerekçesinde yer alan “Tüketici satıcıdan tamirat veya yenisi ile değiştirme istemiş, yani 
içerik değiştirmiş bir ifa talebinde bulunmuşsa, konut finansman kuruluşuna karşı herhangi bir 
talebi olmaz. Buna karşılık tüketici, bedelin indirimi veya sözleşmeden dönme haklarını 
kullanmayı tercih etmişse, konut finansman kuruluşuna da başvurma imkânının olması büyük 
önem taşır.” şeklindeki görüştür. Dolayısıyla 35 inci maddede, her ne kadar buna ilişkin açık 
bir hükme yer verilememiş olsa da konut finansmanı sözleşmelerindeki bağlı kredilerde de 
kredi verene sadece bedel indirimi ve sözleşmeden dönme haklarının yöneltebileceğinin 
öngörüldüğü sonucu çıkarılabilmektedir.  
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Diğer taraftan, Kanunun tüketici kredilerinde bağlı krediyi düzenleyen 30 uncu 
maddesinde “Bağlı kredilerde, mal veya hizmet hiç ya da gereği gibi teslim veya ifa edilmez 
ise satıcı, sağlayıcı ve kredi veren, tüketicinin satış sözleşmesinden dönme veya bedelden 
indirim hakkını kullanması hâlinde müteselsilen sorumludur.” denilmek suretiyle tüketicinin 
hangi haklarını kredi kuruluşuna yöneltebileceği açıkça belirtilmişken konut finansmanındaki 
bağlı krediyi düzenleyen 35 inci maddesinde buna ilişkin bir hükme yer verilmemiştir. Buna 
göre Kanun Koyucunun tüketici kredilerinde açıkça hüküm altına aldığı finansman 
kuruluşlarına hangi durumlarda başvurulabileceğine ilişkin düzenlemeye konut finansmanı 
sözleşmelerine ilişkin kısımda yer verilmemesi, tüketicinin her durumda konut finansmanı 
kuruluşlarına başvurabilmesi için yapılan bilinçli bir tercih olarak da değerlendirebilecektir. Bu 
durumda konut finansmanı kuruluşunun gerekli tamiratı yaptırabileceğine veya konutun 
ayıpsız mislini temin edip tüketiciye verebileceğine şüphe yoktur.  

 
Kanaatimizce 6502 sayılı Kanunun ruhu ile birlikte değerlendirildiğinde, tüketicinin 

bütün seçimlik haklara ilişkin konut finansmanı kuruluşlarına başvurabileceğine ilişkin olan 
ikinci görüş daha kabul edilebilir görünmektedir. Bu konuda net bir sonuç yargı kararları 
çerçevesinde ortaya çıkacaktır. 

 
Tüketici tarafından seçimlik haklardan biri tercih edilerek, konut finansmanı 

kuruluşuna değil de satıcıya yöneltilmişse bile konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu 
tamamen ortadan kalkmayacaktır. Örneğin konutta ortaya çıkan ayıp giderilene kadar kredi 
ödemelerinin durdurulabileceğini ve bu süre zarfında krediye faiz işletilemeyeceğini savunan 
yazarlar vardır (Kapağan, 2004, s. 80). Ayrıca eğer satıcı, tüketicinin seçimlik hakkına ilişkin 
talebini 6502 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında öngörüldüğü şekilde 
veya hiç yerine getirmezse aynı fıkra hükmü gereği tüketici diğer seçimlik haklarını 
kullanabilecektir. Bu durumlarda da konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu devam 
edecektir.  

 
Sonuç olarak tüketicinin, konutun hiç teslim edilmemesi halinde sözleşmeden dönme, 

konutun gereği gibi teslim edilmemesi halinde ise sözleşmeden dönme veya ayıp oranında 
bedel indirimi haklarından birisini tercih ettiği durumlarda konut finansmanı kuruluşuna da 
başvurabileceğine şüphe yoktur. Diğer taraftan tüketicinin konutun gereği gibi teslim 
edilmemesi halinde ücretsiz onarım ve ayıpsız misli ile değişim talebi kanaatimizce konut 
finansmanı kuruluşlarına yöneltilebilecekse de bu hususun netleşmesinde yargı kararları 
belirleyici olacaktır. Böylece, konutun hiç yahut gereği gibi teslim edilmeme riskine karşı 
tüketicilere ilave bir hak tanınarak konut finansmanı kuruluşunun da satıcının sorumluluğuna 
ortak edilmesi sağlanmıştır. Tüketiciye ilave bir koruma sağlamayı ve yaşanması muhtemel 
mağduriyetleri minimize etmeyi amaçlayan bu düzenlemenin bulunmaması halinde, tüketici, 
satın aldığı konutun ayıplı olmasına veya hiç teslim edilmemiş olmasına rağmen kredi 
taksitlerini ödemeye devam edecek ve ödediği parayı bu sefer satıcıdan geri almaya 
çalışmak zorunda kalacaktır (Kapağan, 2004, s. 80). Tüketicinin ayıp oranında bedel indirimi 
talep etmesi halinde, kredi taksitleri bu oranda indirilecek; sözleşmeden dönmeyi talep 
etmesi halinde ise o ana kadar yapmış olduğu bütün ödemeler, faiz, diğer kamusal 
yükümlülükler ve krediye ilişkin masraflar7 dahil olmak üzere, konut finansmanı kuruluşunca 
iade edilecektir. Ayrıca bu durumda eğer konut finansmanı kuruluşu tarafından alınan 
teminatlar varsa onların da sonlandırılması gerekmektedir (Akipek, 1999, s. 302). Tüketicinin 
talebi yerine getirilene kadar hem konut finansmanı kuruluşunun hem de satıcının 
sorumluluğu devam edecektir.  

 
Hal böyle iken, konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğuna ilişkin hükümlerin 

uygulamasında bir takım sorunlar bulunmakta ve bazı soruların cevaplanması 
gerekmektedir. Tüketicinin doğrudan konut finansmanı kuruluşuna başvurma hakkına yönelik 
hukuki altyapı bulunmakla birlikte uygulamada, tüketicinin doğrudan konut finansmanı 
kuruluşunun sorumluluğuna başvurmasının mümkün olup olmadığı değerlendirmesinin 
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yapılması büyük önem arz etmektedir. Zira konut finansmanı kuruluşu, konutun teslim edilip 
edilmediğini, teslim edilmişse ayıplı olup olmadığını, ayıplı ise ayıbın niteliğini ve bu 
çerçevede ne kadar indirim yapılması gerektiğini tespit etme imkânına sahip midir? 
Tüketicinin bu yöndeki iddialarını tespit etmeye yönelik gerekli işlemleri yapacak mıdır? Bu 
işlemleri yapmaya ne kadar istekli olacaktır? Bedel indirimi talep ediliyor ise indirim tutarını 
kim, nasıl tespit edecektir? Bu çerçevede akla gelen ilk şey, konut finansmanı kuruluşunun 
tüketiciden gelen sözleşmeden dönme veya bedel indirimi taleplerini karşılama konusunda 
isteksiz davranacakları ve tüketicileri öncelikle satıcılara yönlendirerek sorunun satıcı ve 
tüketici arasında çözüme kavuşturulmasını bekleyecekleri ve böylelikle sorunu kendilerinden 
uzaklaştırma yönünde bir yaklaşım sergileyecekleridir. Bu durum da uygulamada tüketicilerin 
öncelikle satıcılara yönelmelerine neden olacaktır. Buna karşın, konut finansmanı 
kuruluşunun, doğrudan kendisine iletilen sözleşmeden dönme veya bedel indirimi talebini 
satıcıya bildirip satıcıyla vardığı mutabakat çerçevesinde kabul edebileceği de söylenebilir. 
Ancak bu gerçekleşmesi zayıf bir ihtimal olarak değerlendirilmektedir.  

 
Tüketicinin talebine karşı satıcının ya da konut finansmanı kuruluşunun tavrı ve 

yaklaşımı ne olursa olsun yargının vereceği karar tarafların tümü açısından bağlayıcı 
olacaktır. Satıcıya ya da konut finansmanı kuruluşuna haklarını yönelten tüketici, söz konusu 
kişilerce talebi karşılanmayınca konuyu tüketici mahkemelerine (konuta ilişkin anlaşmazlık 
tutarının belirlenen sınırı aşacağı varsayımı altında Tüketici Hakem Heyetine değil) taşıyacak 
ve konut finansmanı kuruluşu da müteselsil sorumluluğu nedeniyle davalı taraf olarak 
gösterilebilecektir. Bu durumda mahkeme, konutun teslim edilip edilmediğini, teslim edilmişse 
ayıplı olup olmadığını tespit edecek ve konut finansmanı kuruluşunun müteselsil 
sorumluluğunu da göz önünde bulundurarak kararını verecektir. Ayrıca mahkeme, ayıp 
oranında bedel indirimi talep edilen durumlarda bir uzlaşmaya varılamamışsa indirim tutarını 
da belirleyecektir.8 Bu halde dahi davalı olarak satıcının yanında müteselsil sorumluluğu 
nedeniyle konut finansmanı kuruluşu da gösterilmelidir. Zira ayıp oranında yapılacak 
muhtemel bedel indirimi, kullanılan kredi tutarında ve dolayısıyla kredi taksitlerinde de bir 
değişikliğe neden olacaktır. Mahkemenin ayıp oranında bedel indirimini hesaplarken nasıl bir 
yol izleyeceğine ilişkin bir düzenleme bulunmamakla birlikte, Yargıtay bir kararında ayıp 
nedeniyle malda ortaya çıkan değer azalması ile ayıbın giderilmesi için gerekli olan masraflar 
toplamını ayıp oranında yapılacak bedel indirimi olarak belirlemiştir.9 Buradan hareketle, 
yerel tüketici mahkemelerinin de bu çerçevede bilirkişi incelemesi sonrasında tespit edilen 
konutun değerindeki azalma ile ayıbın ortadan kaldırılması için gerekli olan masraflar 
toplamını, ayıp oranında yapılacak bedel indirimi olarak kabul edeceği düşünülmektedir. 

 
Satıcının iflas etmesi, konut inşasına son vermesi veya satıcıya ulaşılamaması gibi 

durumlar söz konusu olduğunda tüketicinin haklarını yöneltebileceği tek muhatap konut 
finansmanı kuruluşu olmaktadır. Bu gibi durumlarda tüketicilerce sözleşmeden dönme 
hakkının kullanılması söz konusu olabilecek ve konut finansmanı kuruluşuna kredi taksit 
ödemelerinin durdurulması ve ödenen tüm tutarların iadesi için talepte bulunulabilecektir. Bu 
durumda konut finansmanı kuruluşu tüketiciden tahsil ettiği tüm tutarları iade etmekle 
yükümlü olacaktır. Ancak yine uygulamada, yukarıda belirtildiği gibi konut finansmanı 
kuruluşunun direnci ile karşılaşılabilecek ve sorunun çözümü tüketici mahkemesine 
düşebilecektir.  

 
Bağlı kredilerde konut finansmanı kuruluşunun satıcı ile birlikte müteselsil 

sorumluluğu olmakla birlikte bu sorumluluk sınırsız değildir. Kanunda, konut finansmanı 
kuruluşunun sorumluluğu hem süre hem miktar itibari ile sınırlandırılmıştır. Şöyle ki Kanunun 
bağlı kredilerde konut finansmanı kuruluşlarına yüklediği müteselsil sorumluluk hali, 
kullanılan kredi miktarı ile sınırlıdır. Yani tüketicinin konut değerinin yüzde 80’i kadar kredi 
kullandığı düşünülürse, sözleşmeden dönme durumunda konut finansmanı kuruluşunun 
sorumluluğunun sınırı konutun toplam değeri üzerinden değil kullandırılan kredi miktarı 
üzerinden belirlenecektir. Bu noktada, konut finansmanı sözleşmesinde kullandırılması 
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kararlaştırılan kredinin anapara tutarının mı yoksa faiz, kamusal yükümlülükler ve krediye 
ilişkin masrafların da dahil olduğu toplam kredi tutarının mı sorumluluk kapsamında 
değerlendirileceği hususunda tereddütler oluşabilirse de Kanunun gerekçesinde tüketicinin 
sözleşmeden dönmesi halinde, o ana kadar yapmış olduğu bütün ödemeleri geri talep 
edebileceği ifade edilerek bu husus açıklığa kavuşturulmuş ve konut finansmanı 
kuruluşunun, faiz, kamusal yükümlülükler ve krediye ilişkin masrafların da dahil olduğu 
toplam tutarı iade etmesi gerektiği ifade edilmiştir.  

 
Tüketicinin sözleşmeden dönmeyi talep ettiği durumlarda, tüketicinin konut 

finansmanı kuruluşuna yaptığı bütün ödemeler tüketiciye iade edilecektir. Bu durumlarda 
konut finansmanı kuruluşu herhangi bir gerekçe ile söz konusu bedellerin satıcıdan tahsil 
edilmesi gerektiğini öne süremeyecektir. Diğer taraftan, konut finansmanı kuruluşuna 
başvurmak tüketiciler açısından da avantajlıdır. Zira konut finansmanı kuruluşuna ulaşmak 
çoğu zaman satıcıya ulaşmaktan daha kolaydır. Bu hallerde, yukarıda anlatıldığı üzere, 
konut finansmanı kuruluşu kredi olarak verdiği anaparanın dışında faiz, kamusal yükümlülük 
ve kredi masrafı olarak tahsil ettiği bütün tutarları iade edecek ve kullandırdığı kredinin iptali 
dışında da bir maliyete katlanacaktır. Bunu söylerken tüketicinin sözleşmeden dönmesi 
nedeniyle oluşacak maliyetlerin tümüne konut finansmanı kuruluşunun katlanacağı anlamı 
çıkarılmamalıdır. Nitekim konut finansmanı kuruluşu, tüketiciye gerekli ödemeleri yaptıktan 
sonra 6098 sayılı Kanun uyarınca müteselsil sorumluluk ilkeleri çerçevesinde satıcıya 
başvurabileceği gibi ayrıca ortaya çıkan zararın tazminini de satıcıdan isteyebilecektir.  

 
Diğer taraftan, bağlı kredilerde konut finansmanı kuruluşunun tüketicinin haklarını 

kullanması çerçevesinde üstlendiği sorumluluklar süre açısından da sınırsız olmayıp bir 
yıldır. Bu süre, konutun teslim edilmemesi durumunda konut satış sözleşmesinde veya bağlı 
kredi sözleşmesinde belirtilen konut teslim tarihinden, konutun teslim edilmesi durumunda 
konutun teslim edildiği tarihten itibaren hesaplanacaktır. Bu sürenin geçirilmesinden sonra 
yapılacak başvurularda konut finansmanı kuruluşunun müteselsil sorumluluğu söz konusu 
olmayacaktır. Kanun, müteselsil sorumluluğa ilişkin bu şekilde bir sınırlama getirmişken 
konut finansmanı kuruluşunun verilen kredileri ipotek finansmanı kuruluşlarına, konut 
finansmanı fonlarına veya ipotek teminatlı menkul kıymet teminat havuzlarına devretmesi 
halinde dahi, sorumluluğunun devam edeceğini, krediyi devralan kuruluşun sorumlu 
olmayacağını hükme bağlamıştır.  

 
Son olarak, bağlı kredinin söz konusu olduğu ön ödemeli konut satışlarında konut 

finansmanı kuruluşunun sorumluluğuna değinmekte yarar vardır. Kanunda ön ödemeli konut 
satış sözleşmesi, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya 
taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı 
tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanmaktadır. Bu tür 
satışlarda, Kanun, tüketiciye herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin 
on dört gün içinde sözleşmeden cayma hakkı tanımaktadır. Eğer taşınmaz kısmen veya 
tamamen bağlı kredi ile alınmışsa, bağlı kredi sözleşmesi bu on dört günlük cayma süresinin 
sonunda yürürlüğe girer. Ancak hükümlerini sözleşmenin kurulduğu andan itibaren doğurur. 
Cayma hakkı süresi içerisinde tüketicinin bu hakkını kullanması durumunda, konut 
finansmanı kuruluşu tüketiciden faiz, komisyon, yasal yükümlülük gibi isimler başta olmak 
üzere hiçbir masraf talep edemeyecektir. Böylece, cayma hakkını kullanan tüketicinin 
satıcıya ödemiş olduğu bedeli geri alamama riski ve krediye ilişkin masraf ve faiz gibi 
yükümlülükleri ödeme zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.  

 
Uygulamaya baktığımızda mevzuattaki mezkûr düzenlemelerden ufak sapmaların 

olduğunu söylemek mümkündür. Zira uygulamada bazı konut finansmanı kuruluşlarınca 
sistemsel zorunluluklar nedeniyle sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte kredi tahsis edilmekte 
ve kullandırılmakta olup kredi sözleşmesinin Kanunda öngörüldüğü şekilde cayma süresi 
olan on dört günün sonunda yürürlüğe girmesi söz konusu olmamaktadır. Diğer taraftan 
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süresi içerisinde cayma hakkının kullanılması halinde tahsil edilen tüm tutarlar tüketiciye iade 
edilmektedir. Uygulamada ortaya çıkan bu farklılık yalnızca sürecin farklı işletilmesi şeklinde 
düşünülmekte ve Kanunun amacına aykırı bir işlem olarak görülmemektedir. Diğer taraftan, 
bu şekildeki uygulamanın konut finansmanı kuruluşu açısından bir risk oluşturduğuna şüphe 
yoktur. Zira, on dört günlük süre dolmadan satıcının veya tüketicinin hesabına kredi tutarını 
gönderen konut finansmanı kuruluşu tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde hem bütün 
masrafları tüketiciye iade etmek zorunda kalacak, hem tüketiciden krediye ilişkin bir ödeme 
alamayacak hem de satıcıya veya tüketicinin hesabına gönderdiği tutarı geri almak zorunda 
kalacaktır.10 Satıcıya veya tüketiciye konut finansmanı kuruluşu tarafından gönderilen tutarın 
geri alınmasında problemler yaşanabileceği hususu dikkate alındığında konut finansmanı 
kuruluşunun önemli bir risk aldığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

 

4. Sonuç  

 
Bağlı kredi müessesesine ilişkin tüketici mevzuatında yer alan düzenlemeler, bazı 

değişiklikler olmakla birlikte, 2007 yılından bu yana yürürlükte olmasına rağmen bu 
düzenlemeler hakkında hem konut finansmanı kuruluşlarının hem satıcıların hem de 
tüketicilerin yeterli bilgiye sahip olmadıkları düşünülmektedir. Çalışmamızda bu eksiklikleri 
gidermek adına konut finansmanı sözleşmelerinde bağlı kredilere ve bağlı kredinin söz 
konusu olması halinde taraflarına sorumluluklarına ilişkin detaylı bilgi ve değerlendirmelere 
yer verilmiştir.  

 
Konut finansmanı sözleşmelerinde bağlı kredi müessesine ilişkin Kanunda ve diğer alt 

mevzuatta yapılan düzenlemeler yerinde ve yeterli görülmekle birlikte bazı hususların 
açıklığa kavuşturulmasında yarar bulunmaktadır. Bu hususların yargı kararları çerçevesinde 
zamanla açıklığa kavuşacağına da şüphe yoktur. Ancak yukarıda anlatıldığı üzere bağlı kredi 
müessesesine ilişkin kamuoyunda yeterli bilgi sahibi olunmadığından günümüze kadar yeterli 
ve aydınlatıcı yargı kararı çıkmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Konuya ilişkin kamuoyu 
ilgisi ve bilgisi arttığında yargı mercilerine intikal edecek hususların da artacağı ve 
düzenlemelerdeki bazı belirsizliklerin de bu yolla giderileceği düşünülmektedir.  
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Dipnotlar: 
                                                           
1
 Yargıtay 13. HD. 30/06/2014 tarihli, 2014/6600 E. 2014/22027 K. sayılı Kararı. 

2
 Yargıtay 13. HD. 19/10/2015 tarihli, 2015/29827 E. 2015/30307 K. sayılı Kararı. 

3
 Yargıtay 13. HD. 17/04/2012 tarihli, 2012/7057 E. 2015/10406 K. sayılı Kararı. 

4
 Yargıtay 13. HD. 22/11/2006 tarihli, 2006/11331 E. 2006/15280 K. sayılı Kararı. 

5
 Konuyla ilgili olarak Bakınız Yargıtay 13. HD. 19/10/2015 tarihli, 2015/29827 E. 2015/30307 K. sayılı 

Kararı. 
6
 6502 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca, ücretsiz onarım veya malın 

ayıpsız misli ile değiştirilmesi satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecekse tüketici, 
sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilecektir. Ayrıntılı 
bilgi için bknz. 6502 sayılı Kanun Tasarısına ilişkin Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Raporu, madde gerekçeleri. 
7
 Bankalar tarafından kullandırılan konut kredileri KKDF ve BSMV’den muaf olsa da bazı durumlarda 

bu vergilerin tahsili söz konusu olabilmektedir. Ayrıca kredinin özel şartları çerçevesinde başka 
kamusal yükümlülükler de söz konusu olabilmektedir. Masraflar ise çoğu zaman kredinin 
kullandırılması aşamasında konut finansmanı kuruluşu tarafından tahsil edilen kredi tahsis ücreti, 
ipotek tesis ücreti vb ücretler olarak sayılabilir. 
8
 Anlaşmazlık konusu tutarın 3.480 TL’nin altında olduğu durumlarda Tüketici Hakem Heyetine 

başvurulmalıdır. 
9
 Yargıtay 13. HD. 18/04/2013 tarihli, 2013/8695 E. 2013/10214 K. sayılı Kararı. 

10
 Kredi tutarının tüketicinin hesabına yatırıldığı ve tüketicinin de parayı satıcının hesabına gönderdiği; 

sonrasında cayma hakkını kullandığı durumlarda işler daha da karışacak ve konut finansmanı 
kuruluşunun yaptığı ödemeleri geri alması daha da zorlaşabilecektir. 

http://www.tuik.gov.tr/
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Türk Hukukunda Alacak Rehni 
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 Öz 

 Alacak rehni finansmana erişimde en çok ihtiyaç duyulan rehin türlerinden birisidir. Türk 
Hukukunda alacak rehni iki mevzuatta düzenlenmiştir. Bunlardan ilki temel kanun olan Türk Medeni 
Kanunu'nun 954 üncü ve devamı maddelerinde, ikincisi ise 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni 
Kanunudur. Türk Medeni Kanunu’nda alacaklar, taşınır rehni kısmında “Alacaklar ve Diğer Haklar 
Üzerinde Rehin” ayırımında; 954 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş ve hüküm bulunmayan 
hallerde teslim şartlı taşınır rehninin hükümlerine atıf yapmıştır. Bunun yanında 1 Ocak 2017 tarihinde 
yürürlüğe giren 6750 sayılı Kanunda da belli taraflar arasında Rehinli Taşınır Sicili’ne tescil edilmek 
suretiyle alacak rehnini düzenleyen hükümler de bulunmaktadır. 6750 sayılı Kanun’un Türk Medeni 
Kanunu’nun ilgili hükümlerini ilga etmediği göz önünde alındığında, 6750 sayılı Kanunda belirtilen 
hükümler dışında Türk Medeni Kanunun ilgili maddeleri ve kuralları 6750 sayılı Kanun için de caridir. 
Bu anlamda çalışmamızda Türk Medeni Kanunu’na göre alacak rehninin türleri, şekli, kapsamı, 
tarafların hak ve yükümlülükleri incelenmiş daha sonra 6750 sayılı Kanun çerçevesinde alacak 
rehninin tarafları, şekli, tarafların hak ve yükümlülükleri ile Kanunun getirdiği yeni düzenlemeler 
incelenmeye çalışılmıştır. 

Çalışmadaki ifade edilen görüşler tamamen yazara aittir ve çalıştığı kurumu bağlamaz. 

Anahtar Kelimeler: Teslimsiz Taşınır Rehni, Alacak Rehni, Rehinli Taşınır Sicili, 6750 sayılı Kanun. 
JEL Sınıflandırması: K11, K22. 

 
Assignment of Receivables in Turkish Legal System 

 Abstract 

 Assignment of receivables is one of most frequent applications in getting finance. There are 
two regulations on pledging receivables in Turkish Legal system. The first regulation is the 
fundamental code of Turkish Law, Turkish Civil Code. Article 954 and followings of the Code regulates 
and refers the assignment receivables. Assignment of receivables is regulated under the movable 
collaterals section of the Code and is referred to the possessory movable collaterals provisions if there 
is no provision to be applied. The second Law is numbered 6750 on Movable Collateral in Commercial 
Transactions has entered into effect of 1

st
 January of 2017. According to this new Law, parties can 

create security right of receivable with registering to the Movable Collateral Registry. However the new 
Law did not annul the Turkish Civil Code, thus if there is no specific provisions in the new Law, the 
Turkish Civil Code’s provisions shall apply to the assignment of receivable. In this study the types, 
forms, scope, parties’ right and duties of assignment of receivables for the Turkish Civil Code and the 
new Law provisions will be examined. 

Keywords: Non-possessory Collaterals, Assignment of Receivables, Movable Collateral Registry, the 
Law Numbered 6750. 
JEL Classification: K11, K22. 

 
 1. Giriş 

 Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) Türkiye'de bulunan işletmelerin yüzde 99,8’ini 
oluşturmasına rağmen kredilerden aldığı pay sadece yüzde 5'tir. Bunun en büyük etkeni 
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KOBİ'lerin, kredi kuruluşlarının aradığı teminata konu varlıklara sahip olamamaları, buna 
karşın şahsi kredilerin ise yüksek faiz oranları ile verilmesi sebebiyle KOBİ'lerin kredi 
kullanımında isteksiz olmalarında yatar (Kutlu ve Demirci, 2007, s.191). Bu gerçekten 
hareketle finansmana erişimi kolaylaştırmak için sahip oldukları taşınırların da teslimsiz 
olarak rehne konu edilebilmesi bu açıdan KOBİ'lerin teminat olarak gösterebilecekleri 
varlıklara hali hazırda sahip olması, buna karşın üretimini devam ettirmesi ve dolayısı ile 
alınan kredinin ödenmesine ayrıca imkân sağlanması, bunun yanında teminatlandırılmış 
kredi için KOBİ'nin daha düşük faiz talep etmesi için hukukumuzda yeni bir reform 
gerçekleştirilmiştir. 

 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, taşınırların da teslimsiz rehne 
konu edilmesi, böylelikle üretimin sürdürülmesi, Rehinli Taşınır Sicili kurularak rehnedilen 
taşınırların aleniyetinin sağlanması amaçlanmıştır. Ancak salt taşınırlar bu Kanun kapsamına 
alınmamış alacaklar da bu Kanun çerçevesinde aleni bir sicile tescil edilmek suretiyle rehne 
konu olabilecektir. Alacaklar, işletmelerin toplam varlıklarının yüzde 25’in üzerinde bir orana 
sahiptir (Akgün, 2002, s.187). Bu alacakların da teminat olarak KOBİ'ler tarafından 
gösterilmesi finansmana erişimde zorluk yaşayan KOBİ'lerin yararına olacağı açıktır. 

 Bu yaklaşımla hazırlanan 6750 sayılı Kanun, temel kanun olan Türk Medeni 
Kanunu’nu (TMK) ilga etmemiş, hüküm bulunmayan hallerde TMK’da yer alan alacak ve 
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun ile birlikte taşınmaz rehni hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Bu anlamda bu 
çalışmada TMK’ya göre alacak rehni izah edildikten sonra 6750 sayılı Kanun çerçevesinde 
alacak rehninin özellikleri açıklanmaya çalışılmıştır. 

 2.    Türk Medeni Kanunu'na Göre Alacak Rehni 
2.1. Genel Olarak 
 

 TMK bir kısım hakları eşya niteliğinde olmamasına rağmen ayni hakka konu 
olabileceğini kabul etmiştir. Bu tür haklar taşınır eşyaya benzetilmiş ve rehin hukuku 
açısından taşınır rehin hükümlerine tabi tutmuştur (Aybay ve Hatemi, 2009, s.297-298). Bu 
anlamda TMK, eşya niteliğinde olmasa da hakların ve alacakların rehnini taşınırlar gibi 

mümkün kılmıştır (Köprülü ve Kaneti, 1982-1983, s.535). 

 Alacak rehni, Medeni Kanun’un “Eşya Hukuku” başlıklı Dördüncü Kitabının “Sınırlı 
Ayni Haklar” başlıklı İkinci Kısmının “Taşınır Rehni” başlıklı Üçüncü Bölümünün “Alacaklar ve 
Diğer Haklar Üzerinde Rehin” başlıklı İkinci Ayırımında 954 ve devamındaki maddelerinde 
düzenlenmiştir (Sirmen, 1990, 1990, s.3). 

 TMK m.954/f.I uyarınca, “Başkasına devredilen alacaklar ve diğer haklar 
rehnedilebilir”. Bu madde ile genel olarak, devredilebilen bütün hakların ve bunların içinde 
ana konu olarak da alacakların rehnedilebileceği öngörülmüştür. Devredilebilen hakların 
başında alacaklar gelmektedir. Aksi kanun veya sözleşme ile belirlenmedikçe her alacak 
devredilebilir. O halde bu nitelikteki her alacak rehnedilebilir (Aybay ve Hatemi, 2009, s. 298; 
Nomer ve Ergüne, 2017, s.286). 

 Anılan madde metninde, hakların yanı sıra alacakların rehininden bahsedilse de, 
alacak rehni de bir hak rehindir. Bu madde metninde, hakların rehni üst kavram, alacak rehni 
ise alt kavram olarak kullanılmış olup, alacak rehninin anılan maddede özel olarak 
anılmasının sebebi, alacak rehninin hak rehninin en önemli uygulama alanı olmasından 
kaynaklanmaktadır (Köprülü ve Kaneti, 1982-1983,  s. 535; Sirmen, 1990, s. 3). eMK’da 
faslın başlığı “Alacak Üzerinde Rehin Hakkı ve Diğer Haklar” iken mehaz İsviçre Medeni 
Kanununda faslın başlığı “Alacaklarla diğer haklar üzerinde rehin hakkı” şeklindedir (Köprülü 
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ve Kaneti, 1982-1983, s. 535). Nitekm TMK değişiklik sonrası iMK‘nın aynı başlığı 
kullanmıştır. 

 MK 954/II gereğince aksi bir düzenleme olmadığı sürece alacak ve diğer hakların 
rehnine teslim şartlı rehin hükümleri uygulanmaktadır. Kanun gereği alacak üzerindeki rehne 
teslime bağlı rehin hükümleri kıyasen uygulanır (Aybay ve Hatemi, 2009, s. 298). Buna göre 
senedin teslimine ilişkin MK 939, zilyetliğin kaybına sonuçlara ilişkin 943, geri verme borcuna 
ilişkin TMK 944, alacaklının sorumluluğuna ilişkin olarak TMK 945, rehnin paraya 
çevrilmesine ilişkin TMK 946 rehnin kapsamına ilişkin TMK 947, rehin sırasına ilişkin TMK 
948, lex commissoria yasağına ilişkin TMK 949 hükümleri alacak rehnine de uygulanır 
(Köprülü ve Kaneti, 1982-1983,  s. 546; Sirmen, 1990, s. 4). 

 Alacakların rehnine ilişkin olarak TMK 955 inci madde senede bağlı olan veya 
olmayan alacakların rehni için yapılması gereken işlemleri, 955/II rehnin üçüncü kişi borçluya 
ihbarını, 956 ncı madde kıymetli evraka bağlanan alacakların rehnini, 957 nci madde emtiayı 
temsil eden senetlere bağlanmış olan alacakların rehnini, 958 inci madde art rehin yani 
alacak üzerinde sonra gelen rehin hakkının kurulmasını; 959 uncu madde rehin hakkının 
alacağa bağlı yan edimler bakımından kapsamını; 960 ıncı madde rehinli pay senetlerinin 
temsilini, 961 inci madde rehinli alacağın yönetimine ve ödenmesini düzenlemektedir (Sirmen 
s. 3). 

 Oğuzman, Seliçi ve Oktay-Özdemir (2017), alacak üzerinde rehin hakkını taşınır rehin 
tipi olarak düzenlenmesine rağmen rehinli alacaklının bir ayni hak elde etmediğini iddia 
etmekte ancak buna rehnedilen alacakla eş nitelikte bir hak olduğunu ifade etmektedir. 
Köprülü ve Kaneti (1982-1983), alacaklar ve diğer haklar üzerinde kurulan rehnin ayni hak 
olmadığını çünkü ayni hak konusunun sadece eşya olduğunu dile getirmektedir. Bunlar 
üzerinde kurulan rehnin ayni hak benzeri bir mutlak hak olduğunu, mutlak niteliğinin 
malvarlığı değeri üzerinden rehinli alacaklının diğer alacaklılara oranla öncelik hakkına sahip 
olmasından kaynaklandığını iddia etmektedir (Benzer olarak bkz Nomer ve Ergüne, 2017, 
s.285). Buna karşın Oftinger/Baer ise, kanunun maddi şeyler yanında maddi olmayan şeyleri 
de ayni hak konusu yaptığını, bu anlamda alacaklar üzerinde kurulan rehin hakkının ayni, 
dolayısı ile mutlak nitelikte bir hak olduğunu söyler (Sirmen, 1990, s. 8-10’dan naklen). 
Sirmen (1990) ise alacak üzerindeki rehin hakkını mutlak etkisi sınırlı bir ayni hak olarak 
niteler (Sirmen, 2017, s.676). 

 TMK, alacaklar dışında kıymetli evrak ile emtia senetlerinin rehnini de özel olarak 
düzenlemiştir. Kıymetli evrakta hak senette mündemiç olduğundan özel düzenleme 
gerektirmekle beraber emtia senedinin rehni, onu temsil eden eşyanın zilyetliğinin teslimi 
anlamına da geldiğinden teslime bağlı rehin hükümleri çerçevesinden yapılmaktadır (Köprülü 
ve Kaneti, 1982-1983,  s. 535). 

2.2. Rehin Konusu Alacağın Özellikleri 
 

 TMK'ya göre devredilebilir, ferdileştirilmiş, bağımsız ve paraya çevrilebilir alacaklar 
rehin konusunu olabilirler (Sirmen, 1990, s. 3; Sirmen, 2017, s.676). 

 Alacaklar üzerinde rehin tesis edilebilmesi için de devredilebilir nitelikte olması 
gerekmektedir. Aksi takdirde alacağın paraya çevrilmesi ve alacaklının alacağını elde etmesi 
mümkün olamayacaktır. Dolayısı ile rehin konusu olabilecek alacak ancak devredilebilir bir 
alacak olmak zorundadır (Aybay ve Hatemi, 2009, s. 298). Kanun, anlaşma veya hukuksal 
ilişkinin niteliğinden dolayı devredilemeyen alacaklar rehin konusu olamaz (Köprülü ve 
Kaneti, 1982-1983,s. 536; Nomer ve Ergüne, 2017, s.287; Sirmen, 2017, s. 677). 
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 Kanun uyarınca devredilemeyen alacaklara örnek Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) 
619 uncu maddesinde düzenlenen ölünceye kadar bakma sözleşmesinde bakım 
alacaklısının bakım edimlerini yerine getirmesine ilişkin istemi örnek gösterilebilir. Ayrıca 
taraflar her zaman anlaşma suretiyle alacağa devredilemezdik kaydı koyabilirler. Ancak devir 
yasağı olmayan ve fakat borç ikrarı içeren bir senet alacağına dayanarak iyi niyetle rehin 
hakkı kazanan üçüncü kişiye devir yasağı ileri sürülemez. TBK 183 üncü maddesinin ikinci 
fıkrası bu konuda da gündeme gelir (Köprülü ve Kaneti, 1982-1983,s. 536-537). 

 Ayrıca rehne konu olabilecek alacağın paraya çevrilmesi de gerekir. Zira paraya 
çevrilmesi mümkün olmayan alacaklar da rehne konu olamaz (Oğuzman ve diğerleri, 2017, 
s. 1053; Köprülü ve Kaneti, 1982-1983, s. 536). 

 Alacak üzerinde rehin kurulması halinde alacağın özü hak sahibinde kalmakla 
beraber rehinli alacaklı alacağı paraya çevirme yetkisine sahip olmaktadır. Bu sebeple 
alacağın özüne ilişkin konularda rehneden alacaklı yetkili konumdadır. Bu sebeple rehin 
konusu alacağın yönetimi halen rehneden alacaklıdadır. Bu anlamda muacceliyet ihbarında 
bulunmaya, borçluya karşı icra takibi başlatmaya ve dava açamaya alacak sahibi yetkilidir 
(Oğuzman ve diğerleri, 2017, s. 1057; Köprülü ve Kaneti, 1982-1983, s. 460; Sirmen, 2017, 
s.679). 

 İleride doğabilecek bir alacaklar da belirlenmiş veya belirlenebilir olması kaydıyla 
rehne konu olabilir (Köprülü ve Kaneti, 1982-1983,s. 537). Feri’lik ilkesinin bir istisnasını 
oluşturan bu tür rehinde doğmuş bir alacak olmamasına rağmen rehin hakkı doğar ve kuruluş 
tarihine göre sıra alır. Ancak bu rehin asla paraya çevirme yetkisi vermemektedir. Hatta 
alacağın doğmayacağı kesinleştiği anda sona erer (Sirmen, 1990, s.15). 

2.3. Belirlilik İlkesi 
 

 Rehin konusu alacağın yeterince açık bir şekilde belirtilmesi rehin hukukunda yer alan 
belirlilik ilkesinin bir sonucudur. İleride doğacak veya şarta bağlı alacakların rehninde de 
mümkün olduğundan gelecekteki alacağın tereddüde yer vermeyecek şekilde açık olarak 
belirtilmesi gerekmektedir (Köprülü ve Kaneti, 1982-1983, s. 469).  

 Alacaklar sözleşmeden, haksız fiilden veya sebepsiz zenginleşmeden doğabilir 
(Reisoğlu, 2010, s. 446). Mevcut alacaklar, tasarrufun gerçekleştirildiği anda hukuken 
doğmuş bulunan alacaklardır. Müstakbel alacaklar ise iki kısma ayrılmaktadır; birincisi, 
tasarrufun gerçekleştirildiği anda mevcut olan bir hukuki ilişkiye dayanan müstakbel 
alacaklar; ikincisi ise, tasarrufun gerçekleştirildiği anda henüz mevcut olmayan bir hukuki 
ilişkiden doğacak alacaklardır (Aral, 1992, s. 107). İleride doğacak alacakların rehni belirlilik 
ilkesi ile çelişmemektedir (Sirmen, 1990, s.28). 

 İleride doğacak alacaklar temlike konu olabilecekleri gibi rehne de konu olabilir. 
Ancak rehin hakkı alacağın doğması ile sonuçlarını doğurabilecektir (Oğuzman ve diğerleri, 
2017, s. 1054; Sirmen, 1990, s.28). Şarta bağlı, bölünebilir alacaklar da rehnedilebilir 

(Oğuzman ve diğerleri, 2017, s.1054). 

 
 2.4. Rehnin Sözleşmesinin Şekli 

 Bir senede bağlı olmayan alacaklar ile senede bağlı alacaklar üzerinde rehin 
kurulması farklı olduğu gibi kıymetli evrakın rehni de farklı kurallara tabi tutulmuştur 
(Oğuzman ve diğerleri, 2017, s. 1054). 
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 Alacaklar üzerinde rehin hakkı tesisinde teslime bağlı taşınır rehninde olduğu gibi 
taahhüt (borçlanma) ve tasarruf işlemi olmak üzere iki aşama bulunmaktadır (Köprülü ve 
Kaneti, 1982-1983, s. 538; Nomer ve Ergüne, 2017, s. 288). Teslime bağlı taşınır rehninde 
TMK borçlanma işlemi için bir şekilde şartı öngörmese de alacak rehninde 955’inci madde ile 
yazılı şekil şartı öngörmektedir (Acar, 2017, s 223). 

 Tasarruf işlemine ilişkin olarak TMK alacağın senede bağlı olup olmamasına göre 
farklı şekil şartları getirmiştir. Bu şekil şartlarının geçerlilik şartları olduğunu belirtmekte fayda 
vardır. Bu şekilde tesis edilmeyen rehin geçersizdir (Köprülü ve Kaneti, 1982-1983, s. 539; 
Nomer ve Ergüne, 2017, s. 288). 

2.5. Senede Bağlanmamış Alacakların Rehni 
 

 Adi alacakların rehnedilmesi kısmen alacağın devredilmesine benzer (Sirmen, 2017, 
s.678). Nitekim senede bağlanmamış alacakların rehinde rehin veren ile rehin alacaklısı 
arasında yazılı bir sözleşme akdedilmek zorunluluğu bulunmaktadır (Köprülü ve Kaneti, 
1982-1983, s. 539). Sözleşme, rehneden veya yetkili temsilcisi tarafından yapılmalıdır 
(Sirmen, 1990, s.37). Bu sözleşme tek bir sözleşme görüntüsünde olsa da borçlanma 
işleminden ayrı bir sözleşme olan tasarruf işlemidir. Bu işlemde rehin hukukunda egemen 
olan belirlilik ilkesi gereği hangi alacak lehine kurulduğunu belirlenmelidir (Köprülü ve Kaneti, 
1982-1983,  s. 539-540; Nomer ve Ergüne, 2017, s. 289). Senede bağlanmamış alacakların 
rehninde yazılı rehin sözleşmesi yanında, varsa (ispat vasıtası niteliğindeki) borç senedinin 
de teslim edilmesi gerekmektedir (Oğuzman ve diğerleri, 2017, s. 1054). 

 Rehin sözleşmesi yazılı olması teslime bağlı rehinlerde yer alan ayni sözleşmenin 
yerini tutar. Alacak üzerinde rehin hakkı, rehin veren ile rehin alan arasında yapılan rehin 
sözleşmesi ile kurulduğundan sözleşmenin kurucu etkisi bulunmaktadır. (Sirmen, 1990, s. 
35) Borç senedinin olması halinde bunun teslim edilmesi ise geçerlilik şartıdır. Zira bu 
sözleşme aleniyeti sağlamaktadır. Borçluya ihbar gerekli olmamasına karşın faydalı bir 
durum sağlar. Böylece iyi niyetle ödeme yapılmasının önüne geçer. İhbar yapılmış ise borçlu, 
borcunu rehin veren veya rehin alana ancak diğerinin rıza olması halinde ifa edilebilir 
(Oğuzman ve diğerleri, 2017, s. 1055; Nomer ve Ergüne, 2017, s. 289). 

2.6. Senede Bağlanmış Alacaklar 
 

 Senede bağlanmış alacaklarda yazılı rehin sözleşmesi dışında senedin de teslim 
edilmesi gerekmektedir. Senet teslim edilmediği sürece rehin hakkı doğmaz. Tasarruf işlemi 
senedin zilyetliğinin rehin alacaklısına geçirilmesinden oluştuğu ifade edilse de Sirmen 
(1990) tasarruf işleminin hem rehin sözleşmesinin imzalanması hem de senedin teslimi ile 
oluştuğunu söyler. Zilyetliğin hükmen teslim yolu, rehin verenin fiili hâkimiyetini sona 
erdirmediğinden bu şekilde rehin kurulması mümkün değildir (Sirmen, 1990, s. 46). Senedin 
tesliminin amacı senedin rehinli alacaklı aleyhine kullanımının önüne geçmektedir (Köprülü 
ve Kaneti, 1982-1983, s. 540; Sirmen, 1990, s. 45). 

2.7. Kıymetli Evrakın Rehni 
 

 TMK kıymetli evraka ilişkin özel rehin şekli öngörmüştür. Bu olmasa dahi yazılı bir 
rehin sözleşmesi ve senedin devri ile de genel kural çerçevesinde rehin mümkündür (Köprülü 
ve Kaneti, 1982-1983, s. 541; Oğuzman ve diğerleri, 2017, s. 1055; Nomer ve Ergüne, 2017, 
s. 290). Ancak TMK işlem güvenliği açısından buna özel bir düzenleme vaz etmiştir. Buna 
göre hamile, nama veya emre senetler için ayrı ayrı kurallar düzenlemiştir (Köprülü ve 
Kaneti, 1982-1983, s. 541). 
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2.7.1. Hamile Yazılı Senetler 
 

 Hamile yazılı senetlerin rehni, taşınır rehni genel kuralı çerçevesinde senedin 
zilyetliğinin rehin alacaklısına geçirilmesi suretiyle kurulur (Köprülü ve Kaneti, 1982-1983, s. 
541-542; Aybay ve Hatemi, 2009, s. 299). Hamile yazılı kıymetli evrak için yazılı bir rehin 
sözleşmesine gerek yoktur. TMK 990 gereği burada iyiniyetli olarak kazanılan rehin hakkı 
korunur (Oğuzman ve diğerleri, 2017, s. 1055; Sirmen, 1990, s. 62). 

2.7.2. Nama Yazılı Senetler 
 

 Nama yazılı senetler rehin beyanının senede yazılması veya ayrıca düzenlenmesi ile 
senedin zilyetliğinin teslimi suretiyle rehnedilebilir. (Köprülü ve Kaneti, 1982-1983, s. 542; 
Aybay ve Hatemi, 2009, s. 299; Oğuzman ve diğerleri, 2017, s. 1055; Sirmen, 1990, s.67). 

2.7.3. Emre Yazılı Senetler 
 

 Emre yazılı senetler üzerinde rehin, rehin cirosu ve senedin zilyetliğinin rehin alana 
teslimi şeklinde kurulur. Senedin teslimi ifadesi senedin zilyetliğinin teslime bağlı rehin 
esasları çerçevesinde alacaklıya geçirilmesini ifade etmektedir (Nomer ve Ergüne, 2017, 
s.290). Ciro rehin hakkının doğmasında kurucu bir unsur olmasının yanında tek başına rehin 
hakkı kurulmasını sağlamaz. Ciro, açık ve gizli rehin cirosu olarak yapılabilir (Sirmen, 1990, 
s. 63). Emre yazılı senetlerde iyi niyet korunmaktadır (Köprülü ve Kaneti, 1982-1983,  s. 542-
543; Oğuzman ve diğerleri, 2017, s. 1055; Sirmen, 1990, s. 64). 

2.7.4. Emtia Senedinin Rehni 
 

 Emtia senetleri emtiayı temsil eden kıymetli evraktır. Makbuz senedi, taşıma senedi, 
konişmento (Köprülü ve Kaneti, 1982-1983,  s. 544; Oğuzman ve diğerleri, 2017, s. 1056) ve 
son zamanlarda kullanılan lisanslı depo ürün senedi emtia senetlerine örnek sayılabilir. 
Senede konu emtia üzerindeki mülkiyet ve zilyetlik senet üzerinde belirdiğinden, senet 
üzerindeki tasarruf doğrudan emtia üzerinde tasarruf anlamına gelmektedir. Bu sebeple 
emtia senedinin teslimi emtianın zilyetliğinin de devri anlamına gelmektedir. Emtia senedinin 
rehnedilmesi emtianın da rehnedilmesi manasına gelmektedir. Bu anlamda teslim şartlı 
taşınır rehni ile büyük oranda benzerlik gösterir (Köprülü ve Kaneti, 1982-1983,  s. 544). 

 Emtiayı temsil eden senetlerin rehni, rehin senedinin verilmesi ve ciro edilmesi ile 
kurulmaktadır. (Aybay ve Hatemi, 2009, s. 299; Acar, 2017, s. 235). 

2.7.4.1. Emtia Karşılığında Varant (Rehin Senedi) Çıkarılması 
 

 TTK 832 inci maddesi gereği umumi mağazalar makbuz senedi ve varant 
düzenleyebilir. Senetten bağımsız rehin senedi düzenlenmişse bu senede emtianın 
rehnedilmiş olduğu, alacak miktarı ve vade tarihi yazılarak rehin senedinin ciro edilmesi de 
yeterlidir (Oğuzman ve diğerleri, 2017, s. 1056; Nomer ve Ergüne, 2017, s. 293). 

 Varant üzerinde rehin, TTK 838 vd. ayrıca düzenlenmiştir. TTK 839 fıkra 2 de makbuz 
senedinin varantla devri mülkiyeti de devreder ancak yalnız varantın devri emtia üzerinde 
rehin hakkı sağlar. Yalnız makbuz senedinin devir varant hamilinin haklarını saklı tutmak 
kaydıyla mülkiyeti geçirir (Köprülü ve Kaneti, 1982-1983,  s. 545). 
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2.8. Art Rehin 
 

 Rehnedilmiş bir alacak sonradan ikinci bir rehne konu olabilir (Oğuzman ve diğerleri, 
2017, s. 1056). Art rehin için de yazılı bir rehin sözleşmesi yapılması gerekmektedir. Ayrıca 
önceki rehin alacaklısına art rehnin MK 958 gereği yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Bu 
bildirim art rehin sözleşmesinin geçerlilik şartıdır. Öncelikli rehinli alacaklı rehin hakkının sona 
ermesini müteakip borç senedi ile kıymetli evrakı gerekirse ciro ederek art rehinli alacaklıya 
teslim etmesi gerekmektedir (Oğuzman ve diğerleri, 2017, s. 1056, Köprülü ve Kaneti, 1982-
1983,  s. 546). 

2.9. Rehnin Kapsamı 
 

 TMK, rehnin kapsamını emredici şekilde düzenlemediğinden taraflar rehnin kapsamı 
daraltılabilir veya genişletilebilir. Ancak aksi kararlaştırılmamışsa kapsam TMK 959'a göre 
belirlenir. Buna göre teminatın kapsamını ana alacak, sözleşme faizi, gecikme faizi ve takip 
giderleri oluşturmaktadır (Sirmen, 1990, s.  69-71). 

 TMK 959 uncu madde, alacak rehninin faiz, temettü, kazanç payı, irat gibi dönemli 
edimlerin rehin kapsamında olup olmadığını ayrıca düzenlemiştir. Buna göre yan edimler 
ayrıca bir senede (kupona) bağlanmamışsa henüz muaccel olmamış ancak muaccel olacak 
olan edimleri kapsar. Bunu paraya çevrilme anında henüz muaccel olmamış dönemli edimler 
olarak anlamak gerekir. Bu taşınır rehin güvencesinin yalnız anaparayı kapsayıp gelirleri 
kapsamaması ilkesinin bir sonucudur. Alacak üzerindeki rehin hakkı alacağı temin eden 
kefalet ve rehin gibi yan hakları da kanun uyarınca kapsar. Dönemli yan edimler için ayrı özel 
senet (kupon) düzenlenmiş ise bunların rehin kapsamına girmeleri ayrıca rehin şekil şartına 
uyulması halinde mümkün olmaktadır (Köprülü ve Kaneti, 1982-1983,  s. 458; Aybay ve 
Hatemi, 2009, s.300). 

 2.10. Rehin Veren ve Rehin Alanın Borçları 

 Rehin verenin borçları kısaca alacağın varlığını tekeffül etme üçüncü kişi borçlunun 
ödeme gücünü tekeffül etme, değerini tekeffül, rehin alanın alacağına ulaşmak için yapmış 
olduğu masrafları ödeme borcu sayılabilir (Sirmen, 1990, s. 77-81).  

 Rehin alanın borçları ise rehnedilen alacağın varlığını ve değerini koruma borcu, 
rehnedilen alacağı devretmeme, rehin verenin rızası olmadan tekrar rehin vermeme borcu ile 
iade borcu sayılabilir (Sirmen, 1990, s. 81-84). 

2.11. Rehinli Alacaklının Yetkileri 
 

 Rehinli alacaklı, alacak sahibini/ rehin vereni ekonomik olarak özenli bir yönetimin 
gerektiği tedbirleri almaya zorlayabilir. MK 961 gereği, münasip zamanda muacceliyet 
ihbarının yapılmasını, icra takibine girişmesini veya dava açmasını alacak sahibinden 
isteyebilir (Oğuzman ve diğerleri, 2017, s. 1057, Köprülü ve Kaneti, 1982-1983,  s. 460).  

 Alacak sahibi ibra, tecil, takas gibi alacağı etkileyecek işlemleri ancak rehinli 
alacaklının rızası ile yapabilir (Oğuzman ve diğerleri, 2017, s. 1058, Köprülü ve Kaneti, 1982-
1983,  s. 461). 

 MK 961 gereği rehin borçluya ihbar edilmişse borçlu borcunu rehinli alacaklı veya 
alacak sahibine ancak diğerinin rızası ile ifa edebilir. Tarafların anlaşamaması halinde borçlu 
borcunu mahkemece tayin edilen bir yere yatırmalıdır (Oğuzman ve diğerleri, 2017, s. 1058; 
Köprülü ve Kaneti, 1982-1983,  s. 461). 



Bankacılar Dergisi 

75 

 İcra ve İflas Kanunu’nun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında alacak üzerindeki rehin 
hakkının taşınır rehni hükümleri içerisinde değerlendirdiğinden taşınır rehinlerinin paraya 
çevirme hükümleri alacaklar hakkında da uygulanır (Oğuzman ve diğerleri, 2017, s.1058; 
Sirmen, 2017, s.680). 

2.12. Rehnin Rehnedilen Alacağın Borçlusuna Bildirilmesi 
 

 TMK'ya göre rehin sözleşmesi tarafları rehni borçluya bildirebilir. Bu bildirim kurucu bir 
şart değildir. Ancak bildirim yapılmadan önce borçlu borcunu rehin verene iyi niyetle ifa 
halinde borcundan kurtulur ve rehin hakkı sona erer. Ancak bildirim sonrasında rehin 
alacaklısının hakkı korunur (Köprülü ve Kaneti, 1982-1983, s. 543). 

2.13. Rehin Hakkının Sona Ermesi 
 

 Teslimli rehin hakkını sona erdiren sebepler alacak üzerinde rehin hakkını da sona 
erdirir (Oğuzman ve diğerleri, 2017, s.1033). Buna göre rehin konusu alacağın sona ermesi 
ya da paraya çevrilmesi, rehin hakkı süreye veya bozucu şarta bağlı olarak kurulmuşsa, 
sürenin dolması veya şartın gerçekleşmesi, rehin hakkı ile rehinli alacağın aynı kişide 
birleşmesi, alacağın senede bağlı olduğu durumlarda rehinli alacaklının rehin zilyetliğinin 
kaybetmesi hallerinde rehin hakkı da sona erer (Nomer ve Ergüne, 2017, s.297; Oğuzman ve 
diğerleri, 2017, s. 1034). 

 Alacak sahibi ile rehinli alacaklı sıfatının aynı kişide birleşmesi rehni sona erdirse de 
alacağın sahibi için adil olmayan bir zarar doğuracaksa rehnin sona ermeyeceği istisnaen 
kabul edilmektedir (Sirmen, 1990, s. 113, Oğuzman ve diğerleri, 2017, s. 1034). 

 3. Genel olarak 6750 Sayılı Kanun 

 10 Aralık 2015 tarihinde kamuoyuna açıklanan 64. Hükümet Eylem Planı’nda 147 
numaralı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ)’lerin taşınırlarının teminat olarak 
kullanılması sağlanacak” eylemi ile KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırma amacıyla 
KOBİ’lerin teminat olarak gösterebilecekleri taşınır varlıkların kapsamının genişletilmesi, 
taşınırların teminat olarak alınmasına ilişkin parçalı yapının tek bir yasal düzenleme ile 
günümüz koşulları göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesi ve taşınırlara ilişkin çevrimiçi 
merkezi bir sicil sistemi kurulmasının amaçlandığı ifade edilmiştir (Arvas, 2017, s.11). 

 Bu çerçevede Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca mülga 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni 
Kanunu’na yapılan eleştirilerin esas alındığı ve KOBİ’lerin sahip olduğu malvarlığı ve hakların 
kredi kuruluşlarının teminat aradığı malvarlığı unsurları arasında uyumsuz olduğu tespit 
edildiği, bu kasamda UNCITRAL Teminatlı İşlemler Model Kanunu da incelenerek 6750 
Sayılı Kanun hazırlandığı (Arvas, 2017, 11-12) belirtilmiştir. 

 6750 sayılı Kanunda alacaklar, çok yıllık ürün veren ağaçlar, fikri ve sınai mülkiyete 
konu haklar, hammadde, hayvan, her türlü kazanç ve iratlar, başka bir sicile kaydı 
öngörülmeyen ve idari izin belgesi niteliğinde olmayan her türlü lisans ve ruhsatlar, kira 
gelirleri, kiracılık hakkı, makine ve teçhizat, araç, ekipman, alet, iş makinaları, elektronik 
haberleşme cihazları dâhil her türlü elektronik cihaz gibi menkul işletme tesisatı, sarf 
malzemesi, stoklar, tarımsal ürün, ticaret unvanı ve/veya işletme adı, ticari işletme veya 
esnaf işletmesi, ticari plaka ve ticari hat, ticari proje, vagon ve bunlardan üçüncü kişiler 
zilyetliğindeki taşınır varlık, hak ve paylı mülkiyet hakları rehne konu olabilecek varlıklar 
olarak belirtilmiştir. 
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 4. 6750 sayılı Kanuna göre Alacak Rehni 

 20/10/2016 tarihinde kabul edilen ve 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe giren 6750 sayılı 
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nda alacakların da Rehinli Taşınır Sicili'ne tescil 
edilerek rehnedilebileceğini düzenlenmiştir. 

 Bunun yanında Kanun’un 5 inci maddesinde her türlü kazanç ve irat, kira gelirlerinin 
de bu Kanuna göre rehnedilebileceğini ifade ettikten sonra aynı maddenin 5 inci fıkrasında 
her tür sözleşmeden doğan mevcut veya müstakbel alacakların da rehne konu olabileceğini 
tekrar belirtmiştir. Ayrıca alacakların getirilerinin de başlı başına rehne konu olabileceğini 
düzenlemiştir. 

 Kanun’un alacağı neden TMK kapsamında tutmayıp bu Kanuna kapsamına aldığını 
TİRK’e yapılan eleştirilerde (Reisoğlu, 2003, s.47) ve rehin sözleşmesinin sadece yazılı 
olmasının yeterli güvenliği sağlamamasında aramak gerektiği kanaatindeyim. Zira TİRK 
kapsamına alacak girmemekteydi. Hâlbuki alacaklar KOBİ’lerin malvarlıklarının yaklaşık yüde 
30’unu oluşturmaktadır (Kaplan, 2015, s. 128-133). 6750 sayılı Kanunun TİRK’e yapılan 
eleştirilerin bertaraf edilmesi amacıyla (Arvas, 2017, s. 11) alacakların özellikle bu Kanun 
kapsamına alındığı değerlendirilmektedir. Diğer taraftan 6750 sayılı Kanun aleni bir Rehinli 
Taşınır Sicili’nin (RTS) kurulmasını öngörmektedir. Bu Sicil, hâlihazırda Türkiye Noterler 
Birliği nezdinde tutulmakta olup Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın denetim ve gözetimi altında 
faaliyet göstermektedir. RTS, alacaklar özelinde rehinlerin sorgulanmasına imkân tanımakta, 
bu sayede hem alacak rehinlerinin daha kolay kurulması hem de art rehine veya devre konu 
edildiğinde kontrolünü sağlamaktadır. Hâlbuki TMK’ya göre alacak rehni, sadece yazılı şekil 
şartını ve gerekiyorsa ihbarını düzenlemektedir. Kredi kuruluşlarının, finansman imkânı 
sağlamasına rağmen TMK’daki usule göre alacak rehinlerini güvenli bulmadığı ve tercih 
etmedikleri düşünülmektedir.   

 Taşınır olarak Kanunun 5 inci maddesinde yer alan unsurlar denildiği için, Kanun, 
açıkça alacağı bir taşınır olarak değerlendirmiştir. Ayrıca Kanunun 18 inci maddesinde 
TMK'nın taşınır rehnine atıfta bulunmuşken Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile taşınmaz rehnine atıfta bulunulmuştur. 
Ticari İşlemlerde Rehin Hakkının Kurulması ve Temerrüt Sonrası Hakların Kullanılması 
Hakkında Yönetmeliğin (Uygulama Yönetmeliği) 42’nci maddesi ise Kanun kapsamındaki 
rehinlere mahiyetine uygun düşecek oranda hem taşınır hem de taşınmaz rehninin 
uygulanacağını ifade etmiştir. Buna göre alacaklının sorumluluğuna ilişkin TMK 945, rehnin 
paraya çevrilmesine ilişkin TMK 946, rehnin kapsamına ilişkin TMK 947 hükümleri alacak 
rehnine de uygulanacağı düşünülmektedir. Ancak taşınmaz rehnine yapılan atıf ile rehin 
alacaklısının veya rehin borçlusunun hak ve yükümlülüklerini ipoteğe benzetmenin bir hayli 
güç olacağını ifade etmek gerekir. 

 Ancak 6750 sayılı Kanun TMK’yı ilga etmediğinden alacaklar, TMK hükümleri 
çerçevesinde halen rehne konu edilebileceklerdir. Bu şekildeki rehinler RTS’ye tescil 
edilmeyecektir. Ancak 6750 sayılı Kanun çerçevesindeki alacak rehni ancak senede bağlı 
olmayan alacaklar için geçerlidir (Acar ve Antalya, 2017, s. 77). Ayrıca Uygulama 
Yönetmeliği (m.2), TMK’ya göre kurulan taşınır rehinlerinin Kanun kapsamında olmadığını 
ifade etmiştir. Bu anlamda kıymetli evrak ve emtia senedinde senedin teslimi gerektiğinden 
Kanun çerçevesinde teslimsiz taşınır rehni kurulamayacağı değerlendirilmektedir.  

4.1. Taraflar 
 

 6750 sayılı Kanunu’na göre RTS’ye tescil edilmek suretiyle alacak rehni, Kanun’un 3 
maddesinin (a) bendine göre ya kredi kuruluşu ile tacir, esnaf, üretici örgütü, çiftçi ve serbest 
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meslek erbabı arasında ya da (b) bendine göre tacir ve esnaf arasında yapılabilir (Acar ve 
Antalya, 2017, s. 17; Şit İmamoğlu 2017, s. 13). Kanun, kredi kuruluşunu Bankacılık Kanunu 
uyarınca faaliyet gösteren bankalar ve finansal kuruşları, Finansal Kiralama, Faktoring ve 
Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca faaliyet gösteren finansal kuruluşlar ile kredi ve kefalet 
sağlayan kamu veya özel kurum ve kuruluşlar olarak tanımlamıştır. Bunun yanında Kanun, 
çiftçiyi, Tarım Kanununa göre faaliyet gösteren çiftçi olarak; esnafı, Esnaf ve Sanatkarlar 
Meslek Kuruluşları Kanununa göre faaliyet gösteren esnaf ve sanatkar olarak taciri, Türk 
Ticaret Kanununa göre tacir kabul edilen kişi olarak tanımlamıştır.  

 Uygulama Yönetmeliği 10 uncu maddesinde rehin sözleşmesinde kimlerin taraf 
olabilecekleri detaylı olarak belirlenmiştir. Gerek Kanunda gerekse Uygulama 
Yönetmeliğinde üçüncü kişilerin Kanunda belirtilen taraflar lehine alacaklarını 
rehnedebileceğini açıkça düzenlemiştir (Şit İmamoğlu, 2017, s. 19). 

4.2. Rehin Sözleşmesinin Şekli 
 

 Kanun, rehin sözleşmesinin hem elektronik hem de fiziki olarak imza edilmesine 
imkân tanımıştır (Acar ve Antalya, 2017, s. 37). Elektronik yolla düzenlenen rehin 
sözleşmesinin güvenli elektronik imza ile imzalanması şarttır (Şit İmamoğlu, 2017, s. 21). 
Yönetmelik (m. 18 f. 2) güvenli elektronik imza ile imza edilen rehin sözleşmesinin 5070 
sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesinin istinası olduğunu da belirtmiştir. Mobil 
elektronik imza elektronik imzanın bir türevi olduğundan mobil elektronik imza ile rehin 
sözleşmesi akdedilebilir. 

 Rehin sözleşmesi iki şekilde akdedilebilir. Bunların ilki taraf imzalarının noterce 
onaylanması; ikincisi sözleşmenin sicil yetkilisi huzurunda imzalanmasıdır. Rehin, 
sözleşmenin Rehinli Taşınır Sicili'ne tescil edilmesi ile kurulur. Tescil kurucu etkiye sahip olup 
rehin tescil ile üçüncü kişiye karşı hüküm ifade etmeye başlar (m.9). 

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arasında 23 Aralık 2016 
tarihinde imzalanan protokol ile Rehinli Taşınır Sicili’nin sistem altyapısını oluşturan Taşınır 
Rehin Sicili Sistemi’nin (TARES) kuruluşu ve işleyişi hakkında Türkiye Noterler Birliği ile 
noterlikler yetkilendirilmiştir. Buna göre Rehinli Taşınır Sicili Yönetmeliğinde belirtilen sicil 
merkezi Türkiye Noterler Birliği, sicil birimi noterlikler, sicil yetkilisi noterler veya 
yetkilendirdiği yardımcılarıdır. Bu anlamda sicil hizmetleri devredilmiş olması sebebiyle 
noterlerin rehin sözleşmesi tanzim etmesi 1512 sayılı Noterlik Kanunu kapsamında bir 
noterlik işlemi değildir. Kanun açısından noterlikler sicil birimi ve noterler sicil yetkilisi 
konumundadır. 

4.3. Rehin Sözleşmesinde Yer Alacak Asgari Unsurlar 
 

 Kanun rehin sözleşmesinde yer alması gereken asgari birtakım şartlar öngörmüştür 
(m.4). Bunlar, sözleşme taraflarının bilgileri, borcun konusu, borcun miktarı, borcun miktarı 
belirli değilse rehnin ne miktar için güvence teşkil ettiği, ödenecek para cinsi, rehne konu 
alacak ile bu alacağın ayırt edici özellikleridir (Acar ve Antalya, 2017, s. 46-51; Şit İmamoğlu, 
2017, s. 21). Bunun dışında taraflar sözleşmeye başkaca unsurlar ekleyebilirler.  

4.4. Rehnin Kapsamı 
 

 Kanun, getirilerin ayrıca rehne konu olabileceğini ifade etmektedir. Ancak getiri 
üzerinde ayrıca rehin kurulmamış ise asıl alacak ile birlikte rehin konusu olduğu 11 inci 
maddenin dördüncü fıkrasından anlaşılmaktadır. 
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 Getirilerin TMK çerçevesinde kupona bağlanmış veya bağlanmamış olmasına göre 
ana alacağa bağlı olarak rehin kapsamında olup olmadığı değerlendirilmesi gerektiği 
düşünülmektedir. Getirinin genel hükümler çerçevesinde belirlenmiş (kupona bağlanmış) 
olması halinde yine Kanunda belirtilen şekle riayet edilmesi ve Sicile tescil edilmesi halinde 
rehne konu olabileceği değerlendirilmektedir. Bu anlamda TMK 959 uncu maddeye paralel 
bir düzenleme getirildiği söylenebilir. 

 Ayrıca alacak üzerindeki rehin hakkı alacağı temin eden kefalet ve rehin gibi yan 
hakları da genel hükümler çerçevesinde kapsadığı (Köprülü ve Kaneti, 1982-1983, s. 458) 
değerlendirilmektedir. 

4.5. Derece Sistemi ve Öncelik Hakkı 
 

 TMK’ya göre kurulan rehinlerde taşınır rehni hükümlerine uygulanan kurallar 
sebebiyle ilerleme sistemi cari iken 6750 sayılı Kanun alacaklar için hem sabit derece sistemi 
hem de ilerleme sistemini mümkün hale getirmiştir.  

 6750 sayılı Kanun kapsamında tesis edilecek rehin açısında genel hükümlerden farklı 
olarak sabit derece sistemi de öngörülmüştür (Acar ve Antalya, 2017, s. 112). Buna göre 
taraflar Rehinli Taşınır Sicili’ne önceden tescil etmek şartıyla rehne konu taşınır üzerinde 
sabit derece sistemi ile rehin kurabilmektedir. Buna göre alacağını rehin gösteren, alacağını 
itibari değerlere bölebilecek ve bunları birden fazla kişiye rehin verebilecektir. Yine bu 
kapsamda sonra gelen rehinli alacaklıya Rehinli Taşınır Sicili’ne tescil etmek şartıyla boşalan 
dereceye ilerleme hakkı tanıyabilecektir. Bu sözleşmenin geçerliliği Rehinli Taşınır Sicili’ne 
tescil edilmesine bağlıdır (Acar ve Antalya, 2017, s. 42). 

 Taraflarca ilerleme sistemi kararlaştırılmış ise öncelik sırası kuruluş tarihine göre 
belirlenir. Sabit derece sisteminde ise derecenin sırası esas alınır (Sirmen, 1990, s. 25). 
Ayrıca Kanun ile alacak üzerinde de anapara ve üst sınır ipoteği imkânı da getirilmiştir. 

4.6.   Tarafların Hak ve Yükümlülüğü 
4.6.1. Rehinli Alacaklının Hakları 
 

 Rehinli alacaklının haklarının belirlenmesinde genel kural, sözleşme serbestisidir 
(Acar ve Antalya, 2017, s. 127). Buna göre taraflar hangi tür haklara sahip olabileceklerini 
sözleşme ile belirleyebilir. 

 Kanun, rehinli alacaklının rehinli alacağı denetleme yetkisi bulunduğunu ifade etmiştir 
(m12). Denetleme yetkisinin ölçütü hakkında Kanunda bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak 
denetim yetkisinin daha detaylı bir şekilde Kanunda düzenlenmesi gerektiği ifade edilmiştir 
(Şit İmamoğlu, 2017,s. 39). 

 Rehin verenin rehinli alacaklı aleyhine olarak rehinli alacaklı üzerinde tasarruflarda 
bulunması halinde doğan zararları tazmin ile mükelleftir. 

 Rehin veren ayrıca rehinli alacağı devretmesi halinde bu durumu da Sicile bildirmekle 
yükümlüdür. Bu yükümlülüğü Kanunun 14 üncü maddesi ile birlikte değerlendirmek 
gerekmektedir. Zira rehinli alacaklıya Kanun ile rehinli taşınır varlığı edinme hakkı 
getirildiğinden rehinli taşınır varlığın hareketinin izlenmesi gerekmektedir. Bu anlamda cezai 
yaptırımın muhatabının rehinli alacaklı yerine (Şit İmamoğlu, 2017, s. 20) rehin veren olması 
bu amacın güdüldüğünün göstergesidir. 
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 Rehinli alacaklının ayrıca borçlunun borcunu ödememesi halinde bir takım hakları da 
bulunmaktadır. Bunlar; rehinli alacağın devrini talep edebilme, alacağını varlık yönetim 
şirketlerine devredebilme hakları da bulunmaktadır. Kanunun hazırlık aşamasında rehinli 
alacaklıya bu hakların tercih edilerek kullanılması imkânı vermesi amaçlanmışsa da Kanunun 
kaleme alınışında sıra gözetilmeden genel hükümlere gidilemeyeceği şeklindeki ifade Yatırım 
Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 
tadil edilerek seçenek haline getirilmiştir. 

4.6.2. Rehin Verenin Yükümlülüğü 
 

 Kanun hak ve yükümlülükleri tarafların serbest iradelerine bıraktıktan sonra rehinli 
alacaklıyı korumaya dönük olarak rehin verene rehinli alacağın değerini koruyacak gerekli 
tedbirleri almak yükümlülüğü yüklemiştir. Eğer ki rehin veren, rehinli alacağın değerini 
düşüren davranışlarda bulunursa; rehinli alacaklı, mahkemeden bu gibi davranışları 
yasaklanmasını isteyebilir. Bu anlamda rehin veren rehinli alacağın hukuki semerelerinin elde 
edilmesi için gerekli tedbirleri alması gerektiği düşünülmektedir. Mahkeme tarafından 
alacaklıya, gerekli önlemleri almak üzere yetki de verilebilir. Ayrıca gecikmesinde sakınca 
bulunan durumlarda rehinli alacaklı, mahkeme tarafından gerekli önlemi alma yetkisi 
verilmeden de gerekli önlemleri kendiliğinden alabilir. Genel hükümlerin öngördüğü koruma 
hükümlerinin 6750 sayılı Kanuna göre rehin alacaklısı olabileceklere için geçerli olduğu 
düşünülmektedir. 

 6750 sayılı Kanunda rehinli alacakların temliklerinin Taşınır Rehin Sicili’ne tescili 
zorunlu olup bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi yaptırıma bağlanmıştır. Kanunun 12 nci 
maddesinin son fıkrası rehin verenin alacağın devrini Sicil’e tescil ettirmekle yükümlü 
kılınmıştır (Acar ve Antalya, 2017, s. 34). Rehin verenin bunu yapmaması halinde idari para 
cezası uygulanacağı ifade edilmiştir. 

4.6.3 Rehnin Sona Ermesi 
 

 Rehin bir feri bir hak olduğundan bağlı olduğu alacağın sona ermesiyle rehin de sona 
erer. Genel olarak taşınır rehnini borcun ifası, zamanaşımı, ifa imkânsızlığı, alacaklı ve 
borçlu sıfatının birleşmesi, yenileme, anlaşma, feragat, taşınırın yok olması, sürenin sona 
ermesi halleri rehni de sona erdirir (Acar ve Antalya, 2017, s. 170-172). 

 Ancak alacak rehni, mahiyetine uygun düştüğü hallerde taşınır rehnini sona erdiren 
sebepler sonucunda sona erer. Buna göre rehin konusu alacağın sona ermesi ya da paraya 
çevrilmesi, rehin hakkı süreye veya bozucu şarta bağlı olarak kurulmuşsa, sürenin dolması 
veya şartın gerçekleşmesi, rehin hakkı ile rehinli alacağın aynı kişide birleşmesi, alacağın 
senede bağlı olduğu durumlarda rehinli alacaklının rehin zilyetliğinin kaybetmesi hallerinde 
rehin hakkı da sona erer (Nomer ve Ergüne, 2017, s. 297; Oğuzman ve diğerleri, 2017, s. 
1034). 

 Alacağın zamanaşımına uğraması alacağı ortadan kaldıran veya sona erdiren bir 
sebep değildir. Ancak borcu eksik borç haline dönüştürür. Ancak TBK 159, bir alacağın 
taşınır ile güvenceye bağlanmasına özel hüküm sevk etmiştir. Buna göre taşınır rehninin 
varlığı zamanaşımının işlemesini engellemez ancak rehin alacaklısı rehni paraya çevirme 
talebinde bulunabilecektir (Acar, 2017, s. 255). 

 6750 sayılı Kanun, zamanaşımına ilişkin özel bir düzenleme getirmemiştir. Ancak 
Uygulama Yönetmeliği’nin 23’üncü maddesi sicile tescil sonrası alacak için zamanaşımının 
duracağı düzenlemiştir. 6750 sayılı Kanun’un tadil metni ile hüküm bulunmayan hallerde 
TMK’nın taşınmaz rehni hükümlerinin uygulanacağı düzenlendiğinden, TMK’nın 864’üncü 
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maddesine uygulama imkânı tanıyıp tanımadığı tartışılması gereken bir husus haline geldiği 
(Arvas, 2017, s.23) ifade edilmektedir. 

 Rehnedilen alacak zamanaşımına uğrayabilir. Bu durumda borçlu zamanaşımı def’ini 
rehinli alacaklıya yöneltebilir. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi alacağın temlikine ilişkin bir 
kararında borçlunun temlik edilen alacağın zamanaşımına uğradığı def’ini temlik alana da 
ileri sürebileceğini, temlik alana ileri sürülecek zamanaşımının alacağı doğuran asıl 
sözleşmenin tabi olduğu hükümlere göre belirleneceğine hükmetmiştir. Bu içtihat, alacak 
rehni için de uygulama alanı bulabilir (Şener, 2009. s. 241).  

 5. Sonuç 

 Alacak rehni 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren hukukumuzda artık ikili bir yapı şeklinde 
gerçekleştirilmektedir. TMK alacakların rehnini, teslime bağlı taşınır rehni bölümünde ayrıca 
düzenlemiştir. Ancak hüküm bulunmayan hallerde taşınır rehnine ilişkin hükümler alacak 
rehnine de uygulanır. TMK adi alacağın rehni için yazılı şekil şartını yeterli görmüşken 
kıymetli evraka ilişkin özel düzenlemeler de sevk etmiştir.  

6750 sayılı Kanun kural olarak teslimsiz taşınır rehnini yaygınlaştırarak finansmana 
erişim imkânını arttırmayı amaçladığından belli kesimler arasında Türk Medeni Kanunu’nun 
öngördüğü teslim şartlı rehnine alternatif olarak Rehinli Taşınır Sicili’ne tescil ile rehin 
kurmaya imkân tanımıştır. Kanun kapsamında rehne konu olabilecekler arasında alacaklar 
özellikle hatta tekrar tekrar sayılmıştır. Kanuna göre senede bağlı olmayan alacaklar 
Kanunda sayılan kişiler arasında yapılan rehin sözleşmesinin noter tarafından onayı veya 
sicil yetkilisi huzurunda rehin sözleşmesinin imza edilmesi ya da güvenli elektronik imza ile 
elektronik sözleşmenin imzalanması suretiyle rehin tesis edilebilmektedirler. Alacak rehinleri, 
6750 sayılı Kanun ile bundan böyle Rehinli Taşınır Sicili’ne tescil edilerek sorgulanabilecektir. 
Kanunun tadil metni ile birlikte alacak rehinlerine de taşınmaz rehni hükümlerinin 
uygulanacak olması alacak rehnini bu perspektifte incelemeyi de gerektirmektedir. 

 
 6750 sayılı Kanun ile birlikte hukuk hayatımızda alacaklar için de sabit dereceli rehin 
ile anapara ve üst sınır ipoteği imkânı getirilmiştir. 6750 sayılı Kanun, Türk Medeni 
Kanunu’nun alacak rehni hükümlerini ilga etmediğinden Türk Medeni Kanunu çerçevesinde 
halen alacak rehni tesis etmek mümkündür.  
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İnternet Bankacılığı Sisteminde Tüketicilerin 
Karşılaşacağı Olası Saldırılar ve Çözüm Önerileri 

 
 

Ufuk Ünlü* 

Öz 

İnternet bankacılığı, zaman ve yer durumuna bakılmaksızın, bankacılık işlemlerinin şubeye 

gitmeden bilgisayar veya internet bağlantısı olan diğer akıllı cihazlar ile gerçekleştirilmesine dayalı bir 

sistemdir. İnternet bankacılığı, bankaların teknolojik gelişmelerden ve internet ortamından nasıl 

faydalandığını gösteren en iyi örneklerden birisi olarak kabul edilmektedir. Günümüzde şube 

ortamında yapılan neredeyse her işlem artık internet bankacılığıyla da yerine getirilebilmekte ve bu 

durum söz konusu sistemin kullanıcı sayısını artırmaktadır. Ancak her sistemde olduğu gibi bu 

sisteminde kendine özgü ve gerek oltalama bazlı gerekse zararlı yazılım bazlı riskleri ve tehditleri 

bulunmaktadır. Sosyal mühendislik çeşitleri (phishing, smishing ve vishing), zararlı yazılımlar, 

uygulama marketlere yüklenen sahte internet bankacılığı uygulamaları, ortadaki adam saldırısı (man 

in the middle/browser), spam e‐ postalar ve sim kart yenileme/operatör değişikliği eylemleri en önemli 

risk ve tehditler olarak gösterilebilir. Neyse ki sistemde bunlara karşı uygulanabilecek önlemler de 

mevcuttur.   

 
Anahtar Kelimeler: İnternet, İnternet Bankacılığı, Banka, Müşteri, Saldırı. 
JEL Sınıflandırması: G21, L86, O32. 

Possible Attacks And Solutions to Consumers In Online Banking System 

Abstract 

Online banking is a system based on the realization of banking transactions regardless of time 
and location, with other smart devices connected to the computer or Internet without going to the 
branch. Online banking is considered to be one of the best examples of how banks benefit from 
technological advances and the internet environment. Today, almost every transaction made in the 
branch office environment can now be carried out with Online Banking and this increases the number 
of users of the system in question. However, as with any system, there are risks and threats that are 
specific to each system and that are both phishing-based and malware-based. Social engineering 
types (phishing, smishing and vishing), malware, fake Internet banking applications installed on the 
market, man in the middle/browser, spam and SIM card renewal/operator change actions can be cited 
as the most important risks and threats. Fortunately, there are measures that can be applied against 
them in the system. 
 
Keywords: Internet, Online Banking, Bank, Customer, Attack. 
JEL Classification: G21, L86, O32. 

1. Giriş 

 Bankacılık işlemleri, teknolojik gelişimden en yüksek oranda faydalanan uygulamalar 
arasında yer almaktadır. Bu sayede bir kısım fiziki bankacılık ve en nihayetinde evrak 
işlemlerinin birçoğu, yerini sanal ortamda yapılan işlemlere bırakmıştır. Şubesiz bankacılık 
olarak adlandırılan bu süreçten hem müşterilerin hem de bankaların sağladığı faydalar gün 
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geçtikçe artar hale gelmiştir. Şubesiz bankacılığın önemli enstrümanlarından olan internet 
bankacılığı, şubelerden yapılan hemen hemen her işlemin internet ortamında yapılması 
anlamına gelmektedir.  

 Kullanıcı sayısı hızla artan internet bankacılığı sistemi, beraberinde getirdiği güvenlik 
sorunları nedeniyle bazı müşteriler arasında söz konusu sisteme duyulan güvensizlik 
önyargısına sebep olmuştur.  Dolayısıyla bu çalışmamızda internet bankacılığı sisteminde 
tüketicilerin karşılaşabileceği olası sanal saldırılar üzerinde durulacaktır. Söz konusu 
saldırılara geçilmeden önce, konunun daha net anlaşılması amacıyla internet ve internet 
bankacılığı kavramları açıklanacak ve ayrıca internet bankacılığının avantajlı ve dezavantajlı 
yönleri ele alınacaktır. İnternet bankacılığında yer alan olası saldırılardan korunma konusu ile 
çalışmamız nihayete erdirilecektir.  

 2. İnternet Kavramı 

 İnternet, günlük dilde en çok kullanılan kavramlardan birisidir. Türk Dil Kurumu 
interneti “genel ağ” kelimesinin karşılığı olarak kabul etmekte ve bilgisayar ağlarının birbirine 
bağlanması sonucu ortaya çıkan, herhangi bir sınırlaması ve yöneticisi olmayan uluslararası 
bilgi iletişim ağı olarak tanımlamaktadır (TDK, 2017). İngilizce kökenli internet kelimesi; 
International Network (Uluslararası ağ) kelimelerinin ilk hecelerinden oluşan bir kelime olup, 
birbirine bağlı bilgisayarlardan oluşan bir bilgi ağını ifade eder (Kayıhan ve Yıldız, 2004: 33-
35). 

 “İnternet” ve ”World Wide Web” hiçbir ayırım yapılmaksızın aynı anlamda 
kullanılmaktadır. Ancak, her iki kavramda birbirlerinden oldukça farklıdır ve anlam olarak da 
farklı şeyleri ifade etmektedirler. w3 veya www esas olarak, Internet vasıtasıyla iletişim kuran 
servislerden biridir ve birbirlerine kanallarla bağlı olan dokümanların ve diğer kaynakların 
toplandığı yerdir. “Web” isminin verilmesinin nedeni ise, birçok noktada bulunan dokümana 
karmaşık bağlantılar kurularak ulaşılması ve gerçekleşen işlemlerin aynen bir örümceğin 
ağına benzetilmesidir (The World Wide Web, 2017). 

 İnternet, 1962 yılında J.C.R. Licklider tarafından Amerika'nın en büyük 
üniversitelerinden biri olan Massachusetts Institute of Tecnology'de (MIT) “Galaktik Ağ” 
kavramı ile ortaya koyulmuştur. Licklider, bu kavram ile küresel biçimde bağlanmış bir 
sistemde talep eden her bireyin herhangi bir yerden verilere ve programlara erişebilmesini 
ifade etmektedir (Kleinrock, 2008:11). Yüksek hızlı veri hatları üzerinden çalışan küresel bir 
bilgi ağı olan internet, başlangıçta bir iletişim ağı olarak kullanılmasına rağmen 1990'lı yılların 
ortalarına doğru iletişim olanaklarının yanı sıra ticari, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik 
oluşumlarda da etkin bir rol üstlenmeye başlamıştır. Internet'in 1990'ların başlarından itibaren 
bu kadar yaygınlaşmasının en temel nedenlerinden birisi ve belki de en önemlisi “para 
kazandırabilecek potansiyele sahip” bir imkân olmasıdır. Bu iletişim ağına bağlı bilgisayarlar 
yolu ile alışverişler yapılabilmekte, borsa/bankacılık işlemleri yerine getirilebilmektedir 
(Biçkes, 2000,s.24). 

İnternet teknolojisi yardımıyla insanlar; bilgi sahibi oldukları, olmadıkları tüm soyut ve 
somut konular hakkında araştırma yapabilir, dünyanın öbür ucundaki insanlarla iletişim 
kurabilir, onlarla telekonferanslar düzenleyebilir, dünyanın herhangi bir yerinden 
bilgisayarlarına girip banka hesaplarını inceleyebilir, ödeme işlemlerini gerçekleştirebilir, 
online taramaya açık bir kütüphanede doküman araştırması yaparak bilgi edinebilir, evinden 
hiç çıkmadan adrese teslim olacak şekilde alışveriş yapabilir, yemek siparişi verebilir, video 
seyredebilir, müzik dinleyebilir, gazete ve dergi okuyabilir, dünyanın başka bir yerindeki 
kişiyle karşılıklı oyun oynayabilir. Akla ilk gelen bu işlevleri dışında kişilerin özel ilgi alanlarına 
göre geliştirilmiş programlar sayesinde bunlardan daha fazla işlem yapılması mümkündür 
(Bapur, 2014, s.3-4). 
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3. İnternet Bankacılığı Kavramı 

Bankacılık sektörü, en önemli ekonomik sektörlerden biridir. Sektör, birçok ülkede 
içsel ve dışsal değişimlere açıktır. Sektöre ilişkin dışsal değişimlerin en önemlileri ekonomik, 
sosyal ve teknolojik değişimlerdir. Bankalar, dışsal faktörlere doğrudan müdahale 
edemediklerinden dolayı başarıları bu değişimlere olan uyumlarına bağlıdır (Jayawardhena 
ve Foley, 2000: 19). Günümüz bankacılık sektörü çoğu sektörde olduğu gibi, teknolojinin ve 
internetin gelişiminden büyük oranda nasibini almıştır. Özellikle internetin yoğun kitleler 
üzerinde etkili olmaya başlamasıyla, bireysel bankacılığa yönelen ve insanı odağına alan 
bankacılık sektörü için internet, önemli bir kanal haline gelmiştir. Yeni teknolojilerin içinde en 
dikkat çekicisi olan bilgisayar teknolojisi başlangıçta bankalarda klasik evrak işlemlerini 
kolaylaştıracağı ve hızlandıracağı düşünülerek benimsenmesine rağmen şimdilerde 
bankacılık sektörünü ayakta tutan ve bugünden yarına taşıyan temel bir unsur halini almıştır 
(Büyükdemir, 1997,s.12). 

Finansal hizmet sunan firmalar için yepyeni bir dağıtım kanalı olan interneti 
kullanmada amaç; finansal ürün ve hizmetlerin bazılarını, tüm potansiyel müşterilere daha az 
maliyetle, fakat eşit kalitede sunabilmek ve interneti dünyanın her yerinden gece ve gündüz 
bir kontak noktası olarak kullanmaktır. Elbette ki bunun anlamı finansal kurumların pazar 
alanlarını ve paylarını, yeni şube ya da ofis açmadan genişletme imkânına sahip olabilecek 
bir ortamın sağlanmasıdır (Kırçova, 1999,s.28). 

Gelişen teknoloji şubesiz bankacılık uygulamalarını ön plana çıkarmıştır. Bu 
kapsamda internet ve telefon bankacılığı şubesiz bankacılığın en önemli iki çeşididir. İnternet 
bankacılığı, fiziki şubelerden yapılan para çekme dışındaki bütün işlemlerin internet 
üzerinden gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilir. İnternet bankacılığı ile banka müşterileri, 
dünyanın her yerinden 7 gün 24 saat bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler 
(Parasız, 1994,s.326-327). 

İnternet bankacılığı, müşterilerin herhangi bir yerden, herhangi bir zamanda, 
bankacılık hizmetlerinden, nakit para çekebilme ve yatırabilme hariç, faydalanabilmesidir. 
Banka müşterilerinin yeni tarz bankacılık anlayışı olan internet bankacılığını benimsemeleri, 
bankaların fiziki mekânlara olan bağımlılıklarını azaltarak daha verimli çalışabilmelerine 
zemin hazırlayacaktır. İnternet bankacılığı, bankacılık hizmetlerinin uzaktan dağıtım kanalı 
olarak internet üzerinden sunulmasıdır (Akkılıç, 2005, s.110). Bankacılık işlemlerinin internet 
aracılığıyla yapılması olarak tanımlanan internet bankacılığı, bankacılık faaliyeti yürütmek 
için dağıtım kanalı olarak interneti kullanan, para transferi, fatura ödeme, çek ve tasarruf 
hesap bakiyeleri görüntüleme, vergi ödemeleri ve finansal araçlar satın alma, yatırım yapma 
gibi olanaklar sunar. Coğrafi sınırların ortadan kalkması, bankalar açısından operasyonel 
işlemlerin ve maliyetlerin azalması, müşteriler açısından şubeye gitmeye gerek kalmadan 
neredeyse banka şubesinde yapabileceği her türlü işlemi online olarak gerçekleştirebilmesi 
internet bankacılığının gelişmesini ve kullanımının artmasını beraberinde getirmiştir 
(Armağan ve Temel, 2016, s.411). 

Esasında temel olarak hem müşteri hem de banka, internet bankacılığında, şube 
yoluyla yapılan iletişimden daha fazla kazanım sağlamaktadır. Dolayısıyla internet 
bankacılığı, banka işlemlerinin sadece sanal ortama taşınmasından daha fazla anlam ifade 
etmektedir. Müşteriler işlemlerini yapmak için konum değiştirmek ve fazla zaman harcamak 
zorunda kalmamaktadırlar. Hızlı ve kolay bir şekilde istedikleri yerden banka hizmeti 
alabilmektedirler. Bankalar da şubelerinin yüklerinin azalması ve müşterilere daha hızlı 
hizmet verebilme kolaylığı sonucu müşterilerini, internet şubelerine yönlendirmeye 
çalışmaktadırlar. Bu şekilde maliyetlerin azalması ve müşterilerle direk olarak iletişim 
sağlanması olanaklı hale gelmektedir (Okumuş vd., 2010, s.90). 
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İnternet bankacılığı, müşterinin kendi başına ve hiçbir banka çalışanı ile iletişim 
kurma gereksinimi duymadan işlemlerini gerçekleştirebildiği bir platformdur. Internet 
bankacılığı hizmeti veren bankaların fiziksel şube sayıları veya ölçekleri nispeten önemini 
yitirmekte ve gerekli altyapıyı kurmuş sınırlı ölçekteki bankalar da internet bankacılığı 
hizmetini verebilecek duruma gelebilmektedirler (Avşar, 2005, s.52). Bu çerçevede internet 
bankacılığı dört ana adımda ifade edilebilir (Berber, 2013, s.36); 

 İnternet üzerinden banka hakkında bilgi verme ürünlerini tanıtma ve halkla ilişkileri içeren 
ilk adım daha çok pazarlamaya yöneliktir. 
 

 İnteraktif adı verilen karşılıklı etkileşimin ilk basamağı olan bu adımda ilgili programlar 
sayfadan indirilebilir ve basit hesap fonksiyonlar gerçekleştirilebilir; bilgi formları 
doldurulabilir; adres değişiklikleri ve hesap hareket sorgulamaları yapılabilir. 

 

 Bu adımda gerçek bankacılık işlemlerine ilk giriş yapılmaktadır. Her türlü hesap işlemleri 
fatura ödemeleri, EFT (diğer banka hesaplarına transfer), yapılabildiği gibi yeni hesap 
açtırmak da mümkündür. 
 

 Bu adımda bir öncekine ek olarak müşterinin yatırım döviz ve kredi işlemlerini 
gerçekleştirmek mümkündür. 

Türkiye Bankalar Birliğinin yayımladığı, Ekim 2017 tarihli, Türkiye Bankalar Birliği 
üyesi ve internet bankacılığı hizmeti veren 27 banka ile mobil bankacılık hizmeti veren 18 
banka verisinden oluşan “Dijital, İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri”ne göre (TBB, 
2007); 

 İnternet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı ve en az bir kez giriş işlemi yapmış 
bireysel müşteri sayısı Eylül 2017 itibariyle, 51 milyon 922 bin kişidir. Son bir yıl içerisinde 
en az bir kez giriş işlemi yapmış bireysel müşteri sayısı ise 22 milyon 114 bin kişidir. 
 

 Temmuz-Eylül 2017 dönemi içinde en az bir kez internet bankacılığı giriş işlemi yapmış 
aktif bireysel müşteri sayısı 11 milyon 522 bin kişidir. Bu miktar kayıtlı olan toplam bireysel 
müşteri sayısının yüzde 22’sini oluşturmaktadır. 
 

 İnternet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi 
yapmış kurumsal müşteri sayısı, Eylül 2017 itibariyle 3 milyon kişidir. Bunların 1 milyon 
231 bini (yüzde 40’ı) Temmuz-Eylül 2017 dönemi içerisinde en az bir kez giriş işlemi 
yapmıştır. Son bir yıl içerisinde en az bir kez giriş işlemi yapmış kurumsal müşteri sayısı 
ise 1 milyon 664 bin kişidir. 
 

 Temmuz-Eylül 2017 dönemi itibariyle, internet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan 
finansal işlemlerin toplam adedi 126 milyon, tutarı ise 1,1 trilyon TL olmuştur. 
 

 EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini kapsayan para transferleri işlemleri, 65 milyon 
işlem adedi ve 794 milyar TL’lik hacim ile finansal işlemler arasında en büyük paya sahip 
olmuştur (finansal işlem hacminin yüzde 71’i). İkinci sırada ise 11 milyon işlem adedi ve 
202 milyar TL’lik işlem hacmi ile yatırım işlemleri takip etmiştir. 
 

 İnternet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemler toplam işlem adedi bir 
önceki döneme göre 6 milyon, toplam işlem hacmi 7 milyar TL azalmıştır. 
 

 Temmuz-Eylül 2017 dönemi itibariyle gerçekleştirilen yatırım işlemleri hacminde birinci 
sırayı 2 milyon 788 bin işlem adedi ve 51 milyar TL hacmi ile döviz işlemleri almıştır. 
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Bunu, yaklaşık 5 milyon işlem adedi ve 45 milyar TL’lik hacim ile hisse senedi işlemleri 
izlemektedir. 

 Temmuz-Eylül 2017 döneminde internet bankacılığı kanalıyla kullandırılan anlık kredi 
adedi 145 bin, hacmi 3 milyar 179 milyon TL’dir. Aynı dönem içinde gerçekleştirilen sigorta 
satışı adedi 82 bindir. 

3.1. İnternet Bankacılığının Avantajları 

 İnternet bankacılığı hem müşteriler hem de bankalar açısından oldukça avantajlı bir 
uygulama olarak kabul edilir. Özkan’a göre internet bankacılığının bankalar açısından 
faydaları şu şekilde ifade edilebilir (Özkan, 2012,s.63-64); 

 Bire bir iletişim imkânı sağlar; elektronik posta veya etkileşimli sayfalar kullanılarak banka 
müşterisi bireyler veya şirketler ile direkt iletişim olanağı elde edilir. Bu da normal posta 
hizmetlerinden çok daha hızlı, hatasız, takibi mümkün ve ucuzdur.  
 

 Kişiselleştirme ile müşteriye önemli olduğu hissettirilir; internet şubesi sayfalarında kişilere 
özel bankacılık bilgileri sunmak, kişinin sanal şubeyi istediği lisanda kullanma ve ekranda 
görüntüyü özelleştirme olanağı vermek gibi teknik olarak basit kişiselleştirmeler insanların 
memnuniyeti üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.  
 

 Yeni bankacılık enstrümanları imkânı sunar; internet bankacılığı yalnızca, kullanılan 
bankacılık enstrümanlarının internet ortamına taşınması olarak düşünülmemelidir. 
Dünyada hızla artan internet kullanımı ve elektronik ticaret önümüzdeki yıllarda ülkemizi 
de etkisi altına alacaktır.  
 

 Artan bireysel işlemlerin operasyonel masraflarını azaltır; Bankacılık sistemimizde bireysel 
bankacılığın önemi son yıllarda çok artmıştır. Önümüzdeki yıllarda daha da çeşitlenmesi 
ve işlem hacminin artması beklenmektedir. Bu gerçekler ışığında denebilir ki daha az kârlı 
ve daha çok sayıda işlem şubelerdeki masrafı artıracaktır. Ancak bireysel bankacılık çok 
önemli bir kâr kaynağıdır, enflasyonun düşmesi durumunda daha da önem kazanacaktır. 
Dolayısıyla artan düşük miktarlı ve kişisel işlemleri iyi yönetebilmek ve düşük harcamalar 
ile gerçekleştirmek ihtiyacı vardır. İnternet bankacılığı bankalara çeşitli, yaratıcı ve yeni 
hizmetleri çok ucuza mal etmelerini sağlar.  
 

 Müşteri veri tabanı oluşturma imkânı verir; Çeşitli sebeplerden banka şubelerindeki 
müşteri kayıtları ihmal edilmiş olabilir. Belki günümüze kadar kişisel bilgiler çok önemli 
değildi. Ancak artık günümüzde bankalar için müşterilerin yaşı, cinsiyeti, doğum tarihi gibi 
bilgiler önem taşımaktadır. Sağlıklı bir müşteri veri tabanı oluşturmak güç bir iştir. Sık sık 
aynı sorulara cevap yazmak insanlara sıkıcı gelebilir. Oysa internet şubesi başvuru 
ekranlarında bu soruları daha kolay cevaplamak imkânları sunmak mümkündür. Abonelik 
ön koşulu olarak önemli bilgilerin zorunlu tutulması ise sağlıklı bir müşteri veri tabanı 
oluşmasını sağlar. Banka personelinin tekrar sisteme bilgi girme problemi de ortadan 
kalkar.  

Müşteriler açısından internet bankacılığının sunduğu avantajlar ise şu şekilde sıralanabilir 
(Korkmaz ve Gövdeli, 2005,s.4); 

 Bankacılık işlemlerinde hızlılık ve devamlılık, 

 Banka işlemlerini şubeye gitmeksizin, sıra beklemeksizin kolayca yapabilmek, 

 İşlemleri görüp seçmek suretiyle yapabilmek, 

 Bankacılıkla ilgili çeşitli ürünleri görüp bu ürünlerden yararlanabilmek, 

 Bankacılık işlemlerinin çok daha ucuz yapılabilmesi, 
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 İşlemler bankanın personeli tarafından bile görülemediğinden gizlilik ve güven, 

 Verimliliğin ve maliyet tasarrufunun sağlanması. 

 3.2. İnternet Bankacılığının Dezavantajları 

 İnternet bankacılığının sağladığı avantajların yanı sıra birtakım dezavantajlarda 
bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi güvenlik sorunudur. Kötü niyetli kullanıcılar, 
müşterilerin şifrelerini, kullanıcı adlarını ve hesaplarını ele geçirerek müşteri hesaplarını 
kontrol etmektedir. Fakat bankalar bu olumsuz duruma karşı güvenlik önlemlerini 
arttırmaktadır (Karaca, 2016,s.77). Zira, bankacılık sektöründe vatandaşın sektöre olan 
gerek finansal yapısı açısından güveni ve gerekse internet bankacılığı işlemleri açısından 
güveni bankacılık hizmetlerinin yürütülmesi ve devam edebilirliği açısından oldukça 
mühimdir. Toplumun neredeyse bütün mevduatının uzunca bir süre bankalarda saklandığı, 
yasal ve fiziksel güvence altına alındığı bilinmektedir. Ancak, internet bankacılığı parasal 
aktivitelerin sanal ortamlarda üçüncü kişiler tarafından takibi ve kişisel verilerin istenmeyen 
şahıslarca ele geçmesi ihtimalini güçlendirmektedir (Yeşilyut, 2015:102). Bu gibi olumsuz 
durumlar bankalara duyulan güvenin azalması veya kurumun itibarının zedelenmesi ile 
ortaya çıkabilecek kaybı ifade eden itibar riskini meydana getirir (Savram ve Karakoç, 
2012,s.329). Bu kapsamda son yıllarda şüpheli işlem izleme ve müşteriden teyit süreçlerine 
verilen önem artırılmış ve miktara bakılmaksızın şüpheli işlemlerin bildirimleri zorunlu hale 
getirilmiştir. Bu kapsamda, internet bankacılığının bankalar açısından dezavantajları şu 
şekilde sıralanabilir (Bapur, 2014, s.33). 

 İnternet bankacılığı sisteminin işleyişi ve karşılaşılabilecek sorunlara hemen müdahale 
edebilecek bir sistem altyapısı ve personel kadrosu gerektirir. Bu da internet 
bankacılığının kurulumu aşamasında sabit yatırım gideri yapılmasını gerektirir.  
 

 Ülkemiz internet altyapısının yeterli olmaması nedeniyle internete ve internet 
bankacılığına ulaşımın yavaş olması kullanıcıları internet bankacılığından 
soğutabilmektedir.  
 

 İnternet bankacılığında güvenlik en önemli konulardan biridir. Gerekli program ve 
şifrelerle müşteri hesap ve bilgilerine ulaşım güvenliği sağlanmalıdır. Güvenlikle ilgili en 
ufak bir problem binlerce müşterinin banka ile çalışmalarını sonlandırmasına sebep 
olabilir.  
 

 İnternet bankacılığı bankaların kolayca müşteri kaybetmeleri ve kazanmalarına 
sebebiyet vermesi yönünden risk içerir. Müşteri memnun olmadığı bankadan diğerine 
dakikalar içerisinde tek tuşla kayabilmektedir. Bu da bankaların kendilerine koydukları 
performans hedeflerini beklenmedik bir şekilde tutturamamasına neden olabilir.  

Müşteriler açısından ise en büyük dezavantaj internet bankacılığında kişisel bilgilere yer 
verilmesidir. Bu durum önemli bir güvenlik sorununu meydana getirmektedir. Öte yandan, 
teknoloji fobisi olan yahut teknolojik gelişmelere açık olmayan müşterilerde internet 
bankacılığını bir avantaj olarak görmemektedirler. İnternet bankacılığı alanında mevcut olan 
mevzuat boşlukları da müşteriler için internet bankacılığı kullanımını dezavantajlı hale 
getirmektedir.  

 4. İnternet Bankacılığını Kullanan Müşterilerin Karşılaşabileceği Olası Saldırılar 

 Rekabeti üst seviyelere ulaştıran günümüz koşulları diğer sektörler gibi finansal 
hizmet sektörünün de dinamik bir değişim sürecine girmesine sebep olmuştur. Finansal 
hizmet yöneticileri firmalarının geleceği olarak gördükleri sadık tüketicilerinin, yoğun rekabet 
ortamında, rakiplerine geçmelerini engellemek adına ürün ve hizmet kalitesini ve tüketici 
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tatminini arttırmak için hizmet farklılaşması gibi konulara yönelmişlerdir (Kurtuldu vd., 2008, 
s. 215). Bu hizmet farklılaştırmalarının en önemli örneklerinden biri internet bankacılığıdır.  

Elektronik kanallardan yapılan ve bankacılık ürün ve hizmetlerinin sağlanması yoluyla 
kullanılan bankacılıkta fiziki para yerine yaratılmış bir değer kullanılmaktadır. Bu elektronik 
değer karşılıklı iki cihaz arasındaki bilgi akışı sonucu para yerine değişimi yapılan varlıktır. 
Bankaların elektronik ortamda hizmet vermeye başlamaları, tamamen kontrolsüz olan bir ağ 
üzerindeki parasal hareketlerini ve bankacılık işlemlerini tehlikeye düşürür ve saldırılara açık 
hale getirir. İnternet üzerinden yapılan saldırılara karşı en önemli unsur insandır. Güvenlik 
için en yeni teknoloji kullanılsa bile sistemi yöneten ve çalıştıran personel güvenliğin 
öneminin bilincinde değilse tehlike her zaman için vardır (Bapur, 2014,s.34). 

Günümüzde internet kullanıcılarının en büyük risklerinden bir tanesi sanal ortamda 
oluşan dolandırıcılıklar ve bu dolandırıcılıkların gerçekleştirilmesi için yapılan saldırılardır. 
Daha çok hacker adı verilen internet korsanları tarafından gerçekleştirilen bu saldırılar, önlem 
alınmadığı taktirde büyük sıkıntılara neden olabilmektedir. Söz konusu saldırıların bir kısmı 
oltalama bazlı, diğer bir kısmı ise yazılım bazlı riskleri ve tehditleri kapsamaktadır. Sosyal 
mühendislik çeşitleri (phishing, smishing ve vishing), zararlı yazılımlar, uygulama marketlere 
yüklenen sahte internet bankacılığı uygulamaları, ortadaki adam saldırısı man in the 

middle/browser, spam e‐postalar ve sim kart yenileme/operatör değişikliği en önemli risk ve 
tehditler olarak gösterilebilir. Uygulamada banka müşterileri, internet bankacılığını kullanırken 
risklerden korunmak için bilgisayarlarının güvenliklerini sağlamaları gerekmektedir. Güncel 
virüs programlarının kullanılması, güvenlik duvarı kullanımı, internet tarayıcısının 
güncelleştirilmesi ve güvenlik ayarlarının yüklenmesi, kullanıcı adı ve şifrenin düzenli 
aralıklarla değiştirilmesi, her bir hesap için farklı kullanıcı adı ve şifre kullanılması saldırılara 
karşı alınacak basit önlemleri oluşturmaktadır (MEB, 2011,s.28). 

Söz konusu saldırılar, internet bankacılığının sakıncalı yönlerinden birisi olarak kabul 
edilir. Her sistemin açıkları olabileceği gibi, elektronik ortamda yapılan bankacılık işlemlerinin 
de ziyadesiyle saldırıya açık yönleri bulunmaktadır.  

Kötü niyetli kişiler, çeşitli yöntemlerle hesap sahibinin bilgisayarına girerek özel 
bilgilerini elde edip, hesabına müdahale edebilirler. Bu müdahale; hesap sahibinin özensiz 
davranışları sonucu özel bilgilerini başkalarıyla paylaşması, banka çalışanlarının bir şekilde 
elde ettiği bilgileri kötü amaçla kullanması şeklinde olabileceği gibi, daha çok rastlanan 
şekliyle, bilgisayar korsanlarının (hackerlerin) hesap sahibinin bilgisayarına casus programlar 
aracılığı ile sızmaları şeklinde olabilmektedir ki; bu sızmalar da genellikle, müşterinin 
bilgisayarına yerleştirilen bir casus virüs, truva atı, solucan, adware (reklam yazılımı) veya 
botnet (robot yazılım) yoluyla yapılmaktadır. Kişisel veriler internet ortamında genellikle; 
aşağıda açıklanan yöntemlerle ele geçirilmektedir (Bilgen, 2009, s.81). 

4.1. Olta (Phishing) Saldırıları 

Phishing, sosyal mühendislik teknikleri kullanılarak, kurbanın şifreleri, banka hesap 
numaraları, kredi kartı bilgileri gibi özel ve yüksek güvenlik isteyen bilgilerini, kurbanı 
aldatarak elde etme yöntemi olarak tanımlanabilir. Phishing kelimesi İngilizce Fishing (balık 
tutma) kelimesinden türetilmiş bir kelimedir. Bu anlamda kurbanlara Phish (Fish – Balık) 
denilmektedir. Balık tutma eylemi üzerinden tanımı biraz açmaya çalışılırsa: Balık tutma 
esnasında avcı balıkları tutabilmek için farklı çeşitlerde oltalar kullanır. Oltaları balıkların 
fazlaca bulunduğunu gözlemlediği yerlere tutmak istediği balığın cinsine göre belirli şekillerde 
yerleştirir ve balıkların oltaya takılmasını bekler. Phishing dolandırıcılığında da sistem benzer 
şekilde işlemektedir (Alataş, 2007,s.2). 
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Dolayısıyla phishing saldırılarını yapan kişiler, gelişigüzel veri tabanlarına hileli mailler 
göndererek, dikkatsiz alıcılardan kredi kartı bilgilerini, adı ve soyadı, şifre gibi kişisel bilgileri 
çalabilmektedir. Phishing internette en iyi bilinen ve çok hızlı büyüyen bir saldırı çeşididir. 
Phishing saldırıları, e-maillerin saygın ve bilinen hizmet kurumlarından geliyormuş gibi 
gözükmesine yol açar. E-mailler yasal ve gerçek gözükür. E-mailler, kurumlar (bankalar) 
tarafından kontrol, güvenlik, alt yapı düzenlemesi vb. sorunların giderilmesi için gönderildiği 
savunulur (Singh, 2007).  

Bankacılık hesaplarına yetkisiz giriş yaparak kar elde etmek isteyen üçüncü kişiler 
internet kullanıcılarına ilk bakışta herhangi bir bankadan gönderildiği düşünülen e-postalar 
göndererek interaktif bankacılık hesaplarında güncelleme ve güvenlik ayarlarını yapmalarını 
istemekte ve e-posta gönderisinde bankanın internet adresine benzeyen fakat farklılıkları 
bulunan bir link vererek buradan sisteme giriş yapabilecekleri belirtilmektedir. Bu e-posta 
iletisini alan kullanıcılar istenilen güncellemeleri yapmak üzere belirtilen adrese tıklarlar ve 
karşılarına ilgili banka sayfasına çok benzeyen bir sayfa geldiğinden herhangi bir şüpheye 
düşmeden istenilen bütün bilgileri verirler ve bu bilgiler üçüncü şahıslara anında aktarılmış 
olur (Pek, 2006:1). 

Ayrıca vishing ve smishing saldırıları da olta saldırılarının farklı bir boyutu olarak 
gösterilmektedir. Vishing, telefon aracılığıyla müşterilerin finansal bilgilerini elde ederek 
yapılan bir saldırı türüdür. Smishing ise cep telefonlarına gönderilen mesajlar ile müşterilerin 
kişisel bilgilerinin elde edilmesi yöntemidir (RSA, 2009,s.3-4). 

Hekim’in, Jakobsson ve Myers’ten aktardığına göre phishing saldırılarını yapılış 
tekniği açısından altı alt grupta incelemek mümkündür (Jakobsson ve Myers, 2007):  

1. Kandırmaca içerikli phishing saldırıları: Phishing denilince belki en çok akla 
gelen, hemen her phishing türünde az da olsa bulunan ve sonraki bölümde daha detaylı 
anlatılacak olan saldırılardır. Kısaca anlatılacak olursa, hedef kullanıcıya çoğunlukla e-posta 
yoluyla bir mesaj gelir. Kullanıcıyı ikna etmeye yönelik akla yatkın bazı ayrıntı bilgiler içeren 
mesajda, kullanıcının belli bir web sitesine bağlanarak bazı işlemleri yapması gerektiği 
vurgulanır ve mesaj içerisinde verilen bağlantı üzerinden ilgili siteye erişmesi teşvik edilir. Bu 
bağlantı aslında saldırganın hazırladığı ve gerçeğine çok benzeyen sahte bir web sayfasının 
açılmasını sağlayacaktır. Kullanıcı sahte web sayfasını açıp istendiği gibi kişisel bilgilerini bu 
sayfada girince bu bilgiler saldırganca ele geçirilmiş olur ve saldırgan bu bilgileri daha sonra 
kötü amaçla kullanır.  

Öte yandan etkileme, zorlama, aldatıcı ilişkiler geliştirme, sorumluluğu, etik değerleri, 
dürüstlüğü ya da bağlılığı azaltma amacını güden yöntemler kullanarak kişileri gizli bilgi 
vermeleri veya erişim sağlamaları için aldatma olarak tanımlanan sosyal mühendislik yoluyla 
da saldırılar yapılmaktadır. Sosyal mühendislik saldırılarında amaç hedeflenen sistem yada 
network yapısını bozup kullanılamaz duruma getirmek olabileceği gibi, kurumsal network 
yapısı, işletim sistemi versiyonu, kimlik hırsızlığı, kripto anahtarları, yazılım versiyonları, 
çalışanların ve yöneticilerin kişisel bilgileri, şifreler ve saldırıda kullanılabilecek her türlü 
materyalin toplanması olabilmektedir (Bağcı, 2009, s.43-44). Özellikle telefonla yapılan 
aramalar ve çeşitli gerekçelerle ikna edilen/korkutulan müşterilerin sayısında her geçen gün 
artış yaşanmaktadır. 

2. Zararlı yazılımlar aracılığıyla gerçekleştirilen phishing saldırıları: Kullanıcının 
zararlı bir yazılımı bilgisayarında çalıştırması ve bunun neticesinde kişisel bilgilerinin 
saldırganlarca çalınması şeklinde gerçekleşir. Zararlı yazılım kullanıcıya birkaç değişik yolla 
ulaşabilir. Birincisi sosyal mühendislik teknikleridir. Zararlı yazılım kullanıcıya güvenilir bir kişi 
veya kurumdan gelmiş görünen bir e-posta ekinde gelebilir. Kullanıcı gelen e-posta ekini 
bilgisayarında çalıştırdığında zararlı yazılım bilgisayara yüklenmiş olur. E-posta ekinin 
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(mesela exe uzantılı) çalıştırılabilir bir uygulama olmasına gerek yoktur. MS Office dosyaları, 
pdf dosyaları ve sıkıştırılmış dosyalar da zararlı yazılım barındırabilir. İkinci olarak internetten 
bedava indirilip yüklenebilen freeware veya shareware türünden programlar aracılığıyla da 
zararlı yazılımlar bulaşabilir. Üçüncü bir yol ise bilgisayarda yüklü yazılımların, özellikle 
internet tarayıcılarının açıklarından istifade ederek de zararlı yazılımlar bilgisayara 
yüklenebilirler. Bu tür saldırılarda da sahte e-posta mesajları kullanılabilir. Mesela, güvenilir 
bir adresten geliyor gibi görünen bir e-posta, kullanıcıyı cazip indirimler olduğuna yahut 
merak vesilesi olabilecek bir bilgiyi veya multimedya dosyasını bulabileceğine ikna edip bir 
web sayfasına girmesini sağlayabilir. Söz konusu web sayfasına girince de bilgisayarına 
farkettirmeden zararlı bir yazılım yüklenebilir. Kullanıcıların kişisel bilgilerini çalmaya yönelik 
birçok zararlı yazılım bulunmaktadır. Bunların yaygın olarak kullanılanları şöylecedir. 
Kullanıcın, kullanıcı adı, şifre, kredi kartı numarası gibi bilgilerini çalıp saldırganın belirlediği 
adreslere gönderen yazılımlar. Mesela keylogger olarak adlandırılan, kullanıcının klavye 
üzerinden yaptığı girdileri kaydeden ve bu kayıtları başka adreslere gönderen yazılımlar. 
Sessionhijacking, yani kullanıcı, şifreyle girilen bir internet hizmetine bağlandığında 
saldırganın açılan bu oturumu ele geçirmesine imkân sağlayan yazılımlar. İşletim sisteminin 
özellikle ağ ayarlarının saldırganın istediği bir biçimde yeniden ayarlanmasını sağlayan 
yazılımlar. Mesela Windows işletim sisteminin internet adreslerinin çözümlenmesinde 
referans olarak kullandığı hosts isimli dosyanın içeriğinde eklemeler yaparak hedef internet 
sitesinin bulunduğu IP adresinin yerine saldırganca oluşturulmuş sahte web sitesinin IP 
adresini yazarak kullanıcının her defasında bu sahte siteye girmesinin sağlanması.  

3. Pharming veya DNS temelli phishing saldırıları: Pharming, kullanıcının 
(bilgisayarının veya ilişkili olduğu sunucuların) internet adresi bulma/çözümleme sisteminin, 
kullanıcıyı sahte web sitelerine veya saldırganlarca kontrol edilen bir proxy sunucuya 
yönlendirecek bir biçimde değiştirilmesidir. Bunun en basit şekli yukarıda bahsedilen hosts 
dosyasına eklemeler yapılması şeklinde olur. Bunun yanında işletim sistemince tutulan DNS 
cache, yani bağlantı kurulan sitelerin IP adresi kayıtlarının sahte sitelerin IP adresleriyle 
değiştirilmesiyle de gerçekleştirilebilir.  

4. Content-Injection temelli phishing saldırıları: Bir kurum veya kuruluşa ait bir 
web sayfasına, web sayfasının tasarımında yahut kullanılan yazılımlarda bulunan açıklardan 
istifade ederek zararlı içerik yerleştirilmesidir. Bu yolla kullanıcının sahte web sayfalarına 
yönlendirilmeleri sağlanabilir, bilgisayarına phishing maksatlı zararlı yazılım yüklenebilir veya 
web sayfasına girdiği kişisel bilgiler başka adreslere yönlendirilebilir.  

5. Ortadaki adam saldırısı: Bu saldırı türünde saldırgan kullanıcıyla web sitesinin yer 
aldığı sunucu arasına konumlanır ve her iki taraftan gelen veriler saldırganın üzerinden 
geçer. Böylelikle saldırgan kullanıcı ve sunucu arasındaki iletişimi dinleyebilir. Normalde SSL 
protokolüyle şifrelenmiş iletişimin bu yolla saldırgan tarafından çözülmesi mümkün değildir. 
Ancak saldırgan, kullanıcı veya sunucu tarafında zararlı yazılım kullanarak iletişimin 
şifrelenmesinde kullanılan anahtarı ele geçirebilir veya değiştirebilir. Bu durumda veri 
şifrelenmiş de olsa saldırganın eline geçecektir. Ortadaki adam saldırısı kullanıcı açısından 
farkedilmesi zor bir saldırı türüdür çünkü kullanıcı bağlanmış olduğu web sayfasının 
çalışmasında bir anormallik göremeyecek belki sadece bağlantı hızı biraz düşecektir ki bu da 
sıkça rastlanılabilen bir durumdur.  

6. Arama motoru üzerinden phishing: Bazen saldırganlar belli ürünleri sattıkları 
veya belli hizmetler sağladıkları iddiasıyla web sayfası oluşturmakta ve sayfalarının arama 
motorlarınca indekslenmelerini sağlamaktadırlar. Böylelikle söz konusu ürün veya hizmetleri 
arayan kişiler arama motorlarınca bu sahte sayfalara yönlendirilmektedirler. Genellikle üyelik 
gerektiren bu sayfalar bu yolla kullanıcılara ait bilgileri toplamaktadırlar.  
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Bu dolandırıcılık saldırılarından korunmak için ayrıca şu noktalara dikkat edilmelidir 
(MEB, 2011, s.29-30):  

 

 E-posta adresine tanınmayan adreslerden gelen mesajlar cevaplanmadan silinmelidir. 
“Aşağıdaki bağlantıyı tıklayın” gibi e-posta isteklerine cevap verilmemelidir.  
 

 İşlem yapılan web sayfasının güvenli olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. İnternet 
tarayıcısının üst kısmında adres bölümünde bulunan adresin "https://" olup olmadığı 
kontrol edilmelidir. "https://" in sonunda bulunan “s” harfi bu sayfanın güvenli ve çeşitli 
şifreleme metotları ile işlem yaptırdığını belirtir.  

 

 Sahte siteler genelde sayısal rakamlar içermektedir. Sayısal rakamlar içeren sayfalar 
mutlaka çalışılan kurumla irtibata geçilerek kontrol edilmelidir.  

 

 İnternet tarayıcısının sağ alt kısmında yer alan kapalı kilit işareti, güvenli ve şifrelenmiş bir 
sayfada işlem yapıldığını gösterir.  
 

 Sahte sitelerde, genelde sayısal adresler kullanılmaktadır. Eğer bu tür bir durum ile 
karşılaşılırsa, direkt olarak çalışılan kurumla irtibata geçilerek kontrol edilmelidir.  

 

 Kullanılan bilgisayar güvenli olsa bile network güvenli değilse parasal işlem 
yapılmamalıdır. 

 

 Bankalardan gelen hesap özeti ve kart ekstreleri düzenli olarak kontrol edilmelidir. Şüpheli 
bir işlemle karşılaşıldığında ilgili bankayla irtibata geçilmelidir.  

 

 Antivirüs yazılımlarını devamlı olarak güncellemek gerekmektedir.  
 

 Çeşitli kurumlardaki hesaplar ve birden fazla e-posta için farklı şifreler belirlenmelidir.  
 

 Belirlenen şifreler sık sık değiştirilmelidir. 

4.2. Tuş Kaydedici (Keylogger) 

Klavyeden yaptığınız her vuruşu kaydeden ve bu kayıtları kişisel bilgilerinizi çalmak 
isteyen kişilere gönderen programlardır. Bu kişiler istedikleri zaman bunlara ulaşıp yazdığınız 
her tür bilgiyi görebilmekte bu yolla sizin e-mail şifreniz, kredi kartı numaranız gibi hayati 
önem taşıyan bilgileriniz çalınabilmektedir. Kullanıcıların bilgisayarlarına yerleştirilen 
keylogger adlı yazılımla bilgisayarda yapılan her türlü işlemin bir kaydını tutulmakta, bu 
kayıtlar klavyeden girilen bilgilerin yanı sıra ekran görüntüleri olarak da saklanabilmektedir. 
Bu kayıtlar ya sistemde bir txt (metin) dosyası olarak tutulur ya da klavye girdileri e-posta ile 
saldırgana (hacker) gönderilmektedir (Özkan, 2012,s.67). 

Keylogger (Tuş Kaydedici) internet üzerinde mevcut bazı resim veya programların 
içerisine saklanarak ya da internet üzerindeki web sitelerinin gezilmesi sırasında mağdur 
bilgisayarına mağdurun bilgisi dışında yüklenmesi sağlanır. Program, mağdur bilgisayarında 
aktif hale geldiği andan itibaren çalışmaya başlar. Klavye ile yazılan bütün bilgileri mouse ile 
tıklanan ya da mouse’ un üzerinde uzun süre beklenen bölgelerin resimlerini kaydederek 
rapor haline getirir ve bu rapor zararlı yazılımı derleyen veya yazan kişilere internet aracılığı 
ile gönderilir. Bu sayede programı mağdur bilgisayarlarına bulaştırmak üzere yayan kişiler, 
mağdur bilgisayarından yapılan bütün e-posta, bankacılık ve finans, özel şifreleri ve diğer 
bütün şifreleri ele geçirebilmektedirler (Başoğlu, 2007). 

Keyloger (tuş kaydedici) ve benzeri programlardan etkilenmemek için aşağıdaki 
güvenlik önlemlerine uyulmalıdır (Ergüç, 2008, s.16):  

 İşletim sisteminin güncelleştirmeleri yapılmalıdır,  

 Bilgisayarda güncel ve aktif anti virüs programı bulunmalıdır,  
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 Bankacılık ve önemli işlemler güvenli olmayan bilgisayarlardan yapılmamalıdır,  

 Bilgisayarın web browserı (internet tarayıcısı)’nın otomatik tanımlama özelliğindeki 
“Formlarda kullanıcı adları ve parolalar” ile ilgili kısmın işaretsiz olmasına dikkat 
edilmelidir. “Formlarda kullanıcı adları ve parolalar” bölümüne aşağıdaki şekilde giriş 
yapılmalıdır. 

4.3. Screenlogger (Ekran Kaydedici) Saldırıları 

Keylogger ile aynı mantığa dayanan bu sistemde kullanıcı bilgilerinin elde edilmesi, 
klavye hareketleri ile sınırlı olmayıp, farenin ekranda bir noktaya tıklamasıyla sistem devreye 
girer ve ekranın tamamının ya da küçük bir bölümünün o andaki resmi çekilerek karşı tarafa 
ulaştırılır, bu yolla sanal klavye ile girilen bilgilerin de ele geçirilmesi mümkün bulunmaktadır 
(Bilgen, 2009). 

Kullanıcının mouse ile tıkladığı her anın resmini çekerek kaydeden bu programlar 
sayesinde sanal dolandırıcılar sanal klavye kullanılarak girilen bilgileri de ele geçirebilirler. 
Ekran görüntülerini anlık resimler yerine film gibi hareketli görüntüler olarak kaydeden veya 
bilgisayarda kayıtlı tüm bilgilere erişim sağlayan “trojenler” de mevcuttur. Bu tarz yazılımların, 
özellikle internet kafe gibi çok sayıda kişinin ortak kullandığı ve yeterli güvenlik önlemi 
alınmamış bilgisayarlarda bulunma olasılıkları çok yüksektir (Ergüç, 2008, s.19). 

4.4. Elektronik Posta Yöntemi 

Elektronik posta yönteminde üç farklı aldatma usulü kullanılır (Ergüç, 2008, s.39); 
 

1. E-postaya devamlı temas halinde olunan kuruluşlardan gönderiliyormuş izlenimi verilen 
sahte bir e-posta gönderilir. Bu e-postalarda kullanıcıya, kurumun web sitesine giderek 
şifresinin süresi dolduğu bilgisi verilir ve altta o sayfaya yönlendirileceği bir link(bağlantı 
yolu) verilir. Korsan daha önce hazırladığı ve kuruluşun sitesinin aynısı olan bu siteye 
kurbanını getirdikten sonra, ondan şifresini girmesini ister. Kullanıcı kendi şifresini yeni 
şifresiyle değiştirir. Böylece eski şifre hala geçerlidir ve dolandırıcı eski şifreyi 
öğrenmiştir. Dolandırıcı eski şifreyi kullanarak internet aracılığı ile para transferi işlemi 
yapabilir.  

 
2. Bazı e-postalarda, bir yarışma düzenlendiği ve bu yarışmaya katılması teklif edilen 

kullanıcılara büyük bir ödül kazandıkları ancak gerekli kişisel bilgileri vermeleri gerektiği 
yer alır. Bilgiler verildiğinde ise korsan kullanıcıya ait kişisel bilgileri ele geçirmiş 
olacaktır.  

 
3. Çalıştığı kurumdan geliyor gibi gözüken e-postalarda müşterilerden bilgilerini 

güncellemeleri istenir. Bunun kendileri açısından daha iyi hizmet verebilmek için gerekli 
olduğu belirtilir. 

4.5. Yanlış Alan Adına Yönlendirme 

 
Bu saldırı banka müşterisi aktif olmadan başlamaktadır. Saldırıyı yapan kişiler uygun 

virüs yazılımları ile bir bilgisayardaki daha önce girilmiş olan internet adreslerinin listelendiği 
‘sunucu’ datasını değiştirir. Kendi internet tarayıcısına bankasının alan adını giren kullanıcıyı, 
tarayıcının adres kısmına doğru adresi yazmasına rağmen yanlış adrese yönlendirmekte ve 
orada işlemlerini yaptırmaktadır. Daha fazla teknik gerektiren bir saldırıdır (Memiş, 2007). 
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5. İnternet Bankacılığında Olası Saldırılardan Korunma ve Dikkat Edilecek Diğer 
Hususlar 

 
İnternet bankacılığının sağladığı yararların yanında kullanımının beraberinde getirdiği 

bir takım riskler de söz konusudur. Önemli bir işleve sahip olan internet bankacılığı 
işlemlerinde, olası dolandırıcılık eylemlerine karşı bilgi işlem güvenliğine özel bir önem 
verilmektedir. Bu çerçevede; kullanıcıların bilgilendirilmesi açısından güvenlik için aşağıdaki 
hususlara dikkat edilmelidir (MEB, 2011, s.27-28):  

 

 Kimlik ve kişisel finansal bilgilerinizi isteyen e-postalar konusunda dikkatli olunmalıdır.  
 

 Kişisel bilgilerin talep edildiği bu tür e-postalar kesinlikle doldurulmamalıdır.  
 

 Bankalar tarafından verilen müşteri numarası, parola ve şifre bilgilerinin üçüncü şahıslarla 
kesinlikle paylaşılmaması gerekmektedir.  

 

 Banka ve ticari kurumlardan gelmiş gibi gösterilen ve şifre, kullanıcı adı, müşteri 
numarası, kredi kartı numarası, kimlik numarası gibi bilgileri talep eden e-postalara itibar 
edilmemelidir.  
 

 Bankalar e-posta yoluyla hiç bir şekilde müşterilerin kişisel bilgilerini istememektedir.  
 

 Bankalar, e-posta yoluyla hiç bir şekilde şifre işlemleri yaptırmamaktadır.  
 

 E-postalarda bulunan linkler ile e-postalar içerisinde yönlendirilen linklere girilmemelidir.  
 

 Kredi kartının kullanıldığı ya da kişisel bilgilerin girildiği bilgisayarın güvenli olmasına 
dikkat edilmelidir (Kullanılan web sitesi ‘http://’yerine ‘https://’ olmalıdır).  
 

 Phishing web sitesi sahtekârlıklarına karşı uyarılmak için bilgisayara internetten uyarıcı bir 
web tarayıcısı yüklenebilmektedir.  
 

 Düzenli olarak çevrimiçi hesaplar kontrol edilmelidir.  
 

 Her hesap numaranız için farklı bir şifre belirlenmelidir.  
 

 Hesap numarasının ve kimlik numarasının yazılı olduğu materyalleri saklamamak gerekir. 
Bu materyaller derhal yok edilmelidir.  
 

 Banka hesabı, kredi kartları ve banka kartlarının ekstreleri düzenli bir şekilde kontrol 
edilmelidir, şüpheli görülen durumlarda banka ile irtibata geçilmelidir.  
 

 Kullanılan internet tarayıcısının güncel olmasına ve tüm güvenlik ayarlarının yüklenmesine 
dikkat edilmelidir.  
 

 Bilgisayarda güncel bir virüs koruma programı olmasına dikkat edilmelidir.  
 

 Güvenlik duvarı (firewall) kullanımı güvenliği artıracaktır.  
 

 İnternet bankacılık işlemleri güvenliğinden emin olunmayan bilgisayarlardan 
yapılmamalıdır. Bu amaçla internet kafe gibi umuma açık yerlerdeki bilgisayarların 
kullanılmaması tavsiye edilmektedir. 

Günümüzde bankaların internet bankacılığı güvenliğini sağlamak için geliştirdiği 

güvenlik önlemleri tek başına yeterli olmaz. Banka müşterilerinin de bazı önlemler alması 

gerekir. Bankaların müşterilerine sunduğu güvenlik önlemleri şunlardır (Özkan, 2012: s68-

69):  
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Sanal Klavye: Eğer bilgisayarınıza keylogger bulaşmışsa bankanızın size sağladığı 

bu güvenlik önlemi keylogger’ın etkinliğini bertaraf eder.  

Giriş İşareti: Phishing saldırılarına maruz kaldığınızı fark etmeniz için sizin daha 

önce seçtiğiniz bir resim veya metni şifre girişinden sonra gösteren sistem.  

Tek Kullanımlık Şifre: 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle kullanımı zorunlu olan bu güvenlik 

önlemi sayesinde her giriş için bankanız size farklı bir şifre veriyor. Tek kullanımlık şifrenin 

size ulaşması için bir kaç sistem mevcut. Bunlar:  

Mobil İmza: Islak imza yerine geçen e-imza’nın mobil versiyonudur. Cep 

telefonunuza yüklenen bir uygulama ile çalışıyor. Bu sistemi kullanmak için 128 bit 

şifrelemeyi destekleyen sim kart kullanmanız gerekmektedir. 128 bit şifrelemeyi destekleyen 

sim kartınızı operatörünüzden isteyebilirsiniz. 

Şifrematik: Tek kullanımlık şifreler üreten bir cihaz. Bu cihazı bankanızdan temin 

edebilirsiniz.  

SMS ile giriş şifresi: Bankalar, her İnternet şubesine girişte, cep telefonunuza 

rastgele bir şifreyi SMS olarak atarak bu şifreyi de girmenizi istiyor. Tabii bunu kullanabilmek 

için banka hesabınızla ilişkilendirdiğiniz bir cep telefonu numaranızın olması gerekiyor.  

Giriş Kısıtlamaları: Bu önlem çoğu kullanıcı tarafından kullanılmasa da banka 

hesabınızın güvenliğini artıran en önemli sistemlerden biridir. Bu sistem sayesinde internet 

bankacılığı işlemleri yapacağınız bilgisayar/cihazları, internet bankacılığı işlemlerini günün 

hangi saatlerinde yapacağınızı, internet bankacılığı üzerinden yapacağınız nakit akışının 

hacmini belirleyebilirsiniz. 

Kullanıcılar açısından güvenli internet bankacılığının püf noktalarını uyarı niteliğinde 

ve özetle sıralamak gerekirse (Uzundağ, 213,s.79); 

 İşletim sisteminizi düzenli olarak güncelleyin. Böylece güvenlik açıklarının oluşmasını 

önlersiniz.  

 Her zaman tarayıcınızın en güncel sürümünü kullanın.  

 Mutlaka bir anti virüs yazılımı kullanın ve bu yazılımı düzenli olarak güncelleyin (otomatik 

güncelleme seçeneğini tavsiye ediyoruz).  

 Sisteminize bir güvenlik duvarı kurun ve etkinleştirin.  

 İnternet şubesine giriş yaparken kullandığınız kullanıcı adı, şifre veya parola gibi bilgileri 

bilgisayarınızda kayıtlı tutmayın, ezberleyin.  

 Sadece güvenilir kaynaklardan temin ettiğiniz yazılımları kullanın.  

 İnternet bankacılığı işlemleri sırasında bilgisayarınızdaki diğer bütün programları 

kapatın. Bu süre zarfında chat ve sörf yapmayın, dosya indirmeyin.  

 Güvenli bir parola seçin. Parolanız en az altı haneli olmalı ve bir kelime oluşturmayacak 

harf, sayı ve işaretlerden oluşmalı.  

 Bankanızın acil durum telefonunu not edin. Böylece mesai saatleri dışında oluşacak bir 

tehlikede de bankanızla iletişim kurabilirsiniz.  

 Düzenli olarak (en az ayda bir) hesap hareketlerinizi ve bakiyenizi gözden geçirin.  
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6. Sonuç 

Gelişen teknoloji şubesiz bankacılık uygulamalarını ön plana çıkarmış ve bu sayede 
internet bankacılığı en çok tercih edilen şubesiz bankacılık uygulamaları arasında yer 
almıştır. İnternet bankacılığı, bankacılık hizmetlerinin uzaktan dağıtım kanalı olarak internet 
üzerinden sunulmasıdır. Genel olarak hem müşteri hem de banka, internet bankacılığında, 
şube yoluyla yapılan iletişimden daha fazla kazanım sağlamaktadır. Dolayısıyla internet 
bankacılığı, banka işlemlerinin sadece sanal ortama taşınmasından daha fazla anlam ifade 
etmektedir. Müşteriler işlemlerini yapmak için konum değiştirmek ve fazla zaman harcamak 
zorunda kalmamaktadırlar. Hızlı ve kolay bir şekilde istedikleri yerden banka hizmeti 
alabilmektedirler. Bankalar da şubelerinin yüklerinin azalması ve müşterilere daha hızlı 
hizmet verebilme kolaylığı sonucu müşterilerini, internet şubelerine yönlendirmeye 
çalışmaktadırlar. Bu şekilde maliyetlerin azalması ve müşterilerle direk olarak iletişim 
sağlanması olanaklı hale gelmektedir. İnternet bankacılığı kullanımında avantajlı konuların 
yanısıra dezavantajlı hususlar da bulunmaktadır. Günümüzde internet kullanıcılarının en 
büyük risklerinden bir tanesi sanal ortamda oluşan dolandırıcılıklar ve bu dolandırıcılıkların 
gerçekleştirilmesi için yapılan saldırılardır. Bahse konu saldırılar, önlem alınmadığı takdirde 
büyük sıkıntılara neden olabilmektedir. Bu saldırıların en önemlileri arasında; sosyal 
mühendislik çeşitleri (phishing, smishing ve vishing), zararlı yazılımlar, uygulama marketlere 
yüklenen sahte internet bankacılığı uygulamaları ve benzerleri bulunmaktadır. Ayrıca son 
yıllarda sosyal medya platformlarında açılan reklamlarla müşterileri işlemlerinin oltalama 
yöntemleriyle farklı sitelere yönlendirilmesi ve sim kart kopyalanarak birbirinin aynısı birden 
fazla kartın üretilmesi yöntemleriyle de saldırılar yapılmaktadır.  

Olası saldırılara karşı gerek bankacılar gerekse kullanıcıların önlem alması 
gerekmektedir. Zira internet bankacılığı işlemleri, zaman ve maliyet tasarrufu sağlasa da, 
büyük çaplı riskleri de bünyesinde barındırmaktadır. Gelişen teknoloji söz konusu alanda 
yeni düzenlemelerin yapılmasını gerekli kılmaktadır. İnternet bankacılığı alanında yasal 
düzenlemeler sık sık güncel hale getirilmeli ve bankacılık sektörü, bu alandaki olumsuz 
hamlelere karşı yeni uygulamalar geliştirmelidir. İnternet bankacılığı alanına yapılacak 
yatırımların dönüşü, tüm taraflar açısından daha büyük faydaları beraberinde getirecektir.  
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