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Kredi Büyümesi Tahminine Yönelik Yeni Bir 
Yaklaşım: Gözlenemeyen Bileşenler Modeli

Dr. İbrahim Ethem Güney*

Doruk Küçüksaraç**

Muhammed Hasan Yılmaz***

Öz

Kredi büyümesi tahmini; iktisadi faaliyetin finansmanı, para politikası aktarım mekanizması ve 
finansal koşullar göz önünde bulundurulduğunda politika yapıcılar için önem arz etmektedir.
Literatürdeki bazı çalışmalarda kredi büyüme oranlarının kendi dinamiklerinin geleceğe ilişkin önemli 
bilgi değeri taşıması sebebiyle zaman serisi yöntemleri ile tahminler üretilmiştir. Ancak, kredi büyümesi
oranlarının iktisadi faaliyetin seyri ile ilişkili olarak çevrimsel hareketler göstermeleri dikkate alındığında
çevrim hareketlerini de kapsayan modellerin kullanılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Bu
çerçevede, çalışmada kredi büyüme oranlarının tahminine ilişkin çevrimsel hareketleri stokastik bir 
biçimde ele alan Gözlenemeyen Bileşenler (UC) modeli kullanılarak Türk bankacılık sektörünün yıllık 
kredi büyüme oranı ile ticari ve tüketici kredi büyüme oranları için tahminler üretilmiştir. Ampirik 
bulgular, UC modellerinin tek değişkenli zaman serileri modellerine göre daha düşük tahmin hataları 
verdiğini ve bu durumun tüm kredi türleri için geçerli olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, UC 
modelleri kullanılarak üretilen kredi büyümesi çevrimsel hareketlerine dair bulguların politika yapıcılar 
tarafından zamanlı tedbirler alınması açısından faydalı olabileceği değerlendirilmektedir.  

Çalışmada sunulan değerlendirmeler tamamıyla yazarlara aittir; TCMB’nin resmi görüşleri 
olarak yorumlanmamalıdır.

Anahtar Sözcükler: Kredi Büyüme Oranı, Gözlenemeyen Bileşenler Modeli, Tahmin.
JEL Sınıflandırması: C22, C53, G21. 

A New Approach to Forecasting Loan Growth: Unobserved Components Model 

Abstract 

Forecasting loan growth has importance for policymakers taking the financing of economic 
activity, monetary transmission mechanism and the concept of financial conditions into consideration.
Some works in the literature have utilized time series methods to forecast the loan growth as its own 
dynamics provide valuable information regarding the future movements of credit. However, due to the 
cyclical movements displayed by the loan growth rates, it would be useful to benefit from the 
methodologies that consider such tendencies. In this context, this study utilizes Unobserved 
Components (UC) model, which approaches the cyclical movements with stochastic perspective, to 
forecast the credit growth using annual total, commercial and consumer loan growth rates for Turkish 
banking system. Empirical results show that UC models have lower forecast errors than baseline 
univariate time series model in all loan categories. Hence, it is argued that the evidence related to the 
cyclical movements of loan growth derived from the UC model can be informative for policymakers in 
order to take timely measures.  

Keywords: Loan Growth Rate, Unobserved Components Model, Forecasting.
JEL Classification: C22, C53, G21. 
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1. Giriş 

Banka kredilerinin gelişimine ilişkin göstergeler, iktisadi ve finansal sektörlerdeki 
politika yapıcıların karar alma süreçlerinde çeşitli açılardan önemli girdi niteliği taşımaktadır. 
Türkiye ekonomisi özelinde finansal aracılık faaliyetlerinin bankacılık sektöründe 
yoğunlaşırken, firmalar yatırım, üretim, istihdam ve ihracat faaliyetlerini banka kredileri ile 
finanse etmeye yönelmektedir. Nitekim,  Türkiye’deki toplam finansal varlıkların önemli bir 
bölümü bankacılık sektörü kaynaklı oluşmaktadır (Dinçer ve diğ., 2011; IMF, 2017). 
Bankacılık sektörü özelinde tarihsel incelendiğinde, finansal aracılık faaliyetlerinin de 
sektörde öne çıkan az sayıda bankada yoğunlaştığı görülmektedir. Nitekim Akar ve Çiçek 
(2007) çalışmasında üretilen yoğunlaşma oranı göstergesi 2001 krizinden sonraki süreçte 
yukarı yönlü bir eğilim sergilemektedir. Ülkemizde sermaye piyasalarının derinlik taşımaması 
ile likidite ve maliyet unsurları göz önünde bulundurulduğunda; bankacılık sektörü odaklı bir 
finansal yapının hâkim olması ve iktisadi aktörlerin yükümlülüklerinde kredilerin yüksek 
payının bulunması, kredi gelişmelerine dair göstergelerin politika yapıcılar nezdindeki 
önemini arttırmaktadır. Bu bakımdan kredi büyümesi göstergelerinin kısa ve orta vadeli 
tahminlerinde gerçekleştirilecek metodolojik iyileştirmelerin önem arz ettiği 
değerlendirilmektedir.   

Kredi büyüme oranının gösterge niteliğini arttıran bir diğer unsur iktisadi faaliyet ile 
olan yakın ilişkisidir. Friedman (1986), Apostoaie ve Percic (2014) ve Azariadis (2018) 
çalışmalarında belirtildiği üzere iş çevrimleri ve kredi çevrimleri arasında önemli 
senkronizasyonlar bulunmaktadır. Ülkemiz ekonomisi gibi firmalar ve hanehalkı başta olmak 
üzere iktisadi aktörlerin finansman kaynaklarında banka kredilerini sıklıkla kullandıkları 
yapılarda kredi büyümesinin hızı ve yönü söz konusu iş çevrimleriyle yakın hareket 
etmektedir, kredilerin iş çevrimlerini uyarıcı rolü artmaktadır. Bir diğer deyişle, kredi arzı ve 
talebindeki zayıflık kaynaklı olarak kredi stoğunun değişim oranının düşük seviyede oluştuğu 
dönemler aynı zamanda iktisadi faaliyetin büyüme hızında da yavaşlamaların olduğu 
dönemlerle örtüşmektedir. Nitekim, Türkiye ekonomisi için bakıldığında, özellikle TÜİK’in milli 
gelir verilerini hesaplama yöntemi ve içerik açısından revize etmesiyle beraber, kredi 
gelişmeleri ve iktisadi faaliyet arasındaki ilişkinin güçlendiği görülmektedir. Türkiye 
ekonomisine ait tanımlayıcı veriler ve istatistikler; kredi büyümesi, kredi koşulları ve iktisadi 
faaliyet arasındaki güçlü ilişkiyi net bir biçimde yansıtmaktadır (Grafik 1). Ayrıca kredi 
standartları, kredi talebi, sektörel rekabet ve fonlama koşulları gibi bankacılık sektörüne dair 
çeşitli dinamikleri ölçen anket göstergesinin milli gelir büyüme oranıyla yakın seyretmesi, 
kredi gelişmelerinin milli gelir serisini açıklamadaki önemine işaret etmektedir1 (Grafik 2). 

Türkiye için yapılan ampirik çalışmalar finansal derinleşme/kredi genişlemeleri ile 
büyüme arasında net bir ilişkinin varlığını kanıtlamaktadır. Reel göstergeler, anket verileri, 
fiyat gelişmeleri gibi verilere ek olarak finansal verilerin de kapsandığı 379 değişkenli büyük 
bir veri setini kullanan Günay ve Yavuz (2017) çalışması, tüketici kredisi faiz oranı ve tahsili 
gecikmiş alacaklar (TGA) oranı başta olmak üzere finansal koşulları yansıtan serilerin 
büyüme tahminindeki açıklayıcı gücü arttırdığını değerlendirmektedir. Mutluer Kurul (2011) 
çalışması ise TCMB tarafından düzenli olarak yayımlanan Kredi Eğilim Anketi (KEA) verilerini 
kullanarak kredi arzı göstergelerinin sonraki döneme ilişkin ekonomik aktivite göstergeleri 
üzerinde tahmin edici güce sahip olup olmadığını araştırmıştır. Havuzlanmış En Küçük 
Kareler (pooled OLS) tahmin sonuçları kredi arzına dair koşullardaki daralmaların ekonomik 
faaliyeti olumsuz etkilediğini bulgulamaktadır. Kara ve Tiryaki (2013) çalışması 2004-2012 
dönemi için yaptığı analizde kredi ivmesinin ekonomik büyüme ve nihai yurt içi talep 
artışlarını istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde açıkladığını göstermektedir. 
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Grafik 1: Kredi Büyümesi-İktisadi Faaliyet İlişkisi Grafik 2: Kredi Koşulları-İktisadi Faaliyet İlişkisi 

 

Kaynak: TÜİK, TCMB, Yazarların Hesaplamaları. Kaynak: TÜİK, TCMB, Yazarların Hesaplamaları. 

 

Kredi gelişmelerinin genel finansal koşullar kavramının bir alt bileşeni olması, kredi 
büyüme oranının zamanlı takibi ve tahmini hususunun önemini arttıran başka bir unsur 
olarak ön plana çıkmaktadır. Schularick ve Taylor (2012) çalışmasında hızlı kredi 
büyümesinin tarihsel olarak finansal krizleri öncüleyen bir değişken olduğu bulunmaktadır. 
Benzer şekilde Dell’Ariccia ve diğ. (2012) hızlı kredi büyümesi gözlenen dönemlerin 
sonucundaki bilanço düzeltmelerinin reel ekonomi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurduğunu 
bulgulamaktadır. Vredin (2015) çalışmasında tanımsal boyutta sunulan argümana göre ise 
hanehalkı ve şirketlere açılan banka kredilerinin hacmi, para politikasının etkilerini ölçmek ve 
finansal istikrara dönük riskleri izlemek için önemli bir değişkendir. Geleneksel para politikası 
duruşu göstergelerinin aksine genel finansal koşullara dair daha detaylı ölçümler yapmak 
adına oluşturulan finansal koşullar endeksleri de kredileri girdi olarak kullanmaktadır. 
Örneğin, bahse konu endeksi 2005Ç2-2012Ç2 dönemi için Kara ve diğ. (2012) çalışmasında 
Türk bankacılık sektörü kredi stokundaki değişimlerin GSYİH’ye oranı değişkeni alt bileşen 
olarak kullanılmıştır. Benzer şekilde Bulut (2016) çalışmasında temel bileşenler analizi (PCA) 
metoduyla bir finansal koşullar endeksi oluşturulmuş ve reel kredi açığı değişkeni girdi olarak 
dâhil edilmiştir. 

Son olarak, kredi büyümesine dair göstergelerin seyri, para politikası aktarım 
mekanizmasının işlerliğinin takip edilmesi noktasında önem taşımaktadır. Faiz kanalı ve 
beklentiler kanalına ek olarak kredi kanalı, para politikası duruşunun makroekonomik 
büyüklüklere aktarımında önem arz etmektedir. Bernanke ve Gertler (1995) çalışmasında 
belirtildiği üzere, kredi kanalı teorik açıdan para politikasının finansman maliyetleri üzerindeki 
etkisinin dış finansman primlerinde gerçekleşen endojen şoklar ile etkileşime girmesi yoluyla 
çalışmaktadır. Kredi kanalının alt mekanizmaları yine Bernanke ve Gertler (1995) 
çalışmasında bilanço kanalı ve banka borç verme kanalı olarak ikiye ayrılmaktadır. Para 
politikası adımlarının borç alan iktisadi birimlerin bilançoları ve gelir tablolarına olası etkileri 
şeklinde ifade edilen bilanço kanalına ek olarak banka borç verme kanalı para politikası 
duruşu ile mevduat bankalarının kredi arzı arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Parasal 
aktarımın banka borç verme kanalının Türkiye özelinde geçerli olduğunu gösteren çalışmalar 
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göz önüne alındığında (Brooks, 2007; Ozsuca ve Akbostancı, 2012), kredi büyüme oranının 
aktarım mekanizmaları açısından da gösterge niteliği taşıdığı değerlendirilmektedir. 

Bu doğrultuda, çalışmada kredi büyümesinin tahminine yönelik alternatif bir yöntem 
olan Gözlenemeyen Bileşenler (UC: Unobservable Components) modeli uygulanmaktadır. 
Kredi büyüme oranlarındaki döngüselliği stokastik bir biçimde ele alan bu modelin tahmin 
performansı tek değişkenli zaman serisi modelleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışmanın ikinci 
bölümünde kredi büyümesi tahminlerine yönelik akademik yazın sunulurken, üçüncü 
bölümde çalışmada kullanılan veri ve yöntem anlatılmaktadır. Ampirik bulgular kısmında 
modellerin tahmin performansları ele alınmakta olup, sonuç bölümünde ise çalışmanın temel 
bulguları özetlenmektedir. 

2. Literatür Taraması 

Bu bölümde ilk olarak Türkiye’de kredi büyümesi tahminine ilişkin akademik yazında 
yer alan çalışmaların sonuçlarına değinilmektedir. Ek olarak, bu çalışmada kullanılmakta olan 
UC modeline dair örnekler ele alınmaktadır.  

Yapılan literatür taraması Türkiye ekonomisi özelinde kredi büyümesi tahminini 
amaçlayan az sayıda çalışma bulunduğuna işaret etmektedir. Kara ve diğ. (2014) 
makalesinde, ülkelerarası boyutta kredi genişlemesi süreçlerine dair tarihsel veriler 
incelenerek, Türkiye için orta ve uzun vadeli kredi büyüme patikası tahmini yapılmaktadır. 
İlgili çalışmada, Türkiye’nin 2012 yılında eriştiği kredi stoku/GSYİH oranı referans alınarak 
diğer ülkelerin bu referans orana ulaştıktan sonra yaşadıkları kredi genişlemesi süreçlerine 
dair veriler kullanmıştır. Literatürde Türkiye için yapılan bir diğer çalışma olan Öğünç ve 
Sarıkaya (2015) makalesinde kredi çevriminin hesaplanması için Hodrick-Prescott (HP) 
filtresi kullanılmıştır.  

Çalışmamızda kullanılan UC modelinin akademik yazında çoğunlukla çevrimsel 
özellik taşıyan çıktı açığı, büyüme ve enflasyon gibi değişkenlerin modellenmesinde 
kullanıldığı bilinmektedir. Harvey ve Koopman (2009) makalesi tanımsal bir nitelik taşımakla 
beraber UC türü modellerin iktisat ve finans literatüründeki kullanım alanlarını gerçek veriler 
ışığında tartışmaktadır. ABD ekonomisine ait enflasyon ve büyüme verilerine UC modeli 
yoluyla ayrıştırma yapılarak, serilerdeki kısa ve uzun vadeli dalgalanmalarla iktisadi yorumlar 
yapılmasına olanak sağlanabileceği belirtilmektedir. Çalışmada, UC türü modelleme 
yöntemlerinin veri düzensizlikleri karşısında başarılı tahminler verebileceği söylenirken, 
yazarlar bu argümanlarını değişken örneklem prensibine göre elde edilen işgücü piyasası 
verilerine referans vererek desteklemektedir. Harvey (2011) çalışmasında ABD verisi 
kullanılarak yapılan analizde GSYİH için tek değişkenli UC modeli kurgulanmıştır. UC 
modelinin, çıktı açığı ve enflasyon açığı serileri için veriyi kendi dinamikleri ile görece daha iyi 
modelleyen bir yapı olduğu vurgulanmıştır. Vitek (2006) makalesi ise küçük açık ekonomi 
yapısında parasal aktarım mekanizmasını incelemek için UC modelini tercih etmektedir. 

Literatürde bahse konu modelin finansal alanlarla uygulaması ise oldukça sınırlıdır. 
Startz ve Tsang (2010) çalışması kısa vadeli faiz oranlarını UC modeliyle analiz etmektedir. 
Bu bağlamda eğilim ve çevrim değişkenlerinin faiz oranlarının takibinde kullanılabileceği 
vurgulanmaktadır.  

Türkiye için yapılan çalışmalarda UC modelinin çıktı açığı hesaplamaları başta olmak 
üzere yansız faiz oranı ile enflasyon tahmininde kullanıldığı görülmektedir. Öğünç (2006) 
çalışması çok değişkenli UC modelleri ile yansız reel faiz oranı ve çıktı açığını tahmin 
etmektedir. İki farklı spesifikasyonun kullanıldığı çalışmanın sonuçları, yapısal modelin 
tesadüfi yürüyüş üzerinden oluşturulan modele göre daha iyi performans sergilediğine işaret 
etmektedir. Akdoğan ve diğ. (2013) çalışması kısa vadeli enflasyon oranı tahmininde UC 
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modelini ayrıştırma-temelli model yapısı içerisinde değerlendirmiştir. 1 ay ve 4 ay sonrasına 
dair üretilen tahminlerde UC modelinin baz model olarak alınan tesadüfi yürüyüş metoduna 
göre daha iyi performans sergilediği bulunmuştur. Akkoç (2018) makalesi ise HP filtresi ve 
yapısal vektör otoregresyon (VAR) modeline ek olarak UC model yapısıyla ilişkili 
metodolojileri 1980-2017 dönemi için çıktı açığı tahmininde kullanmaktadır. Benzer şekilde, 
Kayacan ve Birecikli (2018) çalışması 1998-2016 dönemi için UC modeli kullanarak çıktı 
açığı ve potansiyel çıktı elde etmektedir.  

Kredi büyümesi tahminine dair literatürdeki çalışmalar tek değişkenli ve çok değişkenli 
zaman serisi ile doğrusal regresyon modellerini yöntem olarak kullanmaktadır (Andersson ve 
Lauvsnes, 2007; Albulescu, 2010; Louzis, 2014). Ancak, kredi büyümesinin sergilediği 
çevrimsel davranışlar zaman serisi modelleri ile tam olarak yakalanamamaktadır. Bu 
kapsamda, çalışmada kredi büyümesindeki çevrimsel hareketleri stokastik bir biçimde 
modelleyebilen UC yöntemi kullanılarak mevcut akademik yazına katkıda bulunulmaktadır. 

3. Veri ve Metodoloji 

Çalışmada kredi büyümesi, bankacılık sektörünün (katılım bankaları dâhil) kredi 
stokunun yıllık yüzde değişimi olarak hesaplanmıştır. Bu çerçevede, kredi kartları verinin 
kapsamında yer alırken, tahsili gecikmiş alacaklar (TGA) hariç tutulmaktadır. Ayrıca, toplam 
ve ticari kredi büyüme oranları kur etkisinden arındırılmış olarak ele alınmıştır. Analiz 
kapsamında, haftalık frekansta olan kredi büyüme oranları basit ortalama ile 
aylıklandırılmıştır.  

Çalışmada örneklem dönemi olarak Ocak 2007 - Mart 2018 dönemi incelenmiştir. 
2007 öncesi Türkiye’de bankacılık sektörünün yeniden yapılandırıldığı ve finansal 
derinleşmenin düşük olduğu bir dönem olması sebebiyle veri setine dâhil edilmemiştir. 
Nitekim 1980 sonrası dönemde kambiyo rejimi, sermaye kontrolleri ve ulusal finansal 
piyasalara yönelik finansal reform süreciyle beraber “derinlik” açısından görece ilerleme 
kaydedilse de ulusal düzeyde yatırım davranışlarını uyaracak önemli bir kredi hacmi 
oluşturulamamıştır (Yeldan, 2016). Ek’te sunulan özel sektöre açılan kredilerin GSYİH’ye 
oranı verisi de örneklemimizin başlangıç dönemi olan 2007 yılından itibaren finansal 
derinleşmenin önemli ölçüde ivme kazandığını göstermektedir. 

 

Tablo 1: Tanımlayıcı İstatistikler 

 
Toplam Krediler    

Yıllık Büyüme Oranı 
Tüketici Kredileri 

Yıllık Büyüme Oranı 
Ticari Krediler      

Yıllık Büyüme Oranı 
Gözlem Sayısı 135 135 135 
Ortalama  20,79 22,77 20,94 
Standart Sapma 9,38 12,62 9,15 
Maksimum 38,98 59,29 39,22 
Minimum -1,63 3,66 -4,3 
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                Grafik 3: Toplam, Tüketici ve Ticari Kredi Büyüme Oranları 

 

              Kaynak: TCMB. 

Örnekleme dair özet istatistikler Tablo 1’de sunulmaktadır. Tüketici kredilerinin 
ortalama büyüme oranlarının ticari kredilerden yüksek olduğu ve daha oynak bir yapı 
sergilediği gözlenmektedir. Ayrıca, söz konusu verilerin çevrimsel unsurlar taşıdığı ve 
çevrimlerin zaman boyunca farklılık gösterdiği dikkat çekmektedir (Grafik 3).      

Bir zaman serisini kendi unsurlarıyla modelleyen UC yöntemi ilk olarak Harvey (1989) 
tarafından ortaya konulmuştur. İlgili yöntem deterministik eğilim ve Box-Jenkins türü zaman 
serisi modelleriyle karşılaştırıldığında spesifik unsurların elde edilebilmesi (çevrim gibi) ile 
yakın ya da uzak gözlemlere tahmin süreçlerinde farklı ağırlıklar atanabilmesi gibi 
faktörlerden dolayı yaygın kullanım alanı bulmuştur. Ek olarak, Harvey (2006) tarafından 
belirtildiği üzere UC model yapısının zaman serisinin kendisinin yanı sıra eğilim ve çevrim 
gibi alt bileşenleri için de geleceğe dönük tahmin üretebildiği bilinmektedir. Ayrıca, UC 
modellerinin diğer zaman serisi metotlarına göre diğer üstünlükleri incelendiğinde, UC 
yönteminin örneklem döneminin uzunluğuna olan duyarlılığının ve zaman serisi yapısında 
son nokta tahminlerindeki belirsizliğinin daha düşük olduğu görülmektedir (Proietti ve Luati., 
2013).  

Kredi büyümesindeki çevrimsel hareketleri yakalamak için kullandığımız UC 
modellerinin genel denklem yapısı aşağıda belirtilmektedir:  

 (1) 

 

(1) numaralı denklemde  yıllık kredi büyüme oranını,  eğilim unsurunu, çevrim 
unsurunu, mevsimsel unsuru, ise idiyosinkratik hata terimini göstermektedir. Analizin ilk 
aşamasında kredi büyümelerinde mevsimsel bir hareket olup olmadığı Tramo-Seats 
yöntemiyle araştırılmış ve güçlü bir mevsimselliğin olmadığı belirlenmiştir. Dolayısıyla, tahmin 
aşamasında mevsimsel unsur kullanılmamıştır. 

Çevrimsel unsurun dinamiği ise UC modelinde birinci dereceden stokastik bir süreç 
olarak aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: 
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(2) 

Çevrimsel unsur, radyan cinsinden frekansı ifade eden  değişkeninin ve birimsiz 
indirgeme faktörü (damping factor) olan  göstergesinin bir fonksiyonu olarak stokastik AR(1) 
yapısında ifade edilmektedir. Bu gösterimde  değişkeni 0 ve 1 aralığında değerler 
almaktadır (Harvey ve Koopman, 2009; De Bonis ve Silvestrini, 2014).  değişkeninin 1’den 
düşük olması modellenen çevrim unsurunun ( ) durağan olduğuna işaret etmektedir. Daha 
detaylı olarak incelendiğinde, frekans ( ) faktörünün model tahmini sonucu elde edilen 
değeri düşük ise çevrim unsurunu oluşturan bileşenler radyan cinsinden düşük frekanslarda 
yoğunlaşmaktadır. İndirgeme faktörünün ( ) 1’e yakın değerler alması ise çevrimsel unsuru 
oluşturan söz konusu bileşenlerin ilgili frekans etrafında spektral yoğunlaşma açısından 
düşük varyasyonla dağıldığını göstermektedir.  ve ise sıfır ortalama ve sabit varyansla 
normal dağılıma sahip hata terimlerini ifade etmektedir. Çevrim unsuru açısından ele 
alındığında UC türü modeller oldukça karmaşık çevrim yapılarını az parametreyle etkin bir 
biçimde tahmin edebilmektedir (Koopman ve Ooms, 2011). 
 

Tahmin egzersizimize temel oluşturan UC modeli çevrim unsurunun yanı sıra eğilim 
unsurunu da içermektedir. Zaman serilerinin UC modellemesi kapsamında eğilim ve hata 
terimleri üzerine kısıtlamalar konularak farklı modeller türetilebilmektedir (Harvey, 1989). Bu 
çalışma kapsamında çevrim faktörüne ilgili spesifikasyonlar eklenerek çeşitli modeller tahmin 
edilmiştir. Tahmin sonuçları düzenli bir biçimde elde edilebilen 4 ayrı model yapısı 
oluşturulmuştur2. Tablo 2’de bu model yapıları sunulmaktadır: 
 

Tablo 2: Eğilim Unsuru Kullanılan Model Yapıları  

Model Tanım İçerik 

1 Deterministik Sabit 
 

 

2 Yerel Düzey 
 

 

3 Tesadüfi Yürüyüş 
 

 

4 Deterministik Trend 

 

 

 

Çalışmanın bir sonraki bölümünde ise ilgili model çerçevesinde ele alınan sonuçlar 
sunulmaktadır. 

4. Ampirik Bulgular 

UC modellerinin kredi büyümesi tahmininde diğer tek değişkenli zaman serisi 
yöntemlerine göreli tahmin performansını ölçmek adına örneklem dışı tahminler 
gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, Ocak 2007 - Aralık 2015 arası döneme ait veriler model içi 
tahmin dönemi olarak ele alınarak, dört farklı UC modeli ve baz model olan AR(1) modeliyle 
kredi büyümesi tahmin edilmiştir. Ardından, 6 aya kadar olan tahminler dinamik yöntemle 
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elde edilerek Aralık 2015 sonrası gerçekleşmeleri ile karşılaştırılmıştır. İkinci aşamada ise 
model içi tahmin dönemi bir ay daha genişletilerek Ocak 2007 - Ocak 2016 verileri ile elde 
edilen tahminler Ocak 2016 sonrası gerçekleşmeleri ile kıyaslanmıştır. Yinelemeli tahmin 
yaklaşımı örneklem sonu olan Mart 2018 dönemine kadar devam ettirilmiştir3.  

Literatürde tahmin performansının ölçümünde çeşitli istatistikler kullanılmaktadır 
(Shcherbakov ve diğ, 2013). Bu çalışmada tahmin hataları Kök Ortalama Kare Hatası 
(RMSE) göstergesi ile ölçülmektedir. Modeller arası karşılaştırmalar göreli RMSE ölçütüyle 
yapılmaktadır. Buna göre, UC modellerinin göreli RMSE değerlerinin 1’den küçük olması, 
baz modele göre daha az hatayla tahmin üretildiğine işaret etmektedir.  

 

 

(3) 

(3) numaralı denklemde  model tahminleri ile gerçekleşmeler arasındaki farkları 
gösterirken, RMSE* değişkeni baz modelin hata seviyesini tanımlamaktadır. Toplam kredi 
büyüme oranı için sonuçlar incelendiğinde, yerel seviye ve çevrim unsurlarını içeren model 2 
ile tesadüfi yürüyüş ve çevrim unsurlarını içeren model 3’ün 1-6 ay arası tahmin ufkunda baz 
modelden iyi performans sergilediği gözlenmektedir (Tablo 3). 6 ay sonrası için üretilen 
tahminler haricinde üçüncü UC modelinin diğer alternatiflerden daha düşük seviyede hata ile 
tahmin verdiği anlaşılmaktadır. Farklı tahmin ufku boyutlarında incelendiğinde, model 3’ün 
performansı tahmin ufku uzadıkça (özellikle 2 aydan sonra) kötüleşirken, model 2’nin tahmin 
performansı iyileşmektedir. 

 

      

 

 

 

     

 

   

Tablo 3’te belirtilen tahmin performansları ışığında, en iyi performansı gösteren model 
3 ile tüm örneklem dönemini kapsayan tahminler üretilmiştir. Öncelikle eğilim ( ) ve çevrim 
( ) unsurlarının UC model yapısına eklenmesinin istatistiki olarak anlamlı olup olmadığına 
dair bulguları incelediğimizde, Tablo 4’te yer alan sonuçlar her iki unsurun da hata 
varyanslarının ( ve ) istatistiksel olarak yüzde 5 seviyesinde anlamlı olduğuna ve 0’dan 
farklı bulunduğuna işaret etmektedir. Bu durum her iki unsurun da zaman boyunca sabit 
kalan parametreler yerine stokastik yapıda modellenmesinin yerinde olduğunu 
göstermektedir. Çevrim unsuruna dair diğer sonuçlar incelendiğinde ortalama çevrim 
uzunluğunun yaklaşık 35 ay olarak belirlendiği görülmektedir. Türkiye özelinde kredi 

Tablo 3: Toplam Kredi Büyüme Oranı İçin Tahmin Performansı-Göreli RMSE 
 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Baz Model 

Tahmin 
Ufku 

 
(Deterministik 

Sabit) +  

  
(Yerel 

Seviye) + 
 

  
(Tesadüfi 

Yürüyüş) + 
 

 
(Deterministik 
Trend) +  

AR(1) 

1 Ay 3,760 0,724 0,683 2,490 1,000 

2 Ay 2,152 0,690 0,665 1,458 1,000 

3 Ay 1,771 0,723 0,661 1,149 1,000 

4 Ay 1,670 0,708 0,668 1,004 1,000 

5 Ay 1,664 0,692 0,690 0,912 1,000 
6 Ay 1,694 0,670 0,703 0,857 1,000 
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çevriminin uzunluğunu belirleme açısından çok fazla çalışma göze çarpmamakla birlikte 
yakın dönemde yayınlanan Binici ve diğ. (2016) çalışması 1988-2015 dönemini ele alarak 
reel kredi çevrimlerinin genişleme dönemlerinde 14 çeyreklik, daralma dönemlerinde ise 
yaklaşık 5 çeyreklik uzunluğa sahip olduğunu belirlemiştir. Bu çerçevede, çalışmada elde 
edilen kredi çevrim sürelerinin literatürle de uyumlu olduğu göze çarpmaktadır. Son olarak 
frekans ( ) beklenildiği üzere pozitif ama görece düşük bir rakam olarak bulunmuştur. Bu 
sonuç, çevrim ( ) unsurunu oluşturan bileşenlerin radyan cinsinden düşük frekanslarda 
yoğunlaştığını göstermektedir. Öte yandan, indirgeme faktörünün ( ) 0 ve 1 arasında olması 
çevrim unsurunun durağanlık sergilediğine ve 1’e yakın gerçekleşmesi çevrim unsuru 
oluşturan bileşenlerin  frekansı etrafında daha sıkı bir dağılma sahip olduğuna işaret 
etmektedir.  

 

Tablo 4: Toplam Kredi Büyüme Oranı UC Modeli (Model 3) Sonuçları 

 (Düzey Hata Varyansı) 0,219** 

 (Çevrim Hata Varyansı) 0,839*** 

Çevrim Uzunluğu (Ay) 35,45 

) 0,177 

 0,985 

Gözlem Sayısı 135 
***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeylerinde istatistiksel anlamlılığa işaret etmektedir. 

Son olarak, Grafik 4’te toplam kredi büyüme oranı için tesadüfi yürüyüşle modellenen 
eğilim ( ) ve çevrim ( ) unsurlarından oluşan modelin örneklem içi ima edilen değerleri 
sunulmaktadır. Grafiğe göre, kredi büyümesinin seviyesindeki değişimler ve çevrimsel 
dalgalanmalara rağmen, modelin ima ettiği değerler ile gerçekleşmelerin yakın seyrettiği 
gözlenmektedir. Bu durum, örneklem dışı dinamik tahmin egzersizine ek olarak, UC 
yönteminin eğilim ve çevrim unsurlarını bir araya getirerek gerçekleştirdiği örneklem içi 
tahminlerin de gerçekleşen kredi büyümesini düşük hatayla modelleyebildiğine işaret 
etmektedir. Bir diğer deyişle, gerçekleşen değer ile örneklem içi hesaplanan değerlerin 
örtüşmesi modelin başarılı açıklayıcılık gücünün bir göstergesi olmaktadır. 

Grafik 4: Toplam Kredi Büyüme Oranı ve UC Modelinin İma Ettiği Değerler 

 

Kaynak: Yazarların Hesaplamaları. 
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Benzer analizler toplam kredilerin alt kırılımlarına ait büyüme oranları için de 
yinelenmiştir. Tüketici kredileri büyüme oranı için tahmin performansı Tablo 5’te 
bulunmaktadır. Sonuçlara göre, model 2 ve 3’ün tüm tahmin ufku aralıklarında baz modelden 
daha iyi performans gösterdiğine işaret etmektedir. Tahmin ufku uzadıkça her iki UC 
modelinin de performanslarının arttığı görülmektedir. 3 aydan sonrasına ilişkin tahminlerde 
eğilim ( ) için deterministik trend ve çevrim ( ) unsurundan oluşan dördüncü UC modelinin 
de baz modelden daha başarılı olduğu gözlenmektedir.  

Tablo 6’da tüketici kredileri için en iyi performansı sergileyen model 2’nin sonuçları 
yer almaktadır. Ortalama çevrim süresi yaklaşık 31 ay olarak hesaplanırken, eğilim ve çevrim 
hata varyansları (  ve ) %1 düzeyinde istatistiki olarak anlamlıdır. Bu durum (toplam kredi 
büyüme oranına benzer şekilde) tüketici kredileri yıllık büyüme oranının modellenmesinde de 
UC model yapısına eğilim ( ) ve çevrim ( ) unsurlarının eklenmesinin yerinde olacağını 
göstermektedir. Frekans ( ) faktörünün görece düşük ve 0’ya yakın bulunması çevrim 
unsurunun dağılımında radyan cinsinden düşük frekansın geçerli olduğunu gösterirken, 
indirgeme faktörünün ( ) aldığı değer çevrim unsurunun durağan olduğuna işaret etmektedir. 
Öte yandan örneklem dışı tahmin performansına ek olarak, örneklem içi ima edilen 
değerlerin gerçekleşmelere yakınsaması tüketici kredisi büyüme oranı için de modelin 
örneklem içi açıklayıcılığının yüksek olduğunu göstermektedir (Grafik 5). 

 
Tablo 5: Tüketici Kredisi Büyüme Oranı İçin Tahmin Performansı-Göreli RMSE 

 1 2 3 4 Baz Model 

Tahmin 
Ufku 

 
(Deterministik 

Sabit) +  

  
(Yerel 

Seviye) + 
 

 
(Tesadüfi 

Yürüyüş) + 
 

 
(Deterministik 
Trend) +  

AR(1) 

1 Ay 1,627 0,753 0,779 2,034 1,000 

2 Ay 1,802 0,736 0,771 1,297 1,000 

3 Ay 1,928 0,687 0,743 1,025 1,000 

4 Ay 2,097 0,653 0,721 0,898 1,000 

5 Ay 2,290 0,637 0,702 0,836 1,000 
6 Ay 2,428 0,629 0,685 0,803 1,000 

Tablo 6: Tüketici Kredisi Büyüme Oranı UC Modeli (Model 2) Sonuçları 
 (Düzey Hata Varyansı) 0,824*** 
 (Çevrim Hata Varyansı) 1,610*** 

  
Çevrim Uzunluğu (Ay) 30,78 

(Frekans) 0,204 
(Sıçrama Faktörü) 0,985 
Gözlem Sayısı 135 

***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeylerinde istatistiksel anlamlılığa işaret etmektedir. 
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Grafik 5: Tüketici Kredisi Büyüme Oranı ve UC Modelinin İma Ettiği 
Değerler 

 

Kaynak: Yazarların Hesaplamaları. 

Son olarak, ticari kredi büyüme oranı için analizler tekrarlanmıştır. UC model 
spesifikasyonlarından model 2 ve 3’ün 1-6 ay arası tüm tahmin ufuklarında ürettiği tahminler 
baz modelden daha iyi performans sergilerken, model 4’ten elde edilen tahminler sadece 3 
ay ve sonrasındaki tahmin ufuklarında baz modelinkilerden daha başarılı olmaktadır (Tablo 
7). Model 3 ile üretilen uzun vadeli (6 ay) dinamik tahminlerin basit zaman serisi yöntemlerine 
göre tahmin hataları açısından önemli ölçüde iyileştirme sağladığı gözlenmektedir.  Eğilim 
( ) unsuru için tesadüfi yürüyüş spesifikasyonu ve stokastik çevrim ( ) unsurunu içeren 
model 3’ün ticari krediler için sonuçları Tablo 8’de verilmektedir. Unsurların hata 
varyanslarını temsil eden  ve  sırasıyla %10 ve %1 düzeylerinde istatistiki olarak anlamlı 
bulunurken, ortalama çevrim süresi yaklaşık 37 ay olarak tespit edilmiştir. Bu durum ticari 
kredi büyüme oranının UC yöntemiyle modellenmesinde eğilim ve çevrim unsurlarının 
stokastik tanımlanmasının istatistiki olarak anlamlı olduğuna işaret etmektedir. Ek olarak, 
frekans ( ) katsayısının görece düşük bulunması diğer kredi türlerindeki tahminlerde olduğu 
gibi çevrim unsurunun (radyan cinsinden) düşük frekanslarda yoğunlaştığını gösterirken, 
indirgeme faktörü ( ) beklendiği üzere 0 ve 1 aralığında, 1’e yakın bir değer olarak tespit 
edilmiştir. Ayrıca, Grafik 6’da model 3’ün ima ettiği değerlerin gerçekleşmelerle yakın hareket 
ettiği görülmektedir.  

 
Tablo 7: Ticari Kredi Büyüme Oranı İçin Tahmin Performansı-Göreli RMSE 

 1 2 3 4 Baz Model 

Tahmin Ufku 
 

(Deterministik 
Sabit) +  

  
(Yerel 

Seviye) +  

  
(Tesadüfi 

Yürüyüş) + 
 

 
(Deterministik 
Trend) +  

AR(1) 

1 Ay 2,729 0,828 0,767 2,029 1,000 
2 Ay 1,751 0,925 0,763 1,231 1,000 
3 Ay 1,406 0,943 0,747 0,977 1,000 
4 Ay 1,287 0,944 0,744 0,772 1,000 
5 Ay 1,263 0,928 0,765 0,667 1,000 
6 Ay 1,253 0,921 0,785 0,666 1,000 
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Tablo 8: Ticari Kredi Büyüme Oranı UC Modeli (Model 3) Sonuçları 

Düzey Hata Varyansı) 0,145* 
(Çevrim hata Varyansı) 1,102*** 

  
Çevrim Uzunluğu (Ay) 36,77 

 (Frekans) 0,170 
 (Sıçrama Faktörü) 0,984 

Gözlem Sayısı 135 
***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeylerinde istatistiksel anlamlılığa işaret etmektedir. 

Grafik 6: Ticari Kredi Büyüme Oranı ve UC Modelinin İma Ettiği Değerler 

 

Kaynak: Yazarların Hesaplamaları. 

5. Sonuç 
 

Bankacılık sektörü kredileri özellikle sermaye piyasalarının yeterince derinleşmediği 
ülkelerde iktisadi faaliyetin finansmanı konusunda en önemli araç olarak ön plana 
çıkmaktadır. Diğer yandan, kredi piyasasına ilişkin gelişmeler para politikası aktarım 
mekanizması açısından da kritik önem taşımaktadır. Bu çerçevede, kredi büyümesine 
yönelik tahminler politika yapıcılar açısından bilgi değeri taşımaktadır. Mevcut akademik 
yazında kredi büyümesi genellikle doğrusal zaman serisi ya da regresyon modelleri ile 
tahmin edilmektedir. Ancak, tarihsel olarak bakıldığında, kredi büyüme oranının çevrimsel 
hareketler sergilediği gözlenmektedir. Bu durum, çevrimsel unsurların kredi büyümesi tahmin 
modelleri kapsamına dâhil edilmesi gerektiğine işaret etmektedir.  

Literatürdeki ilgili eksikliği doldurmak amacıyla bu çalışmada, kredi büyüme oranı 
verisini kendi eğilim, çevrim ve tesadüfi hata bileşenlerine ayırarak inceleyen UC modelleri 
uygulanarak tahminler üretilmiştir. Sonuçlar, UC modellerinin tek değişkenli zaman serisi 
modellerine göre daha iyi performans sergilediğine işaret etmektedir. Ayrıca, örneklem içi 
tahminler UC modellerinin yıllık kredi büyüme oranlarındaki çevrimsel hareketleri başarılı bir 
şekilde yakaladığını göstermektedir. 

Bu çalışmada, UC model yapısının kredi büyümesi için dinamik tahmin üretme 
noktasında geleneksel zaman serilerine kıyasla etkinliği arttırdığı gözlenirken, yöntem 
çerçevesinin yalnızca bir boyutunu oluşturabileceği düşünülmektedir. Öte yandan kredi 
koşulları, finansman maliyetleri ve finansal derinleşmenin iktisadi faaliyetle etkileşimi göz 
önüne alındığında, ekonominin çeşitli alanlarına dair bilgi değeri taşıyan büyük veri 
setlerinden faydalanacak yöntemlerin tahmin performansını destekleyeceği 
değerlendirilmektedir.  
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Dipnotlar 
 

1 Kredi koşulları ile iktisadi faaliyetin ilişkisini gösterme adına TCMB tarafından düzenli olarak 
yayımlanan Kredi Eğilim Anketi’nden yararlanılmıştır. İlgili anketin soru setinden geçmiş üç aya yönelik 
olan 95 alt soruya verilen cevapların seçilip sayısallaştırılmasının ardından temel bileşenler analizi 
yöntemiyle serilerin ortak hareketini en çok açıklayan birinci faktör tarafımızca gösterge olarak 
alınmıştır. Bu bağlamda, kredi standartları, kredi talebi, sektörel rekabet ve fonlama koşulları gibi 
bankacılık sektörüne dair çeşitli dinamikleri ölçen anket göstergesinin milli gelir büyüme oranıyla yakın 
seyretmesi ve yüksek korelasyona sahip olması, kredi gelişmelerinin milli gelir serisini açıklamadaki 
önemine işaret etmektedir. 
2 Veri kısıtı ve örneklem dönemi nedeniyle bazı modellerde tahmin prosedürlerinin kavuşma 
sergilemediği izlenmiştir. 
3 Modeller Stata programında bulunan “ucm” komutuyla tahmin edilmiştir. İlgili komut modelleri durum-
uzay formatında yazarak, MLE yöntemiyle çözmektedir. 

 

Ek 

Grafik 7: Özel Sektöre Açılan Krediler/GSYİH Oranı 

 

Kaynak: Dünya Bankası. 
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Türk Bankacılık Sektörünün Etkinlik ve Verimlilik 
Analizi: 2012-2017 VZA ve Malmquist TFV Endeksi 

Uygulaması

Dr. Öğr. Üyesi Metin Öner*

Dr. Öğr. Üyesi Nuray Demirel Arıcı**

Öz  

Bu çalışmada Türkiye’de 2012-2017 yılları arasında sürekli olarak faaliyet gösteren ticari 
bankaların etkinlik ve verimliliklerinin Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Toplam Faktör 
Verimlilik Endeksi (MTFVE) yöntemi ile ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında yapılan 
analizlerde CCR modeli sonuçları da alınmakla birlikte, çalışmanın yazımında özellikle BCC modeline 
göre etkinlik değerlendirmeleri raporlanmıştır. VZA girdi odaklı yaklaşım kullanılmıştır. Belirlenen girdi 
ve çıktı setlerine göre, çalışmanın sonucunda, Türk bankacılık sektöründe etkin banka sayısının 
çalışma dönemi itibariyle azalış trendi gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca etkinlikte belirleyici faktörün 
mülkiyet yapısı olduğu, bankaların BIST'te işlem görüp görmeme ve aktif büyüklükleri açısından 
büyük, orta ve küçük ölçekli olma durumlarının etkinlik açısından belirleyici bir faktör olmadığı 
gözlenmiştir. Malmquist toplam faktör verimlilikleri incelendiğinde, yıl bazında tüm banka gruplarında 
düşüşler yaşandığı gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bankacılık Sektörü, Etkinlik, Veri Zarflama Analizi, Malmquist Toplam Faktör 
Verimlilik Endeksi.
JEL Sınıflandırması: C60, G21. 

Efficiency and Productivity Analysis of Turkish Banking Sector: 2012-2017 DEA and Malmquist 
TFP Index Study 

Abstract 

In this study, it is aimed to measure the efficiency and productivity of commercial banks which 
are operating constantly in Turkey between 2012 and 2017 by using Data Envelopment Analysis 
(DEA) and Malmquist Total Factor Productivity Index (MTFPI) method. CCR model is used in Data 
Envelopment Analysis and efficiency evaluations are discussed especially according to BCC model. 
An input oriented approach is used in DEA. As a result of the study, it was determined that the number 
of effective banks in the Turkish banking sector showed a decreasing trend during the study period 
according to chosen input and output sets. Also it has been observed that the dominant factor in the 
effectiveness is the ownership structure. However asset size and indexed in BIST are not a decisive 
factor in efficiency. When total factor productivity was examined, it is observed that it has declined in 
all banking groups on a yearly basis. 

Keywords: Banking Sector, Efficiency, Data Envelopment Analysis, Malmquist Total Factor 
Productivity Index. 
JEL Classification: C60, G21. 

1. Giriş

Bankaların başlıca rolü, tasarrufları etkin bir şekilde yatırımlara dönüştürmektir. Başarılı 
yatırımlar, ekonomide sermaye birikimi sağlayarak büyümeyi hızlandırmaktadır. Buna ek 
olarak bankalar yalnızca finansal aracılar olmayıp, aynı zamanda ulusal ve bölgesel 

* Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyesi. 
** Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi.
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ekonominin başlıca aktörleridir. Hammond (1991,s.65), bankaları "ekonominin ihtiyacı olan 
büyümenin sağlanabilmesi için icat edilmiş en iyi makine" olarak ifade etmektedir. Bu 
makinenin girdisi yerli ve yabancı fonlar, çıktısı ise kredidir. Bu çıktılar yatırım veya tüketime 
dönüşürler. Bu döngü sonucunda milli gelire doğrudan pozitif etkide bulunurlar. 

 
Finansal hizmetler sektöründe her geçen gün artan rekabet, finansal kurumları daha 

etkin ve verimli çalışmaya zorlamaktadır. Küreselleşmenin hız kazandığı 2000'li yılların 
başından  beri, ulusal ve uluslararası düzenlemelerin sıkılaşması ve bankadışı finansal 
kurumların (gölge bankacılık) bu düzenlemelerden muaf tutulmaları finansal sektörde 
rekabeti zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte 2008 Küresel Finans Krizi’yle zaman zaman 
daralan zaman zaman da sınırlı ölçüde büyüyen kredi piyasasında bankaların hem kredi faiz 
oranlarını düşürmek zorunda kalmaları hem de müşteri seçiminde daha az seçici olmaları 
sonucunda kredi risklerinin yükselmesi, bankaları ciddi olarak baskı altına almaktadır. Ayrıca 
Tüketiciyi Koruma Kanunu ve BDDK düzenlemeleriyle müşteri lehine alınan kararlar (hizmet 
ücretleri, komisyonlar, taksit sınırlamaları vb) bankaların faiz dışı gelirlerinin azalmasına 
neden olmaktadır. Teknolojik yenilikler ile birlikte yeni finansal araçların ortaya çıkarak 
sektörün karmaşıklaşması, uzman personel çalıştırma ve yazılım ihtiyacını arttırmaktadır. 
Bilişim sektöründeki gelişmeler, bankaların teknolojik alt yapı yatırımlarına önemli kaynaklar 
aktarmalarına, özellikle siber saldırılara karşı teknolojik güvenlik önlemlerine ciddi yatırımlar 
yapmalarına neden olmaktadır. Bütün bunlara ek olarak, bankalar dünyada yaşanan olumsuz 
ekonomik ve siyasal konjonktürel gelişmelerden kısa sürede etkilenmekte ve katlandıkları 
risklerin çeşitliliğini ve şiddetini arttırmaktadır. Dolayısıyla gelirleri azalan ve maliyetleri ile 
riskleri yükselen bankaların karlılıklarının sürdürülebilir olması, etkinlik ve verimliliklerine bağlı 
olmaktadır. 

 
Bu çalışmanın amacı, ülkemizde bankacılık sektörünün etkinlik ve verimliliğini ölçmek 

ve son beş yılda izlediği trendi ortaya koyabilmektir. Bu hedef doğrultusunda ikinci kısımda 
Türk bankacılık sektörünün mevcut durumuna ait değerlendirmelere yer verilmiştir. Üçüncü 
kısımda VZA ve MTFVE yöntemlerinin genel yapısı açıklanmıştır. Dördüncü kısımda yabancı 
ve yerli literatürde yer alan VZA ve MTFVE çalışmalarına ait bir değerlendirme sunulmuştur. 
Çalışmanın beşinci kısmında ise uygulama sonuçları verilmiş ve yorumlanmıştır. Altıncı 
kısımda ise genel sonuç ve değerlendirmeler verilmeye çalışılmıştır. 

 
Çalışma kapsamında analiz sonuçları esas olarak Win4DEAP programı kullanılarak 

verilmiştir. Bununla birlikte, Win4DEAP programı ile aynı sonuçları veren özel bir yazılım 
yapılmıştır. Bu yazılım MATLAB kodları ve optimizasyon araç kutusu altında çalışan 
fonksiyonlar kullanılarak yapılmıştır. Geliştirilen MATLAB yazılımı EXCEL’de tutulan veri 
setlerine daha hızlı yanıt vermektedir. Bu yazılım sayesinde literatürde yapılan çalışmalarda 
kullanılan girdi ve çıktı değişkenlerine göre analiz sonuçlarının hızlı elde edilebilmesi 
sağlanmıştır. 

 
Çalışmada kamu, özel ve yabancı sermaye yapısına sahip bankalar arasından seçilen 

yirmi bankaya ait etkinlik ve verimlilik değerlendirme sonuçları verilmiştir. Tüm analiz 
sonuçlarında banka adlarının verilmesinden özellikle kaçınılmış, yorumlamalar banka koduna 
bağlı olarak yapılmıştır. Bu çalışmanın esas hedefi, hangi bankaların ne derece etkin 
olduğundan daha çok, belirlenen girdi ve çıktı değişkenlerine bağlı olarak sektörün durumu 
hakkında genel değerlendirme ve sonuçlara ulaşmaktır. 

 
2. Türk Bankacılık Sektörü 
 
Ülkemizde banka dışı finansal kurumlar yeteri düzeyde gelişmediğinden, finans 

sisteminin temelini bankalar oluşturmaktadır. Ekonominin işleyişi, ülkedeki tasarrufların 
toplanması ve bu fonların kullanım alanlarına dağıtılması bankalar tarafından 
sağlanmaktadır. Ülkemizde kullandırılan kredi tutarı, şube sayısı ve aktif büyüklüğü gibi 



Dr. Öğr. Üyesi Metin Öner - Dr. Öğr. Üyesi Nuray Demirel Arıcı
 

20 

faktörler dikkate alındığında, ticari bankalar dramatik şekilde öne çıkmaktadır. Bu durum aktif 
büyüklüğü açısından Grafik 1'de görülebilmektedir. 

 
Grafik 1. Bankaların ve Diğer Finansal Kuruluşların Finansal Sektör Toplam Aktif 
Büyüklüğü İçindeki Payları (2014 ve 2017) 

 
Kaynak: Bankalarımız 2014 ve Bankalarımız 2017 kitaplarından derlenmiştir. www.tbb.org.tr 

 
Görüldüğü üzere bankalar, finansal sistemin toplam aktif büyüklüğünün 2014 ve 2017 

yıllarında sırasıyla yüzde 86 ve yüzde 82'sini oluşturmaktadır. Grafik 1'de "Diğer Finansal 
Kuruluşlar" olarak kodladığımız kuruluşların payının 2017 yılında arttığı görülmektedir. Bu 
durum, İşsizlik Sigortası Fonunun kurulması ve Zorunlu Bireysel Emeklilik düzenlemelerinden 
kaynaklanmaktadır. Gelecekte bankaların payının bir miktar daha düşmesi muhtemelse de, 
nihai olarak en yüksek payın bankalara ait olacağını söylemek yanlış olmayacaktır. 

 
Ülkemizdeki bankaların sayıları yıllar itibariyle çok farklılık göstermese de 2012-2017 

dönemine ilişkin bilgiler Tablo 1'den izlenebilir. 
 

Tablo 1. Ülkemizde 2012-2017 Dönemi Banka Sayıları 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Mevduat bankaları 32 32 34 34 34 34 
     Kamu sermayeli 
     Özel sermayeli  
     Yabancı sermayeli 
     TMSF Devr. 

3 
12 
16 

1 

3 
11 
17 

1 

3 
11 
19 

1 

3 
9 

21 
1 

3 
9 

21 
1 

3 
9 

21 
1 

Kalkınma ve yatırım bankaları 13 13 13 13 13 13 
Katılım bankaları 4 4 4 5 5 5 
Toplam 49 49 51 52 52 52 

Kaynak: Bankalarımız 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 kitaplarından derlenmiştir. www.tbb.org.tr 
 

Birkaç bankanın piyasa gücünün büyük bir kısmına sahip olmalarına "yoğunlaşma" adı 
verilmektedir. Ülkemizde 2017 yılında ilk beş banka, sektörün aktif, mevduat ve kredi  
büyüklüklerinin sırasıyla yüzde 56, yüzde 60 ve yüzde 55'ine sahipken, ilk on banka ise 
sırasıyla yüzde 85, yüzde 91 ve yüzde 84'üne sahiptir (Bankalarımız 2017, s.17). Bankalar 
sermaye sahipliklerine göre gruplandırıldıklarında sektörün aktif büyüklüğü içindeki payları 
Grafik 2'de sunulmuştur. 
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Grafik 2. Banka Gruplarının Bankacılık Sektörü Aktif Toplamı İçindeki Payları (2017) 

 

                         Kaynak: Bankalarımız 2017 kitabından derlenmiştir. www.tbb.org.tr 
 

Ticari bankaların amacı, diğer bütün ticari işletmeler gibi kar elde etmektir. Ancak kısa 
vadede karlılık önemli olsa da, uzun vadede hissedarların servetinin maksimize edilmesi 
temel amaçtır. Bankacılık sektöründeki şiddetli rekabet bankaların düşük kar marjlarıyla 
çalışmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle amaca ulaşılabilmesi için etkinlik ve verimlilik 
kavramları ön plana çıkmaktadır. 

 
3. Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi 
 
Son yıllarda dünyada bankacılık sektörü önemli yasal düzenlemeler ve teknolojik 

değişiklikler yaşamaktadır. Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki ileri uygulamalar, yeni 
finansal enstrümanların ortaya çıkması bankaların iş yapma tarzını değiştirmiştir. Bu 
değişiklikler bankaların üretim teknolojisini önemli derecede modifiye etmektedir. Bu 
bakımdan bankacılık sektöründe etkinlik ve verimliliğin ölçümü ve değerlendirilmesi konusu 
her geçen gün giderek daha da önemli hale gelmektedir (Grigorian ve Manole, 2002, s.4). 

 
VZA'da etkinlikleri değerlendirilen birimler "karar verme birimleri (DMUs)" olarak 

adlandırılmaktadır. VZA, homojen karar verme birimlerinin girdi ve çıktı olarak seçilen 
değişkenlerine dayanarak birbirlerine göre nispi etkinliklerini ölçen matematik programlama 
temelli parametrik olmayan bir yaklaşımdır. Veri zarflama literatüründe ilk önemli gelişme 
yöntemi geliştiren yazarların soyadlarının başharfleri ile “CCR” olarak adlandırılan veya 
ölçeğe göre sabit getiri anlamında “CRS (Constant Return to Scale)” olarak da bilinen 
yöntemin Charnes, Cooper ve Rhodes (1978) tarafından tanıtılmasıdır. Ardından ikinci 
önemli gelişme “BCC” veya ölçeğe göre değişken getiri “VRS (Variable Return to Scale)” 
olarak adlandırılan yöntemin Banker, Charnes ve Cooper (1984) tarafından literatüre 
kazandırılmasıdır. Tablo 2’de etkinlik karşılaştırmaları ve değerlendirmelerinde kullanılan bu 
iki yöntemin zarflama modeli formülasyonları verilmiştir (Zhu, 2014, s. 21). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90% 
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Tablo 2. Veri Zarflama Modelleri 
Sınır Tipi Girdiye Yönelik Çıktıya Yönelik 

 
CCR veya CRS  
 

    
 

Kısıtlar Kısıtlar 
  

  

  

 
BCC veya VRS  
 

CCR modeline 
aşağıdaki kısıt eklenir.  

CCR modeline aşağıdaki 
kısıt eklenir.  

  
 

 
VZA, yedi aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar, Şekil 1'de gösterilmiştir.  

 
Şekil 1. VZA Aşamaları 

 

 
VZA, diğer klasik performans değerlendirme yaklaşımlarıyla kıyaslandığında en önemli 

farkın analiz için çok sayıda girdi ve çıktının kullanılabilmesi ve analizi yapan araştırmacının 
bu girdi ve çıktılar için ağırlık belirlemesini gerektirmemesidir (Deveci Kocakoç, 2003, s.1-2). 

 
İki dönem arasındaki verimlilik değişimi, çıktılardaki değişimin girdilerdeki değişime 

oranı olarak tanımlanır. Caves vd. (1982) uzaklık fonksiyonuna bağlı olarak üretkenliğin 
ölçümünde Malmquist indeksini kullanmışlardır. Fare vd. (1994) VZA tabanlı Malmquist 
verimlilik ölçümünü geliştirmişlerdir. Fare vd. (1994) tarafından geliştirilen VZA tabanlı 
Malmquist verimlilik ölçümünde kullanılan formüller Tablo 3'de gösterilmiştir (Zhu, 2014, s. 
402-404). 
 
 
 
 
 
 
 

1 •Karar Verme Birimlerinin Seçimi 

2 •Girdi ve Çıktı Kümesinin Seçimi 

3 •Uygun VZA Modelinin Çözümü 

4 •Etkinlik Değerlerinin Bulunması 

5 •Referans Kümesinin Belirlenmesi 

6 •Etkin Olmayan Karar Verme Birimleri İçin Hedef Belirleme 

7 •Sonuçların Değerlendirilmesi 
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Tablo 3. VZA tabanlı Malmquist İndeksi Hesaplamasında Kullanılan Modeller 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Tablo 3’de verilen formüllerde t t t
0 0(x , y )  değerlendirmeye alınan karar verme birimi 

için t dönemindeki girdi vektörünün t dönemindeki etkinlik sınırı ile karşılaştırılması 
anlamındadır. Benzer şekilde, t 1 t 1 t 1

0 0(x , y ) , t+1 dönemindeki girdi vektörünün t+1 

dönemindeki etkinlik sınırı ile karşılaştırılması; t 1 t t
0 0(x , y )  t dönemindeki girdi vektörünün 

t+1 dönemindeki etkinlik sınırı ile karşılaştırılması; t t 1 t 1
0 0(x , y )  t+1 dönemindeki girdi 

vektörünün t dönemindeki sınır ile karşılaştırılması anlamındadır. Bu değerlerden 
yararlanarak Malmquist verimlilik endeksi aşağıdaki formül ile hesaplanır. Bu formül ile 
hesaplanan endeks değeri 1’in üzerinde ise t+1 döneminde t dönemine göre verimlilikte 
iyileşme olduğu, 1’in altında ise verimlilikte düşüş olduğu anlamına gelmektedir. 

 
1/2t t 1 t 1 t 1 t 1 t 1

0 0 0 0 0 0
0 t t t t 1 t t

0 0 0 0 0 0

(x , y ) (x , y )TFVD
(x , y ) (x , y )

 
 
(1) 

                                
Yukarıdaki formül aşağıdaki formülde gösterilen iki bileşene ayrılarak incelenmektedir. 

Formüldeki birinci bileşen t ve t+1 dönemleri arasındaki etkinlikteki değişmeyi (ED), ikinci 
bileşen ise t ve t+1 dönemleri arasındaki teknolojik değişmeyi (TEKND) vermektedir.  

 
1/2t 1 t 1 t 1 t t 1 t 1 t t t

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 t t t t 1 t 1 t 1 t 1 t t

0 0 0 0 0 0 0 0 0

(x , y ) (x , y ) (x , y )TFVD
(x , y ) (x , y ) (x , y )

 
 
(2) 

  
Ayrıca paket programlarda Malmquist verimlilik endeksi ile igili olarak saf etkinlikteki 

değişim (SED) ve ölçek etkinliğindeki değişim (ÖED) aşağıdaki formüller yardımıyla 
hesaplanmaktadır. 

 

 
 
(3) 
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Ö  

 
 
 
(4) 

 
Saf etkinlikteki değişim (SED) t+1 dönemindeki ölçeğe göre değişken etkinlik değerinin 

t dönemindeki ölçeğe göre değişken etkinlik değerine oranı olarak hesaplanmaktadır. Ölçek 
etkinliğindeki değişim (ÖED) bileşeni ise t+1 dönemindeki ölçeğe göre sabit etkinliğin, ölçeğe 
göre değişken etkinliğe oranının, t dönemindeki ölçeğe göre sabit etkinliğin, ölçeğe göre 
değişken etkinliğe oranına bölünmesiyle bulunmaktadır. 
 

4. Literatürdeki Ampirik Çalışmalar 
 
Yabancı literatürde bankacılık sektöründe VZA ile etkinlik ölçümü oldukça yaygındır. 

Aşağıda bu çalışmalara örnekler verilmiştir. 
 
Miller ve Noulas (1996), 1984-1990 döneminde 201 büyük bankanın nispi teknik 

etkinlikliklerini VZA yöntemi ile ölçmüşlerdir. Banka büyüklüğü ve karlılık faktörlerinin teknik 
etkinlik üzerinde anlamlı farklılık yarattığını tespit etmişlerdir. Lin vd. (2009), Tayvanda 
faaliyet gösteren bir bankanın 117 şubesini dikkate alarak 2006’daki operasyonel 
performansını VZA ile ölçmüşlerdir. Çalışma sonucunda şubelerin ortalama teknik 
etkinliklerini yüzde 54,8; ortalama saf teknik etkinliklerini yüzde 67 olarak bulmuşlar ve girdi 
israfının çok fazla olduğunu tespit etmişlerdir. Staub vd. (2010), Brezilya bankacılık 
sektörünün 2000-2007 dönemi ekonomik (maliyet), teknik ve kaynak dağılım etkinliğini VZA 
yöntemi ile etkinlik skorlarını hesaplamak suretiyle ölçmüşlerdir. Brezilyadaki bankaların 
ekonomik etkinliklerini Avrupa’daki ve Birleşik Devletlerdeki bankalara göre düşük 
bulmuşlardır. Çalışma dönemindeki makro ekonomik volatilitenin yüksek olmasından dolayı 
Brezilya bankalarının ekonomik etkinsizliğinin ana sebebinin temel etkinsizlik olduğunu ifade 
etmişlerdir. Ayrıca kamu bankalarını ekonomik etkinlik açısından özel ve yabancı sermayeli 
bankalara göre önemli düzeyde daha etkin bulmuşlardır. Faaliyet türü ve banka 
büyüklüğünün ise, ekonomik etkinlik açısından farklılık yarattığına dair bir kanıt 
bulamamışlardır. Kao ve Liu (2014), Tayvanda faaliyet gösteren 22 ticaret bankasının 2009-
2011 arasındaki çok dönemli etkinliklerini VZA ile ölçmüşlerdir. Üç yıllık çok dönemli analiz, 
önerilen modelin bankaların performans sıralamalarını mevcut modele göre daha ayırt edici 
olduğunu göstermiştir. Dönem etkinliklerinin üç yıl boyunca istikrarlı bir şekilde artması, 
bankaların performanslarının da çalışma dönemi boyunca arttığını göstermiştir. 

 
Zhang ve Wang (2014), Çin finansal sektöründe son on yılda gerçekleştirilen 

reformların 2004-2011 döneminde bankaların verimlilik ve etkinlikleri üzerindeki etkisini VZA 
yöntemiyle araştırmışlardır. Bankaların verimliliklerini değerlendirmek için teknik etkinlik 
skorlarını hesaplamışlardır. Teknik etkinlik skorlarını, saf teknik etkinlik ve ölçek etkinliği 
olarak ayrıştırmışlardır. Yıllık verimlilikler için Malmquist endeksini hesaplamışlardır. Sonuç 
olarak, 4 büyükler denilen bankaların diğer ticari bankalardan daha az etkin olduklarını ve 
kamu bankalarının özel bankalardan daha az etkin olduklarını bulmuşlardır. Düşük etkinliğin 
temel olarak, ölçek etkinsizliğinden kaynaklandığını ve sahiplik yapısının üretim etkinliğinde 
etkili olduğunu saptamışlardır. Yabancı sahipliğinin yüksek etkinlikle ilişkili olduğu sonucu, 
çalışmanın bulguları arasındadır. Abbas vd. (2015), geleneksel ve İslami bankaların 2005-
2009 performanslarını Malmquist endeksi aracılığıyla karşılaştırmışlardır. Geleneksel 
bankalarla karşılaştırıldığında İslami bankaların 2005'den 2006'ya verimliliklerindeki artışın 
nispeten yüksek olduğu ancak sonraki yıllarda bu artışın düştüğü sonucuna varmışlardır. 
Rouse ve Tripe (2016), Yeni Zelanda'daki bankaların performanslarını teknik ve kaynak 
dağılımı etkinlikleri açısından araştırmışlardır. Araştırma sonucunda, yalnızca teknik etkinliğe 
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odaklanmanın performansların değerlendirilmesinde yanıltıcı olduğu, kaynak dağılım 
etkinliklerinin katılmasıyla bankaların performanslarını arttırabilmeleri için ihtiyaç duydukları 
girdi ve çıktı karmasındaki değişiklikleri göstermesi açısından önemli olduğu sonucuna 
varmışlardır. Wong ve Deng (2016), ASEAN ülkelerindeki bankaların etkinliklerini 2000-2010 
dönemi için VZA ile araştırmışlardır. Çalışma sonucunda üç önemli bulgu elde etmişlerdir. 
Bunlar; Malezya bankalarının diğer ASEAN ülkelerindeki bankalara göre en etkin bankalar 
olduğu, büyük bankaların maliyet etkinliklerinin küçük ve orta ölçekli bankalara göre daha 
düşük olduğu ve devlet bankalarının çalışma dönemi boyunca etkinliklerini diğer bankalara 
göre önemli düzeyde arttırdıkları şeklindedir.  

 
Khan vd. (2017), 1998-2012 döneminde seçilmiş Güneydoğu Asya ülkelerindeki 

bankaların teknik etkinliklerini karşılaştırmışlardır. Endonezya, Malezya, Tayland ve 
Filipinlerde VZA ile banka etkinliklerini ölçmüş ve Meta Sınırı Yaklaşımı ile etkinlik skorlarını 
ülkelerarası bazda hesaplamışlardır. Çalışma sonucunda seçilen ülkelerdeki finansal 
reformlar benzer olsa da, bankaların gözlenen etkinlik düzeylerinin piyasalar arasında 
oldukça farklılaştığı sonucuna ulaşmışlardır. Martin vd. (2018), İspanya'da bankacılık 
sisteminde birçok birleşme ve satın almaların gerçekleştiği reform dönemi olan 2009-2013 
arasında bankaların performanslarını incelemişlerdir. Sonuçlar, üretim yaklaşımı açısından 
çoğu bankanın performanslarını arttırdığını göstermiştir. Bununla birlikte aracılık yaklaşımı 
açısından etkinliklerin bozulduğunu gözlemlemişlerdir. Sompolos ve Mavri (2018), 2004-2014 
dönemi için Yunanistan'da en büyük dört bankanın etkinliklerini araştırmışlardır. 2004'de 
operasyonel etkinlikleri düşük olan bankalar, 2008'e kadar ilerleme kaydederek en üst 
noktaya ulaşmışlardır. 2010'da düşüş trendine giren operasyonel etkinlik 2012-2013'e kadar 
bu trendi korumuştur. Karlılık etkinliklerine bakıldığında ise finansal krizin etkisiyle 2012'de 
ortalama etkinliklerin yüzde 30-40 düzeyinde düştüğünü saptamışlardır. 

 
Yabancı literatürde olduğu gibi Türkiye'de de finansal hizmetler sektörünün etkinliği 

oldukça ilgi gören bir çalışma alanıdır. Ampirik literatürden seçilen çalışmaların bazıları 
aşağıda sunulmuştur. 

 
Demir ve Gençtürk (2006), 2000-2006 arasında İMKB'de işlem gören bankaların 

etkinliklerini araştırmışlar, sektöre yabancı banka girişi ile ortalama etkinlik oranlarının 
arttığını bulmuşlardır. Önal ve Sevimeser (2006), 1980-2004 arasında bankaları sahiplik 
yapıları açısından gruplandırarak etkinliklerini incelemişler, etkinlik sıralamasını yabancı, 
kamu ve özel bankalar şeklinde tespit etmişlerdir. Benzer şekilde Behdioğlu ve Özcan 
(2009), 1999-2005 arasında faaliyet gösteren ticaret bankalarının ortalama etkinlik 
yüzdelerini analiz etmişler ve en yüksek ortalama etkinlik yüzdesinin yabancı sermayeli 
bankalara ait olduğunu belirtmişlerdir. Seyrek ve Ata (2010), mevduat bankalarının 2003-
2008 dönemi etkinlik skorlarını hesaplamışlardır. Bu skorları kullanarak banka etkinliğinin 
tahmininde "toplam krediler/toplam mevduat" ve "diğer faaliyet giderleri/toplam faaliyet 
gelirleri" rasyolarının önemli olduğunu tespit etmişlerdir. Budak (2011), 2008-2010 yılları için 
ticari bankaların etkinlik değerlerini ölçümlemiş ve 2010’da etkin bulunmayan bankalar için 
hedef değerleri bulmuştur. 

 
Diler (2011), 2007 küresel finans krizinin sektör üzerindeki etkilerini gözlemleyebilmek 

amacıyla 2003-2010 arasındaki etkinlik skorlarını hesaplamıştır. Çalışma neticesinde, 
bankaların etkinlik ve verimliliklerinin 2003-2008 arasında kesintisiz bir şekilde kademeli 
olarak arttığını, 2008-2009 döneminde ise etkinlik ve verimliliklerinin aniden düştüğünü 
2010’da tekrar kademeli olarak yükselmeye başladığını ve krizin etkilerinin yok olduğunu 
tespit etmiştir. Er ve Uysal (2012), 2005-2010 arasında ticari bankalarla katılım bankalarının 
etkinliklerini karşılaştırmış ve toplam etkinlik skorları açısından çalışma dönemi boyunca 
katılım bankalarının ticari bankalara göre daha etkin oldukları sonucuna varmışlardır. Akyüz 
vd. (2013), 2007-2011 döneminde BIST'te işlem gören mevduat bankalarının toplam faktör 
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verimliliklerini hesaplamışlardır. Sonuç olarak, 2008-2009 döneminde Malmquist toplam 
faktör verimliliklerinin arttığını, diğer dönemlerde ise azalma gösterdiğini tespit etmişlerdir.  

 
Koçyiğit (2013), 2006-2010 döneminde İMKB'de işlem gören mevduat bankalarının 

etkinlik değerlerini hesaplayarak hisse senedi getirileriyle ilişkisini araştırmış, ancak anlamlı 
bir ilişki bulamamıştır. Özdemir ve Demireli (2013), 2011 ve 2012 için mevduat bankalarının 
etkinliklerini ağırlık kısıtsız ve güven bölgesi yöntemiyle ağırlık kısıtlı olarak hesaplamışlar, 
ağırlık kısıtlı modelin  etkin ve etkin olmayan bankaları tespit etme gücünün kısıtsız modele 
göre daha yüksek olduğu sonucuna varmışlardır. Yayar ve Karaca (2014), 2009-2011 
döneminde bankaların etkinlik skorlarını hesaplamışlar ve etkinlik sıralamasını kamu, özel ve 
yabancı sermayeli bankalar olarak saptamışlardır. Toplam aktifler ve karlılık değişkenlerinin 
toplam etkinlik skorları ile pozitif yönlü, sermaye yeterliliği rasyosu ve şube sayısının ise 
negatif yönlü bir ilişkiye sahip olduğu sonucuna varmışlardır.  

 
Yukarıda incelenen çalışmalarda kullanılan girdi ve çıktı kümeleri aşağıda Tablo 4'te 

görülebilmektedir. 
Tablo 4. Türkiye'de Yapılan Çalışmalar ve Kullanılan Girdi-Çıktı Setleri 

Yazar Adı 
Çalışma 
Dönemi Girdiler Çıktılar 

Demir ve Gençtürk (2006) 2000-2006 İşgücü, Sermaye, Mevduatlar 
Krediler, Faiz Gelirleri, 
Faiz dışı Gelirler 

Önal ve Sevimeser (2006) 1980-2004 
Mevduat, Faiz Giderleri, Faiz 
dışı Giderler 

Krediler, Faiz Gelirleri, 
Faiz dışı Gelirler 

Behdioğlu ve Özcan (2009) 1999-2005 

Personel Sayısı, Faiz dışı 
Giderler, Faiz Giderleri, Şube 
Sayısı 

Toplam Mevduat, 
Toplam Kredi Miktarı, 
Net Kar 

Seyrek ve Ata (2010) 2003-2008 
Toplam Mevduat, Faiz 
Giderleri, Faiz dışı Giderler 

Toplam Kredi, Faiz 
Gelirleri, Faiz dışı Gelirler 

Budak (2011) 2008-2010 
Şube Sayısı, Personel Sayısı, 
Faiz ve Faiz Dışı Giderler 

Toplam Mevduat, 
Toplam Krediler, Faiz ve 
Faiz Dışı Gelirler Topl., 
Net Kar 

Diler (2011) 
 

2003-2010 
 

Menkul Kıymetler/Top.Aktif, 
Mevduatlar/Top.Aktifler, 
Takipteki Krediler 
(Brüt)/Toplam (Nakdi) Krediler, 
Toplam Krediler/Top.Aktifler, 
Faiz dışı Giderler/Top. 
(Ortalama) Aktifler 

ROA (Net Kar/Top.Aktif), 
ROE (Net 
Kar/Top.Özkaynak), Net 
Faiz Gelir/Top.Gelir 
 
 

Er ve Uysal (2012) 
 

2005-2010 
 

Personel Sayısı, Sermaye, 
Toplam Aktifler 
 

Toplam Mevduat/Toplam 
Fonlar, 
Top.Krediler/Kullandırılan 
Fonlar, Net Kar 

Akyüz vd. (2013) 2007-2011 
Mevduat, Özsermaye, Faiz 
Giderleri Net Kar, Faiz Gelirleri 

Koçyiğit (2013) 2006-2010 

Faiz Geliri, Net Ücret ve 
Komisyon Geliri, Diğer Faaliyet 
Geliri 

Faiz Gideri, Kredi ve Diğ. 
Alacaklar Değer Düşüş 
Karş., Diğer Faal. Gideri 

Özdemir ve Demireli (2013) 2011-2012 

Personel Sayısı, Toplam 
Mevduat, Faiz Giderleri, Faiz 
Dışı Giderler 

Toplam Krediler, Faiz 
Gelirleri, Faiz Dışı 
Gelirler 

Yayar ve Karaca (2014) 2009-2011 
Toplam Aktifler, Personel 
Sayısı, Şube Sayısı 

Toplam Krediler, Toplam 
Mevduatlar, Net 
Kar/Zarar 
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5.   Türk Bankacılık Sektörü Etkinlik Ölçümünde VZA Uygulaması 
5.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 
 
Bu araştırmanın amacı; Türkiye'de faaliyet gösteren kamu, özel ve yabancı sermayeli 

mevduat banka gruplarına ilişkin VZA ile etkinlik ve Malmquist yöntemi ile verimlilik 
düzeylerinin belirlenmesi ve bu üç gruba ait genel sonuçlara ulaşılmasıdır. Araştırmanın 
kapsamını, Türkiye'de 2012-2017 arasında kesintisiz faaliyet gösteren mevduat bankaları 
oluşturmaktadır. 31 Aralık 2017 itibariyle ülkemizde toplam 34 adet (1'i TMSF'ye devredilen) 
mevduat bankası bulunmaktadır. Mülkiyet yapılarına göre 3 kamu sermayeli, 9 özel 
sermayeli ve 21 yabancı sermayeli mevduat bankası söz konusudur. Yabancı sermayeli 
bankalardan 15'i Türkiye'de kurulan, 6'sı ise Türkiye'de şube açan yabancı bankalardır. 
Çalışmanın amacı göz önünde tutularak Türkiye'de şube açan yabancı bankalar kapsam dışı 
bırakılmıştır.  

 
5.2. Araştırmanın Verileri ve Yöntem 
 
Bu araştırmada, Türkiye'de 2012-2017 arasında faaliyet gösteren mevduat 

bankalarının etkinliklerinin ölçülmesi amacıyla Veri Zarflama Analizi kullanılmıştır. Analizde 
girdiye yönelik yaklaşım tercih edilmiş ve ölçeğe göre değişken getiri varsayımı altında BCC 
(veya VRS) modeline göre etkinlik sonuçları alınmıştır. Analizin gerçekleştirilmesinde esas 
olarak Win4DEAP yazılımı kullanılmıştır. Veri setleri EXCEL’de oluşturulmuştur. Ayrıca 
Win4DEAP yazılımı ile aynı sonuçları veren ve EXCEL’deki veri setlerinin girdi odaklı BCC 
analizi sonuçlarının hızlı olarak alınabildiği MATLAB kodlarından oluşan ve optimizasyon 
araç kutusundaki fonksiyonları kullanan özel bir yazılım da geliştirilmiştir. 

 
Literatürde Türk bankacılık sektörünün etkinlik değerlendirilmesi amacıyla çok farklı 

girdi ve çıktı değişkenleri kullanılmıştır. Kullanılan bu girdi ve çıktı değişkenleri dördüncü 
kısımda Tablo 4’de verilmiştir. Bu çalışmaya, literatürde yapılan araştırmalarda kullanılan 
girdi ve çıktı vektörleri ile etkinlik değerlendirmelerinin sonuçları incelenerek başlanmıştır. 
İncelemeler sonucunda girdi ve çıktı değişkenlerinin belirlenmesinde, bankaların tasarruf 
sahipleri ile fona ihtiyaç duyanlar arasında fon transferini sağlama fonksiyonu temasının 
işlenmesinin daha uygun olacağına karar verilmiştir. Bu temaya uygun olarak, Türk 
bankacılık sektörünün etkinlik ve verimlilik analizinde 3 girdi, 2 çıktı değişken belirlenmiştir. 
Sonuçta ilgili dönemde değerlendirmeye alınan bankaların çıktı seti olarak faiz ve faiz dışı 
gelirlerinin alınmasına karar verilmiştir. Belirlenen çıktı setine en uygun girdi seti olarak şube 
sayıları, faiz giderleri ve faiz dışı giderler olacağı kararlaştırılmıştır. Araştırmada kullanılan 
girdi ve çıktılar Tablo 5'de gösterilmiştir. Özellikle vurgulanması gereken husus, bu çalışmada 
ortaya konan etkinlik ve verimlilik değerlendirmesi, belirlenen girdi ve çıktı değişkenlerine 
göre yapıldığıdır. 

Tablo 5. Çalışmada Kullanılan Veriler 
GİRDİLER ÇIKTILAR 

Şube sayısı Faiz gelirleri 
Faiz giderleri Faiz dışı gelirler 
Faiz dışı giderler   

 
Girdi grubunda yer alan faiz giderleri; mevduata ödenen faizler, bankalararası para 

piyasasına ödenen faizler, diğer bankalardan ve merkez bankasından kullanılan kredilere 
ödenen faizler, ihraç edilen borçlanma araçlarına ödenen faizler ile bunlar dışındaki diğer faiz 
giderlerinden oluşmaktadır. Faiz dışı giderler ise, ödenen ücret ve komisyonlar, sermaye 
piyasası işlemlerinden zararlar, kambiyo zararları, personel giderleri, kira giderleri, 
amortisman giderleri, kıdem tazminatı karşılıkları, takipteki alacak karşılıkları, diğer karşılıklar 
ile diğer faaliyet giderlerini içermektedir (Selçuk ve Tunay 2014, s.39-40). 
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Çıktı grubundaki kalemlerden faiz gelirleri; kredilerden alınan faizler, zorunlu 
karşılıklardan alınan faizler, diğer bankalarda bulunan mevduatlardan alınan faizler, para 
piyasası işlemlerinden alınan faizler, menkul kıymetler portföyünden aldığı faizler, finansal 
kiralama işlemlerinden sağlanan faizler ile bunlar dışındaki diğer faiz gelirlerini 
kapsamaktadır. Faiz dışı gelirler ise; alınan ücret ve komisyon gelirleri, sermaye piyasası 
işlemlerinden karlar, kambiyo karları, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alınan kar payları, 
olağan faaliyetleri dışında (örn. gayrimenkul satışı) elde edilen olağanüstü gelirler ile diğer 
gelirlerden oluşmaktadır (Takan ve Boyacıoğlu, 2013, s.99-101).   

 
Girdi ve çıktı değişkenlerine ait veriler, Türkiye Bankalar Birliği'nin resmi internet 

sitesinde (www.tbb.org) yer alan istatistiki raporlardan yararlanılarak toplanmıştır. 
 

5.3. Araştırmanın Bulguları 
 

Çalışmanın kapsamındaki bankaların göreli etkinlik değerlerine ilişkin bulgular, aşağıda 
Tablo 6'da mülkiyet yapıları dikkate alınarak raporlanmıştır. 

 
Tablo 6 incelendiğinde, kamu sermayeli mevduat bankalarından sadece bir bankanın 

(Kamu-1) analiz edilen tüm yıllarda tam etkin olduğu gözlenirken, Kamu-3 kodlu bankanın 
hiçbir yılda etkin bulunmadığı, Kamu-2 kodlu bankanın ise, 2012 ve 2017 hariç diğer yıllarda 
etkin olmadığı gözlenmiştir. Kamu bankalarının etkinliklerinin 2014’de en düşük seviyeyi 
gördüğü saptanmıştır. 2015, 2016 ve 2017’de bir miktar iyileşme görülse de, 2012 ve 
2013’deki etkinliklerinin gerisinde kalmışlardır.  2012 ve 2017’de iki kamu bankası etkinken, 
diğer yıllarda yalnızca bir banka etkin durumdadır. 

 
Özel sermayeli mevduat bankaları incelendiğinde; yedi bankadan sadece iki bankanın 

(Özel-1 ve Özel-6) çalışma dönemi boyunca her yıl tam etkin olduğu görülmüştür. Grup, bir 
bütün olarak değerlendirildiğinde, 2017 ve 2014 en düşük etkinlik düzeylerinin gerçekleştiği 
yıllardır. En yüksek etkinliklerin gerçekleştiği yıl ise, çalışma döneminin ilk yılı olan 2012’dir. 
Ayrıca etkin banka sayısının çalışma dönemi boyunca yıllar itibariyle düştüğü gözlenmiştir.  

 
Türkiye'de kurulmuş yabancı sermayeli mevduat bankalarının etkinlikleri 

değerlendirildiğinde; etkin olan banka sayısının 2012'de yedi iken, 2013 ve sonrasında 
sekize yükseldiği, 2017’de ise tekrar yediye düştüğü saptanmıştır. Dolayısıyla yabancı 
sermayeli bankalarda etkinlik yüzdesinin çalışma dönemi boyunca yüzde 70-yüzde 80 
bandında istikrarlı bir şekilde korunduğu görülmüştür. Çalışma kapsamındaki 10 yabancı 
sermayeli bankadan beşi (Yabancı-3, Yabancı-5, Yabancı-6, Yabancı-9 ve Yabancı-10) 
çalışma döneminin tamamında etkin bulunmuşlardır. Yabancı-4 kodlu bankanın ise, hiçbir 
yılda tam etkinlik düzeyine ulaşamadığı tespit edilmiştir. Grup bazında etkinlik düzeylerinin 
en düşük olduğu yıl ise, kamu sermayeli bankalardan farklı olarak 2017 yılıdır. 
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Tablo 6. Mevduat Bankalarının  Mülkiyet Yapılarına Göre Girdiye Yönelik BCC Modeli 
Etkinlik Değerleri (2012-2017) 
 
Bankalar/Yıllar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Kamu Sermayeli Mevduat 
Bankaları          

 

Kamu-1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Kamu-2 1,000 0,959 0,913 0,970 0,975 1,000 
Kamu-3 0,976 0,950 0,875 0,872 0,906 0,883 

Etkin Banka Sayısı 2 1 1 1 1 2 
Etkin Olmayan Banka Sayısı 1 2 2 2 2 1 
Toplam Banka Sayısı 3 3 3 3 3 3 
Etkinlik Yüzdesi (%) 66,7 33,3 33,3 33,3 33,3 66,7 

Özel Sermayeli Mevduat Bankaları            
Özel-1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Özel-2 1,000 1,000 0,858 0,923 0,944 0,979 
Özel-3 1,000 0,848 0,900 0,894 0,917 0,776 
Özel-4 0,954 1,000 0,866 0,929 0,881 0,752 
Özel-5 0,905 0,868 1,000 0,964 0,905 0,900 
Özel-6 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Özel-7 1,000 1,000 0,961 0,995 1,000 0,992 

Etkin Banka Sayısı 5 5 3 2 3 2 
Etkin Olmayan Banka Sayısı 2 2 4 5 4 5 
Toplam Banka Sayısı 7 7 7 7 7 7 
Etkinlik Yüzdesi (%) 71,4 71,4 42,9 28,6 42,9 28,6 

Yabancı Sermayeli Mevduat 
Bankaları           

 

Yabancı-1 1,000 1,000 1,000 1,000 0,820 0,852 
Yabancı-2 0,815 0,847 0,791 0,999 1,000 1,000 
Yabancı-3 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Yabancı-4 0,990 0,984 0,985 0,875 0,921 0,874 
Yabancı-5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Yabancı-6 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Yabancı-7 0,969 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Yabancı-8 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,941 
Yabancı-9 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Yabancı-10 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Etkin Banka Sayısı 7 8 8 8 8 7 
Etkin Olmayan Banka Sayısı 3 2 2 2 2 3 
Toplam Banka Sayısı 10 10 10 10 10 10 
Etkinlik Yüzdesi (%) 70,0 80,0 80,0 80,0 80,0 70,0 
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Tablo 7. BCC Modeli Özet İstatistikleri 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Toplam Banka Sayısı 20 20 20 20 20 20 
Etkin Bankalar 14 14 12 11 12 11 
Etkin Olmayan Bankalar 6 6 8 9 8 9 
Tüm Bankaların Etkinlik Yüzdesi (%) 70,0 70,0 60,0 55,0 60,0 55,0 
Ortalama Etkinlik 0,980 0,973 0,957 0,971 0,963 0,947 
En Düşük Etkinlik 0,815 0,847 0,791 0,872 0,820 0,752 
En Yüksek Etkinlik Değeri 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Standart Sapma 0,044 0,052 0,063 0,045 0,052 0,078 
Etkin Olmayan Bankaların Ortalaması 0,935 0,909 0,894 0,936 0,909 0,883 
Etkin Olmayan Bankaların Standart 
Sapması 0,060 0,056 0,057 0,046 0,043 0,078 

 
Tablo 7 incelendiğinde 2014-2017 yıllarının Türk bankacılık sektörü için 2012 ve 2013’e 

nispeten verimli geçmediğini söylemek mümkündür. 2012 ve 2013’de sektörde etkin banka 
sayısı toplam 14 iken, bu sayı 2014 ve 2016'da 12'ye, 2015 ve 2017'de 11'e düşmüştür. 
Dolayısıyla etkin bankaların sektör içerisindeki yüzdesi 2012 ve 2013’de yüzde 70 iken, 2014 
ve 2016'da yüzde 60'a, 2015 ve 2017'de yüzde 55'e düşmüştür. En düşük etkinlik 0,752 ile 
2017’de gerçekleşmiştir. Ortalama etkinliğin en düşük olduğu yıl 2017 (0,947) olmuştur. 
Özellikle etkin olmayan bankaların yıllar itibariyle ortalamaları değerlendirildiğinde, etkinlikten 
en uzak olunan yılların 0,883 ile 2017 ve 0,894 ile 2014 olduğu tespit edilmiştir. 

 
BCC modeli sonucunda etkin bulunmayan mevduat bankalarının etkin duruma 

geçmeleri için yönetimin izleyebileceği hedef değerler hesaplanabilir. Hedef değerlerin 
hesaplanmasıyla ilgili 2017 için hesaplanan referans kümeleri ve  yoğunluk değerleri Tablo 
8'de gösterilmiştir. 

 
Tablo 8. Referans Kümeleri ve  Yoğunluk Değerleri (2017) 

Karar Birimi Etkinlik Referans Kümesi ve  Yoğunluk Değerleri 
Kamu-3 0,883 0,623(Özel-1)  0,170(Yabancı-6)  0,132(Kamu-1)  0,075 (Yabancı-10) 
Özel-2 0,979 0,119(Yabancı-6)  0,864(Yabancı-7)  0,016(Kamu-1)  
Özel-3 0,776 0,483(Yabancı-2)  0,016(Yabancı-3)  0,501(Yabancı-6)  0,000(Kamu-1) 
Özel-4 0,752 0,982(Yabancı-6)  0,014(Kamu-1)  0,004(Yabancı-10) 
Özel-5 0,900 0,758(Yabancı-6)  0,242(Yabancı-10)  
Özel-7 0,992 0,492(Özel-1)  0,033(Yabancı-5)  0,003(Yabancı-6)  0,471(Yabancı-10) 
Yabancı-1 0,852 0,431(Yabancı-2)  0,139(Yabancı-3)  0,177(Yabancı-6)  0,253(Yabancı-7) 
Yabancı-4 0,874 0,217(Yabancı-5)  0,501(Yabancı-6)  0,282(Yabancı-10) 
Yabancı-8 0,941 0,889(Yabancı-6)  0,111(Yabancı-10)   

 
2017’de etkin bulunmayan Kamu-3 koduyla belirtilen bankanın BCC etkinlik değeri 

0,883 bulunmuştur. Kamu-3 kodlu bankanın referans kümesi ve  yoğunluk değerleri 
sırasıyla 1= 0,623(Özel-1); 2= 0,170(Yabancı-6), 3= 0,132(Kamu-1) ve 4= 0,075(Yabancı-
10) olarak bulunmuştur. Kamu-3 kodlu bankanın etkin olabilmesi için ulaşması gereken girdi 
ve çıktı hedefleri aşağıdaki eşitliğe göre hesaplanabilir. 

 
GİRDİLERKamu-3 = (Şube sayısı; faiz giderleri; faiz dışı giderler) x j = {[(801; 12549749; 

697268) x 0,623] + [(82; 882664; 41505) x 0,170] + [(1781; 18561385; 456108) x 0,132] + 
[(945; 12139432; 1196653) x 0,075]} = (819; 11327444; 591032) 
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ÇIKTILARKamu-3 = (Faiz gelirleri; faiz dışı gelirler) x j = {[(23094726; 3442031) x 0,623] 
+ [(2254432; 374497) x 0,170] + [(35463463; 2673493) x 0,132] + [(26607782; 4876857) x 
0,075]  } = (21444094; 2925304) 

 
2017’de etkin bulunmayan ve her biri farklı mülkiyet yapısına sahip örnek üç bankanın 

etkin duruma geçebilmeleri için yukarıdaki referans kümelerinden yararlanarak bulunan 
hedef değerler Tablo 9'da görülmektedir. 

 
Tablo 9. 2017 Yılında Etkin Olmayan Örnek Üç Banka için Elde Edilen Hedef Değerler 
ve İyileştirme Önerileri 

Banka Faktörler Gerçekleşen Hedef 
İyileştirme 

(%) 

Kamu-3 
 
 
 
 

Girdiler 
  
  

Şube sayısı 927 819 -11,7 

Faiz giderleri 12.822.668 11.327.444 -11,7 

Faiz dışı giderler 669.048 591.032 -11,7 

Çıktılar 
  

Faiz gelirleri 21.444.094 21.444.094 0 

Faiz dışı gelirler 1.999.713 2.925.304 46,3 

Özel-2 
 
 
 

Girdiler 
  
  

Şube sayısı 112 77 -31,3 

Faiz giderleri 977.336 743.104 -24,0 

Faiz dışı giderler 16.322 15.987 -2,1 

Çıktılar 
  

Faiz gelirleri 1.489.128 1.489.128 0 

Faiz dışı gelirler 142.803 142.803 0 

Yabancı-1 
 
 
 
 

Girdiler 
  
  

Şube sayısı 53 45 -15,1 

Faiz giderleri 877.776 747.921 -14,8 

Faiz dışı giderler 20.172 17.188 -14,8 

Çıktılar 
  

Faiz gelirleri 1.364.977 1.364.977 0 
Faiz dışı 
gelirler 72.363 113.667 57,1 

 
Tablo 9 incelendiğinde, 2017 verilerine göre Kamu-3 kodlu bankanın etkin duruma 

geçebilmesi için şube sayısının 927'den 819'a düşürülmesi, faiz ve faiz dışı giderlerinin 
yaklaşık yüzde 12 azaltılarak sırasıyla 11.327.444 TL ve 591.032 TL seviyesine getirilmesi 
gerekir. Buna ek olarak, faiz gelirlerinin aynı kalması, faiz dışı gelirlerinin yaklaşık olarak 
yüzde 46 arttırılarak 2.925.304 TL'ye ulaşması sağlanmalıdır. Özel-2 kodlu bankanın etkin 
duruma gelebilmesi için, şube sayısının 112'den 77'ye indirilmesi, faiz giderlerinin yüzde 24 
azaltılması ve faiz dışı giderlerinin yüzde 2 azaltılması gerekir. Yabancı-1 kodlu bankanın 
etkin olabilmesi için, şube sayısının 53'den 45'e düşürülmesi, faiz giderleri ve faiz dışı 
giderlerinin yaklaşık yüzde 15 azaltılması ve faiz gelirleri aynı kalması koşuluyla, faiz dışı 
gelirlerinin yüzde 57 arttırılarak 113.667 TL seviyesine getirilmesi sağlanmalıdır.  

  
Malmquist verimlilik indeksi ile bileşenlerine ait 2012-2017 arasındaki sonuçların 

alınabilmesi amacıyla inceleme dönemine 2011 yılı dahil edilmiştir. Bunun nedeni Malmquist 
verimlilik indeksi ve bileşenlerinin, bir önceki yıla göre hesaplanması gerekliliğidir. 2012-2017 
arasında inceleme konusu olan 20 bankanın Malmquist verimlilik indeksinin bileşenlerine ait 
Win4Deap programından elde edilen banka ortalamaları Tablo 10’da gösterilmiştir.   
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Tablo 10. Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi (TFV) 
Bankalar ED TEKND SED ÖED TFVD 

Kamu-1 0,984 1,054 1,000 0,984 1,037 
Kamu-2 0,954 1,063 1,000 0,954 1,014 
Kamu-3 0,954 1,068 0,987 0,966 1,018 
Özel-1 0,973 1,084 1,004 0,969 1,055 
Özel-2 0,954 1,028 0,997 0,957 0,981 
Özel-3 0,958 1,048 0,959 1,000 1,005 
Özel-4 0,968 1,028 0,973 0,994 0,995 
Özel-5 1,019 0,980 1,001 1,018 0,999 
Özel-6 0,953 1,074 1,000 0,953 1,024 
Özel-7 0,980 1,001 0,999 0,981 0,981 
Yabancı-1 0,972 1,076 0,974 0,998 1,046 
Yabancı-2 1,030 1,106 1,030 1,000 1,139 
Yabancı-3 1,000 1,111 1,000 1,000 1,111 
Yabancı-4 0,981 0,996 0,978 1,003 0,977 
Yabancı-5 0,985 0,991 1,000 0,985 0,976 
Yabancı-6 1,000 1,045 1,000 1,000 1,045 
Yabancı-7 1,024 1,025 1,017 1,007 1,050 
Yabancı-8 0,974 1,014 0,990 0,984 0,988 
Yabancı-9 1,000 1,008 1,000 1,000 1,008 
Yabancı-10 1,000 1,007 1,000 1,000 1,007 

Ortalama 0,983 1,040 0,995 0,988 1,022 
Açıklama= ED: Etkinlikte değişim; TEKND: Teknolojik etkinlikte değişim; SED: Saf etkinlikte değişim; ÖED: 

Ölçek etkinliğinde değişim; TFVD: Toplam faktör verimliliğinde değişim. 
 
Tablo 10’da CCR (veya CRS) yöntemine göre bir önceki yıla göre hesaplanan etkinlikte 

değişim ortalamaları ED sütununda gösterilmektedir. 2012-2016 arasında ED değerinin 
genel ortalaması 0,983 bulunmuştur. Bu değer 1’e yakın olmakla birlikte incelemeye konu 
olan bankaların tamamının bir önceki yıla göre etkinlik değişim değerlerinin az da olsa düşüş 
gösterdiğini anlatmaktadır. Banka gruplarına göre değerlendirme yapıldığında; 3 kamu 
bankasında da bir önceki yıla göre ED ortalamasında düşüş yaşandığı görülmektedir. Özel 
sermayeli mevduat bankalarından bir tanesinin (Özel-5) bir önceki yıla göre etkinlik 
değişiminde ilerleme kaydettiği, diğer altı bankanın ise, etkinlik değişiminde düşüş yaşadığı 
gözlenmektedir. Yabancı sermayeli mevduat bankalarından ikisinin (Yabancı-2 ve Yabancı-
7) bir önceki yıla göre ED ortalamasında ilerleme kaydettiği, dördünün (Yabancı-3, Yabancı-
6, Yabancı-9 ve Yabancı-10) sabit kaldığı, geri kalan dördünün ise azalış gösterdiği 
söylenebilir. 

 
Teknolojik değişim (TEKND) incelendiğinde; üç banka grubunda da pozitif yönlü 

değişim göze çarpmaktadır. 3 kamu bankasının tümünde, 7 özel sermayeli bankadan 
6'sında, 10 yabancı sermayeli bankadan 8'inde teknoloji yönünde ilerleme kaydedildiği 
saptanmıştır. Tüm bankaların teknolojik etkinlikte değişim genel ortalaması 1,040'dır. 

 
Saf etkinlikte değişim (SED) indeksi, bir önceki yıla göre ölçeğe göre değişken getiri 

altında etkinliklikteki değişmeyi ölçen bir bileşendir. Bir başka ifade ile incelenen dönem ile 
bir önceki dönem arasında VRS (veya BCC) yöntemine göre bulunan etkinlik değerlerinde 
yaşanan değişimi gösteren bir ölçüdür. Buna göre; yalnızca iki özel (Özel-1 ve Özel-5) ve 2 
yabancı (Yabancı-2 ve Yabancı-7) bankanın saf etkinlik değişim ortalamasında artış tespit 
edilmiştir. Tüm bankaların genel ortalaması ise, 0,995 olarak gerçekleşmiştir.  
 

Ölçek etkinliğinde değişimin (ÖED) 1’den büyük olması bir önceki yıla göre çıktılar 
kümesinin teknik olarak optimal noktaya daha yakın olduğunu anlatmaktadır. ÖED indeksinin 
1’e eşit olması bir önceki yıla göre değişim olmadığını, 1’den küçük olması ise bir önceki yıla 
göre optimal ölçekten uzaklaşıldığını yani düşüş olduğunu göstermektedir. Buna göre, bir 
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özel (Özel-5), iki yabancı (Yabancı-4 ve Yabancı-7) bankanın ölçek etkinliğinde artış 
yaşandığı gözlenmiştir. Onbir bankanın optimal ölçekten uzaklaştığı, 6 bankanın ise, ölçek 
etkinliğinde değişim yaşamadığı saptanmıştır. Genel ortalama 0,988 olarak tespit edilmiştir. 

  
Son sütunda yer alan Malmquist toplam faktör verimliliğindeki değişim (TFVD), 

verimlilik değişimini ortaya koymada en önemli indekstir. Bu indeks, diğer bileşenlerin 
etkilerini içermektedir. Bunun nedeni TFVD indeksinin ED ile TEKND indeks değerlerinin 
çarpımı olmasıdır. Bununla birlikte ED ise, SED ile ÖED’in çarpımı şeklinde bulunabilir. 
Dolayısı ile TFVD = TEKND x SED x ÖED eşitliği yazılabilir. Buradan hareketle 3 kamu, 3 
özel ve 7 yabancı bankanın TFVD indeksinde artış olduğu ve genel ortalamanın 1,022 
şeklinde gerçekleştiği tespit edilmiştir.  

 
Tablo 10 genel olarak değerlendirildiğinde, teknolojik etkinlikte değişim bileşeninde 

sıralamanın kamu, yabancı ve özel sermayeli bankalar şeklinde gerçekleştiği söylenebilir. 
Kamu sermayeli bankaların, teknolojik etkinlik açısından iyi durumda olduklarını söylemek 
mümkündür. Banka bazında diğer Malmquist TFV bileşenlerinde düşüşler saptansa da, 
TFVD indeksi bütün kamu bankalarında 1'in üzerinde gerçekleşmiştir. Benzer şekilde özel 
sermayeli bankalar da teknolojik etkinlikte değişim bileşeninde diğer bileşenlere göre daha iyi 
durumda oldukları açıktır. TFVD indeksi dikkate alındığında Özel-1, Özel-3 ve Özel-6 kodlu 
bankalar hariç diğer bankalar 1'in altında kalmışlardır. Yabancı sermayeli bankaların, 
teknolojik etkinlik başta olmak üzere tüm Malmquist TFV bileşenleri açısından iyi durumda 
oldukları gözlenmiştir. Banka bazında TFVD açısından Yabancı-4, Yabancı-5 ve Yabancı-8 
kodlu bankaların grup içerisinde bir miktar geride oldukları söylenebilir. Tablo 11, Malmquist 
TFV endeksi ve bileşenlerini yıllar bazında göstermektedir. 

 
Tablo 11. Yıllara Göre Malmquist TFV Endeksi 

Yıllar ED TEKND SED ÖED TFVD 
2012 0,975 1,093 1,008 0,967 1,066 
2013 0,989 1,059 0,992 0,998 1,048 
2014 0,998 0,986 0,983 1,015 0,984 
2015 1,031 0,959 1,016 1,015 0,988 

2016 0,992 1,004 0,992 1,000 0,996 

2017 0,916 1,149 0,981 0,933 1,052 

Ortalama 0,983 1,040 0,995 0,988 1,022 
 

Ortalamalar açısından değerlendirildiğinde, teknolojik etkinlikte ve TFV indeksinde 
ilerleme gözlenmektedir. Yıllar itibariyle incelendiğinde ise, 2015 yılında bir önceki yıla göre 
etkinlikte değişimin pozitif olduğu, bu durumun 2014 yılının bankacılık sektörü için diğer 
yıllara nispeten kötü bir yıl olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Teknolojik etkinlikte 
değişim 2014 ve 2015 yıllarında olumsuz yönde; 2012, 2013, 2016 ve 2017 yıllarında olumlu 
yönde gerçekleşmiştir. TFV 2012 ve 2013 yıllarında olumlu yönde, sonraki yıllarda ise 
olumsuz yönde bir değişim sergilemiş, 2017 yılında ise yeniden olumlu yönde bir değişim 
izlemiştir. 

 
Tablo 12 yıllar itibariyle Malmquist TFV ve bileşenleri için 1’den küçük (<1), 1’e eşit (=1) 

ve 1’den büyük (>1) olma durumuna göre gözlenen banka sayılarını grup bazında 
göstermektedir. 
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Tablo 12. Yıllara ve Banka Gruplarına Göre Malmquist TFV ve Bileşenleri İçin Gözlenen  
                  Banka Sayıları 
 

Yıllar Banka ED TEKND SED ÖED TFVD 
<1 =1 >1 <1 =1 >1 <1 =1 >1 <1 =1 >1 <1 =1 >1 

2012 

Kamu 3 0 0 0 0 3 0 2 1 3 0 0 0 0 3 
Özel 4 1 2 1 0 6 0 4 3 5 1 1 1 0 6 
Yabancı 3 6 1 0 0 10 2 7 1 4 6 0 1 0 9 
Toplam 10 7 3 1 0 19 2 13 5 12 7 1 2 0 18 

2013 

Kamu 1 0 2 0 0 3 2 1 0 1 0 2 1 0 2 
Özel 4 1 2 1 0 6 2 4 1 3 1 3 1 0 6 
Yabancı 2 5 3 2 0 8 1 7 2 4 5 1 2 0 8 
Toplam 7 6 7 3 0 17 5 12 3 8 6 6 4 0 16 

2014 

Kamu 3 0 0 1 0 2 2 1 0 3 0 0 3 0 0 
Özel 4 1 2 5 0 2 3 2 2 1 1 5 4 0 3 
Yabancı 3 5 2 5 0 5 1 9 0 2 5 3 3 0 7 
Toplam 10 6 4 11 0 9 6 12 2 6 6 8 10 0 10 

2015 

Kamu 3 0 0 3 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 3 
Özel 2 1 4 6 0 1 2 2 3 2 1 4 3 0 4 
Yabancı 2 5 3 8 0 2 1 8 1 2 5 3 8 0 2 
Toplam 7 6 7 17 0 3 4 11 5 5 6 9 11 0 9 

2016 

Kamu 0 0 3 1 0 2 0 1 2 0 0 3 0 0 3 
Özel 4 0 3 3 0 4 2 2 3 4 1 2 3 0 4 
Yabancı 1 6 3 7 0 3 1 7 2 1 6 3 6 0 4 
Toplam 5 6 9 11 0 9 3 10 7 5 7 8 9 0 11 

2017 Kamu 3 0 0 0 0 3 1 1 1 3 0 0 0 0 3 
Özel 6 0 1 0 0 7 4 2 1 5 0 2 2 0 5 
Yabancı 3 6 1 1 0 9 2 7 1 3 6 1 3 0 7 
Toplam 12 6 2 1 0 19 7 10 3 11 6 3 5 0 15 

 
TFVD sütunu incelendiğinde, 2012-2015 arasında verimliliği artan banka sayısında 

giderek ciddi bir azalma olduğu, 2016 ve 2017’de ise bir miktar toparlanma olduğu 
gözlenmektedir. Toplam faktör verimlilik artışında teknolojik etkinlik ve ölçek etkinliğinin 
önemli bir etkisi olduğunu söylenebilir. Bulgularda yıl bazında tüm banka gruplarında 
teknolojik etkinlik değişimi olumsuz yönde gerçekleşmiştir. 2012’de teknolojik etkinlikte 
değişimi olumlu yönde olan banka sayısı 19 iken, 2015’de 3'e kadar düşmüş, 2016’da 9, 
2017’de ise 19 olarak gerçekleşmiştir. Ölçek etkinliğinde değişim yıllar itibariyle genel olarak 
olumlu yönde seyretmiş ancak 2017’de ciddi olarak düşmüştür. 

 
6. Sonuç 

 
Bu çalışmada Türkiye'de faaliyet gösteren mevduat bankaları mülkiyet yapısı açısından 

gruplandırılarak 2012-2017 arasında etkinlikleri VZA yöntemiyle analiz edilmiştir. Analizde 
girdiye yönelik BCC modeli kullanılmıştır. Ayrıca çalışmada 2017’de etkin bulunmayan 
bankaların etkin duruma geçebilmeleri için iyileştirme önerilerine de yer verilmiştir. 

 
Çalışmanın bulguları değerlendirildiğinde, Türk bankacılık sektöründe etkin banka 

sayısının çalışma dönemi itibariyle azalma trendi gösterdiği, 2016’da bir miktar toparlanma 
yaşandığı ancak 2017’de yeniden düşüşe geçtiği tespit edilmiştir. Bankalar, mülkiyet 
yapılarına göre sınıflandırıldıklarında bu azalış trendinin büyük ölçüde kamu ve özel 
sermayeli bankalardan kaynaklandığı, yabancı sermayeli bankaların ise çalışma döneminde 
grup olarak etkinlik durumlarını genel olarak korudukları saptanmıştır. Finansal sektörde 
artan rekabetin kar marjlarını azaltması, özellikle alınan ücret ve komisyonlar konusunda 
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mahkemelerin tüketiciler lehine karar vermesi, makroekonomik göstergelerdeki bozulmalar 
(büyümenin yavaşlaması, işsizliğin artması, enflasyonun artması, takibe düşen kredilerin 
artması, tasarruf ve yatırımlardaki azalma vs.) ve jeopolitik ve sistematik risklerin her geçen 
gün artması, sektörün azalan etkinlik yüzdesini açıklamakta ilk akla gelen faktörlerdir. 

 
Çalışmada bankaların BIST'te işlem görüp görmeme ve aktif büyüklükleri açısından 

büyük, orta ve küçük ölçekli olma durumlarının etkinlik açısından belirleyici bir faktör olmadığı 
gözlenmiştir. Etkinlikte belirleyici faktör olarak gözlenen mülkiyet yapısının, etkinlik üzerinde 
nasıl bir etkisinin olduğunun tespit edilebilmesi için sonraki çalışmalarda sermaye yeterliliği, 
aktif kalitesi, yönetim kalitesi, karlılık, likidite ve piyasa riskine duyarlılık gibi bileşenler 
açısından yabancı sermayeli bankaların kamu ve özel sermayeli bankalara üstünlüklerinin 
araştırılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 
Toplam faktör verimlilikleri incelendiğinde, toplam faktör verimlilik artışında teknolojik 

etkinlik ve ölçek etkinliğinin önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir. Teknolojik etkinlik 
değişimi 2012-2015 döneminde olumlu yönde gerçekleşen banka sayısında hızlı bir düşüş 
yaşandığı, 2016’da bir miktar ilerleme kaydedildiği, 2017’de ise ciddi bir artış olduğu tespit 
edilmiştir. Buradan hareketle, bankaların verimliliklerini arttırabilmeleri için teknolojik 
yatırımlara yönelmeleri gerektiği görülmektedir. 
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Sürdürülebilirlik Endeksi Kapsamına Alınmanın 
Hisse Senedi Değerine Etkisi: 

BIST Uygulaması*

Öğr. Gör. Dr. Çağdaş Gündüz**

Öz

Bu çalışmanın amacı BİST firmalarının BİST Sürdürülebilirlik Endeksi oluşturulduktan sonra bu 
endekse dâhil edilmesiyle hisse senedi değerlerinde bir değişim yaşanıp yaşanmadığını incelemektir.
Çalışma kapsamında endekste işlem gören 42 firmanın 2014-2016 yılları arası finansal verileri 
kullanılmıştır. Analizler yatay kesit verilerini ve zaman serisi verilerini içermekte olduğundan çalışmada 
panel veri analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırma bulguları, sürdürülebilirlik endeksine dâhil olmanın 
firmaların hisse senedi değerleri üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığını ortaya koymuştur.
Ayrıca, elde edilen sonuçlar ekonomik fayda açısından endeksin firmalara henüz beklenen katkıyı 
sağlayamadığını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: BİST Sürdürülebilirlik Endeksi, Sürdürülebilirlik, Hisse Senedi Değeri, Panel Veri 
Analizi. 
JEL Sınıflandırması: C33, G32, Q56. 

Impact of Sustainability Index on Stock Value: BIST Application 

Abstract 

The goal of this study is to examine whether there has been a change in stock values of BIST 
firms after the inclusion in BIST Sustainability Index. Within the scope of the study, financial data 
belonging to 42 firms listed in the sustainability stock indice were used years between 2014-2016. 
Since analyzes include both cross sectional data and time series data, panel data techniques was
used in the study. Research findings show that inclusion in the sustainability stock indice has no effect 
on stock values of firms. Besides, the results performed that the sustainability stock indice could not 
have provided economic benefits for firms yet. 

Keywords: BIST Sustainability Indice, Sustainability, Stock Value, Panel Data Analysis. 
JEL Classification: C33, G32, Q56. 

1. Giriş
Kâr maksimizasyonu koşulunu sağlamanın günümüz işletmeleri açısından rekabet 

edebilmek için tek başına yeterli olmaktan çıktığı bilinmektedir. Artık işletmeler toplumsal bir 
misyon çerçevesinde hareket ederek sosyal paydaş grubuna karşı sorumluluklarını yerine 
getirmeye daha fazla çaba göstermektedir. Bunun sonucunda da işletmelerin müşterilerinin 
yanı sıra çevre, toplum ve gelecek kuşaklar için de değer yaratmayı hedefleyen kurumsal 
yapılara dönüştüğü gözlenmektedir. Şirketlerde sosyal sorumluluk bilincinin hızla gelişmesine 
neden olan bu durum sürdürülebilirlik adı altında yenilikçi bir anlayışın doğmasına ortam 
hazırlamaktadır.    

* Bu çalışma, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırlanan “Sürdürülebilirlik 
Endeksinin Firmaların Hisse Senedi Değerine ve Kârlılığına Etkisinin İncelenmesi: BİST 100 
Endeksindeki Firmalar Üzerine Bir Araştırma” başlıklı doktora tezini temel almaktadır.
** Adnan Menderes Üniversitesi, Söke MYO, Öğretim Görevlisi.
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Sürdürülebilirlik kavramının uluslararası yardım kuruluşları, politikacılar, turizmciler, 
yerel yöneticiler, iş adamları ya da ekonomistler tarafından gerçekleştirilen konferanslarda, 
bilim insanları tarafından yazılan makalelerde ya da radyo ve televizyon programları gibi 
farklı platformlarda son dönemde sıkça kullanıldığına tanık olunmaktadır. 1987 yılında Dünya 
Çevre ve Kalkınma Komisyonu (WCED) tarafından kamuoyu ile paylaşılan Brundtland 
Raporu ile birlikte kavramın giderek önem kazandığı kabul edilmektedir. Raporda ekonomik 
ve sosyal kalkınmanın hedeflerinin tüm ülkelerde sürdürülebilirlik çerçevesinde açıklanması 
gerektiğine değinilmektedir (WCED, 1987, s. 54). Aslında raporda, sürdürülebilirlik ve 
sürdürülebilir kalkınma kavramlarının her ikisinin de çevre, ekonomi ve sosyal adalet ile olan 
bağlılığına değinilerek, zaman zaman birbirlerinin yerine kullanıldığı görülmektedir. Çevre ile 
ekonomik kalkınma arasındaki ilişki tesis edilirken sürdürülebilirliğe önem vermek gerektiği 
ayrıca belirtilmektedir. Çok tartışılan bir konu olması sebebiyle sürdürülebilirlik kavramıyla 
ilgili olarak literatürde farklı tanımlarla karşılaşılmaktadır. 

Pearce, Turner ve Bateman (1990) sürdürülebilirliği, ekonomik kalkınmanın sağladığı 
faydaları maksimum düzeye çıkarmak şeklinde tanımlamışlardır. Ayrıca, bu fayda 
maksimizasyonunu sağlarken zaman içinde doğal kaynakların hizmet ve kalitesini korumanın 
da gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Doğal kaynak kalitesinin korunmasının yanında insan 
hayatı kalitesinin de korunması ve geliştirilmesini dikkate alan Dünya Doğa ve Doğal 
Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) ise sürdürülebilirlik kavramını insan hayatı kalitesinin dünya 
ekosistemi mevcut taşıma kapasitesi içinde yaşarken iyileştirilmesi olarak tanımlamaktadır 
(IUCN, 1991, s.10). 

Daha geniş bir ifadeyle belirtmek gerekirse, sürdürülebilirlik bugün alınan önlemlerin 
gelecekteki seçenekler üzerinde yarattığı etki ile açıklanabilmektedir. Örneğin, doğadan elde 
edilen kömür, altın, petrol vb. ham maddelerin sınırlı miktarda olması göz önünde 
bulundurulduğunda bu kaynakların bilinçsiz kullanımı sonucunda gelecekteki kullanımı 
açısından birtakım sıkıntılar yaşanacağı düşünülmektedir. Gelecekte mevcut kaynakların 
tükenmesi durumunda ise bu kaynakların alternatiflerine ihtiyaç duyulması söz konusu 
olacaktır (Crowther, 2012, s.49).  Bir başka ifadeyle, sürdürülebilirlik ekosistemin kapasitesi 
ile kaynak tüketimi arasındaki dengeyi göstermektedir. Dolayısıyla, sürdürülebilirliği kaynak 
tüketiminin bu dengeyi aşmayacak ölçüde ve gelecek nesillerin çevre kapasitesini 
azaltmadan ekonomik taleplerinin karşılanabilmesi şeklinde tanımlamak da mümkün 
olmaktadır (Hawken, 1993, s. 139). Benzer bir ifadeyle, sürdürülebilirlik, toplumun yenileme 
potansiyelinden daha fazla kaynağı kullanmaması gerektiğini ifade etmektedir (Aras ve 
Crowther, 2009,  s. 280). Burada amaç, tüm kaynakların dengeli bir şekilde kullanılarak 
toplumda bu anlayışa yönelik bir vizyon yaratılması ve benimsetilmesi yoluyla katılımcı bir 
süreç oluşturmaktır (Viederman, 1994,s.17).   

Anlaşıldığı üzere, sürdürülebilirlik genel hatları itibariyle sosyal eşitlik, çevre koruma ve 
ekonomik kalkınma konularıyla ilgili bir kavram olarak açıklanmaktadır. Şirketler açısından 
değerlendirildiğinde ise şirket kültürü ile birtakım finansal, çevresel, sosyal, etik unsurların 
uyumlaştırılmasını betimlemektedir. Dolayısıyla, artık şirketler stratejilerini küresel rekabete 
direnebilmek açısından büyük öneme sahip olan sürdürülebilirlik uygulamaları çevresinde 
geliştirmektedir. Hatta sivil toplum kuruluşları, hükümetler, medya organları gibi kurumsal 
yapılar, şirketlere sürdürülebilir stratejiler geliştirmek konusunda baskı uygulamaya 
çalışmaktadır (Garriga ve Mele, 2004,s. 59; Humphrey, Lee ve Shen, 2012). Yani, 
şirketlerden sürdürülebilir stratejiler vasıtasıyla toplumsal faydaya yönelik projeler ile öne 
çıkmaları beklenmektedir (Aras ve Crowther, 2008;s.435).  Bu yüzden sürdürülebilir 
stratejilerin şirket kültürüne ve sosyal paydaşlarla ilişkilere adapte edilmesi artık önemli bir 
hâl almaktadır (Porter ve Kramer, 2006: 80). Bu noktada kurumsal sürdürülebilirlik kavramı 
karşımıza çıkmakta ve işletmelerin sosyal paydaşları ile olan her türlü etkileşiminin işletme 
faaliyetlerine dâhil edilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Böylece, paydaşlar açısından sosyal 
sorumluluk çerçevesinde gereken ilginin oluşturulması sağlanmaktadır (Marrewijk, 2003, s. 
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102). Kurumsal sürdürülebilirlik, Sancar’a (2013, s.1) göre ise kurumsal sosyal sorumluluktan 
doğarak uzun vadede şirket değerine katkı sunan bir yaklaşım şeklinde tanımlanmaktadır. 

Kısacası sürdürülebilirlik, kaynakları tüketirken gelecek nesillerin hakkını gasp etmeden 
tasarruflu kullanmak, çevresel ve toplumsal sağlığa ve yaşama uygun iş modelleri uygulamak 
ile ilgili bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik sistemin en önemli unsurlarından 
olan şirketlerin ise bu süreçte çevre, toplum ve ekonomi dostu yaklaşımlara yönelmeleri 
gerekmektedir. İş dünyası açısından sürdürülebilirlik çevresel, sosyal, etik, finansal konuların 
şirket kültürü ile uyumlaştırılarak sürdürülebilir bir felsefe içerisinde kurumsal düzeyde ele 
alınmasını gerektirmektedir. 

Sürdürülebilirlik konusundaki bakış açısının gelişimi şüphesiz finansal sistemi 
etkilemektedir. Finansal sistemin önemli parçalarından menkul kıymet borsaları da değişime 
ayak uydurarak yatırımcılarına yönelik birtakım yenilikler yaratmaya çaba sarf etmektedir. 
İşte bu noktada sürdürülebilirlik endeksleri şeffaflığı artırmak, bilgi asimetrisini azaltmak ve 
işletmelerin çevresel, sosyal, ekonomik performanslarını sistematik bir şekilde 
değerlendirmek suretiyle çevreye ve sosyal konulara duyarlı kesimleri yatırım yapmaya 
teşvik eden, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği destekleyen bir yenilik olarak dikkat 
çekmekte ve birçok dünya borsası tarafından hizmete sunulmaktadır. Dow Jones 
Sustainability Indexes (global), FTSE4Good UK Index (İngiltere), Domini 400 Social Index 
(ABD), Morningstar Socially Responsible Investment Index (Japonya), Johannesburg Stock 
Exchange (Güney Afrika), Bovespa Corporate Sustainability Index (Brezilya), Shanghai 
Stock Exchange (SSE) Social Responsibility Index (Çin), Global Challenges Index 
(Almanya), DAXglobal® Sarasin Sustainability Switzerland Index (İsviçre) bu endekslere 
örnek gösterilmektedir. İlgili endeksler genel olarak, sermaye piyasalarının performansını 
daha etkin kılmak, piyasaları derinleştirmek ve genel ekonomik trendlerin ölçümü de dâhil 
olmak üzere belirli bir dönemde, belirli piyasalardaki hisse senedi fiyatlarının davranışlarını 
temsil eden bir gösterge olarak kullanılmaktadır (Santis, Albuquerque ve Lizarelli, 2016, 
s.736). 

Sürdürülebilirlik endeksleri, işletmelerin çevresel, sosyal, ekonomik performanslarını 
sistematik, şeffaf ve eksiksiz bir şekilde değerlendirmeye yarayan ölçü olarak 
tanımlanmaktadır (Searchy ve Elkhawas, 2012, s. 81). 

Sürdürülebilirlik endeksleri kapsamındaki şirketleri değerlendirmek için genel anlamda 
çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim gibi kriterler kullanılmaktadır. Söz konusu kriterler, 
endekslerin temel aldığı sürdürülebilirlik konularını daha detaylı bir şekilde açıklayan birtakım 
alt değerlendirme ölçütlerine ayrılmaktadır. Örneğin potansiyel değerlendirme ölçütleri, katı 
atık yönetimi, su kaynaklarının yönetimi ve enerji verimliliği gibi konuları içermektedir (Cunha 
ve Samanez, 2013, s. 22). Sera gazı emisyonu verilerinin izlenmesi ve raporlanması, 
işyerindeki yaralanmalardan dolayı uğranan kayıp zaman, cinsiyet eşitsizliği, çalışan devir 
hızındaki artış ya da azalışların izlenmesi, yeşil bina anlayışının desteklenmesi gibi 
uygulamalar Dünya Borsalar Federasyonu çatısı altında faaliyet gösteren Sürdürülebilirlik 
Çalışma Grubu’nun (WFE SWG) belirttiği ölçütler arasında sayılmaktadır (WFE SWG, 2015, 
s. 5). Kısacası bu ölçütler endekslerin dayandığı sosyal sorumluluk konularını 
tanımlamaktadır. Bu değerlendirme kriterleri de bir şirketin performansını nicel hale getiren 
ve endekste yer alıp almayacağını belirten göstergelere bölünmektedir (Santis vd., 2016, s. 
736). 

Yatırımcısına yönelik sürdürülebilirlik endeksi hizmeti sunan borsalardan biri olarak 
Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) de dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’de faaliyet gösteren 
firmaların sürdürülebilirlik uygulamalarına ait bilgileri yatırımcılara iletmek amacıyla BİST 
bünyesinde bir endeks oluşturulmuştur. Kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst 
düzeyde olan borsaya kote şirketlerin yer aldığı bir endeks oluşturulmasındaki temel amaç 
şirketler arasında sürdürülebilirlik anlayışının ve uygulamalarının artırılması şeklinde 
karşımıza çıkmaktadır. Bununla beraber, endeks sayesinde yatırımcılar sürdürülebilirlik ve 
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kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini benimseyen şirketlere yatırım yapma imkânına 
erişmektedir. Borsanın yatırımcısına sunduğu bu araç, yani BİST Sürdürülebilirlik Endeksi, 
yatırımcılar için kurumsal sürdürülebilirlik konusunda üst düzey bir performans sergileyen 
Türk şirketlerinin yer alacağı platform sağlamayı amaçlamaktadır (BİST, 2013-2017). 

Bu amaçla, BİST ile bağımsız bir araştırma kuruluşu arasında şirketlerin 
sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik performanslarını baz alan BİST Sürdürülebilirlik 
Endeksinin hesaplanması için bir işbirliği yapılmıştır. Buna göre bağımsız kuruluş, 
uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerini baz alarak BİST şirketlerini periyodik ve detaylı bir 
şekilde değerlemeye tabi tutmaktadır. Şirketlere değerleme yapabilmek için çevre, 
biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, yönetim kurulunun yapısı, rüşvetle mücadele, insan hakları, 
tedarik zinciri, sağlık ve güvenlik gibi boyutlarla ilgili sürdürülebilirlik göstergeleri 
belirlenmektedir (EIRIS, 2015). Söz konusu değerlemelerde ise yalnızca şirketlerin kamuya 
açık bilgilerinden yararlanılmaktadır.  

BİST sürdürülebilirlik endeksinin hesaplanmaya başlanmasıyla birlikte endeksin, 
endekse dâhil olan firmalar açısından kurumsal şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmak, 
sürdürülebilirlik konularına duyarlı yatırımcıların bu alanlara yatırım yapmasını teşvik ederek 
firmalara sermaye çekmek suretiyle kamuoyu nezdinde olumlu imaj etkisi yaratacağı 
düşünülmektedir. 

Bu çalışmada borsada işlem gören firmaların BİST Sürdürülebilirlik Endeksi 
oluşturulduktan sonra bu endekse dâhil edilmesiyle hisse senedi değerlerinde bir değişim 
yaşanıp yaşanmadığının analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında endeks 
yayın tarihinden itibaren BİST 100 endeksinde dört çeyrekte de işlem gören firmalar 
bulunmaktadır. İhtiyaç duyulan bilgiler geniş bir literatür taraması ve endekse alınan 
firmaların hisse senedi değerlerinde meydana gelen değişimin panel veri tekniği ile 
değerlendirilmesi neticesinde elde edilmiştir. Çalışmanın giriş bölümünü konuya yönelik 
literatür taraması izlemektedir. Üçüncü bölümde çalışmada izlenen yönteme, dördüncü 
bölümde ise araştırmanın amacı doğrultusunda panel veri analizi yapılarak elde edilen 
bulgulara ve sonuçlara yer verilmiştir. Son bölümde ise araştırma bulgularının yorumuna ve 
sonuçların değerlendirilmesine yer verilmiştir. 

2. Literatür Taraması 
Sürdürülebilirlik uygulamalarının firmaların finansal performansı üzerindeki etkisine 

yönelik çalışmalara literatürde sıkça rastlanılmaktadır. Ancak, sürdürülebilirlik endeksi 
kapsamına alınmanın veya endeks kapsamı dışında bırakılmanın şirketlerin hisse senedi 
değerleri üzerinde bir etki yaratıp yaratmadığına ilişkin araştırmaların özellikle 2000’li 
yıllardan sonra yapıldığı görülmektedir.  

Sürdürülebilirlik uygulamaları bir firmanın müşteriler tarafından daha fazla ilgi ve itibar 
görmesini sağlayarak bu firmanın müşteri tabanının ve iş hacminin genişletilmesine yardımcı 
olabilmektedir. Artan müşteri potansiyeli ve iş hacmi de firmanın gelirini ve kârlılığını olumlu 
yönde etkileyebilmektedir. Bu da kârlı bir hisse senedi haline getirerek söz konusu firmanın 
pay senetlerinin fiyatını yükseltebilmektedir. İklim değişikliği, etik, çalışan hakları, yenilenebilir 
enerji kullanımı, emisyon salınımları gibi çevresel ve sosyal sorunlara özel bir duyarlılık 
gösteren bireysel ve kurumsal yatırımcılar sürdürülebilirlik uygulamalarını dolaylı şekilde 
desteklemek ya da ödüllendirmek amacıyla bu konuda iyi performans gösteren firmaların 
hisse senetlerini tercih ederek hisse fiyatlarını artırabilmektedirler. Dolayısıyla da bir firmanın 
sürdürülebilirlik uygulamalarına yaklaşımı o firmanın finansal performansı ve hisse senedi 
fiyatları üzerinde etkili olabilmektedir.  

Sürdürülebilirlik uygulamalarının finansal performans ve hisse senedi fiyatları 
üzerindeki etkisi farklı araştırmacılar tarafından kısa ve uzun dönemli analizler çerçevesinde 
incelenmiştir. Cochran ve Wood (1984), Hart ve Ahuja (1996), Russo ve Fouts (1997), 
Waddock ve Graves (1997), Ruf vd. (2001) yaptıkları çalışmalarda bu etkileşimin pozitif 
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yönlü olduğunu, Schröder (2004), Lopez, Garcia ve Rodriguez (2007) ise negatif yönlü 
olduğunu vurgulamışlardır. Hamilton ve Statman (1993), McWilliams ve Siegel (2000),  Van 
de Velde, Vermeir ve Corten (2005) ise sürdürülebilirlik performansı ve finansal performansın 
birbirleri üzerinde önemli derecede etki yaratmadığı sonucuna ulaşmışlardır.  

Esasen finansal performans ve piyasa değeri gibi iç içe geçmiş ve ayrılması güç iki 
mekanizmayı daha yalın bir şekilde ortaya koymak amacıyla bu kısımda literatürdeki 
çalışmaların bir kısmı endekse alınma ya da endeksten çıkarılma olayının doğrudan 
şirketlerin finansal performansı üzerindeki etkilerini değerlendiren çalışmalar ile şirketlerin 
piyasa değeri üzerindeki etkilerini ölçen çalışmalar şeklinde ayrı ayrı gruplandırılarak 
sunulmaktadır. Sürdürülebilirlik endeksine alınma ya da endeksten çıkarılma olayının 
şirketlerin piyasa değeri üzerindeki etkisini ölçen çalışmalardan Curran ve Moran (2007), 
Londra Borsası’nda işlem gören FTSE4Good UK Endeksi kapsamına alınmayı ve kapsam 
dışı bırakılmayı sürdürülebilirlik performansı göstergesi olarak kullanmışlardır. Araştırmacılar 
endekse alınmaya ve endeksten çıkarılmaya yönelik duyurular ile hisse senedi fiyatları 
arasındaki ilişkiyi incelemek için olay etüdü yöntemini kullanmışlardır. Sonuçlar,  endekse 
alınma ve endeksten çıkarılmayla ilgili olumlu ve olumsuz duyuruların hisse senedi fiyatları 
üzerinde önemsiz etkiler yarattığını göstermiştir. 

Lo ve Sheu (2007), kurumsal sürdürülebilirliğin şirketlerin piyasa değeri üzerindeki 
etkisini 1999-2002 yıllarını kapsayan kısa bir dönem için incelemiştir. Örneklem hacmi 1999-
2002 dönemlerinde Dow Jones GIobal Index’e giren şirketlerin yaklaşık olarak yüzde 
60’ından fazlasını kapsamaktadır. Toplamda 349 şirketi örnekleme dâhil etmiştir. Firmanın 
piyasa değerinin toplam aktiflerine oranını ifade eden Tobin’s Q değerini firma değeri için 
gösterge olarak ele almış ve kurumsal sürdürülebilirlik ile piyasa değeri arasında belirgin bir 
pozitif ilişki açığa çıkarmıştır. Dahası, sürdürülebilirliğe değer veren firmaların finansal 
piyasalarda daha yüksek değerler biçilmek suretiyle yatırımcılar tarafından ödüllendirildiğini 
belirtmiştir. 

Consolandi, Jaiswal-Dale, Poggiani ve Vercelli (2009) tarafından yapılan ve 2002-2006 
dönemini kapsayan çalışmada, Dow Jones Sürdürülebilirlik Stoxx Endeksi’nde (DJSSI) yer 
alan Avrupa şirketlerinin endekse alınma ve endeksten çıkarılmasının neticesinde ilgili 
şirketlerin hisse değerine karşı piyasa tepkisinin ne olduğunu analiz etmek için olay etüdü 
yöntemiyle analizler gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, sürdürülebilirlik performansının, mali 
performans açısından önemli bir ölçüt olduğunu düşündürmektedir. 

Rossi (2009), 2005-2007 dönemini kapsayan analizinde BM ve FBOVESPA Kurumsal 
Sürdürülebilirlik Endeksi (ISE) üzerinden hareket ederek sürdürülebilirliğin şirket değeri 
üzerindeki etkisini ele almıştır. Şirketlerin Tobin’s Q değerlerini piyasa değeri için bir gösterge 
olarak kullanarak kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarının firma değerini artırdığı sonucuna 
ulaşmıştır. Benzer bir şekilde, Ameer ve Othman (2012)  ve N. Burhan ve Rahmanti (2012) 
de kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarına destek vermenin firmaların hisse değeri 
üzerinde olumlu etkiler yarattığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Cheung (2011), 2002-2008 yılları aralığında Dow Jones Sustainability Index’de (DJSI) 
işlem gören Amerikan şirketlerini inceleyerek, endekse alınmanın veya endeksten 
çıkarılmanın firmalar üzerindeki etkilerini analiz etmiştir. Cheung, söz konusu etkileri hisse 
senedi getirisi, risk ve likidite açısından değerlendirerek endeks kapsamına alınmaya yönelik 
duyuruların tek başlarına hisse senedi getirisi ve riski üzerinde anlamlı bir etki yaratmadığını 
belirtmiştir. 

Cheung’e (2011) göre, endekse alınmanın ve endeksten çıkarılmanın firma değeri 
üzerindeki pozitif (negatif), kalıcı (geçici) fiyat etkilerine ilişkin güçlü ampirik kanıtlara 
literatürde rastlanmaktadır. Önemli fiyat etkilerini açıklamak için Shleifer (1986) tarafından 
aşağı doğru eğimli talep eğrisi hipotezi, Harris ve Eitan (1986) tarafından fiyat baskısı 
hipotezi, Merton (1987) tarafından bilgi maliyeti hipotezi, Jain (1987), Dhillon ve Johnson 
(1991), Denis, McConnell, Ovtchinnikov ve Yun (2003) tarafından işaret hipotezi ve Beneish 
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ve Whaley (2002), Hegde ve McDermott (2003) tarafından likidite hipotezi ortaya konmuştur 
(Cheung, 2011,s. 147). Bu hipotezlerden ilk ikisi, endekse alınma ve endeksten çıkarılma 
olaylarının bilgi içermediğini ve bu yüzden de hisse değerini etkileyemeyeceğini, geri kalan 
üçü ise söz konusu olayın bilgi taşıdığını ve menkul kıymetlerin değerini etkilediğini 
varsaymaktadır. Önemli fiyat etkileri, bilgiye dayalı olmayan portföy dağılımından 
kaynaklanan talep değişikliklerinden meydana gelmektedir. İlk hipotez, talep artışının kalıcı 
olduğunu dolayısıyla bu şekilde uyarılan fiyat ve hacim etkilerinin de kalıcı olduğunu 
belirtmektedir. Fiyat baskısı hipotezi ilkinin aksine talepteki artışla beraber fiyat ve hacim 
etkisinin de geçici olduğunu varsaymaktadır. Geri kalan üç hipotezden bilgi maliyeti hipotezi, 
endekse alınmanın bilgi arama maliyetlerini düşürebileceğini ileri sürmektedir. Çünkü 
endekse alınma, yatırımcılara daha fazla bilgi sunması ve bilgi asimetrisi problemlerini 
azaltması nedeniyle yatırımcıların bilincini artırarak maliyet azalışına katkı sunabilmektedir. 
Sonuç olarak, yatırımcıların farkındalığı asimetrik fiyat tepkilerinin varlığına katkıda 
bulunmaktadır. Bu da endekse eklenen şirketlerin hisse senedi fiyatlarında kalıcı bir 
değişikliğin beklendiği ancak endeksten çıkarılan firmalar için kalıcı bir düşüş beklenmediği 
durumlarda mümkün olabilmektedir (Chen, Noronha ve Singal, 2004: 1916). İşaret hipotezi, 
endekse dâhil olma yahut endeksten çıkma şeklindeki olayların, hisselerin gelecekteki değeri 
ile ilgili olarak yatırımcılar tarafından bir uyarı gibi yorumlandığını iddia etmektedir çünkü 
endeksteki şirkete ait özel bilgilerin bu yolla açığa çıkabileceğini ifade etmektedir. Diğer 
koşullar sabitken, menkul kıymetin gelecek değerinde beklenen bir artış, menkul kıymet 
fiyatında da bir artışa neden olmaktadır. Likidite hipotezine göre, endekse dâhil olma, hisse 
senedinin piyasadaki likiditesini arttırarak hisse senedi volatilitesini azaltmaktadır. Yani, 
önemli fiyat etkilerinin, likidite riskindeki değişmelerin neden olduğu iskonto oranındaki 
değişikliklerden kaynaklandığını iddia etmektedir (Cheung, 2011, s. 147). 

Ortas ve Moneva (2011), kısa vadede sürdürülebilirlik endeksi kapsamına dâhil edilme 
ya da kapsam dışı bırakılma açısından önemli bir piyasa tepkisinin olmadığını 
vurgulamışlardır. Robinson, Kleffner ve Bertels (2011), DJSI World’e dâhil edilmenin veya 
çıkarılmanın Kuzey Amerika şirketleri üzerindeki kısa ve orta vadeli etkilerini 2003 ile 2007 
yılları arasını kapsayan dönemde 318 firma üzerinden incelemişlerdir. DJSI World'e eklenen 
Kuzey Amerika ve Kanada şirketlerinin hisse fiyatlarında artışlar yaşandığını tespit 
etmişlerdir. Ayrıca, endeksten çıktıktan sonraki ilk on gün içinde hisse fiyatlarının geçici 
olarak düştüğü araştırma sonuçlarında belirtilmiştir. 

Cheung ve Roca (2013), Asya Pasifik piyasalarında işlem gören şirketlerin 2002-2010 
döneminde Dow Jones Sürdürülebilirlik Dünya Endeksi’ne (DJSWI) alındığında ya da 
endeksten çıkarıldığında, bu durumun ilgili şirket hisse senetlerinin getirileri, riskleri ve 
likiditesi üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Olay etüdü metodolojisi kullanarak geliştirdikleri iki 
yeni hipotezi test ettikleri çalışmalarında, hem endekse alınma hem de endeksten çıkarılma 
durumlarında hisse getirilerinde belirgin bir düşüş, işlem hacminde ise bir artış 
gözlemlemişlerdir. Bunun yanında, sistematik riskte bir değişiklik yaşanmadığını belirterek 
şirkete özgü risklerde artış olduğunu belirtmişlerdir. 

Orsato, Garcia, Da-Silva, Simonetti ve Monzoni (2015, s.166), sürdürülebilirlik 
endekslerine alınma veya endeksten çıkarılma ile şirketlerin piyasa değeri arasındaki ilişkiyi 
araştıran bazı çalışmaları analiz etmiştir. İnceledikleri çalışmaların çoğunda (Dias, 2007; 
Bogea, Campos ve Camino, 2008; Machado ve Machado, 2008; Luz, Silva ve Coelho, 2008; 
Guimaraes, 2010; Nunes, 2010; Gonçalves, 2010; Tavares, 2011) şirketlerin piyasa değeri 
ile kurumsal sürdürülebilirlik arasında bir korelasyon bulunamamıştır. Korelasyon 
bulunamayan bu çalışmaları olarak belirtilmiştir. Analiz edilen çalışmalar hakkında genel 
olarak, bir şirketin kurumsal sürdürülebilirlik endeksine katılımı ile paylarının değeri arasında 
istatistiksel olarak önemli bir ilişki bulunmadığı sonucunun çıktığı söylenebilmektedir.  

Endekse alınma ya da endeksten çıkarılma olayının şirketlerin finansal performansı 
üzerinde etkisi olup olmadığı Becchetti, Giacomo ve Pinnacchio (2008) tarafından 
araştırılmıştır. Domino Social Index’e (DSI) dâhil edilmenin, kurumsal performansı etkileyip 
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etkilemediği 13 yıllık bir süre zarfında yaklaşık 1000 firma üzerinden yürütülen bir inceleme 
ile analiz edilmiştir. Araştırmacılar oluşturdukları modeli test etmek için panel veri analizindeki 
sabit etkiler tahmincisinden yararlanmışlardır. Çalışmada, finansal performansı temsilen 
muhasebe verilerine dayalı göstergelerin kullanılması çevresel veya sosyal faaliyetlerin 
finansal performans üzerindeki etkisini inceleyen diğer birçok çalışmayla (Hart ve Ahuja, 
1996; Waddock ve Graves, 1997; Russo ve Fouts, 1997; McWilliams ve Siegel, 2000; Telle, 
2006; Guenster, Bauer, Derwall ve Koedijk, 2011) uyumlu bulunmaktadır. Bununla birlikte, 
söz konusu çalışmaların çoğunda yalnızca tek boyutlu ve oldukça dar kapsamlı 
sürdürülebilirlik göstergeleri veya yalnızca çevresel boyuta işaret eden daha genel kapsamlı 
göstergeler kullanılmıştır. Sonuç olarak Becchetti vd. (2008), yaptıkları analizlerde çalışan 
başına düşen toplam satışlar üzerinde pozitif, ancak özkaynak kârlılığı üzerinde negatif 
etkiler rapor etmiştir. 

Diğer bir çalışmada Ortas, Moneva ve Salvador (2012), gelişmekte olan piyasalardan 
biri olan Brezilya’da sürdürülebilirlik endeksi ISE’de yer alan şirketlerin finansal performansını 
incelemişlerdir. ISE’de işlem gören şirketlerin, IBOVESPA ve BM&FBOVESPA (Brezilya 
Borsası) Endeksleri'ndeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında daha kötü risk ve getiri 
performansları göstermediğini belirtmişlerdir. 

Patari, Jantunen, Kylaheiko ve Sandström (2012) çalışmalarında DJSI’ye dâhil edilen 
enerji şirketleri ile bu endekslerde yer almayan şirketler arasında istatistiksel olarak önemli 
bir performans farklılığı olup olmadığını tespit etmeye çalışmıştır. Analizlerde veriler normal 
dağılım gösterdiğinde bağımsız örnek t-testi ve veriler normal dağılıma uymadığında ise 
Wilcoxon iki-örneklem testi uygulandığı belirtilmektedir. Sonuç olarak, DJSI’de işlem gören 
enerji şirketlerinin, sektör liderlerinden daha iyi mali performans gösterdikleri belirtilmektedir.  

Ziegler (2012), DJSI World endeksine dâhil olmanın, şirketlerin finansal performansı 
üzerindeki etkisini ampirik olarak incelemiştir. Dow Jones Stoxx 600 Endeksine zamanla 
eklenen Avrupa firmalarının panel verilerine dayanarak ekonometrik bir analiz yapmıştır. 
Sonuç olarak, endekse alınmanın kıta Avrupası ülkelerindeki şirketlerin varlık getirisi 
üzerinde olumlu etkilere yol açtığını ancak Birleşik Krallık ve İrlanda gibi Anglo-Sakson 
Avrupa ülkelerindeki şirketler üzerinde ise önemsiz etkiler yarattığını ortaya koymuştur. 

Kısacası, ilgili literatür incelendiğinde konuya yönelik yapılan araştırmaların farklı ve 
karmaşık sonuçlar verdiği görülmektedir. 

 
3. Veriler ve Yöntem 

Çalışmada, çok sayıda şirkete ait zaman serilerinin analizi gerçekleştirildiğinden 
ekonometrik yöntem olarak yatay kesit ve zaman serisi analizlerini birleştiren panel veri 
analizinin uygulanması tercih edilmiştir. Söz konusu yöntem, belirli bir dönemde bireyler, 
hane halkları, firmalar gibi birimlere ilişkin yatay kesit gözlemlerin bir araya getirilmesi 
şeklinde açıklanmaktadır (Wooldridge, 2015, s. 9).  

Çalışmada kullanılan veriler Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) ve şirketlerin 
web sitelerinde kamuya açıkladıkları bilgilerden elde edilmiştir. Çalışmanın örneklemini, 2014 
ve 2016 yıllarında BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde işlem gören 42 şirket oluşturmaktadır. 
Söz konusu şirketlerin 2013-2016 yılları arasında yayınlanan yıllık faaliyet raporları ile 
bağımsız denetimden geçmiş dönem sonu bilanço ve gelir tabloları üzerinden elde edilen 
veriler dâhilinde analizler gerçekleştirilmiştir. Finansal tablolar KAP internet sitesinden elde 
edilmiş olup, işletmelere ait birtakım finansal bilgiler söz konusu şirketlerin internet 
sitelerinden elde edilmiştir. 2013 yılı dönem sonu mâli verilerinin de kullanılmasının sebebi 
endeksin yayınlandığı 2014 yılında endekse dâhil olan şirketlerin endekse dâhil olmadan 
önceki durumlarını ortaya koymaktır. Sonuç olarak çalışma zaman boyutuna ve yatay kesit 
boyutuna sahip bir panel veri setinden oluşmaktadır. 
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Çalışmada kullanılan değişkenlerin seçiminde, Becchetti vd. (2008), Ziegler ve 
Schröder (2010), Guenster vd. (2011), Ortas ve Moneva (2011), Santis, Albuquerque ve 
Lizarelli (2016) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda kullanılan işletmelerin finansal ve 
sosyal performanslarını yansıtan oranlar dikkate alınmıştır. Modelde bağımlı değişkenler 
olarak Tobin’s Q oranı (TOB) ve piyasa değeri defter değeri oranı (PDDD) kullanılmıştır. 
Diğer taraftan çalışmada açıklayıcı değişken olarak işletmelerin sürdürülebilirlik endeksine 
alındığı yılı gösteren gölge değişken (D), aktif toplamı (AKT), finansal kaldıraç oranı (KAL), 
aktif devir hızı (ADH) ve net satışlardaki  yüzde büyüme (NET) değerleri kullanılmıştır.  

Kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarının finansal performans ve piyasa değeri 
üzerindeki etkisini araştıran literatürdeki birçok çalışmada firma büyüklüğünün açıklayıcı 
değişken olarak araştırma modellerine ilave edildiği görülmektedir. Becchetti vd. (2008), 
Orlitzky (2001), McWilliams ve Siegel (2000) bu çalışmalara örnek olarak 
gösterilebilmektedir. Bu çalışmada, King ve Lenox (2001), Waddock ve Graves (1997) 
tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda da firma büyüklüğü göstergesi olarak kullanılan 
toplam aktifler (TL cinsinden) değişkeni kullanılmıştır. Büyüklüğün, bir firmanın çevresel ve 
sosyal faaliyetleri gibi birtakım sürdürülebilirlik uygulamalarını gerçekleştirme kapasitesinin 
bir göstergesi olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, sürdürülebilirlik uygulamalarının borsada 
işlem gören firmalar gibi büyük firmalar için diğer küçük ölçekli firmalara nazaran daha 
önemsiz maliyetlere yol açtığı düşünülmektedir. Sonuç olarak, bu değişken için pozitif 
parametre tahminleri beklenmektedir. İkinci olarak, Waddock ve Graves (1997), Guenster vd. 
(2011) çalışmalarına uygun bir şekilde finansal kaldıraç oranı da açıklayıcı değişken olarak 
analize dâhil edilmiştir. Oran, toplam borçların bilanço içindeki payını göstermesi bakımından 
yönetimin risk toleransını temsil eden bir gösterge olarak kullanılmaktadır. Daha düşük 
miktarda borca sahip firmaların çevresel ve sosyal faaliyetleri finanse etmek için daha fazla 
esnekliğe sahip olacağına inanılmakta ve böylece bu değişken için negatif parametre 
tahminleri beklenmektedir. Üçüncü olarak, aktif devir hızı oranı kullanılmıştır. Aktif devir hızı 
oranı, varlıkların yıl içinde kaç kez döndürüldüğünü göstermektedir. Ayrıca, firmaya yapılan 
yatırımların etkin kullanılıp kullanılmadığının bir göstergesi olarak da bilinmektedir. Ziegler ve 
Schröder (2010) ile uyumlu olarak oran araştırma modeline dâhil edilmiştir. Düşük oran, 
firmanın likidite derecesinin düşüklüğünün ve daha sağlıksız bir finansal yapıya sahip 
olmanın göstergesi şeklinde yorumlanmaktadır. Yatırımcı duyarlılığına karşı daha fazla 
savunmasız olmaları nedeniyle, bu firmaların, yatırımcılara daha az riskli görünmek, çevresel 
ve sosyal imajlarını iyileştirmek için sürdürülebilir faaliyetleri artırdıkları varsayılmaktadır. Bu 
nedenle, ekonometrik analizde bu değişken için negatif parametre tahminleri beklenmektedir. 
Son olarak, King ve Lenox (2001), Konar ve Cohen (2001) ile uyumlu olarak net satışlardaki 
yüzde  büyüme değişkeni de bir başka açıklayıcı değişken olarak modele dâhil edilmiştir. 
Oran, net satışlarda bir önceki yıla göre meydana gelen yüzde değişimi göstermekte ve ilgili 
şirketin büyüme dinamiklerinin bir ölçüsü olarak yorumlanmaktadır. Bu sebeple, ilgili 
değişken için pozitif parametre tahminleri beklenmektedir. Ayrıca, endekse alınmanın 
şirketlerin değerine etkisini ölçebilmek için panel veri modellerinin dönemler arasındaki etki 
farklılıklarını ölçmek amacıyla model spesifikasyonunda kukla değişkenler tanımlanmıştır. 
Dolayısıyla, modeldeki açıklayıcı değişkenlerden birisi de firmanın sürdürülebilirlik endeksine 
alındığı yılı gösteren kukla değişken şeklinde model spesifikasyonunda tanımlanmıştır. Bu 
açıdan bakıldığında, kukla değişkene şirketlerin endekse alındığı yıllar için “1”, diğer 
durumlarda “0” değeri verilmiştir. 

Araştırmada kullanılacak modeller çerçevesinde analizde kullanılan finansal oranlar ve 
bu oranların hesaplanma biçimleri aşağıda gösterilmektedir: 

Tobin’s Q Oranı : (Borçlar Toplamı + Piyasa Değeri) / Aktif Toplamı 

PDDD Oranı : Özsermayenin Piyasa Değeri / Özsermayenin Defter 
Değeri 
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Aktif Toplamı   : Aktiflerin Toplamı 

Finansal Kaldıraç Oranı : Borçlar Toplamı / Aktif Toplamı 

Aktif Devir Hızı  : Net Satışlar / Aktif Toplamı 

Net Satışlardaki Büyüme : Cari yılda bir önceki yıla göre net satışlarda meydana 
gelen % değişim 

Araştırmada kullanılan model, Telle (2006), Becchetti vd. (2008), Ziegler (2012) 
tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda kullanılan modellerden esinlenerek oluşturulmuştur. 
Buna göre çalışmada kullanılmak üzere aşağıdaki modeller kurulmuştur: 

       i=1, ..., 

42; t=2013, ..., 2016         (1) 

 i=1, ..., 

42; t=2013, ..., 2016         (2) 

Ayrıca, modellerde belirtilen Ln, değişkenlerin doğal logaritmalarının kullanıldığını 
göstermektedir. Yapılan tüm analizler Stata 14.0 istatistik paket programı yardımıyla 
gerçekleştirilmiştir. 

Analiz kapsamında, öncelikle havuzlanmış en küçük kareler, sabit etkiler ve tesadüfi 
etkiler modellerinin tahmincileri arasında seçim yapabilmek için birim etkinin önemi F testi ile 
ölçülmektedir. Sonrasında, tahminciler arasında bir seçim yapmak için Hausman testi 
uygulanmaktadır. Daha sonra, tahmin edilen modellerde değişen varyans, otokorelasyon ve 
yatay kesit bağımlılığı problemlerinin olma ihtimaline karşı birtakım testler uygulanmaktadır. 
Tahmin edilen modellerde değişen varyans problemi olup olmadığı Levene (1960), Brown ve 
Forsythe (1974) testleri ile araştırılmaktadır. Otokorelasyon sorunu olup olmadığı Bhargava, 
Franzni ve Narendranathan (1982) tarafından modifiye edilen Durbin Watson (DW) 
istatistiğinden, Baltagi ve Wu (1999) tarafından geliştirilen LBI istatistiğinden ve ayrıca 
Breusch ve Pagan (1980) tarafından geliştirilen Lagrange çarpanları (LM) testleri yardımıyla 
araştırılmaktadır. Sonrasında ise birimler arası korelasyonun önemli olup olmadığı Friedman 
(1937) testi yardımıyla test edilmektedir. Öte yandan, modellerde çoklu doğrusal bağlantı 
(multicollinearity) olup olmadığını belirlemek için bağımsız değişkenlere ait korelasyon matrisi 
ve varyans şişirme faktörleri (VIF) elde edilmektedir. 

 
4.    Araştırma Bulguları 
4.1. F Testi 
 
Panel veri analizinde en genel anlamıyla üç farklı model tahmini yapılmaktadır. 

Bunlardan birincisi tüm birimler için ortak bir sabit terimin varsayıldığı havuzlanmış en küçük 
kareler (pooled OLS) tahmincisiyle yapılan tahmin olarak bilinmektedir. Bu tahminciye göre 
sabit terim eşitlik (3)’de görüldüğü gibi birimden birime değişmemektedir (Mert ve Bölük, 
2014: 443). 

                           (3) 

İkinci tahmin yöntemi ise sabit etkiler (Fixed Effect) tahmincisi ile yapılan tahmindir. 
Burada ise birim etkinin varlığı önemli olmakla beraber eşitlik (4)’deki gibi, her bir yatay kesit 
için farklı sabit terimin olduğu varsayılmaktadır.  
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                        (4) 

Tesadüfi etkiler (Random Effect) tahmincisinde ise birim etkinin önemli olduğu 
varsayılarak sabit terim bir raslantı değişkeni olarak tanımlanmaktadır ve sabit terim eşitlik 
(5)’deki gibi gösterilmektedir. 

                       (5) 

Çalışmada, bu tahminciler arasında seçim yapabilmek için birim etkinin önemi F testi ile 
test edilmiştir. F testinde;  

   yokluk hipotezi,  

 alternatif hipotezine karşı test edilmektedir (Mert ve Bölük, 2014: 443).  

Tablo 1’de yapılan F testlerinin sonuçları sunulmaktadır. 

Tablo 1: F Testi Sonuçları 
 LnTOB LnPDDD 

F41, 121 
18.84*** 
(0.000) 

16.75*** 
(0.000) 

*: .10, **: .05 ve ***: .01 yanılma düzeyinde anlamlıdır.  
Parantez içinde P değerleri verilmiştir. 

Bu sonuçlara göre; LnTOB modeli için F41,121=18.84 ve P=0.000, LnPDDD modeli için 
F41,121=16.75 ve P=0.000 değerleri elde edilmiştir. Her iki model için de P<0.01 olduğundan 
birim etkilerin sıfıra eşit olduğu yokluk hipotezi reddedilmiş ve birim etkinin var olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Böylelikle tahmin edilen modeller için havuzlanmış EKK (pooled OLS) 
tahmincisinin uygun olmadığına karar verilmiştir. 

 
4.2. Hausman Testi 

Hausman Testi, sabit etkiler ve tesadüfi etkiler modelleri tahmincileri arasında bir seçim 
yapılması gerektiği zaman kullanılmaktadır. Böylece, hangi modelin tercih edilmesi 
gerektiğine Hausman spesifikasyon testi sayesinde karar verilebilmektedir (Greene, 2015, s. 
192). Hausman testi, “Rassal etkiler tahmincisi doğrudur” şeklindeki temel hipotezi, k 
serbestlik dereceli ki-kare dağılımına uygun bir şekilde test etmektedir. Temel hipotezin kabul 
edilmesi durumunda tesadüfi etkiler modelinin tahmincisi daha etkin sonuçlar vermektedir 
(Pazarlıoğlu ve Gürler, 2007,s. 39). 

 
Hausman testi sonuçlarına Tablo 2’de yer verilmektedir. 

Tablo 2: Hausman Testi Sonuçları 
 LnTOB LnPDDD 

 
3.42 

(0.6361) 
3.04 

(0.6944) 
            *: .10, **: .05 ve ***: .01 yanılma düzeyinde anlamlıdır.  
             Parantez içinde P değerleri verilmiştir. 

Hausman testi sonuçlarına göre; LnTOB modeli için  ve P=0.6361, LnPDDD 
modeli için  ve P=0.6944 değerleri elde edilmiştir. Her iki model için de P>0.10 
olduğundan tesadüfi etkiler tahmincisinin sabit etkiler tahmincisine göre daha etkin olduğu 
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sonucuna ulaşılmıştır. Böylece araştırmada kullanılan modellerin her ikisi de tesadüfi etkiler 
tahmincisi yardımıyla tahmin edilmiştir. 

Panel verilerde genellikle kullanılan havuzlanmış en küçük kareler, sabit etkiler ve 
tesadüfi etkiler modelleri temelde değişen varyans, otokorelasyon ve yatay kesit bağımlılık 
problemlerinin olmadığı varsayımına dayanmaktadır. Söz konusu temel varsayımlardan bir 
kısmının sağlanmaması parametre tahmininde tutarsızlığa yol açabilmektedir. Bu sebepten 
ötürü, model tahmin edildikten sonra bu varsayımların geçerliliğinin test edilmesi 
gerekmektedir.   

 

4.3. Değişen Varyans (Heteroskedasite) Testi 

Panel veri modellerinde değişen varyans sorunu genellikle birimlere göre değişen 
varyans şeklinde algılanmaktadır. Bunun nedeni genellikle yatay kesit verileriyle çalışılırken 
karşılaşılan bir durum olmasından kaynaklanmaktadır. Eğer bu sorun dikkate alınmazsa 
tahminlerin etkinliği engellenmiş olunmaktadır (Tatoğlu, 2016, s.211).  

Değişen varyans probleminin bulunup bulunmadığı en çok tercih edilen yöntemlerden 
Levene (1960), Brown ve Forsythe (1974) testleri (W0, W50 ve W10) aracılığıyla tespit 
edilebilmektedir. 

  
Levene testi için hesaplama şu şekilde yapılmaktadır: 

                  (6) 

Burada,  i. gruptaki X’in j. gözlemi olmak üzere  olacak şekilde 
tanımlanmaktadır.  gözlem sayısını,  ise birim sayısını ifade etmektedir. Ayrıca, W50; 

 yerine ’nin i. birim medyanı, W10;  yerine ’nin i. birim yüzde 10 kırpılmış 
ortalaması olarak ifade edilmektedir (Brown ve Forsythe, 1974: 129-130). Buna göre, “Ho = 
Birim varyansları eşittir ve Ha = Birim varyansları eşit değildir” olmak üzere oluşturulan 
hipotezler değerlendirilmektedir. Çıkan sonuca göre heteroskedasite sorunu olup olmadığına 
yönelik bir karar verilebilmektedir.  

Modellere ilişkin test istatistikleri Tablo 3’de yer almaktadır. 

Tablo 3: Değişen Varyans Testi Sonuçları 
 LnTOB LnPDDD Serbestlik 

Derecesi 

W0 
4.6366*** 
(0.000) 

2.7405*** 
(0.000) (41,126) 

W50 
3.3163*** 
(0.000) 

1.6838** 
(0.015) (41,126) 

W10 
4.6366*** 
(0.000) 

2.7405*** 
(0.000) (41,126) 

*: .10, **: .05 ve ***: .01 yanılma düzeyinde anlamlıdır.  
Parantez içinde P değerleri verilmiştir. 

İki modelde değişen varyans problemi olup olmadığı Levene (1960), Brown ve 
Forsythe (1974) istatistiklerine (W0, W50 ve W10) göre karar verilmiştir. Buna göre, “Birim 
varyansları eşittir” şeklinde kurulan yokluk hipotezi yüzde 5 ve yüzde 10 anlamlılık 
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düzeylerinde her iki model için reddedilmektedir. Tablo 3 incelendiğinde tahmin edilen 
modellerde değişen varyans olduğu anlaşılmaktadır. 

 
4.4. Otokorelasyon Testi 

Panel veri setlerinde zaman serisi ve yatay kesit verilerinin birlikte bulunması 
otokorelasyon sorununa neden olabilmektedir. Panel veri modellerinde hata terimlerinin 
otokorelasyonsuz ve birimler arası korelasyonsuz olduğu varsayılmaktadır. Hata terimlerinin 
birbirleri ile ilişkili olması otokorelasyon ya da serisel korelasyon olarak adlandırılmaktadır 
(Korkmaz, Yıldız ve Gökbulut, 2010, s.101). 

Panel veri analizleri yapılırken veri setinde otokorelasyonu ortaya çıkarmak için Durbin-
Watson (DW) otokorelasyon testi sık kullanılmaktadır. Bhargava, Franzni ve Narendranathan 
(1982) tarafından modifiye edilen DW istatistiği grup içi artıklarını ) kullanmaktadır. DW 
istatistiği eşitlik (7)’de gösterilmektedir: 

                        (7) 

Baltagi-Wu’nun (1999) Yerel En İyi Değişmez (LBI) testi de modelde otokorelasyon 
bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılmasında etkili istatistiksel yöntemlerden birisi olarak 
bilinmektedir. LBI testinde “Ho: ρ=0; Ha: ρ≠0” hipotezleri test edilmektedir. 

LBI testi istatistiği şu şekilde hesaplanmaktadır: 
 

        (8) 

 Çalışmada, tesadüfi etkiler tahmincisi ile tahmin edilen modellerde otokorelasyon 
sorunu olup olmadığı Bhargava, Franzni ve Narendranathan (1982) tarafından modifiye 
edilen DW istatistiğinden, Baltagi ve Wu (1999) tarafından geliştirilen LBI istatistiğinden ve 
ayrıca Breusch ve Pagan (1980) tarafından geliştirilen Lagrange çarpanları testleri yardımıyla 
araştırılmıştır. Otokorelasyon test istatistikleri Tablo 4’de yer almaktadır. 

 Tablo 4: Otokorelasyon Testi Sonuçları 
 LnTOB LnPDDD 

Modifiye DW 1.53 1.33 
Baltagi-Wu LBI 2.16 2.04 

LM 179.89*** 
(0.000) 

142.06*** 
(0.000) 

ALM (Düzeltilmiş LM) 43.17*** 
(0.000) 

25.31*** 
(0.000) 

Bileşik LM 196.87*** 
(0.000) 

165.15*** 
(0.000) 

*: .10, **: .05 ve ***: .01 yanılma düzeyinde anlamlıdır.  
Parantez içinde P değerleri verilmiştir. 

 
Modifiye DW istatistikleri her iki modelde de 2'den küçük olduğundan otokorelasyonun 

varlığı anlaşılmaktadır. Ancak LBI istatistikleri her iki model için de 2'den büyük olduğundan 
otokorelasyonun olmadığı görülmektedir. Bu iki istatistik farklı sonuçlar verdiğinden Lagrange 
çarpanı (LM, ALM ve bileşik (joint) LM) testlerine başvurulmuştur. LM, ALM ve bileşik LM 
testlerinde her iki model için de tüm P değerleri 0.01'den küçük olduğundan otokorelasyonun 
olmadığını ifade eden yokluk hipotezi reddedilmekte ve modellerde otokorelasyon olduğu 
sonucu çıkarılmaktadır. 
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4.5. Yatay Kesit Bağımlılığı Testi 

Panel veri modellerinde çok sayıda yatay kesit birimi yer almaktadır. Bu yatay kesit 
birimlerinin birbirleriyle bağımlı olup olmadıklarının araştırılması parametre tahmincilerinin 
etkinliği açısından önem taşımaktadır. Panel veri serisine bir şok gelmesi durumunda tüm 
yatay kesit birimlerinin ilgili şoktan aynı şekilde etkilenip etkilenmediğinin araştırılması 
gerekmektedir. Eğer yatay kesit birimleri birbirleriyle bağımlıysa, seriye gelen bir şoktan aynı 
derecede etkilenmektedir. Tersi bir durumda, yani yatay kesit birimleri arasında bağımlılık 
yoksa seriye gelen bir şok tüm yatay kesit birimlerini farklı derecede etkilemektedir. 

Yatay kesit bağımlılığının gözlenip gözlenmediği Friedman (1937) tarafından geliştirilen 
Friedman Testi aracılığıyla tespit edilebilmektedir. Friedman (1937), hem sabit hem de 
tesadüfi etkili modellerde kullanılabilecek bir istatistik geliştirmiştir. Yöntem, panel boyutu için 
T < N olduğunda kullanılmaktadır ve Spearman rank korelasyonuna dayanmaktadır. Test 
istatistiği aşağıdaki gibi elde edilmektedir (Tatoğlu, 2016;s. 230); 

                   (9) 

Çalışmada birimler arası korelasyonun varlığını belirlemek için Friedman (1937) testi 
kullanılmıştır. Yatay kesit bağımlılığı testine ilişkin sonuçlar Tablo 5’de gösterilmektedir. 

Tablo 5: Yatay Kesit Bağımlılığı Testi Sonuçları 
 LnTOB LnPDDD 

Friedman İstatistiği 33.571 
(0.789) 

27.686 
(0.944) 

*: .10, **: .05 ve ***: .01 yanılma düzeyinde anlamlıdır.  
Parantez içinde P değerleri verilmiştir. 

 
Sıfır hipotezi yatay kesitler arasında bağımlılık olmadığını ortaya koymaktadır. Sıfır 

hipotezin reddedilmesi yatay kesitler arasında bağımlılık olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. 
Araştırma modelleri için P>0.10 olduğundan birimler arası korelasyonun olmadığı 
anlaşılmaktadır. 

 
4.6. Çoklu Doğrusal Bağlantı Testi 

Çoklu doğrusal bağlantı (multicollinearity), modelde açıklayıcı değişkenlerin sadece 
bağımlı değişken üzerinde değil aynı zamanda birbirleri üzerinde de etkilerinin olduğu 
durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bu etkinin derecesine göre de model içerisinde açıklayıcı 
değişkenlerin tahmin gücü azalmaktadır (Orhunbilge, 2002, s. 241). Kurulan modellerde 
bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı probleminin olup olmadığının 
tespitinde Varyans Şişirme Faktörleri (Variance Inflation Factors – VIF) kullanılmaktadır. 
Literatürde, VIF için kritik değer olarak genellikle “5” kabul edilmektedir. VIF değerlerinin “5” 
ve üzerinde olması modelde çoklu doğrusal bağlantı sorunu olduğunu göstermekte olup bu 
değerin “10”’un üzerinde çıkması modelde önemli ölçüde çoklu doğrusallık bulunduğunu 
ortaya çıkarmaktadır (Roso, Schenkel, Miller ve Schaeffer, 2005, s. 1789-1790). 

Çalışma kapsamında modellerde çoklu doğrusal bağlantı olup olmadığını belirlemek 
için bağımsız değişkenlere ait korelasyon matrisi ve varyans şişirme faktörleri (VIF) 
incelenmiştir. Sonuçlar, Tablo 6’da sunulmaktadır. 
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Tablo 6: Korelasyon Matrisi ve VIF Değerleri 
 LnKAL LnADH LnAKT NET VIF 
LnKAL 1       2.15 
LnADH -0.4848 1   2.43 
LnAKT 0.2914 0.4219 1  2.00 
NET -0.0287 0.2039 0.1683 1 1.05 

 
Tablo 6’dan anlaşılacağı üzere VIF değerleri kabul edilebilir sınırlar içerisinde 

olduğundan modellerde çoklu doğrusal bağlantı sorunu olmadığına karar verilmiştir. 

Yatay kesit bağımlılığı araştırıldıktan sonra panel veri setlerinin zaman boyutunun da 
olması sebebiyle serinin durağanlığının incelenmesi gerekmektedir. Bu amaçla, panel birim 
kök testleri uygulanmaktadır.  

Panel birim kök testinin zaman serisi testlerine göre en büyük farkı, zaman serisi 
boyutu T’nin ve yatay kesit boyutu N'nin asimptotik davranışını göz önüne almak gerektiği 
şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Durağan olmayan panel verileri için kullanılan tahmincilerin 
ve testlerin asimptotik davranışını belirlemek istiyorsak, bu durumda N ve T’nin sonsuzluğa 
yakınsaması kritik önem taşımaktadır. Asimptotik özellikleri ele almanın çeşitli olasılıkları 
bulunmaktadır ve bu olasılıklarda T’nin sonsuza gitmesi söz konusu olmaktadır (Baltagi, 
2005, s. 239). Yapılan Monte Carlo simülasyonları T’nin küçük olması durumunda birim kök 
testlerinin güçlerinin (power) çok düşük olduğunu göstermektedir. Kaldı ki bu çalışmalarda 
bile çok küçük T (very small T) olarak T=10 hatta bazı çalışmalarda T=20 olarak alınmıştır. 
Örneğin, Mert ve Bölük (2014) tarafından yapılan çalışmada, dengeli panel analizi yapılmış 
ve T=19 olmasına rağmen birim kökten bahsedilmemiştir. Dolayısıyla, çalışmada birim kök 
analizi yapılmamıştır. 

Bütün bunların dışında, çalışmada olduğu gibi T=4 yıllık bir seride birim kökün varlığını 
aramak iktisadi teoriye göre de oldukça ters bir durum oluşturmaktadır. Serinin bir şoka nasıl 
direnç gösterdiğini, trendinin değişip değişmediğini ya da anlık bir değişimin bir süre sonra 
tekrar serinin ortalamasına dönüp dönmediğini gözlemlemek için 4 yıldan çok daha uzun 
sürelere ihtiyaç duyulmaktadır.  

 
4.7. Robust Tahminciler 

Panel veri analizlerinde heteroskedasite, otokorelasyon ve birimler arası korelasyondan 
en az birinin olması durumunda hata teriminin varyans-kovaryans matrisi (Ω) birim matrise 
eşit olmamaktadır. Bu durum parametre tahmincilerinde tutarsızlığa neden olmamakla birlikte 
etkinliği etkilemektedir. Bu yüzden böyle bir durumda dirençli (robust) standart hataların 
tahmin edilmesi gerekmektedir. 

Bu doğrultuda, araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde her iki model için 
de değişen varyans ve otokorelasyon sorunu dışında bir problem olmadığı görülmektedir. 
Değişen varyansın varlığı altında dirençli standart hatalar Huber (1967), Eicker (1967) ve 
White (1980) tarafından geliştirilmiş ve daha sonra hem değişen varyans hem de 
otokorelasyonun varlığında Arellano (1987), Froot (1989) ve Rogers (1993) tarafından tutarlı 
tahminler yapan dirençli (robust) standart hatalar geliştirilmiştir. Her iki modelde de değişen 
varyans ve otokorelasyon sorunu olduğundan bahsedilen dirençli (robust) standart hatalar ile 
tesadüfi etkiler tahmincileri elde edilmiştir. Tahmin sonuçları çalışmada kullanılan modeller 
bazında ayrı tablolar halinde gösterilmektedir. 
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Tablo 7: LnTOB Modelinin Dirençli Tahmin Sonuçları 
 

Wald chi2 (5) : 65.87 Gözlem Sayısı : 168 
Prob > chi2 : 0.0000 Grup Sayısı : 42 

Bağımsız 
Değişkenler Katsayılar Robust 

Standart Hatalar Z Değeri Olasılık 

LnAKT -0.0285 0.0281 -1.01 0.311 
LnADH 0.1510*** 0.0421 3.59 0.000 
LnKAL -0.0616 0.0410 -1.50 0.134 
NET 0.0125 0.0643 0.20 0.845 
D -0.0218 0.0237 -0.92 0.359 
Sabit 5.1406*** 0.7883 6.52 0.000 
R2: Gruplar arası = 0.2947 
Bağımlı Değişken: LnTOB 

*: .10, **: .05 ve ***: .01 yanılma düzeyinde anlamlıdır.  
Parantez içinde P değerleri verilmiştir. 
 

Bu sonuçlara göre, tahmin edilen LnTOB modeli istatistiksel olarak anlamlı bir modeldir 
(LnTOB için Wald , P=0.000<0.01). Modelde, aktif devir hızı değişkeninin Tobin’s 
Q oranı üzerindeki etkisi pozitif ve istatistiksel olarak anlamlıdır (LnTOB modeli, 
katsayı=0.1510, P=0.000<0.01). Aktif toplamı, finansal kaldıraç, net satışlardaki büyüme ve 
firmanın sürdürülebilirlik endeksine alındığı yılın Tobin’s Q oranı üzerindeki etkileri 
istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır (LnTOB modelinde LnAKT, LnKAL, NET ve D 
değişkenleri için P>0.10). 

Tablo 8: LnPDDD Modelinin Dirençli Tahmin Sonuçları 

 

Wald chi2 (5) : 44.38 Gözlem Sayısı : 168 
Prob > chi2 : 0.0000 Grup Sayısı : 42 

Bağımsız 
Değişkenler Katsayılar Robust Standart 

Hatalar Z Değeri Olasılık 

LnAKT -0.0279 0.0676 -0.41 0.680 
LnADH 0.3016 0.1156 1.15 0.251 
LnKAL 0.1328*** 0.1065 2.83 0.005 
NET 0.1323 0.1781 0.74 0.458 
D -0.0201 0.0558 -0.36 0.719 
Sabit 4.0103** 1.9024 2.11 0.035 
R2: Gruplar arası = 0.3322 
Bağımlı Değişken: LnPDDD 

*: .10, **: .05 ve ***: .01 yanılma düzeyinde anlamlıdır.  
Parantez içinde P değerleri verilmiştir. 

 
Sonuçlara göre, tahmin edilen LnPDDD modeli istatistiksel olarak anlamlı bir modeldir 

(LnPDDD için Wald , P=0.000<0.01). Modelde, finansal kaldıracın PDDD oranı 
üzerindeki etkisi pozitif ve istatistiksel olarak anlamlıdır (LnPDDD modeli, katsayı=0.1328, 
P=0.005<0.01). Aktif toplamı, aktif devir hızı, net satışlardaki büyüme ve firmanın 
sürdürülebilirlik endeksine alındığı yılın PDDD oranı üzerindeki etkileri istatistiksel olarak 
anlamlı bulunamamıştır (LnPDDD modelinde LnAKT, LnADH, NET ve D değişkenleri için 
P>0.10). 
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5. Tartışma ve Sonuç  

Sürdürülebilirlik bünyesinde yarınları barındıran kolektif bir düşünceyi temsil etmektedir. 
Bu haliyle de günden güne ilgi çeken konu başlıklarından biri haline gelmektedir. Gelişmekte 
olan ülkelerden biri olarak Türkiye de sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı artırmaya 
yönelik çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. Türkiye sermaye piyasası açısından 
değerlendirildiğinde BİST Sürdürülebilirlik Endeksi bu girişimlerin en önemlilerinden biri 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Endeks sayesinde kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst 
düzeyde olan borsaya kote şirketler endeks dâhilinde işlem görmekte ve sorumlu 
yatırımcılara bu tür şirketlere yatırım yapabilme fırsatını sunmaktadır. Ayrıca, endekse alınan 
şirketlerin kamuoyu nezdinde bilinirliklerinin ve itibarlarının olumlu yönde gelişeceği 
düşünülmektedir. Endeksten beklenen katkılar açısından çalışma önem taşımaktadır. Her ne 
kadar sürdürülebilirliğe gittikçe daha fazla yönelim sergilense de finans yazınında halen bu 
alandaki gelişmelerin şirket değerini ne yönde ve hangi oranda etkilediği konusuna tam bir 
açıklık getirilememiş olması da yine çalışmanın önemini vurgulamaktadır. Ayrıca, yatırımcılar 
tarafından sürdürülebilir yatırımların finansal piyasalarda nasıl fiyatlandırıldığı ya da 
fiyatlandırılmadığı ve sürdürülebilirlik endeksine alınma veya endeksten çıkarılma olayına 
yatırımcıların ne yönde tepki gösterdikleri hususlarının son zamanlarda literatürde tartışılan 
önemli konulardan olması da çalışma konusunun önemini diğer açılardan göstermektedir.  

Bu çalışmanın ilgili literatüre temel katkısı, ampirik analizlerde sürdürülebilirlik 
endeksine alınma olayının şirketlerin hisse senedi değerlerine etkisinin incelenmesi 
açısından dikkate alınmasıdır. Yapılan literatür taraması neticesinde göreli olarak yeni 
sayılabilecek bir araştırma konusu olması nedeniyle konuyla ilgili sınırlı sayıda çalışma 
yapılmış olduğunun görülmesi ve özellikle Türkiye’de bu konuda panel veri analizi ile 
yapılmış az sayıda çalışmaya rastlanılması dolayısıyla çalışmadan bu alandaki boşluğu 
doldurması yönünde katkı sunması beklenmektedir. 

LnTOB modeline ilişkin tahmin sonuçları incelendiğinde, tahmin edilen LnTOB 
modelinin istatistiksel olarak anlamlı bir model olduğu anlaşılmıştır. Modelde, aktif devir 
hızının Tobin’s Q oranı üzerindeki etkisi pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 
Finansal kaldıraç, aktif toplamı, net satışlardaki büyüme ve firmanın sürdürülebilirlik 
endeksine alındığı yılın, Tobin’s Q oranı üzerindeki etkileri istatistiksel olarak anlamlı 
bulunamamıştır. 

Tobin’s Q oranı açısından araştırma neticesinde elde edilen bulgular literatürdeki 
Lourenco, Branco, Curto ve Eugenio (2012) ve Lo ve Sheu (2007) ile farklılıklar taşımaktadır. 
Lourenco vd. (2012), DJSI’de yer alma ile şirketlerin piyasa değeri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir. Lo ve Sheu (2007), Tobin’s Q 
oranını firma değeri için bir gösterge olarak ele aldıkları çalışmalarında kurumsal 
sürdürülebilirlik ile piyasa değeri arasında belirgin bir pozitif ilişki açığa çıkarmıştır. Diğer 
taraftan, Ziegler (2012), Ziegler ve Schröder (2010)  çalışmalarında sürdürülebilirlik 
endekslerine dâhil olmanın firma değerini gösteren Tobin’s Q oranı üzerinde herhangi bir 
etkisinin bulunmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Gelişmekte olan ülkelerden Brezilya borsası 
için Guimaraes (2010) de endekse dâhil edilme ile Tobin’s Q oranı arasında anlamlı bir ilişki 
bulamamıştır. Bu sonuçlar, çalışmamız sonucunda elde edilen bulgular ile örtüşmektedir. 

Araştırmada test edilen LnPDDD modeline ilişkin tahmin sonuçları incelendiğinde ise, 
bu modelin de istatistiksel olarak anlamlı bir model olduğu anlaşılmıştır. Modelde, finansal 
kaldıracın PDDD oranı üzerindeki etkisi pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 
Aktif toplamı, aktif devir hızı, net satışlardaki büyüme ve firmanın sürdürülebilirlik endeksine 
alındığı yılın, PDDD oranı üzerindeki etkileri ise istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır.  

Piyasa defter değeri oranı açısından araştırma sonucunda elde edilen bulgular, 
Türkiye’de yapılan çalışmalardan Çıtak ve Ersoy (2016) ile farklılık sergilemektedir. Çıtak ve 
Ersoy (2016) piyasa değeri defter değeri ortalamasının BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer 
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alan firmalar için daha yüksek çıktığını belirtmişlerdir. Yurtdışı literatür incelendiğinde ise elde 
edilen bulgular açısından çalışmamız ile farklılık ve tutarlılık gösteren çalışmaların olduğu 
görülmektedir. Buna göre çalışma, Daszyńska-Żygadlo, Ryszawska, Slonski ve Zawadzki 
(2014), Nakai, Yamaguchi ve Takeuchi (2013), Cheung ve Roca (2013), Consolandi vd. 
(2009) ile farklılık taşımaktadır. Nakai vd. (2013) ve Consolandi vd. (2009) endekse alınma 
ve şirket değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif ilişki bulmuşlardır. Daszyńska-
Żygadlo vd. (2014), Cheung ve Roca (2013) ise bu ilişkinin yönünü negatif olarak tespit 
etmişlerdir. Gelişmekte olan ülkelerden Meksika borsası için Valencia-Herrera (2015) 
sürdürülebilirlik endeksinde işlem görme ile piyasa değeri defter değeri oranı arasında yine 
istatistiksel olarak anlamlı ve negatif ilişki bulmuştur. Diğer taraftan çalışmamız, sonuçları 
yönünden Oberndorfer, Schmidt, Wagner ve Ziegler (2013), Ortas ve Moneva (2011), 
Tavares (2011), Guimaraes (2010), Nunes (2010), Gonçalves (2010), Bogea vd. (2008), 
Machado ve Machado (2008), Luz vd. (2008), Curran ve Moran (2007), Dias (2007) ile 
benzerlik taşımaktadır. Söz konusu çalışmalarda elde edilen bulgular değişkenler arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadığını ortaya koymuştur. 

Analiz sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, sürdürülebilirlik endeksine alınmanın 
firmaların finansal performans göstergeleri olarak seçilen Tobin’s Q oranı ve piyasa değeri 
defter değeri oranı üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığı görülmektedir. Böyle bir 
sonuca ulaşılmasının altında yatan olası nedenlerin başında endeksin henüz Kasım 2014’ten 
beri yayınlanmakta olması dolayısıyla yatırımcıların endeks hakkında tam bir bilgi sahibi 
olmamasının geldiği düşünülmektedir. Bunun yanısıra, yatırımcıların yatırım kararı verirken 
sürdürülebilirlik dışında şirketin finansal durumu, ülke riski, sektör riski gibi diğer faktörleri 
daha çok dikkate aldıkları tahmin edilmektedir. Yani, toplumsal ve çevresel eylemlerin 
fiyatlandırılmasına ilişkin zorlukların yatırım çevreleri tarafından dikkate alındığı ve bu 
durumun onları alternatif yatırımlara yönelttiği tahmin edilmektedir. 

Ortaya çıkan sonuçlara göre, endeks şirketleri sürdürülebilirlik endeksinde işlem 
görmelerinin ekonomik karşılığını henüz elde edememektedir. Yani, BİST yatırımcılarının 
sürdürülebilirliği henüz farklı fiyatlamadıklarını söylemek yanlış olmamaktadır. Bu durum, 
şirket yöneticilerine sürdürülebilirlikle ilgili yatırımların beklenen sonuçları hakkında fikir verir 
niteliktedir. Çalışma, şirketlerin gönüllü olarak iklim değişikliği, çevre koruma, insan hakları, 
tedarik zinciri gibi konulara yatırım yapma değeri hakkında literatüre katkıda bulunmaktadır. 
Son yıllarda konuyla ilgili araştırmalar artmış olsa da sürdürülebilir olmanın, şirketin bu 
çabalarının yatırım çevreleri tarafından ne zaman ve ne şekilde ödüllendirileceğinin tahmin 
edilmesi oldukça güç olmaktadır. 

Araştırma konusu kapsamında yapılacak diğer çalışmalarda sektörel bir ayrım 
uygulanmasının sektörel farklılıkları ortadan kaldırması nedeniyle daha farklı sonuçlar 
verebileceği düşünülmektedir. Ayrıca, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin belirlenmesinde ve 
araştırılmasında farklı değişkenlere odaklanılmasının ve de daha uzun dönemleri kapsayan 
bir araştırma kapsamı oluşturulmasının önemli olacağı düşünülmektedir. Son olarak, ileride 
yapılacak analizlerin sürdürülebilirlik endeksine hiç dâhil olmamış şirketlerle karşılaştırmayı 
sağlayacak bir veri seti ve modelle yürütülmesinin de yarar sağlayabileceği düşünülmektedir. 
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Öz 

Günümüzde herhangi bir kurumda ortaya çıkan hileler, faaliyetleri ciddi oranda tehdit 
etmektedir. Kurum faaliyetlerine ilişkin hile riskleri iç denetim sistemi tarafından değerlendirilmektedir. 
İç denetim dünyasında son yıllarda risk odaklı denetim modeli ön plana çıkmaktadır. Risk odaklı 
denetim anlayışı çerçevesinde hile risk faktörlerinin belirlenmesinde hile riski değerleme ve hile 
denetiminde kırmızı bayraklar olarak başlıca iki araç kullanılmaktadır. Bu çalışmada bankacılık 
sektöründe söz konusu araçlar üzerinden örnek bir uygulamaya yer verilerek etkin hile denetimi için 
hile riski değerlemesi ve kırmızı bayrakların önemi değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İç Denetim, Kırmızı Bayraklar, Hile Riski Değerlemesi, Bankacılık.
JEL Sınıflandırması: M42, M49, G21.

Fraud Risk Assessment and Red Flags As Fraud Audit Instruments: A Practical Applicatıon On 
The Banking 

Abstract 

The fraud that emerges in any corporation threatens its activities seriously today. The fraud 
risks related to the activities of the corporation are assessed by the internal audit system. In the field of 
internal audit, the risk-based audit model has emerged in the forefront in recent years. Within the 
scope of risk-focused audit, the two main tools are used in determining the fraud risk factors as red 
flags in fraud audit and fraud risk assessment. In this study, the importance of fraud risk assessment 
and red flags were evaluated by giving a sample application on the subject tools in the banking sector 
for effective fraud audit. 

Keywords: Internal Audit, Red Flags, Fraud Risk Assessment, Banking. 
JEL Classification: M42, M49, G21.

1. Giriş

Bir kurumun faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliği, yasal düzenlemelere uygunluğu ve 
finansal raporlarının güvenilirliği iç kontrol sistemleri tarafından temin edilmektedir. İç kontrol 
sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği ise iç denetim sistemleri tarafından değerlendirilmekte ve 
bu husus risk odaklı denetimin odak noktalarından birisini (Yahşi, 2014, s. 141) 
oluşturmaktadır. Risk odaklı denetim, bir kurumda ifa edilen tüm aktivite ve süreçlerin sıra 
usulü bir yaklaşımla denetlenmeye çalışıldığı klasik denetim anlayışından farklı olarak görece 
risk seviyesi daha yüksek olan faaliyet ve proseslere denetim çalışmalarında öncelik verilen 
modern bir denetim yaklaşımıdır. İç denetim temel anlamda rutin denetim faaliyetleri ve rutin 
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olmayan denetim faaliyetleri olarak bir sınıflandırmaya tabi tutulabilir. Rutin denetim 
faaliyetleri bir kurumda gerçekleştirilen operasyonların periyodik ve risk odaklı bir anlayışa 
dayalı olarak irdelendiği denetim faaliyetleridir. Rutin olmayan denetim faaliyetleri, bir 
kurumda meydana gelen hile veya usulsüzlüklerin ortaya çıkarılmasını amaçlayan denetim 
çalışmalarıdır. Bu tür vakalar hatalı işlemlere nazaran daha nadir bir şekilde gerçekleşmekle 
birlikte organizasyonun maddi ve manevi anlamda önemli kayıplara uğraması riskini 
içermektedir. Hileli bir işlem sonucunda maddi anlamda işletme zararı ortaya çıkarken 
manevi anlamda ise telafisi zor itibar kayıpları meydana gelmektedir. Bu tür olumsuzlukların 
önüne geçmek için işletmelerin risk odaklı denetim anlayışının bir gereği olarak hile risklerini 
etkin bir şekilde yönetmeleri kritik bir önem taşımaktadır. Hile riski değerlemesi ve hile 
denetiminde kırmızı bayraklar günümüzde etkin hile risk yönetimi açısından öne çıkan 
araçlar olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada işlemlerin mahiyeti gereği oldukça riskli bir 
işleyişe sahip olan bankacılık sektöründe söz konusu araçların örneklendirilmesi 
amaçlanmaktadır.  

2. Literatür Taraması 

Hile denetimi veya kırmızı bayraklar konusunda gerçekleştirilen çeşitli çalışmalar 
bulunmakta olup söz konusu çalışmalardan bazılarına bu bölümde değinilmiştir. Mengi 
(2013) çalışmasında bir işletmede hilelerin ortaya çıkarılması sürecinde kırmızı bayrak olarak 
beden dilinin bir araç olarak kullanılabileceği üzerinde durmuştur. Beden dili konusunda 
değerlendirme yapacak kişilerin eğitim almasının önemli olduğunu ve böylece hilelerin etkin 
olarak araştırılmasının mümkün olacağını belirtmiştir. Mengi (2013) tarafından 
gerçekleştirilen başka bir çalışmada araç sigortası hilelerine yönelik alınacak önlemler 
değerlendirilmiştir. Bu tür hilelerde denetçilere ve yöneticilere yardımcı olabilecek kırmızı 
bayrakların neler olduğu açıklanarak iç denetçilerin bu tür hile belirtilerine karşı uyanık 
olmalarının ve işletme yönetimlerini bu konuda sürekli bilgilendirmelerinin kontrollerin 
başarıya ulaşmasına önemli katkılar sunacağı ifade edilmiştir. 

Gullkvist ve Jokipii (2013) çalışmalarında hileli finansal raporlama ve varlıkların 
kötüye kullanılması şeklindeki iki hile tipinde iç denetçiler, dış denetçiler ve ekonomik suç 
araştırmacıları açısından kırmızı bayrakların önemli bir farklılık içerip içermediğini 
incelemişlerdir. Web tabanlı bir anket kullanılarak yürütülen araştırmada 471 kişiden dönüş 
alınmıştır. Bulgular, katılımcı gruplar arasında önemli farklıklar olduğuna işaret etmektedir. İç 
denetçiler hileli finansal raporlamaya göre varlıkların kötüye kullanılmasının tespitinde kırmızı 
bayrakları öne çıkarırken ekonomik suç araştırmacılarında bu durumun tersi geçerlidir. Dış 
denetçiler açısından ise varlıkların kötüye kullanılmasının ile hileli finansal raporlamanın 
tespitinde kırmızı bayraklar açısından küçük farklılıklar bulunmuştur.  

Othman vd. (2015) tarafından yapılan çalışmada Malezya'da kamu kesiminde 
dolandırıcılık ve yolsuzluğun tespiti ve önlenmesi için kullanılan yöntemler ve 
muhasebecilerin bakış açısıyla ilgili algıların belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada 
Malezya kamu sektöründen muhasebeciler ve iç denetçilerden oluşan örneklem üzerinde 
anketler uygulanmıştır. Sonuçlar, operasyonel denetimler, denetim komitelerinin 
geliştirilmesi, iç kontrollerin geliştirilmesi, dolandırıcılık raporlama politikasının uygulanması, 
personel rotasyonu, dolandırıcılık hatları ve adli muhasebecilerin kamu sektöründe istihdam 
edilen en etkili sahtekârlık tespit ve önleme mekanizmalarının arasında yer aldığını 
göstermektedir.  

3. Hile Riski Değerlemesi 

Bir organizasyonda yönetimin ana sorumluklarından birisi hile riski değerlemesi 
yapmaktır. Hile riski değerlemesi, işletmenin tüm hile sinyallerine yönelik olarak sahip olduğu 
duyarlılıkları temel alan bir süreç üzerine inşa edilmektedir (Bozkurt, 2016: 416). Yönetim 
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açısından hile riski değerlemesi, risk değerleme sürecinin ana hatlarını belirlemektedir. 
Denetim açısından hile riski değerlemesi ise denetim prosedürlerinin yapısını, kapsamını ve 
zamanlamasını tayin etmektedir. Hile riski değerlemesi genellikle finansal tablolardaki 
hilelere odaklanan geleneksel risk değerleme anlayışından daha kapsamlı bir yaklaşım ihtiva 
etmektedir (Özkul ve Özdemir, 2011,s. 51-52). Bu çerçevede modern anlamda hile riski 
değerlemesi, işletme faaliyetlerinin hedeflere ulaşmasını engelleyecek bütün dinamiklerin 
irdelenmesini esas almaktadır (Pehlivanlı, 2011,s.16). Hile riski değerlemesinde, hile riskine 
etki yapabilecek örgütsel, sektörel, ulusal ve uluslararası riskler de dikkate alınması 
gerekmektedir (Şengür, 2010, s. 77-78). 

Risk değerlendirme sürecinin amaçları şunlardır (Frank, 2004, s. 40); 
 İşletmenin itibarını önemli derecede etkileyen olayları tanımlamak, 
 Şirketi cezai ya da hukuki sorumluluk altına sokan durumları belirlemek, 
 Mali kayıplara sebep olacak çeşitli senaryoları tarif etmek. 

Hile ve itibar odaklı risk değerlendirmeleri dolandırıcılık ve suiistimali önlemekten 
ziyade, hileyi tahmin eden bir önleyici programın temel taşlarını teşkil etmektedir 
(PricewaterhouseCoopers [PWC], 2003, s. 3). Hile riski değerlemesi, kurumların hem iç hem 
de dış dolandırıcılıklara karşı güvenlik açıklarını proaktif olarak tanımlama ve belirlemeyi 
amaçlayan bir süreçtir. Hile riski değerlemesi, yıllık denetim planlaması da dahil olmak üzere 
hile ile mücadele programlarının önemli bir bileşenidir (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
Compass, 2012, s.24). Yıllık denetim planları, hile risk değerlemelerinde yüksek risk içeren 
faaliyet ve birimlerin öncelikli olarak programa alınması suretiyle oluşturulmaktadır. 

Hile risk değerlendirmesi genel olarak beş temel adımdan oluşmaktadır (The Institute 
of Internal Auditors [IIA], 2009: 16; Associaiton of Certified Fraud Examiners  [ACFE], 2009: 
20; KPMG, 2006: 10; ACFE, 2016, s. 11): 

 
 Hile risk faktörlerini belirleme (baskı, fırsat ve makul kılma vb. unsurlar)  
 Potansiyel dolandırıcılık planlarını belirleme ve bunları riske dayalı olarak 

önceliklendirme (parasal etki ve kurumun itibarına etkisi vb.), 
 Mevcut kontrolleri potansiyel hile planları ile eşleştirme ve açıkları tespit etme 

(mevcut kontrolleri tanımlama ve hilenin gerçekleşme olasılığını belirleme), 
 Hile önleme ve tespit kontrollerinin etkinliğini test etme (mevcut olan kontrollerin 

etkin olup olmadığını değerlendirme), 
 Hile risk değerlemesini belgelendirme ve raporlama. 

4. Hile Denetiminde Kırmızı Bayraklar 

Hilekârlar, genellikle uyarıcı işaretler olarak değerlendirilebilecek bazı davranışlar 
veya özellikler göstermektedirler (IIA, 2009, s. 8). Kırmızı bayrak adı verilen bu davranış veya 
özellikler, hileli bir işlemin gerçekleşebileceğine dair hükümlere ulaşılmasını sağlayan 
semptomlardır (Albrecht vd., 2012, s. 662). Kırmızı bayrak, normal aktivitenin dışındaki 
olağandışı bir dizi durumu ifade etmektedir. Bu durumlar bazı şeylerin sıra dışı olduğunu ve 
daha fazla araştırılması gerektiğini gösteren işaretlerdir (Dinapoli, 2008,s.3).  

Hile tespitinin ilk adımı, bir şeylerin yolunda gitmediğini gösteren kırmızı bayrakların 
ortaya çıkmasıdır (Özkul ve Pamukçu, 2012, s. 25). Tüm kırmızı bayraklar aynı ağırlık ve 
öneme sahip olmasa da denetçiler, hileli işlemleri kırmızı bayrakları izleyerek açığa 
çıkarmaktadır (Vona, 2008, s. 13). Böylece kırmızı bayraklar sayesinde oluşabilecek 
zararların önüne geçilebilmektedir (Mengi, 2013, s. 21). Hile belirtileri olarak da ifade edilen 
kırmızı bayraklar, işletmelerin genel yapısı ile ilişkili olan, sistematik biçimde hileli işlemlere 
müsait bir yapı öne çıkaran ve engellendikleri takdirde hileli işlemlerin meydana gelme 
olasılığını azaltan unsurlardır (Asil Denetim, 2011;s.6). Bu niteliklerinden dolayı iç denetçiler, 
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hile riskini değerlendirmek için kırmızı bayraklara odaklanarak çalışmalarını 
gerçekleştirmelidir (Araj, 2015, s. 17). Denetim sürecinde herhangi bir konu ile ilgili keşfedilen 
kırmızı bayraklar, denetçinin bu durum hakkında daha yakından bir inceleme yapmasına 
işaret etmektedir. Bu fazladan inceleme, denetlenen birimden daha fazla belge veya bilgi 
istemek veya sıklıkla olduğu gibi ilgili diğer kırmızı bayrakları aramak şeklinde olabilir (The 
Worl Bank, 2010, s. 4).  

Potansiyel kırmızı bayrakları tanımlamak ve yorumlamak kolay değildir. Bu konuda 
yaşanan zorluklar şunlardır (Golden vd., 2006, s.127-128): 

Hile belirtileri ile hile kanıtları birbirinden farklıdır, 
 Hile belirtileri hile dışındaki risklerin varlığına da işaret edebilir, 
 Hile risk faktörleri belirsiz olabilir, 
 Hile belirtileri ve hile risk seviyesi arasında doğrusal bir ilişki bulunmamaktadır, 
 Hile belirtileri tek başlarına sınırlı önem taşımaktadır, 
 Bazı hile belirtilerini fark etmek çok zordur. 

Bir şirkette gözlemlenebilecek başlıca kırmızı bayraklar ise şöyledir (The Chartered 
Institute of Management Accountants, 2009, s.11): 

 Gelir seviyesi ve yaşam tarzı arasındaki tutarsızlık, 
 Orijinali yerine fotokopisi çekilmiş belgeler, 
 Eksik onaylar ve yetkili imzaları, 
 Geçici hesapların yoğun kullanımı, 
 Göreve uygun olmayan veya olağandışı günlük notları alınması, 
 Başarısız oturum açma girişimlerinin sayısının ortalamanın üzerinde olması. 

Kırmızı bayraklar işletme çalışanlarının taşıdığı kişisel bir takım özellikler veya içinde 
bulunduğu durumlar olabileceği (IIA, 2009, s.8) gibi şirketin/iş biriminin operasyonel ya da 
yapısal özellikleri ile ilgili de olabilir (Coenen, 2008, s. 48).  

5. Bankacılık Sektörüne İlişkin Örnek Uygulamalar 

Bu bölümde öncelikle bir banka şubesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin hile riski 
değerlemesi yapılacaktır. Hile riski değerlemesi bankacılık sektöründeki en önemli hileli 
işlemler arasında yer alan zimmet fiilleri ile banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması 
bağlamında gerçekleştirilecektir. Daha sonra yine bir banka şubesinin muhtemel işleyişi ele 
alınarak kırmızı bayrak örneğine yer verilecek olup her iki örnekte de olası durumlar 
üzerinden değerlendirmeler yürütülecektir.  

5.1. Hile Riski Değerlemesine İlişkin Örnek Uygulama 

İç Denetçiler Enstitüsü tarafından geliştirilmiş hile riski değerleme şablonu (IIA, 2009: 
33) temelinde bir banka şubesi için tasarlanan örnek hile risk değerlemesi aşağıda yer 
almaktadır. 

Tabloda bir banka şubesindeki zimmet riski üzerine yapılan hile riski değerlemesi yer 
almaktadır. Bu çerçevede şubedeki işlemlerin tesis edilmesi sürecinde uygulanan kontroller 
ve birim ve yetkililer bazında izleme sorumluları görülmekte olup belirtilen şartlarda zimmet 
eylemlerinin gerçekleşme olasılığı değerlendirilmiş ve bunlardan bağımsız olarak zimmet 
fiillerinin etki düzeyi gösterilmiştir. 
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Tablo 5.1. A Bankası X Şubesi Hile Riski Değerlemesi Şablonu 
Birim Hile 

Riskleri 
Kontroller İzleme Hile 

Olasılığı 
Etki 

Düzeyi 

X Şubesi 

Zimmet - Fişlerin İmzalanması 
- Belli limitlerin üzerinde 

tediye ve havale 
işlemlerinde çift onay 

- Belli tutarların üzerinde 
tediye ve havale 
işlemlerinde müşteriye 
SMS yollanması 

- Şube çalışanlarının 
rotasyona tabi tutulması 

- Şube çalışanlarının düzenli 
olarak yıllık izne 
çıkarılması 

- İç kontrol birimi tarafından 
aylık periyodik denetimlerin 
yapılması 

- İç denetim birimi tarafından 
yıllık periyodik denetimlerin 
yapılması 

- Merkezden denetim birimi 
tarafından şüpheli işlem 
hareketlerinin sürekli 
izlenmesi 

- Operasyon 
Yöneticisi 

- Şube Müdürü 
- İç kontrol 

birimi 
- İç denetim 

birimi 
 

Düşük Yüksek 

Bir şubenin işleyiş sürecinde, fişlerin imzalanması, belli limitlerin üzerinde tediye ve 
havale işlemlerinde çift onay, belli tutarların üzerinde tediye ve havale işlemlerinde müşteriye 
kısa mesaj yollanması, şube çalışanlarının rotasyona tabi tutulması, şube çalışanlarının 
düzenli olarak yıllık izne çıkarılması, iç kontrol birimi tarafından aylık periyodik denetimlerin 
yapılması, iç denetim birimi tarafından yıllık periyodik denetimlerin yapılması ve merkezden 
denetim birimi tarafından şüpheli işlem hareketlerinin sürekli izlenmesi gibi sistemsel ve 
manuel kontrol mekanizmalarının aktif olarak çalışması ve bu kontrollerin görev ve 
sorumluluk pozisyonlarına göre şube operasyon yöneticisi, şube müdürü, iç kontrol birimi ve 
iç denetim birimi tarafından yerine getirilmesi durumunda zimmet eylemlerinin 
gerçekleştirilme olasılığının oldukça düşük olduğu tabloda ifade edilmektedir. 

Tabloda bir banka şubesindeki banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması riski 
üzerine yapılan hile riski değerlemesi yer almaktadır. Bu çerçevede şubedeki işlemlerin tesis 
edilmesi sürecinde uygulanan kontroller ve birim ve yetkililer bazında izleme sorumluları 
görülmekte olup belirtilen şartlarda banka veya kredi kartlarının kötiye kullanılması 
eylemlerinin gerçekleşme olasılığı değerlendirilmiş ve bunlardan bağımsız olarak söz konusu 
fiillerinin etki düzeyi gösterilmiştir.  

Bir şubeden kredi kartı başvurusu yapıldığında müşteri tarafından başvuru formu 
imzalanması, kartın teslimi sırasında da teslim formu imzalanması gerekmektedir. Böylece 
müşterilerden habersiz bir şekilde personel tarafından kredi kartı başvurusu yapılması ve 
bunun teslim alınmasının önüne geçilecektir. Aynı şekilde daha önce başvurusu yapılan 
ancak teslim alınmayan kartların banka çalışanları tarafından kötüye kullanılmasının önüne 
geçmek amacıyla belli dönemlerde kartlar imha edilmekte veya iade edilmektedir. Diğer 
taraftan bir kredi kartı talebinde veya tesliminde müşterinin cep telefonuna kısa mesaj 
yollanarak bilgilendirme yapılması sağlanmaktadır. Bu süreçler iç kontrol birimi, iç denetim 
birimi ve merkezden denetim birimi tarafından sürekli izlenmektedir. İlgili kontrollerin görev ve 
sorumluluk pozisyonlarına göre şube operasyon yöneticisi, şube müdürü, iç kontrol birimi, iç 
denetim birimi ve kredi kartları birimi tarafından yerine getirilmesi durumunda banka veya 
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kredi kartlarının kötüye kullanılması eylemlerinin gerçekleştirilme olasılığının oldukça düşük 
olduğu tabloda ifade edilmektedir. 

Tablo 5.2. A Bankası X Şubesi Hile Riski Değerlemesi Şablonu 
Birim Hile 

Riskleri 
Kontroller İzleme Hile 

Olasılığı 
Etki 

Düzeyi 

X Şubesi 

Banka veya 
Kredi 

Kartlarının 
Kötüye 

Kullanılması 

- Kredi Kartı Başvuru 
Formunun İmzalanması 

- Kredi Kartı Teslim 
Formunun İmzalanması 

- Kredi Kartı Talebi İlişkin 
Cep Telefonuna Kısa 
Mesaj Yollanması 

- Kredi Kartı Teslimine İlişkin 
Cep Telefonuna Kısa 
Mesaj Yollanması 

- Şubede Uzun Süre Banka 
veya Kredi Kartı 
Bekletilmemesi 

- İç kontrol birimi tarafından 
aylık periyodik denetimlerin 
yapılması 

- İç denetim birimi tarafından 
yıllık periyodik denetimlerin 
yapılması 

- Merkezden denetim birimi 
tarafından şüpheli işlem 
hareketlerinin sürekli 
izlenmesi 

- Operasyon 
Yöneticisi 

- Şube Müdürü 
- İç kontrol 

birimi 
- İç denetim 

birimi 
- Kredi kartları 

birimi 
 

Düşük Yüksek 

5.2. Hile Denetiminde Kırmızı Bayraklara İlişkin Örnek Uygulama  

Bir banka şubesinde kişisel, yapısal ve operasyonel mahiyette ortaya çıkabilecek 
kırmızı bayraklar aşağıdaki tabloda örneklendirilmiştir. Bu tablo Uluslararası İç Denetçiler 
Enstitüsü (2009:8) ve Coenen’in (2008, s.48) konu ile ilgili kaynaklarından yararlanılarak 
tasarlanmıştır.  

Tablo 5.3. A Bankası X Şubesi Kırmızı Bayrak Değerlendirmesi 
Birim Kişisel Yapısal Operasyonel 

X Şubesi 

- Operasyon Yetkilisinin 
Borçluluğu Yüksek 

- Operasyon Yetkilisinin 
Müşterilerle Çok Yakın 
İlişkisi Var 

- Operasyon Yetkilisi 
Uzun Süredir İzin 
Kullanmıyor 

- Operasyon Yetkilisi Çok 
Geç Saatlere Kadar 
Çalışıyor 

- Şubede Çok 
Sayıda Emekli 
Müşterinin Yüksek 
Tutarda 
Mevduatları Var 

- Şubede Yurtdışı 
Yerleşik Gurbetçi 
Mevduatı Var 

- Şube 
Müşterilerinin 
Finansal 
Okuryazarlık 
Oranları Düşük 

- Şube iç işleyişinde çapraz 
kontroller yapılmamaktadır. 

- Müşteri memnuniyeti adına 
mevzuat dışı imzasız ödemeler 
yapılmaktadır. 

- Bireysel şifre güvenliğine aykırı 
olarak herkes birbirinin şifresini 
bilmektedir. 

- Yetki devirleri sistem üzerinden 
değil sözlü veya yazılı olarak 
yapılmaktadır. 

 

Bir banka şubesinde operasyon çalışanlarının borçluluk durumunun yüksek olması, 
müşterilerle çok yakın ilişkiler kurması, uzun süredir yıllık izin kullanmaması ve çok geç 
saatlere kadar çalışma tablosu sergilemesi söz konusu şubede kişisel anlamda ortaya 
çıkabilecek başlıca kırmızı bayraklardır. Yapısal olarak ise şube müşterilerinin ağırlıklı olarak 
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emekli müşteriler olması, şubede gurbetçi müşterilerin bulunması ve şube müşterilerinin 
düşük finansal okuryazarlığa sahip olması gibi hususlar kırmızı bayrak olarak öne 
çıkmaktadır. Son olarak da operasyonel anlamda bir şubede çapraz kontrollerin 
yapılmaması, müşteri memnuniyeti adına imzasız ödemeler yapılması, şifre güvenliğinin ihlal 
edilmesi ve yetki devirlerinin sistem üzerinden yapılmaması gibi kırmızı bayraklar başat hile 
belirteçleri olarak görülmektedir. 

Hilelerin kaynakları ile ilgili en köklü ve geçerli model olan hile üçgeni modeline göre 
hile eylemleri üç ana unsura dayanmaktadır. Bunlar baskı, fırsat ve meşruiyet olarak ifade 
edilmektedir. Baskı ve meşruiyet faktörü hile eylemini gerçekleştiren kişinin/hilekârın 
psikolojik dünyası ile ilgili iken fırsat faktörü hile eyleminin gerçekleştiği çalışma ortamındaki 
iç kontrol zayıflıkları ile ilgilidir. Kırmızı bayraklar taşıdığı niteliklere göre hile faktörleri ile 
eşleşmektedir. Diğer bir ifade ile hile faktörleri işletmelerin iş süreçlerinde kırmızı bayraklar 
olarak varlık göstermektedir. Bu çerçevede X şubesindeki kırmızı bayraklar muhteviyatlarına 
göre baskı ve fırsat faktörleri temelinde aşağıdaki tabloda sınıflandırılmıştır.  

Tablo 5.4. A Bankası X Şubesindeki Kırmızı Bayraklara İlişkin Hile Faktörü 
Sınıflandırması 

Birim Hile Faktörü 

X Şubesi 

Baskı Fırsat 
- Operasyon Yetkilisinin 

Borçluluğu Yüksek 
- Operasyon Yetkilisi 

Uzun Süredir İzin 
Kullanmıyor. 

- Operasyon Yetkilisi Çok 
Geç Saatlere Kadar 
Çalışıyor 

- Operasyon Yetkilisinin Müşterilerle Çok Yakın İlişkisi 
Var 

- Şube iç işleyişinde çapraz kontroller yapılmamaktadır. 
- Müşteri memnuniyeti adına mevzuat dışı imzasız 

ödemeler yapılmaktadır. 
- Bireysel şifre güvenliğine aykırı olarak herkes birbirinin 

şifresini bilmektedir. 
- Yetki devirleri sistem üzerinden değil sözlü veya yazılı 

olarak yapılmaktadır. 

Bir çalışanın borçluluğunun yüksek olması mali baskı oluşturması yönüyle hile unsuru 
olarak değerlendirilebilir. Diğer taraftan ilgili şubenin çalışma ortamı personelin uzun süre 
yıllık izin kullanamaması veya çok geç saatlere kadar çalışması biçiminde bir özellik 
taşıdığında ve kişilerin fazla mesailerinin karşılığı verilmediğinde iş ortamından kaynaklanan 
bir baskı ortaya çıkabilir. Bu durumda baskının kaynağı kişisel değil operasyonel yapı 
olmaktadır. Borçluluğu yüksek olan personelin uzun süredir izin kullanmaması veya çok geç 
saatlere kadar çalışması çalışan (kişisel) kaynaklı bir baskı faktörü olarak 
değerlendirilmelidir. Aşağıdaki şekilde bu ilişkiler gösterilmiştir. 

Şubedeki işlemlerde çapraz kontrollerin yapılmaması, müşteri memnuniyeti adına 
imzasız ödemeler yapılması, şifre güvenliğinin ihlal edilmesi ve yetki devirlerinin sistemden 
yapılmaması hile eylemi açısından fırsat oluşturması yönüyle hile unsurları olarak 
değerlendirilebilir. İlgili şubenin çalışma ortamı personelin müşterilerle kabul edilemeyecek 
ölçüde yakın ilişki kurmasına uygun bir özellik taşıdığında yine iş ortamından kaynaklanan bir 
fırsat ortaya çıkabilir. Personelin müşterilerle yakın ilişki kurması yüksek borçluluk dahil her 
ne sebeple olursa olsun bu durum operasyonel (iş ortamı) kaynaklı bir fırsat faktörü niteliği 
taşımaktadır.  

Hile denetiminden hile soruşturmasına giden süreçte kırmızı bayrakların üstlendiği rol 
aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. Buna göre öncelikle riskli faaliyet alanları belirlenmekte ve 
bu alanların potansiyel hile kurguları tanımlanmaktadır. Bunun arkasından hile kurguları ile 
ilişkili olan kırmızı bayraklar ve göstergeler belirlenmektedir. Akabinde göstergeleri bulmak 
için denetim adımları tasarlanmakta ve eğer kırmızı bayraklar keşfedilirse daha fazla 
araştırma yapılmaktadır. Bu araştırmanın neticesinde hile tespit edilir ya da hile konusunda 
güçlü şüphe duyulursa hile soruşturması sürecine geçilmektedir. 
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Şekil 5.1 Baskı Hile Faktörünün Kişisel ve Operasyonel Kaynakları 

 

 

Şekil 5.2 Hile Soruşturması Sürecinde Kırmızı Bayraklar 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Kaynak: PWC, 2004: 32 
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6. Sonuç 

Hile risklerinin yönetiminde modern denetim araçlarının kullanılması risk odaklı 
denetim anlayışının bir gereği olmasının yanında etkin hile denetiminin de bir şartı olarak öne 
çıkmaktadır. Hile riski değerlemesi, bahse konu iş birimindeki kontroller ve izleme 
faaliyetlerini içeren veri durumlardan hareketle hile türleri bazında gerçekleştirilmekte olup 
ilgili hilenin gerçekleşme olasılığını ve etki düzeyini ortaya koymaktadır. Kırmızı bayrakların 
saptanmasına yönelik çalışmalarda ise bir iş birimindeki kişisel (çalışanlarla ilgili), yapısal 
(içkin) ve operasyonel (faaliyetlerin gereğinden sapma) faktörler değerlendirilerek bir nevi hile 
sinyalleri ölçülmeye çalışılmaktadır.  

Hile kaynağını açıklayan baskı, fırsat ve meşruiyet gibi faktörler işletmelerde kırmızı 
bayrak olarak muhteviyat kazanmaktadır. Söz konusu faktörler niteliğine göre kişisel veya 
operasyonel bir içerik sunmaktadır. Bir kırmızı bayrak personelin kendisi kaynaklı olduğunda 
kişisel bir içerik taşırken aynı kırmızı bayrak iş ortamı kaynaklı olduğunda mahiyeti değişerek 
operasyonel bir nitelik arz etmektedir. Kırmızı bayrakların kaynağının doğru tespit edilmesi 
etkin hile mücadelesi açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü kişisel, yapısal ya da 
operasyonel içerikteki kırmızı bayraklar farklı önlemler alınmasını gerekli kılmaktadır.  

Hile riski değerlemesi ve kırmızı bayraklar şeklinde yürütülen çalışmalar sayesinde 
proaktif bir denetim yaklaşımı hedefine daha fazla ulaşılabilecek olup iç denetimin insan 
kaynağı, teknolojik imkânları ve denetim süresi gibi iç denetim kaynaklarının daha etkin ve 
verimli bir şekilde kullanılması mümkün olacaktır. Ayrıca yapılan hile riski ve kırmızı bayrak 
değerlemesi çalışmaları sayesinde işletmenin iç kontrol sistemindeki kontrol açıkları önceden 
tespit edilerek önleyici tedbirlerin alınması mümkün olacaktır. 
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Aile Konutu Üzerinde Kurulan İpoteğin Eş Rızası 
Yokluğu Nedeniyle Yolsuz Hale Gelmesinden 
Kaynaklanan Zarardan Devletin Sorumluluğu

Dr. Davut Gürses*

Öz

Bu çalışmada aile konutuna ilişkin TMK. M. 194’te yer alan sınırlamadan yola çıkılarak, aile 
konutu üzerinde, hak sahibi olmayan eşin rızası olmadan kurulduğu için yolsuz hale gelen ipotekten 
kaynaklanan zarardan devletin sorumluluğunun bulunup bulunmadığı hususu incelenecektir. Bu 
neticeye ulaşırken de aile konutu, eş rızası, aile konutu şerhi, tapu siciline güven ve ipotek gibi hukuki 
kavramlar da incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Aile Konutu, Eş Rızası, İpotek, Tapuya Güven. 
JEL Sınıflandırması: K11, K15, K36, K41. 

Liability of The State of Damage Caused By The Invalidity of The Mortgage on The 
Family Dwelling  Due to Lack of Consent Of Spouse 

Abstract 

 In this study, by way of the limit set forth in Turkish Civil Code article 194, the subject of the 
study is whether the liability of the state for the damages arising from the mortgage which -was 
established on the family dwelling- become wrongful entry as it was established without the consent of 
spouse who has not right regarding matrimonial home. While discussing this issue, legal concepts 
such as family dwelling, consent of spouse, family dwelling endorsement, trust in land registry and 
mortgage will also be examined. 

Keywords: Family Dwelling, Consent of Spouse, Mortgage, The Principle of Trust to the Land 
Registry. 
JEL Classification: K11, K15, K36, K41. 

1. Giriş
A. İnceleme Konusu

İlk olarak 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile hukuk hayatımıza dâhil olan aile 
konutuna ilişkin bazı hukuki işlemlerin diğer eşin rızasına tabi tutulmasına ilişkin hukuk 
normu (TMK. M.194)123, eşler arasındaki eşitsizliğin giderilmesi4, eşler arasında eşit hak ve 
yükümlülüklere dayanan bir evlilik düzeninin kurulması ve büyük çerçevede ise toplumun 
nüvesini teşkil eden ailenin korunması amacıyla ihdas edilmiştir5.

Söz konusu hüküm, aile konutu üzerindeki bütün hukuki işlemler yerine sadece “aile 
konutu ile ilgili kira sözleşmesinin feshini, aile konutunun devrini veya aile konutu üzerindeki 
hakları sınırlamayı konu edinen hukuk işlemlerin” geçerliliğini diğer eşin rızasının varlığına 
bağlamaktadır. Bu işlemlerden biri de “aile konutu üzerindeki hakları sınırlandırdığı” kabul 
edilen ipotek işlemidir. 

* Avukat. 
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İpotek uygulamada sıklıkla başvurulan ayni bir teminattır. Özellikle, bankacılık 
uygulamasında, kredinin teminatlandırılmasında başvurulan bu sınırlı ayni hak özellikle bazı 
kredi türlerinde kredi verilmesinin adeta bir ön şartı (bilhassa konut kredilerinde) haline 
gelmiştir. Bu önemine binaen de uygulamada özellikle aile konutları üzerinde tesis edilen 
ipoteklerle ilgili ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlardan davaya dönüşenlerin 
çoğunu, eş rızası olmadan ipotek kurulmasına ilişkin ihtilafların teşkil ettiği görülmektedir6. Bu 
davalarda genel olarak hak sahibi olmayan eşin rızasının alınmadığı ya da rızaya ilişkin yazılı 
beyanın hak sahibi eşe ait olmadığı gerekçesiyle söz konusu ipoteğin kaldırılarak tapu 
sicilinin düzeltilmesi7 talep edilmektedir. 

Bu tür davaların sayısındaki artış bize özellikle ipotek işlemlerinde eş rızasının 
alınmasının kimin sorumluluğunda olduğu ve tapu sicil memurunun ipoteğin kurulmasında bu 
rızanın alınıp alınmadığını kontrol etme yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı hususlarını ve 
neticede ise bu eş rızasının alınmaması durumunda oluşacak sonuca kimin katlanması 
gerektiği sorusunun cevabını arama fırsatı vermiştir. Bu çalışmada, özellikle bu soruların 
cevapları aranacaktır. 

Birinci bölümde, çalışmada kullanılacak kavramlar (çalışmada ihtiyaç duyulan kadar 
genişlikte) genel olarak incelenecek, ikinci bölümde ise konunun özü incelenecektir. Üçüncü 
bölümde ise çalışmanın neticesinde vardığımız görüş açıklanarak çalışma sona erdirilecektir. 

B. Aile Konutu’na İlişkin Genel Bilgiler 
 
i. Aile Konutu Tanımı ve Unsurları 

Aile konutunun tanımına yasada yer verilmemiş olmakla birlikte bu konuda ilgili 
hükmün gerekçesinde şöyle bir tanıma yer verilmiştir; “Aile konutu eşlerin bütün yaşam 
faaliyetini gerçekleştirdiği, yaşantısına buna göre yön verdiği, acı ve tatlı günleri içinde 
yaşadığı, anılarla dolu bir alandır”. 

Doktrinde de çok sayıda tanım yapılmış olmakla birlikte, genel olarak aile konutunun, 
eşlerin ve varsa çocuklarının sürekli olarak ortak yaşamlarını sürdürmek amacıyla seçtikleri 
ve aile yaşantısına özgülenen taşınır veya taşınmaz mekân olduğu söylenebilir. 

Aile konutuna ilişkin olarak şu temel tespitler yapılabilir; 

a) Aile konutundan bahsedebilmek için, yasal bir evlilik birliği bulunması gerekir8. Yani 
resmi nikâh olmaksızın birlikte yaşamın sürdürüldüğü mekânlar aile konutu olarak 
nitelendirilemezler. 

b) Aile konutu için, konutun geçerli bir ayni ya da şahsi hakka dayalı olarak kullanılması 
şarttır9. 

c) Ortak yaşamı sürekli olarak sürdürmeye imkân veren taşınır ya da taşınmaz bir mekân 
ancak aile konutu olabilir. Dolayısıyla aile konutunun muhakkak bir taşınmaz olması 
gerekmez, taşınır bir yapı da diğer şartları taşıyor ise pekâlâ aile konutu olarak 
nitelendirilebilir10. 

d) Eşlerin ortak iradeleriyle konutun, aile konutu olarak tahsis edilmesi gerekir (Gümüş, 
2007, s. 21). 

e) Eşlerin, ortak yaşamlarını sürdürdükleri dışarıdan üçüncü kişilerce anlaşılabilir 
olmalıdır. Konutun, aile konutu niteliğinin alenileştirilmiş olması anlamına gelen bu 
unsur, konutun fiilen kullanılması anlamına gelmektedir11. 

f) Aile konutu kural olarak tek konuttur12. Yazlık, yayla evi dağ evi gibi konutlar aile 
konutu sayılmaz (Dural, Öğüz ve Gümüş, 2018, s.168). 

g) Aile konutu niteliği, eşler arasındaki mal rejiminden bağımsızdır13. Eşler arasında 
hangi mal rejimi geçerli olursa olsun, aile konutu koruması mevcut olacaktır. 
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ii. Aile Konutu Üzerindeki Hukuk İşlemler ve Eş Rızası 
 

a. Eşlerin Hukuki İşlem Özgürlüğü 

Türk Medeni Kanunu, eşlerin gerek birbirileriyle gerekse de üçüncü kişilerle olan 
hukuki işlemlerinde sözleşme özgürlüğü ilkesini benimsemiştir. Bu konuda hem bir serbesti 
hem de eşler arasında eşitlik söz konusudur14. Gerçekten TMK’nın 193 maddesi “Kanunda 
aksine hüküm bulunmadıkça, eşlerden her biri diğeri ve üçüncü kişilerle her türlü hukuki 
işlemi yapabilir” şeklindedir15. 

Buna göre, kanunda aksine bir hüküm16 bulunmadığı sürece, eşlerden her biri dilediği 
kişilerle ve dilediği koşullarla hukuki işlemler yapabilecektir. Bu hukuki işlemlerin geçerliliği ne 
diğer eşin ne de bir başka makamın onayına tabidir.  

b. Aile Konutu Üzerindeki Hukuki İşlemler 

Eşlerin hukuki işlem özgürlüğünü düzenleyen TMK m.193 hükmü, aynı zamanda bu 
özgürlüğü “kanunda aksine bir düzenlemenin yer alması” ile sınırlandırmıştır. İşte bu 
sınırlamalardan biri de aile konutuna ilişkin hukuki işlemlere yönelik olarak ihdas edilmiş olan 
TMK’nın 194. maddesidir;  

“Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira 
sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları 
sınırlayamaz. Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen 
eş, hâkimin müdahalesini isteyebilir. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki 
olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden 
isteyebilir. Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı 
olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir ve bildirimde 
bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.” 

Görüldüğü üzere, kanun koyucu aile konutunun önemine binaen17, aile konutunu konu 
edinen bazı hukuki işlemlerde, eşlerin hukuki işlem özgürlüğünü diğer eşin lehine 
sınırlandırmıştır. Bu işlemler şunlardır; 

- Aile konutu ile ilgili kira sözleşmesinin feshedilmesi, 
- Aile konutunun devredilmesi, 
- Aile konutu üzerindeki hakların sınırlandırılması. 

Aile konutu, bir kira sözleşmesiyle kullanılmakta ise edilmiş ise bu kira sözleşmesinin 
tarafı olan eşin kira sözleşmesini feshedebilmesi için diğer eşin açık rızası gerekmektedir. Bu 
hüküm hem yukarıda yer verdiğimiz TMK. m.194’te hem de TBK m. 349’da zikredilmiştir. 
Böylece, aile konutuyla ilgili kira sözleşmesi, ancak eşlerin birlikte ortaya koyacakları fesih 
iradesiyle sona erdirilebilecektir. Hemen belirtmek gerekir ki bu hüküm kiraya veren 
tarafından yapılacak fesihleri kapsamamaktadır. 

Aile konutu, eşlerden birinin mülkiyetinde ise bu konut, malik olmayan diğer eşin açık 
rızası olmaksızın devredilemeyecektir. Kanunda geçen “devredilme” ifadesi mülkiyetin 
devrine yol açabilecek hukuki işlemleri ifade etmektedir. Bunlar; satım, bağışlama, trampa, 
şirkete ayni sermaye olarak özgüleme, bağışlama taahhüdü gibi hukuki işlemleri ifade eder18. 

Aile konutu üzerindeki hakları sınırlandıran diğer işlemlerden kasıt sınırlı ayni hakların 
tesisi, mevcut bir ayni ya da şahsi hakkı sonlandıran veyahutta aile konutu üzerindeki 
tasarruf yetkisini sınırlandıran hukuki işlemlerdir (Saatçıoğlu, 2016, s.156). 

Kanun koyucu tarafından belirtilen nitelikteki işlemlerin geçerli olabilmesi, diğer eşin 
açık rızasına19 bağlı kılınmıştır. Bu rızanın, yapılacak hukuki işlemi somutlaştıracak bilgileri 
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içermesi gerekir, yani soyut ve genel bir rızanın verilmesi yeterli değildir20. Ayrıca 
somutlaştırma, işlemin türünü içerdiği gibi zamanı da içermelidir (Acar, 2016, s.90). 

Rızanın şekli konusunda kanunda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Buna göre 
rıza sözlü ya da yazılı olarak verilebilir21. Ancak, bu konuda, yazılı istem olmadıkça tapu 
sicilinde işlem yapılmayacağına ilişkin Tapu Sicil Tüzüğü’nün 16. maddesi de gözden uzak 
tutulmamalıdır22. 

Rızanın işlem yapılmadan önce ya da işlem sırasında verilmesi mümkün olduğu gibi 
işlem yapıldıktan sonra da verilebileceği ifade edilmektedir23. Sonradan verilecek rızada, TBK 
m. 46’nın kıyasen uygulanarak, belirlenecek uygun bir süre içerisinde eş rızasının verilmesi 
durumunda tasarruf yetkisi eksikliğinin giderilmesinin mümkün olduğu bu sürede işlemin 
geçerliliğinin askıda olacağı ifade edilmiştir. Buna karşılık verilecek süre içerisinde rıza 
verilmezse, işlemin geçmişe etkili olarak kesin olarak geçersiz hale geleceği belirtilmiştir24. 

Rıza gerektiren hukuki işlemlerde, rızanın alınmamış olması söz konusu işlemin 
geçersiz olmasına neden olur25. Rıza yokluğu nedeniyle meydana gelecek geçersizliği hâkim 
resen dikkate almak durumundadır. Şayet hukuki işlem neticesinde aile konutunun devrine 
ilişkin tescil yapılmışsa, söz konusu konutun mülkiyeti bu tescile dayanarak kazanılmaz; 
yapılan bu tescilde yolsuz tescil niteliğinde olur26. Geçersizlik durumunda, taraflar 
birbirlerinden aldıklarını sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iade ederek ilişkiyi tasfiye 
edeceklerdir. Bu noktada, malik olmayan eşin, söz konusu rıza eksikliği nedeniyle geçersiz 
olan tescil nedeniyle tapu sicilinin düzeltilmesi davasını açıp açamayacağı meselesi üzerinde 
de durmak gerekir. Doktrinde bir görüş, bu davayı sadece malik olan eşin açabileceğini, zira 
bu dava hakkını TMK m.1025’in sadece ayni hakkı zedelenen kişiye verdiğini ifade etmiştir27. 
Ancak bize göre TMK m. 194’ün amacı da dikkate alınarak bu dava açma hakkının malik 
olmayan eşe de tanınması yerinde olacaktır28. Zira bu davayı açma tekelini sadece malik 
olan eşe vermek, TMK m.194’ü etkisizleştirecektir (Armutçuoğlu, 2011, s.428). 

İşlemin geçerliliği için diğer eş rızasına ihtiyaç duyulan durumlarda, rızanın 
alınamaması29 ya da diğer eşin haklı bir sebep olmadan rıza vermekten imtina etmesi 
durumunda, eş, hâkimin müdahalesini isteyebilir. Bu noktada hâkimin vereceği karar, sadece 
eşi tek başına hareket etme konusunda yetkili kılar30. 

Kanun koyucu eşlerin sadece bazı hukuki işlemlerini sınırlandırmıştır. Buna karşılık 
hak sahibinin maddi fiilleri söz konusu sınırlamaya dâhil değildir31. Öte yandan söz konusu 
sınırlama bütün hukuki işlemlerinden ziyade sadece sayılan hukuki işlemlerde diğer eşin 
rızasını bir geçerlilik şartı olarak aramıştır. Ancak, kanunun bu konuda yeterince açık 
olduğunu söyleme imkânı yoktur; özellikle “aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz” 
ifadesi yoruma muhtaçtır. Bu konuda doktrinde, rızaya tabi olacak sınırlı ayni hakların 
belirlenmesinde, söz konusu hakkın diğer eşin konutu kullanmasını engelleyip engellemediği 
tespitinin ölçüt olarak kullanılabileceğini, şayet engelliyorsa rızaya tabi tutulması, 
engellemiyorsa da rızanın aranmayacağı neticesine varılabileceği, ancak bu ölçütün de tam 
bir netlik sağlayamayacağı haklı olarak ifade edilmektedir (Acar, 2016, s.67). 

Öte taraftan, işlem anında konutun aile konutu özelliğini kaybetmiş olması ya da 
evlilik birliğinin sona ermiş olması durumunda maddede sayılan işlemler için rıza almaya 
gerek olmayacaktır. Son olarak belirtmek gerekir ki malik eşin iradesi dışında gerçekleşen 
hukuki işlemlerde (Ör: hükmen tescil, kamulaştırma (Çabri, 2007, s.405), haciz32, cebri 
satış33, tedbir vb.) eş rızası aranmayacaktır (Kamacı, 2004, s.128). 

iii. Aile Konutu Sınırlamasının (Eş Rızasının) Hukuki Niteliği 

Yukarıda açıkladığımız aile konutuna ilişkin sınırlamanın hukuki niteliğinin tespiti bu 
çalışma için çok önemlidir. Zira söz konusu sınırlamanın hukuki niteliğine göre hukuki 
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sorumluluk bakımından da farklılık oluşabilir. Bu nedenle de doktrinde aile konutuyla ilgili 
bütün eserlerde üzerinde en çok durulan konu başlığı sınırlamanın hukuki niteliği olmaktadır. 

a. Fiil Ehliyeti Sınırlaması Görüşü 

İsviçre hukukunda ittifakla kabul edildiği ifade edilen bu görüşe göre söz konusu 
sınırlama bir fiil ehliyeti sınırlaması niteliğindedir34. Görüşe göre bu netice söz konusu 
maddenin kanun sistematiğindeki yerinden de açıkça anlaşılmaktadır35. Buna göre TMK 
m.193 hükmünde eşlerin fiil ehliyetinin, bir diğer ifadeyle evliliğin eşlerin fiil ehliyetine etkisinin 
düzenlenmiş olması karşısında, TMK m.194 hükmü, TMK m.193 hükmündeki genel kurala 
getirilmiş olan bir istisna olarak değerlendirilmektedir36. Yargıtay da TMK m.194 ile eşlerin fiil 
ehliyetlerinin sınırlandırıldığı görüşündedir37. 

Fiil ehliyeti sınırlamalarının genelde işlemi yapan kişiyi korumayı amaçladığı, oysa 
aile konutuna ilişkin söz konusu sınırlamanın ise işlemin tarafı olan kişiden ziyade onun 
dışındaki aile bireylerini korumayı amaçladığı, dolayısıyla da bu sınırlamanın bir fiil ehliyeti 
sınırlaması olmadığı eleştirisi karşısında bu görüş temsilcileri tarafından; aile konutuna ilişkin 
bu sınırlamanın da bir bütün olarak aileyi koruduğu ileri sürülerek böylece geniş çerçevede 
ilgili kişinin de korunmuş sayılacağı ifade edilmiştir38.  

Ayrıca, yine bu görüşü savunanlar tarafından, bu sınırlamanın tasarruf yetkisi 
sınırlaması olarak kabul edilmesi durumunda sadece üçüncü kişilerin korunacağı bunun da 
hükmün amacının tam olarak gerçekleşmesine engel olacağı ifade edilmiştir39. Oysaki fiil 
ehliyetinin sınırlandırıldığı durumlarda eş rızası alınmadan yapılan hem taahhüt hem de 
tasarruf işlemleri geçersiz olacaktır (Gümüş, 2007, 30). Fiil ehliyeti sınırlaması görüşünü 
savunanlara göre, söz konusu hükmün tasarruf sınırlaması olduğu kabul edildiğinde, 
borçlandırıcı işlem çoğu durumda geçerli sayılacak ve sadece tasarruf işlemi geçersiz 
olacaktır. Bu ise söz konusu borçlandırıcı işlemin ifa edilmemesi nedeniyle malikin tazminat 
ödemesine neden olabilecek ve hatta aile konutunun da bu borç nedeniyle icra yoluyla 
satılabileceğini, bu neticenin de hükmün koruma amacına aykırı olacağını da ileri 
sürmüşlerdir (Şıpka, 2002, s.41). 

b. Tasarruf Yetkisi Sınırlaması Görüşü 

Türk hukukunda genel olarak kabul görüş olduğunu söyleyebileceğimiz görüşe göre 
ise söz konusu sınırlama fiil ehliyeti sınırlaması değil, bir tasarruf yetkisi sınırlamasıdır40. Fiil 
ehliyeti sınırlamalarının kişiyi korumak amacıyla getirildiği, aile konutuna ilişkin söz konusu 
sınırlamanın ise evlilik birliğini ve bir bütün olarak aileyi korumak amacıyla ihdas edilmiş 
olduğu, bu nedenle de sınırlamanın fiil ehliyeti sınırlaması olarak kabul edilmesinin mümkün 
olmadığı belirtilmektedir. 

Bu görüş, eş rızasının sadece tasarruf işlemleri bakımından aranacağını, dolayısıyla 
borçlandırıcı işlemlerde bu rızanın aranmayacağını ileri sürmektedir41. Böylece, eş rızası 
alınmaksızın yapılan borçlandırıcı hukuki işlemler geçerli iken, bu borcun ifasına yönelik olan 
tasarruf işlemleri rıza eksikliği sebebiyle geçersiz olacaktır42.  

c. Katılma Hakkı Görüşü 

 Bu görüşün temeli, kendine özgü bir ortaklık olan evlilik birliğinin kanundan doğan 
kurallarına dayanmaktadır. Eşler evlilik ile birlikte bu ortaklığa girmekle, bu kuralları da kabul 
etmiş sayılırlar. Eşlerin bu kurallar gereğince bazı hukuki işlemleri tek başlarına yapamaması 
da bu ortaklıkta eşlere tanınan katılma hakkının bir görünümünü teşkil etmektedir43. Bu 
görüşe göre nasıl ki eşya hukukunun genel ilkeleri kapsamında, paylı ya da elbirliği 
mülkiyetinde ortak olan kişiler, bu malvarlığının tümü üzerinde tek başına tasarrufta 
bulunamıyorlarsa, aile konutunun kaybedilme tehlikesine karşı belirli tasarruflarda da tek 
başlarına hareket edemeyeceklerdir (Şıpka, 2002, s.48).Malik olmayan eşin katılma hakkı 
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geçerlilik koşulu olarak, hukuki işlemin ilk safhasında da (borçlandırıcı işlem) aranacaktır 
(Şıpka, 2002, s.49). 
 

d. Yasak İşlem Görüşü 

Bu görüşe göre, inceleme konusu aile konutuna ilişkin sınırlamanın hukuki niteliği ne 
fiil ehliyeti sınırlamasıdır ne de tasarruf yetkisi sınırlamasıdır; bu sınırlama sadece kanunla 
emredici olarak ihdas edilmiş “diğer eşin rızasını alma yükümü”dür44. Bu yükümün yerine 
getirilmemesi durumunda yasak işlem söz konusu olur, ancak rıza alınmadan yapılan 
işlemler batıl değil, askıda hükümsüzdür (Hacısalihoğlu, 2010, s.39).Böyle olunca da 
taşınmazı ilk devralan kişi, aile konutu şerhi bulunmasa dahi (iyiniyetli olup olmamasına 
bakılmaksızın) malik olamayacaktır. Ancak, işlem tarafından iyiniyetle ayni bir hak kazanan 
üçüncü kişilerin durumu TMK m.1023 kapsamında koruncaktır (Hatemi, Kalkan Oğuztürk, 
2018, s.85). 

e. Kanundan Doğan Bir Sınırlama Olduğu Yönündeki Görüş 

Bu görüşe göre ise söz konusu sınırlama, sözleşme özgürlüğüne kanunla getirilmiş 
bir sınırlama niteliğindedir. Burada evli kişiler için, söz konusu işlemlerde birlikte hareket 
etme yükümlülüğü getirilmiştir (Badur, 2013, s.260). Bu sınırlamayı içeren hüküm (TMK 
m.194), bu konudaki genel hüküm niteliğindeki MK m.193’ün kanundan doğan bir istisnasını 
teşkil etmektedir (Kılıçoğlu, 2003, s.36). 

f. Görüşümüz 

 Kanaatimize göre, aile konutuna ilişkin sınırlamanın hukuki niteliği bir tasarruf yetkisi 
sınırlamasıdır. Gümüş, TMK m. 199 ile TMK. m.194’in aynı kumaştan dokunduğunu ileri 
sürmüştür. Gerçekten, TMK m.199’un lafzının açık bir tasarruf yetkisi sınırlaması içermesi 
nedeniyle, TMK m. 194’un de aynı nitelikte kabul edilmesi gerektiği haklı olarak ifade 
edilmiştir45. Ayrıca, hükmün koruma amacı da dikkate alındığında, diğer görüşlerin aksine 
söz konusu sınırlamanın sadece tasarruf işlemlerine yönelik olduğunu söylemek mümkündür. 
Bu nedenle, söz konusu sınırlama borçlandırıcı işlemleri kapsamaz46. Gümüş’ün de haklı 
olarak belirttiği üzere söz konusu sınırlama aile konutuna ilişkin olarak sadece soyut ve genel 
bir koruma sağlamaktadır (Gümüş, 2007, s.39). 

iv. Aile Konutu Şerhi 

Kanun koyucu, aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eşe, söz 
konusu gayrimenkulün aile konutu olduğunun şerh47 verilmesini talep etme yetkisi vermiştir48. 
Aile konutun şerhine ilişkin imkân, mehaz İsviçre Medeni Kanunu’nda yer almamaktadır49. Bu 
hükmün, kanunun tasarı aşamasındayken Yargıtay tarafından önerildiği ve böylece 
kanunlaştığı ifade edilmektedir (Kılıçoğlu, 2003, s.47). 

Aile konutu şerhini malik ve malik olmayan eş tek başlarına talep edebilecekleri gibi 
eşlerin birlikte talep etmesi de mümkündür. Aile konutu şerhi için, tapu sicil müdürlükleri; 
merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile 
medeni hâli gösterir nüfus kayıt örneği talep etmektedir50.  

Aile konutu şerhi, evlilik birliği devam ettiği sürece geçerliliğini koruyacak (Saatçıoğlu, 
2016, s.200), evlilik birliğinin sona ermesiyle de etkisini yitirecektir. 

Aile konutu şerhinin etkisi bakımından51 –yoğun tartışmalar bulunsa da- şunları 
söylemek mümkündür; TMK. m.194’deki koruma için aile konutu şerhi zorunlu değildir, yani 
ilgili taşınmazın tapu sayfasında aile konutu şerhi olsun ya da olmasın, diğer eş bu 
korumadan yararlanacaktır52. Aile konutu şerhinin bu anlamda kurucu değil, açıklayıcı etkiye 
sahip bir şerh olduğunu söylemek mümkündür53. Bu nedenle de aile konutu şerhinin 
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bulunmadığı bir aile konutu üzerinde diğer eşin rızası olmaksızın iyiniyetle hak kazanımında 
bulunan işlem tarafının iyiniyeti korunmayacaktır54. Mehaz İsviçre hukukunda da aynı sonuç 
kabul edilmektedir55. Bu sonuç, aile konutuna ilişkin sınırlamanın bizzat kanundan doğmuş 
olmasından ve işlem tarafının iyiniyetini özel olarak koruyan bir hüküm bulunmamasından56 
ileri gelir. Aile konutu şerhinin etkisi ise işlem tarafının değil üçüncü kişilerin iyiniyetinin 
korunmasında önem arz eder. Gerçekten, aile konutu şerhi malik eşle işlem yapan tarafı 
değil, işlem yapan taraf ile hukuki ilişkiye girecek olan üçüncü kişilerin iyiniyetini ortadan 
kaldırmak için faydalıdır57. Malik olmayan eş, iyiniyetli üçüncü kişilerin kazanımını engellemek 
istiyorsa bu şerhten faydalanacaktır. Aksi durumda, TMK m.1023 devreye girecek ve iyiniyetli 
üçüncü kişi korunacaktır. Bu açıklamalara ek olarak ifade etmek gerekir ki Yargıtay’ın görüşü 
bu yönde değildir. Yargıtay’ın uzunca bir süre uyguladığı görüşe göre TMK m.194, TMK 
m.1023’ü dışlamaz (Bulut, 2016, s.119) yani, tapuda aile konutu şerhi yoksa bu durumda 
işlem tarafı iyiniyetli ise TMK m.1023’ten faydalanacaktır58. Ancak, son dönemde Yargıtay bu 
konuda görüş değiştirmiş ve işlem tarafının iyiniyetli olup olmamasını dikkate almayarak, eş 
rızasının olmadığı durumlarda ipoteğin kaldırılması gerektiği yönünde kararlar vermeye 
başlamıştır59. 

C. İpotek  

İpotek, Türk Medeni Kanunu’nun düzenlediği üç taşınmaz rehini türünden biri olup, 
hak sahibine bir taşınmazın değerinden alacağını elde etme yetkisi veren sınırlı bir ayni 
haktır. İpotek, halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin 
veya olası olan herhangi bir alacak için kurulabilir. Böylece, şarta bağlı olan ya da olmayan, 
belirli ya da belirsiz her türlü alacak için hatta ileride doğacak ya da doğması ihtimal dâhilinde 
olan alacaklar için dahi ipotek kurulabileceği kabul edilmiştir60. 

Taşınmaz rehinine hâkim olan ferilik ilkesi, belirlilik ilkesi, kamuya açıklık ilkesi ve 
sabit derece ilkesi ipotek için de geçerlidir. Ferilik ilkesine göre, rehin hakkı bir alacağı 
güvence altına alır ve bu alacak var olduğu sürece de varlığını sürdürür; alacaktan bağımsız 
olarak düşünülemez (Acar, 2015, s.37). Belirlilik ilkesi gereğince, gerek teminat altına 
alınacak alacağın gerekse de teminat teşkil edecek taşınmazın belirli olması gereklidir 
(Oğuzman, Seliçi ve Oktay-Özdemir, 2017, s.902 vd.). Kamuya açıklık ilkesi ise tapu sicil 
sistemi ile gerçekleştirilir; bu kapsamda kamuya açıklık ilkesi her şeyden önce taşınmaz 
rehininin tapuya tescille doğmasını ifade eder (Oğuzman ve diğerleri, 2017, s.911). Alacağın, 
taşınmazın bir değer bölümü ile teminat altına alınmasına izin veren taşınmaz rehin sistemi 
sabit dereceler sistemi olarak adlandırılmaktadır. Bu sistemde, taşınmazın bölündüğü farazi 
değer parçalarına derece denir ve her derecede derecenin değerine erişinceye kadar 
taşınmaz rehini kurulabilir (Oğuzman ve diğerleri, 2017, s.923). 

 
İpoteğin en belirgin özelliği olarak “alacağa bağlı olması”dır. Bu bağlılık özellikle 

ipoteğin kurulmasında, hakkın kullanılmasında, rehinli alacağın devrinde, tapu siciline 
güvenin korunmasında ve rehinin sona ermesinde açıkça görülür61. 

Mevcut miktarı belirli alacakları teminat altına almak için tesis edilen ipoteğe anapara 
ipoteği; mevcut alacakların yanı sıra ileride doğacak ve doğması muhtemel alacakları teminat 
altına almak için kurulan ipoteğe ise üst sınır (azami hat/meblağ) ipoteği denmektedir. 

İpoteğin doğması için tapu siciline –kanuni istisnalar hariç olmak üzere- geçerli bir 
tescilin yapılması zorunludur (Oğuzman ve diğerleri, 2017, s.975). Geçerli bir tescil için kural 
olarak, taşınmaz malikinin tescil talebi ve geçerli bir kazanma sebebinin varlığı gerekir. 
Kazanma sebebi bir rehin sözleşmesi, ölüme bağlı tasarruf, kanun hükmü ya da bir 
mahkeme kararı olabilir. Bu çalışmanın konusu nedeniyle, kazanma sebebi olarak biz 
sadece rehin sözleşmesini inceleyeceğiz. 



Dr. Davut Gürses 

76 

Görüldüğü üzere, ipoteğin tescilinde esasen iki aşama vardır; bunlar rehin sözleşmesi 
ve tescil talebidir62. Uygulamada, bu ikisi bir arada gibi görünse de esasında hukuki nitelikleri 
ve neticeleri farklı hukuki işlemlerdir63.  

İlk olarak, rehin sözleşmesinin, bir sözleşme olarak borçlandırıcı bir hukuki işlem 
olduğunu söylemek mümkündür. Taşınmaz rehin sözleşmesi, taşınmaz maliki ile alacaklı 
arasında yapılan bir sözleşme niteliğinde olup (Akıntürk, 2009, s.764) aynı zamanda tescil 
işleminin de hukuki sebebini teşkil eder. Bu sözleşme nedeniyle, malik, taşınmazı üzerinde 
alacaklı lehine bir rehin hakkı kurma borcu altına girer. Bu sözleşmenin, kural olarak –
istisnalar hariç- resmi şekilde yapılması zorunludur. Resmi senet tapu memuru tarafından 
düzenlenir, bu şekil sıhhat şeklidir64.  

Rehin sözleşmesinin hukuki niteliğinin son derece belirgin olmasına karşın tescil 
talebinin hukuki niteliği bu kadar net değildir. Bu kapsamda, tescil talebinin eskilerde ayni bir 
sözleşme olduğu ileri sürüldüğü gibi bunun “usulü bir işlem” olarak nitelendirildiği de 
bilinmektedir65. Ancak, günümüzde hâkim görüş ise tescil talebinin, malikin tek taraflı bir 
tasarruf işlemi olduğu yönündedir66. Bu tartışmaların uygulama bakımından önemi ise tescil 
talebi olmaksızın yapılan tescillerin akıbeti noktasındadır. Örneğin, usuli işlem görüşü kabul 
edilirse, tescil talebi olmaksızın yapılan bir tescil –diğer şartlar mevcut ise- geçerli 
sayılacaktır. Tasarruf işlemi görüşüne göre ise talep olmadan yapılan tesciller geçersiz 
olacağı gibi talebin geçerli olmaması da tescili sakatlayacaktır67. 

Tescil talebinin hak sahibi –tasarruf yetkisine sahip olan kişi- tarafından yapılması 
gerekmektedir68. Ayni hakkın kazanılması için gerekli tescili talep yetkisi, taşınmazın malikine 
aittir (MK. m.1013). Tescilin yapılabilmesi, istemde bulunanın, tasarruf yetkisini ve hukukî 
sebebi belgelemiş olmasına bağlıdır. İstemde bulunan kimse, kendisinin, sicilde hak sahibi 
görünen kişi veya bu kişinin temsilcisi olduğunu ispat etmek suretiyle tasarruf yetkisini 
belgelemiş olur. Hukukî sebebin belgelenmesi ise bu sebebin geçerliliği için gerekli şekle 
uyulduğunun ispatı suretiyle olur. Şayet, tasarruf yetkisine ve hukuki sebebe ilişkin belgeler 
tamam değilse tescil talebi reddedilmelidir. Bununla birlikte, hukuki sebebe ilişkin belgeler 
tamam olmakla birlikte, tasarruf yetkisine ilişkin belgelerin tamamlanması gereken hallerde 
maliklerin rızası ya da hâkim kararıyla geçici tescil şerhi verilebileceği de kanunda 
düzenlenmiştir. 

D. Aile Konutu Üzerinde İpotek Kurulması 

Aile konutu niteliğindeki bir taşınmaz üzerinde ipotek kurulması, ipoteğin teminat 
altına aldığı borcun ifa edilmemesi durumunda söz konusu taşınmazın satılması ve 
alacaklının bu bedel üzerinden tatmin edilmesini sağlamayı amaçlar. Bu nedenle de ipoteğin 
kurulması tek başına aile konutunda oturulmasını engellemese dahi ileride bu sonucu 
doğurabilecek bir hukuki işlem niteliğinde görülmektedir. Bu konuda ciddi tartışmalar bulunsa 
da69 aile konutuna ilişkin sınırlamanın amacı dikkate alındığında, ipotek kurulması işleminin 
de aile konutu üzerindeki hakları sınırlandıran bir işlem olarak kabulü70 ve ipoteğin kurulması 
için malik olmayan eşin rızasının aranması uygun olacaktır71. Yargıtay’ın görüşü de bu 
yöndedir72. 

Dolayısıyla, aile konutu niteliğindeki bir taşınmaz üzerinde ipotek kurulması için malik 
olmayan eşin rızasının gerektiğini söyleyebiliriz73.  

2. Eş Rızasının Alınmaması ya da Geçersiz Olması Nedeniyle İpoteğin Bir 
Mahkeme Kararıyla Kaldırılarak Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Durumunda 
Devletin Sorumluluğu Söz Konusu Olabilir mi? 

Aile konutuna ilişkin MK m.194’te düzenlenen sınırlamaya ilişkin olarak açılan 
davaların çoğunun, malik olmayan eş tarafından rıza eksikliği/geçersizliği nedeniyle açılan 
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(ipoteğin kaldırılarak) tapu sicilinin düzeltilmesi davalarının oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu 
davalarda, malik olmayan eş, ipoteğin kurulması için kendisinden rıza alınmadığını ya da 
alınan rızanın geçersiz olduğunu bu nedenle ipoteğin de geçersiz olduğunu ileri sürerek tapu 
sicilinin düzeltilmesini talep etmektedir. Özellikle bankacılık uygulamasında, bankalara karşı 
açılan bu tür davalarda, eş rızasının alınmadığı ya da geçersiz olduğu durumlarda74 
mahkemeler söz konusu ipoteğin kaldırılarak tapu sicilinin düzeltilmesine karar vermektedir. 

Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, aile konutu niteliğindeki bir gayrimenkul üzerinde 
ipotek kurulması da TMK m.194 kapsamında rızaya tabi bir işlem niteliğindedir. Bu nedenle, 
rızanın alınmadığı ya da geçersiz olduğu durumlarda tapu sicilinin düzeltilmesi olağan bir 
sonuçtur75. Ancak, bu ağır neticeye sadece ipotek hakkına sahip alacaklının katlanması 
hukuken doğru mudur? Ayrıca ipoteğin kurulması için gerekli olan eş rızasının alınması 
acaba rehinli alacaklının sorumluluğunda mıdır? Rıza alınmadan kurulan ipoteğin açılan bir 
dava neticesinde kaldırılması durumunda resmi senet niteliğindeki rehin sözleşmesi ve tescil 
işlemini gerçekleştiren devletin bir sorumluluğu gündeme gelebilir mi? 

İlk olarak eş rızasının alınması ya da bunun temin edilmesinin kimin sorumluluğunda 
olduğunu tespit etmek gerekmektedir. Öncelikle mevzuatta bu konuda açık bir hükmün 
bulunmadığını belirtmek gerekir. Ancak uygulamaya baktığımızda, ipotek kurulması için 
malik olmayan eşten alınacak rızanın rehinli alacaklılar tarafından temin edildiğini 
görmekteyiz. Gerçekten özellikle bankacılık uygulamasında, ipotek karşılığında kullandırılan 
kredilerde76 bankaların malik olmayan eşten ipotek kurulmasına rıza gösterdiğini yazılı olarak 
talep ettikleri ve bunu temin etmeden de kredi kullandırmadıkları bilinmektedir. Bu konudaki 
yargı kararlarında da benzer bir kabulün söz konusu olduğu77 ve hatta eş tarafından verilen 
muvafakatnamedeki imzanın sıhhatini araştırma yükümlülüğünün de bankalara yüklendiğini 
söylemek mümkündür78. Doktrinde de bazı yazarlar eş rızasının doğrudan işlemi 
gerçekleştirecek olan malik eşe yöneltilmesi gerektiğini79; bazı yazarlar ise bu beyanın malik 
olan eşten ziyade, işlem tarafı olan kişiye yöneltilmesi gerektiğini ifade etmektedir80.Bu 
konudaki bir diğer görüş ise rıza beyanının, malik olan eşe ya da işlem tarafına da 
yöneltilebileceğini, her iki halde de aynı etkinin doğacağını ileri sürmektedir (Barlas, 2008, 
s.241). Bir başka görüşe göre ise rıza beyanı izin niteliğindeyse işlemi gerçekleştirecek olan 
eşe, icazet niteliğinde ise işlem tarafına yöneltilmelidir (Cumalı, 2012, s.99). 

 İpotek kurulması işlemine baktığımızda, bunun borçlandırıcı bir hukuki işlem olan 
rehin sözleşmesi ve devamında da malikin tek taraflı tasarruf işlemi niteliğindeki tescil 
talebinden oluştuğunu görürüz81. Rehin sözleşmesi, her ne kadar devletin yetkilendirdiği tapu 
memurunun katılımıyla yapılarak resmi senet niteliğini kazansa da özünde rehin kurma borcu 
doğuran nisbi bir sözleşme niteliğindedir82. Dolayısıyla, bu sözleşmenin tarafı olan rehinli 
alacaklının, malik olmayan eşin rızasını araması ve de temin etmeye çalışması hayatın 
olağan akışına uygundur83. Ancak, hemen belirtmek gerekir ki bizim kabul ettiğimiz görüşe 
göre aile konutuna ilişkin sınırlamalar tasarruf yetkisi sınırlaması niteliğinde olduğundan 
borçlandırıcı işlemlerde bu rızaya ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla, her ne kadar rehin sözleşmesi 
akdedilmeden önce diğer eşin rızası alınsa da bu husus işlemin hukuki geçerliliği bakımından 
zorunlu değildir. Zira yapılan hukuki işlem bir tasarruf işlemi değil, bilakis borçlandırıcı bir 
işlemdir84. Bu nedenle rehin sözleşmesi penceresinden -her ne kadar uygulama bu yönde 
gelişmiş ise de- eş rızasının temin edilmesinin işlemin hukuki geçerliliği bakımından zorunlu 
olmadığını söyleyebiliriz. 

İpoteğin hukuken varlık kazanabilmesi için rehin sözleşmesinden sonra hak sahibinin 
yani gayrimenkul üzerinde tasarruf yetkisi olan kişinin tescil talebi de gerekir. Yukarıda da 
tespit ettiğimiz üzere, tescil talebi tek taraflı bir tasarruf işlemi niteliğindedir. Bu talep, tapu 
sicil memuruna yönelik bir irade açıklamasıdır85. İşte bu noktada, acaba tapu sicil memuru 
ipoteğin tescil talebiyle karşılaştığında, malik olmayan eşin rızasını aramak ya da varsa 
kontrol etmekle yükümlü müdür? Bize göre, peşinen, tapu sicil memurunun böyle bir 
yükümlülüğünün bulunduğunu söylemek gerekir86 ve bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi 
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bir zarara neden olursa doğan zarardan devletin sorumluluğu TMK m.1007 kapsamında 
gündeme gelebilir (Pekmez, 2013, s.84). Zira TMK m.194’te düzenlenen sınırlamanın hukuki 
niteliği konusunda ağırlıklı görüş (ve bizim de kanaatimiz), bu sınırlamanın bir tasarruf yetkisi 
sınırlaması olduğu yönündedir87. Bu nedenle de TMK m.1015 gereğince, tapu sicil 
memurunun, talepte bulunan kişinin tasarrufa yetkili olup olmadığını incelemesi gerekir88. Zira 
aile konutuna ilişkin söz konusu sınırlama, malikin söz konusu taşınmaz üzerindeki tek 
başına tasarruf yetkisini ortadan kaldırmaktadır. Benzer bir hüküm Tapu Sicil Tüzüğü’nün 18. 
maddesinde yer almaktadır; buna göre bir tescil talebiyle karşılaşan tapu memuru, talepte 
bulunanın hak sahibi olup olmadığını belirlemek zorundadır. Buradaki hak sahipliğinin tespiti 
için sadece talep sahibinin kimlik bilgilerinin tapuda görünen bilgilerle karşılaştırılması  
yeterli olmayacaktır. Hak sahipliği aile konutu niteliğindeki gayrimenkullerde, kanunla 
sınırlandırılmıştır. Bu nedenle de sadece kimlik bilgilerinin karşılaştırılması suretiyle 
yapılacak bir hak sahipliği kontrolü yetersiz olacaktır. Buna ek olarak, söz konusu 
gayrimenkulün aile konutu niteliğinde olup olmadığı konusunda ve rızanın alınıp alınmadığı 
konularında da tapu memurunun kontrol yükümlülüğü vardır. Tapu memurunun, işlem 
taraflarının tapu bilgilerine, nüfus bilgilerine ve adres bilgilerine kolayca erişimi mümkün 
olduğundan89 bu kontrolün yapılması, ipotek alacaklıları tarafından yapılacak kontrole 
nazaran daha kolay olacaktır. 

Dolayısıyla, ipoteğin tescil talebiyle karşılanan bir tapu memurunun ilk olarak hak 
sahibinin evli olup olmadığını araştırması, evli ise bu durumda işleme konu gayrimenkulün 
aile konutu niteliğinde olup olmadığını araştırması gerekmektedir. Tapu memuru bu 
araştırmayı yaparken, kamuya ait bilgi sistemlerinden faydalanacağı gibi tescil talebinde 
bulunan hak sahibinden de bilgi ve belge talep edebilir. Tapu memurunun yapacağı bu 
araştırma neticesinde, ipotek kurulması için tescil talebinde bulunulan taşınmazın aile konutu 
niteliğinde olduğu anlaşılırsa, tapu sicil memuru, malik olmayan eşin rızasını aramak ve bu 
rızanın bulunmaması durumunda ise bu talebi reddetmekle yükümlüdür90. Ancak şartları 
varsa tasarruf yetkisindeki eksiklik giderilinceye kadar geçici tescil şerhi de verilebilir91. Aksi 
durumda -tasarruf işleminin geçersiz olması nedeniyle- ipoteğe ilişkin tescil yolsuz olacaktır 
(Özçelik, 2016, s.84). 

Bu konuda doktrinde, İsviçre tapu sicil tüzüğünde92, tapu sicil memuruna bu yönde 
açık bir hüküm ile yükümlülük verildiği, buna karşın mevzuatımızda bu yönde açık bir hüküm 
bulunmaması nedeniyle tapu sicil memurunun eş rızasını arama/kontrol etme gibi bir 
yükümlülüğünün bulunmadığı ve tapu sicil memurunun bu yükümlülüğünün sadece tapu 
kayıtlarıyla sınırlı olduğu yani bir anlamda şekli bir incelemeden ibaret olduğu,  bu nedenle 
tapu memurunun açık bir hüküm olmaksızın tapu dışında cereyan eden bir konuyu araştırma 
yükümlülüğünün bulunmadığı ileri sürülmüştür93. Yine, tapu memurunun ancak sicilden 
anlaşılabilen tasarruf yetkisi kısıtlamalarını denetleme yükümlülüğü olduğu da ileri 
sürülmüştür (Vardar Hamamcıoğlu, 2014, s.186). Ancak bu görüşlere iştirak etmek mümkün 
değildir. Zira tasarruf yetkisi sınırlaması niteliğinde olan aile konutuna ilişkin hükmün 
uygulanması için tapu sicil tüzüğünde özel bir düzenleme aramak kanaatimizce yersizdir. Bu 
konuda tapu memuruna tescil talebinde bulunan kişinin tasarrufa yetkili olup olmadığını 
inceleme görevi yükleyen TMK m.1015 ile yine tapu memuruna tescil talebinde bulunan 
kişinin hak sahibi olup olmadığını belirleme görevi veren Tapu Sicil Tüzüğü’nün 18. 
maddesinin mevcut halleriyle önerilen kontrol yükümlülüğüne kaynaklık edebileceği 
kanaatindeyiz. Tapu memurunun yapacağı inceleme, tescil talebinde bulunan kişinin 
“tasarrufa yetkili olup olmadığı/hak sahibi olup olmadığı” incelemesi kapsamında olacaktır. 
Ayrıca, bu tür bir incelemenin söz konusu maddelerin ihdas amaçlarına da uygun düştüğünü 
söylemek mümkündür. Tapu memurunun inceleme yükümlülüğünün, sadece tapu kayıtlarıyla 
sınırlı olduğu, yine tapu dışında cereyan eden bir konuyu araştırma yükümlülüğü olmadığı 
yönündeki görüşlere de iştirak etmediğimizi belirtmeliyiz. Öncelikle, tapu memuruna inceleme 
görevi veren yasal düzenlemelerde bu incelemenin sadece tapu kayıtlarıyla sınırlı olduğunu 
belirten bir hüküm bulunmamaktadır. Bilakis, tapu memuruna kaynağına bakılmaksızın ilgili 
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kişinin tasarrufa yetkili olup olmadığının araştırılması görevi yüklenmiştir. Bu inceleme 
görevini sadece tapu kayıtlarıyla sınırlı tutmak hem söz konusu hükümlerin amacına aykırılık 
teşkil edecek hem de hukuk güvenliğini zedeleyecektir. 

Bu konuda ayrıca şuna değinmekte fayda görüyoruz. Tapu Sicil Tüzüğü’nün 49. 
maddesi aile konutu şerhi için aranacak belgeleri düzenlemektedir. Bu maddenin başlığı 
"Tasarruf hakkını yasaklayan şerhler için aranacak belgeler"dir. Bu başlık bize, doktrinde 
ittifakla kabul edildiği üzere aile konutu şerhinin kurucu etkisi olmadığı, sadece açıklayıcı 
etkiye sahip olduğu yönündeki görüşün söz konusu tüzüğün hazırlanırken dikkate 
alınmadığını göstermektedir94. Gerçekten de doktrinde, aile konutu şerhinin bu özelliği 
nedeniyle gerçek olmayan bir tasarruf yetkisi kısıtlaması niteliğinde olduğu belirtilmektedir95. 
Çünkü söz konusu maddeden ve başlığından aile konutu şerhinin bulunmadığı durumlarda 
tasarruf yetkisi sınırlamasının söz konusu olmadığı gibi bir anlam çıkmaktadır. Bu durum 
esasında, aile konutu şerhinin niteliğinin açıklayıcı değil, kurucu olduğu yönündeki görüşe 
işaret etmektedir. Aile konutuna ilişkin ipotek işlemlerindeki uygulamalara baktığımızda da bu 
sonuç açıkça görülmektedir. Yani, devlet (Tapu Sicil Müdürlüğü), aile konutuna ilişkin tasarruf 
sınırlamasını, sadece taşınmaz üzerinde aile konutu şerhinin bulunması durumunda geçerli 
saymakta ve dikkate almaktadır, bu nedenle de ipotek kurulması işlemlerinde eş rızasının 
varlığını ya da geçerliliğini incelememektedir. Uygulamada da aile konutu şerhi olmayan 
taşınmazlar üzerinde kurulan ipoteklerde, tapu sicil memurlarının eş rızasını aramadıkları 
görülmektedir. Hiç şüphe yok ki bu yöndeki uygulama aile konutuna ilişkin sınırlamanın ihdas 
ediliş amacıyla açıkça çelişmekte ve devletin anayasadan doğan ailenin korunması 
yönündeki yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmektedir. Gerçekten, Anayasanın 41. maddesine 
göre “Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile 
planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar”. 
Görüldüğü üzere, ailenin korunması bir görev olarak ilk olarak devlete verilmiştir, dolayısıyla, 
aile konutuyla ilgili sınırlamanın da nihai amacı ailenin korunması olduğuna göre, bu hükmün 
ilk yükümlüsü de devlet tüzel kişiliği olmalıdır. 

Aile konutuna ilişkin sınırlamanın hukuki niteliğinin fiil ehliyeti sınırlaması olarak kabul 
edilmesi durumunda da netice değişmeyecektir. Bu konuda Tapu Sicil Tüzüğü’nün 19. 
maddesine göre, tapu sicil memuru, tescil talebinde bulunan kişinin fiil ehliyetinin bulunup 
bulunmadığını araştırmakla yükümlüdür96. 

Sonuç olarak aile konutu niteliğindeki bir taşınmaz üzerinde eş rızası alınmadan 
kurulan bir ipotek, tasarruf yetkisi yokluğu nedeniyle yolsuz tescil niteliğinde sayılacaktır97. Bu 
yolsuz tescil nedeniyle doğan zarardan devletin de TMK.m.1007 uyarınca sorumluluğu 
bulunduğunu söylemek mümkündür98. Devletin buradaki sorumluluğu kusursuz sorumluluk 
niteliğinde olup, tapu sicil memurunun hukuka aykırı bir davranışıyla illiyet bağı içerisinde 
olan bir zarar bulunması sorumluluk açısından yeterlidir (Sirmen, 1976, s.33, s.41 vd.). Tapu 
sicil memurunun davranışının hukuka aykırı olup olmadığı hususunda, sadece tapu mevzuatı 
değil, bu mevzuat haricindeki hukuk kuralları ve genel hukuk ilkeleri de kriter olacaktır99. Bize 
göre, tapu sicil memurunun ipotek işlemlerinde eş rızasını aramadan ipoteği tescil etmesi, 
tescil talebinin hak sahibinden gelmemesine karşın işlemi gerçekleştirmesi nedeniyle hukuka 
aykırılık oluşturmaktadır. Bu hukuka aykırılıktan da bir zarar doğması durumunda, devletin 
TMK m.1007 uyarınca sorumluluğu söz konusu olmaktadır. Bu sorumluluk, bazen ipotek 
alacaklısına bazen de malik olmayan eşe yöneliktir. Eş rızası alınmadan yapılan bir tescile 
iyiniyetle güvenerek ayni bir hak kazanımı olması durumunda, devletin malik olmayan eşe 
karşı sorumlu tutulabileceğini söyleyebiliriz. Buna karşın, malik olmayan eşin açtığı dava 
üzerine tapu sicilinin düzeltilmesi neticesinde ipoteğini kaybeden ve bu alacağını tahsil 
edemeyen rehinli alacaklı örneğinde ise devletin sorumluluğu rehinli alacaklıya karşıdır. 
Ancak, zararın oluşmadığı durumlarda, örneğin, ipotek alacaklısının ipoteği kaybetmesine 
karşın borcun ödenmesi durumunda zarar oluşmayacağı için devletin sorumluluğuna 
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gidilemeyecektir. Bu nedenle, ipotek alacaklısının alacağını tahsil edememiş olması zararın 
doğduğunu ve devletin sorumluluğuna gidilebileceğini gösterir100. 

Son olarak, eş rızası alınmaması nedeniyle oluşan zarar kapsamında TBK m. 52’nin 
uygulanmayacağı kanaatinde olduğumuzu belirtmek gerekmektedir. TBK m. 52’ye göre 
“Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili 
olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim, tazminatı indirebilir 
veya tamamen kaldırabilir.” Eş rızasının alınması konusunda, işlem tarafının herhangi bir 
sorumluluğunun olmadığını tespit etmiş olmamız nedeniyle, eş rızası alınmadığı gerekçesiyle 
tapu sicilinin düzeltilmesi neticesinde oluşan zarardan, ipotek alacaklısının sorumlu 
tutulmaması gerekir; ancak, ipotek alacaklısı eş rızasını hak sahibinden temin ettiğini ve 
geçerli olduğunu ileri sürerek tescil işleminin gerçekleştirilmesini sağlamışsa bu durumda 
zararın doğmasında kusuru söz konusu olabilir ki bu durumda dahi tapu sicil memurunun 
araştırma yükümlülüğü ortadan kalkmadığı için devletin sorumluluğu yine gündemde kalır. 

3. Sonuç 

Aile konutu niteliğindeki bir gayrimenkul üzerinde ipotek kurulması TMK m.194 
kapsamında, hak sahibi olmayan eşin rızasına tabi bir işlem niteliğindedir. Aile konutuna 
ilişkin bu sınırlama bize göre bir tasarruf yetkisi sınırlamasıdır. Bu görüşün nihai uzantısı 
olarak da, ipotek kurulması kapsamında eş rızası alınmadan yapılan rehin sözleşmesi 
borçlandırıcı işlem olarak geçerli olacak, ancak malikin tescil talebi tasarruf işlemi niteliği 
nedeniyle geçersiz olacaktır. 

 TMK m.1015 gereğince, tapu sicil memurunun, ipotek tescil talebinde bulunan kişinin 
tasarrufa yetkili olup olmadığını incelemesi gerekir. Kanaatimizce, aile konutuna ilişkin bir 
ipotek kurulması talebiyle karşılaşan tapu sicil memurunun söz konusu gayrimenkulün aile 
konutu niteliğinde olup olmadığı konusunda ve rızanın alınıp alınmadığı konularında kontrol 
yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülük hem TMK m.1015’ten hem de Tapu Sicil Tüzüğü’nün 18. 
maddesinden doğmaktadır. Bu hükümler ve aile konutunun korunması yönünde devletin 
anayasal yükümlülüğünün bulunması nedenleriyle de tapu sicil memurunun kontrol 
yükümlülüğünün şekli olduğu yönündeki görüşe iştirak etmemekteyiz. Kontrol yükümlülüğün 
kabul edilmemesi, aile konutuna ilişkin sınırlamanın ihdas ediliş amacıyla açıkça çelişmekte 
ve devletin anayasadan doğan ailenin korunması yönündeki yükümlülüğüne aykırılık teşkil 
etmektedir.  

Bu gerekçelere dayanarak, ipoteğe konu olacak gayrimenkulün aile konutu olup 
olmadığının ve işlem tarafının tasarruf yetkisine sahip olup olmadığının tespiti 
yükümlülüklerinin malik olan eşle işlem yapan tarafta olmadığını söyleyebiliriz. Bu 
yükümlülük ile gerek olması halinde eş rızasını temin etme yükümlülüğünün tapu sicil 
memurunda olduğu kanaatindeyiz. 

İpotek kurulması için tescil talebinde bulunulan taşınmaz aile konutu niteliğinde ise bu 
durumda tapu sicil memuru, malik olmayan eşin rızasını aramak ve bu rızanın bulunmaması 
durumunda ise talebi reddetmekle yükümlüdür. Ancak şartları varsa tasarruf yetkisindeki 
eksiklik giderilinceye kadar geçici tescil şerhi de verilebilir. Aksi durumda, tasarruf işleminin 
geçersiz olması nedeniyle, ipoteğe ilişkin tescil de yolsuz olacaktır. 

Tapu sicil memurunun ipotek işlemlerinde eş rızasını aramadan ipoteği tescil etmesi, 
tescil talebinin hak sahibinden gelmemesine karşın işlemi gerçekleştirmesi nedeniyle hukuka 
aykırılık oluşturmaktadır. Bu hukuka aykırılıktan da bir zarar doğması durumunda, devletin -
diğer şartlar varsa- TMK m.1007 uyarınca sorumluluğunun gündeme gelmesi mümkündür. 
Bu sorumluluk, bazen ipotek alacaklısına bazen de malik olmayan eşe yöneliktir. Son olarak, 
eş rızası alınmaması nedeniyle oluşan zarar kapsamında TBK m. 52’nin uygulanmayacağı 
kanaatinde olduğumuzu belirtmek gerekmektedir.  
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Saatçıoğlu, Fuat, Aile Konutu ve Şerhi, Adalet Yayınevi, Ankara, 2016, 57. 
2 “Yeni Medeni Kanunda en önemli değişiklik Aile Hukuku alanında yapılmış ve eşlerin gerek kişisel 
gerekse mali durumlarına ilişkin olarak birtakım düzenlemeler öngörülmüştür. Bu düzenlemelerin 
temelinde, karı ve kocanın prensip itibariyle eşit hak ve yükümlülüklere sahip olması esası 
yatmaktadır. Öyle ki, Medeni Kanunun Genel Gerekçesi’nde, yani Kanundaki düzenlemelerde eşler 
arasında cinsiyet farkı gözetilmeksizin, tam bir eşitlik sağlama amacının birinci planda tutulduğu 
müteaddit defalar, ısrarla vurgulanmıştır.” Barlas, Nami, Makalelerim (Medeni Kanunun Eşlerin Hukuki 
İşlem Serbestisi Bakımından Getirdiği Bazı Yenilikler ve Uygulama Alanına Yansımaları)  Cilt 1, Vedat 
Kitapçılık, İstanbul, 2008, 226; ”İşte Yeni Medeni Kanunumuzun Aile Hukuku alanında getirdiği 
yenilikler, özellikle uluslararası sözleşmeler çerçevesinde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve ailenin 
korunması ilkelerine dayanmaktadır.” Şıpka, Şükran, Aile Konutu İle İlgili İşlemlerde Diğer Eşin Rızası, 
Beta Yayınları, İstanbul, 2002, 9. 
3 Acar, Faruk, Aile Hukukumuzda Aile Konutu-Mal Rejimleri, 5. Baskı, Seçkin Yayınları, 2016, İstanbul, 
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Nil, Aile Konutu Üzerinde İpotek Tesisi, Medeni Hukuk Alanındaki Güncel Yargıtay Kararlarının 
Değerlendirilmesi Sempozyumu Cilt 1 –Eşya Hukuku, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2017, 65. 
4 Gerçekten de TMK m.194’ün ilk olarak, aile konutlarının banka kredilerine teminat olarak verilmesi 
meselesinde uygulandığı ifade edilmektedir. Şıpka, Aile Konutu, 3. 
5 “Bu dava için, öğreti ve uygulamada çok değişik adlar kullanılmaktadır. Söz gelişi “tapu iptal-tescil 
davası” ya da kısaca “iptal-tescil” davası, kaydın tashihi davası “tashihi kayıt davası”, “tahsisi sicil 
davası”, “tapu kaydının tashihi davası “tashihi kayıt davası”, “tahsisi sicil davası”, “tapu kaydının tashihi 
davası”, “tapu sicilinin düzeltilmesi davası” gibi adlar verilmektedir. Bu dava, gerçek hak durumu ile 
sicil kaydı arasındaki uyumsuzluğu yani şekli eşya hukuku ile maddi eşya hukuku arasındaki farklılığı 
giderecektir. Aslında, yolsuz sicil kaydına rağmen gerçek hak durumu değişmemiştir. Ancak yine de bu 
yolsuz kayıt, yukarıda açıklandığı üzere kimi önemli sakıncaları taşımaktadır. İşte tapu sicilinin 
düzeltilmesi davası temel olarak bu iki durum arasındaki uyumsuzluğu giderme işlevine sahiptir.” Kurt, 
Ekrem, Tapu Sicilinin Düzeltilmesi, Kazancı Yayınları, İstanbul, 2004, 96. 
6 Şıpka, Aile Konutu, 73; Gümüş, 20; Kılıçoğlu, Ahmet M., Aile Hukuku, Genişletilmiş 3. Bası, Turhan 
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Konutuna İlişkin Sınırlamanın Hukuki Niteliği, (Erişim Adresi:http://e-akademi.org/makaleler/ybuyukay-
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Konutu, Yetkin Yayınları, Ankara, 2017, 50 vd.; Öner, Şebnem Nebioğlu, Aile Konutu’nun Özellikleri, 
Unsurları, Koruma Süresi ve Korunma Nedenleri, TBB Dergisi, 2011 (97), s.117-154, 127; Giray, 
Faruk Kerem, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Yer Alan Aile Konutu Kavramının Kanunlar İhtilafı 
Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, MHB Prof. Dr.Gülören Tekinalp’e Armağan, Y.23, S.1-2, 2003, 
S.423-448, 427; Kamacı, Mahmut, Aile Konutu ve Hak Sahibi Eşin Bu Konutla İlgili Tasarruflarına 
Diğer Eşin Katılma Hakkı (Rıza), YD., C.30, S.1-2, Ocak-Nisan, 2004, s.113-137, 115; Hacısalihoğlu, 
Abdurrahman, Türk Medeni Kanunu’nda Aile Konutu ve Şerhi, İstanbul Üniversitesi SBE Özel Hukuk 
Anabilim Dalı (Yayımlanmamış YL Tezi), İstanbul, 2010, 17; Genç Arıdemir, Arzu, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü’nün 2002/7 Sayılı, 11.06.2002 Tarihli Genelgesi’nin Aile Konutuna İlişkin 
Hükümleri’nin Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Özer Seliçi’ye Armağan, s.127-148, Ankara, 2006, 128; 
Doğan, Murat, Tapu Sicilinde Tasarruf Yetkisi Kısıtlamasının Şerhi, Seçkin Yayınları, Ankara, 2004, 
s.86. 
7 Dural, Mustafa/ Öğüz, Tufan/ Gümüş, Mustafa Alper, Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku, Filiz 
Kitabevi, İstanbul, 2018, 168; Gençcan, 77. 
8 “Konut her zaman bir ev ya da bina olmayabilir. Kişinin barınmasına elverişli ve yerleşme amacıyla 
kullandığı çeşitli taşınır ya da taşınmaz bölümler de, konut olarak nitelendirilebilir.” Saatçıoğlu, 43. 
9 Dural/Öğüz/Gümüş, 167;  Saatçıoğlu, 61; Gençcan, 66; Çabri, 403; Kamacı, Aile Konutu, 117; 
Hacısalihoğlu, 19; Ayan, 66. 
10 Ayrıca, doktrinde istisnai durumlarda birden fazla konutun aile konutu olarak sayılabileceği de ifade 
edilmektedir. Aile konutunun tekliği ilkesi ve bu konudaki tartışmalar için bkz. Şıpka, Aile Konutu, 82; 
Dural/Öğüz/Gümüş, 168: Şıpka, Şükran, Yeni Medeni Yasanın Aile Hukukuna Getirdiği Yenilikler ve 
Uygulaması, TBB Yayınları, Ankara, 2003, 38; Reisoğlu, Seza, Yeni Medeni Kanun’un Bankaları 
İlgilendiren Başlıca Farklı Düzenlemeleri, Bankacılar Dergisi, Sayı:40, 2002, 67-74, 68; Barlas, 233; 
Çabri, 404; Gümüş, 21; Acar, 18;  Armutçuoğlu, 415; Gençcan, 65; Öner, 129; Hacısalihoğlu, 20; 
Genç Arıdemir, 129; Ayan, 68; Erdem, Mehmet, Aile Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara, 2018, 221. 
11 Reisoğlu, Medeni, 67; Barlas, 231;  Acar, 20; Armutçuoğlu, 416; Kılıçıoğlu, Ahmet M., Aile Konutu 
ve Konut Eşyası ile Sağlanan Koruma, Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Turhan Kitabevi, Ankara, 
2008, s.527-545, 534;  Badur, Emel, Eşin Rızası, TBB Dergisi, 2013, S:109, s:251-302, 259 ; Ceylan, 
Ebru, Yeni Türk Medeni Kanunu’nda Aile Konutunun Önemi, TBB Dergisi, 2017, S:128, s.203-230, 
212; Kamacı, Mahmut, Tapu Kütüğüne Aile Konutu Şerhinin Konulması, Şerhin İşlevi, Geçerlilik Süresi 
ve Terkini Sorunu, YD., C.36, S.3, Temmuz, 2010, s.23-60, 41; Genç Arıdemir, 130; Doğan, 90. 
12 Barlas, 118; Öktem, Seda, Aile Birliğinde Eşlerin Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanması, TBB Dergisi, 
Sayı:67, s.317-338, 318. 
13 Bu hükmün getiriliş amacı hususunda açıklamalar için bkz. Yılmaz, Süleyman/Bayramoğlu, Necati 
Şükrü, Eşin Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanması, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk 
Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2016 Cilt: 22 Sayı: 3, Özel Sayı, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, S.3143-
3162,  3145. 
14 Kanundan doğan bu sınırlamalar hakkında detaylı bilgi için bkz. Şıpka, Aile Konutu, 27. 
15 Bu sınırlandırmanın nedenleri ve altında yatan düşünce için bkz. Ayan, 62; Saatçıoğlu, 35 vd. 
16 Barlas, 239; Saatçıoğlu, 151; Erdem, 223. 
17“Bununla kastedilen şüpheye yer vermeyecek derecede diğer eşin yapılan veya yapılacak işleme 
onay verdiği ya da olumlu düşünce taşıdığının anlaşılmasıdır.” Acar, 90; “Ancak diğer eşin rızası açık 
olmalıdır. Bu nedenle zımni ya da delalet edici davranışlardan çıkartılan rıza hukuksal işleme geçerlilik 
sağlayamaz. Zira Kanun, bu işlemlerde diğer eşin açık rızası koşulunu aramaktadır.” Baygın, Cem, 
4721 Sayılı Yeni Medeni Kanunun Evlenme, Boşanma ve Evliliğin Genel Hükümleri Konusunda 
Getirdiği Değişiklikler, Ünal Tekinalp’e Armağan Cilt II, s.437-463, Beta Yayınları, İstanbul, 2003, 455. 
Bazı durumlarda örtülü rızanın da yeterli olabileceği yönündeki görüş için bkz. Ayan, 69. 
18Dural/Öğüz/Gümüş, 171;  Gümüş, 41;Barlas, 241; Armutçuoğlu, 427; Uçar, 401; Bulut, 110. 
19 Dural/Öğüz/Gümüş, 171; Gümüş, 41; Uçar, 400; Bulut, 108; Yapılan işlem şekle bağlıysa, iznin de 
aynı şekilde verilmesi gerektiği yönündeki görüş için bkz. Acar, 91. 
20 Gümüş, 42; Armutçuoğlu, 427; Uçar, 401; Badur, 261; Bulut, 109. 
21 Şıpka, Aile Konutu, 137; Ayan, 70; Saatçıoğlu, 175; Aksi yöndeki görüş: “Rıza, aile konutuyla ilgili 
henüz bir hukuki işlem yokken önceden verilememelidir. Ya da konutla ilgili işlem daha ortada yokken 
alınmış bir rıza hükümsüz sayılmalıdır.” Kamacı, Aile Konutu, 130. 
22 Şıpka, Aile Konutu, 144;  Dural/Öğüz/Gümüş, 17 vd; Kılıçoğlu, Aile Hukuku, 205. 
23 Bu geçersizliğin türü konusundaki görüşler için bkz. Gümüş, 46; Armutçuoğlu, 427. 
24 Kılıçoğlu, Ahmet M., Medeni Kanunun Aile- Miras ve Eşya Hukukunda Getirdiği Yenilikler, 1. Baskı, 
Ankara, 2003, s.38; Sirmen, Lale, Eşya Hukuku 3. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2015, 208; Ayan, 
106 vd.; İşleten, 949. 
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25 Ayan, 106. Ayrıca Yazar, rızası alınmayan eşin, tapu sicilinin düzeltilmesi davasını açamayacağını 
ancak yolsuz tescile göre hak sahibi olarak görünen kişiye karşı, tescilin yolsuz olduğunu ve kendisinin 
hak sahibi olmadığını ileri sürebileceğini ifade etmektedir. 
26 Aynı yöndeki görüşler için bkz. Serozan, Rona, Aile Konutunun Şerhine Değişik Bir Yaklaşım, Prof. 
Dr. Ali Naim İnan’a Armağan, Ankara, s.591-594, 2009, 593; Çabri, 411; Armutçuoğlu, 428; Bağcı, 
172. 
27 “Örneğin, izne yetkili olan eşin hastalığı, nerede olduğunun bilinmemesi, kısıtlanması, uğradığı kaza 
veya zihinsel özrü gibi sebeplerle iznin elde edilemediği gibi objektif durumlarda, hak sahibi hâkime 
başvurabilir. Ancak eşin yasal temsilcisi varsa, söz konusu iznin yasal temsilciden (vasiden) alınması 
zorunludur.” Saatçıoğlu, 185. 
28 Gümüş, 45;  Saatçıoğlu, 187. 
29 Armutçuoğlu, 416; Benzer şekilde söz konusu hükmün, hak sahibi olan eşin fiili ya da pasif 
davranışlarına karşı bir koruma sağlamadığı yönündeki görüş için bkz. Şıpka, Aile Hukuku, 112. 
30 “Aile konutu üzerinde mülkiyet hakkı bulunan eşin, bir borcundan dolayı alacaklının aile konutunu 
haczettirmesi durumunda, aile konutunu bu haciz işleminden kurtaracak bir hükme gerek MK’da 
gerekse İİK’da yer almamaktadır. MK. m.194’te yer alan koruma sadece, aile konutu ile ilgili olarak 
iradi nitelikte bir borçlandırıcı ya da tasarruf işleminde diğer eşin rızasını aramaktadır.” Dönmez, 
Murat, Aile Konutunun Haczi, TBB Dergisi, 2008, s:77, S.349-358, 351; Benzer yönde bkz. Çabri, 405. 
31 Barlas, 239; Kamacı, Şerh, 34. 
32 Şıpka, Aile Konutu, 39; Dural/Öğüz/Gümüş, 170; Gümüş, 30; Gençcan, 94. 
33 Çetiner, Bilgehan, Taşınmaz Teminatı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2015, 34 vd.; Gençcan, 94. 
34 Karabağ Bulut, 66; Gençcan, 94. 
35 HGK, 2017/2-2906, 2017/1723 K., 13.12.2017 T.,11 Mayıs 2018 tarihinde 
https://www.lexpera.com.tr/ adresinden erişildi.; Benzer kararlar için bkz. Gençcan, 95 vd. 
36 Detaylı bilgi için bkz. Şıpka, Aile Konutu, 40;  Armutçuoğlu, 426. 
37 Şıpka, Aile Konutu, 40; Çetiner, 35; Saatçıoğlu, 164. 
38 Dural/Öğüz/Gümüş, 171; Gümüş, 36; Barlas, 232; Akıntürk, Turgut, Eşya Hukuku, Beta Yayınları, 
İstanbul, 2009, 342; Ayan, 85; Çabri, 406; Karabağ Bulut, 72; Bulut, 106; İşleten, 947; Perçin, Gizem 
Ersen, Milletlerarası Özel Hukuk Bakımından Mal Rejimleri, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2014, 45; 
Şahinci, Ayşen, Eşlerin Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması, AUHFD, 59 (2) 2010, s.309-334,  325; 
Günergök, Özcan, Eşlerden Birinin Mülkiyetindeki Tapuya Kayıtlı Aile Konutu Üzerinde Üçüncü 
Kişilerin Mülkiyet veya Sınırlı Ayni Hak İktisabı, EÜHFD, C.XIII, S.1-2, s.249-283, 276; Demirbaş, 
Feride, Aile Konutu Şerhinin İyiniyetli Üçüncü Kişilerin Ayni Hak Kazanımlarına Etkisi ve Konuya İlişkin 
Yargıtay Uygulaması, ASEAD, Cilt 4, Sayı:12, 2017, s.420-427, 422; Genç Arıdemir, 134; Doğan, 93; 
Erdem, 224. 
39 Gümüş, 36; Bulut, 107; Günergök, 276. 
40 Dural/Öğüz/Gümüş, 171; Çabri, 407; Doğan, 93; “Örneğin, bir aile konutunun satımına ilişkin olarak 
tapuda yapılan satım sözleşmesi geçerli olurken, satıcı eşin tek taraflı tescil talebine bağlı olarak 
gerçekleşecek tescil, tasarruf yetkisi eksikliği nedeniyle, mülkiyetin intikalini sağlamayacak, alıcı adına 
yapılan tescil, yolsuz bir tescil oluşturacaktır.” Gümüş, 36. 
41 Şıpka, Aile Hukuku, 41; Cumalı, Gamze, Aile Konutu ve Kira İlişkileri, Marmara Üniversitesi SBE 
Hukuk Anabilim Dali Özel Hukuk Bilim Dalı (Yayımlanmamış YL Tezi), İstanbul, 2012, 90. 
42 Hatemi, Hüseyin/ Kalkan Oğuztürk, Burcu, Aile Hukuku, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2018, 84; 
Hacısalihoğlu, 39. 
43 Gümüş, 38; Bulut, 107. 
44 Genel kanaat bu yönde olmakla birlikte doktrinde kaynak kanundan yola çıkan farklı görüşler de 
bulunmaktadır; “Kaynak kanunun ifadesi daha açıktır. Zira, bizim 194. maddenin ifadesinden “aile 
konutu üzerindeki hakları sınırlandıran” işlemlerin sadece tasarruf işlemleri olduğu kanısı 
uyanabilmektedir. Halbuki, kaynak kanun “aile konutu üzerindeki hakları” sınırlandıran diğer bir 
hukuksal işlemin de diğer eşin rızasına bağlı olduğunu açıkça vurgulayarak; bu işlemin, tasarruf ya da 
aile konutu üzerindeki hakları sınırlandıran tasarruf işlemi niteliğinde olmayan herhangi bir işlem 
olabileceğini ortaya koymaktadır.” Kılıçoğlu, Aile Hukuku, 199; Benzer yöndeki diğer bir görüş için bkz. 
Erdem, 223. 
45 Hatemi/Kalkan Oğuztürk, burada gerçek anlamda bir “şerh”in değil bir “beyan”ın söz konusu 
olduğunu belirtmektedir. Detaylı bilgi için bkz. Hatemi/Kalkan Oğuztürk, 84. 
46 Söz konusu şerhe ilişkin eleştiriler ve bu şerhin esasında geçici tescil şerhi niteliğinde olduğu 
yönündeki görüş için bkz. Serozan, Şerh, 594. 
47 Barlas, 230; Armutçuoğlu, Can Yalçın, Aile Konutuna Sağlanan Koruma Ve Aile Konutu Şerhinin 
Hukuki Niteliği, Mühf – HAD, C. 17, S. 1-2, s.413-436, 414. 
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48 Bkz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Aile Konutu-Mal Rejimleri-Çocuk Malları konulu 
11.06.2014 tarihli Genelgesi, Erişim Adresi: https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/mevzuat/2014-
4_s._aile_konutu-_mal_rejimleri_-_cocuk_mallari_hakkinda_genelge.pdf, Erişim Tarihi: 01.05.2018. 
49 İsviçre hukukundaki durum için bkz.  
50 Saatçıoğlu, 217; Armutçuoğlu, 430; Aksi yöndeki görüş için bkz. Reisoğlu, Medeni, 68; Büyükay, 11. 
51 Şıpka, Aile Konutu, 142; Dural/Öğüz/Gümüş, 173; Ayan, 67, Çabri, 409; Şıpka, Yenilikler, 46; 
Badur, 263; Karabağ Bulut, 72; Bulut, 116; Demir, Pınar Özlem, Evli Kadınların Hukuki Durumu, Vedat 
Kitapçılık, İstanbul, 2004, 34; İşleten, 948; Günergök, 276; Hacısalihoğlu, 88. 
52 Serozan, Şerh, 591; Dural/Öğüz/Gümüş, 172; Barlas, 238; Gümüş, 47; Çabri, 407; Bağcı, Ömer, 
Aile Konutu Üzerinde Tasarruf, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:IV, S.2, 2007, s.145-
175, 171; Günergök, 280; Doğan, 97; Karabağ Bulut, 73 vd. ; Hacısalihoğlu, 89; Genç Arıdemir, 137; 
Özçelik, 173; Aksi yöndeki görüşler ise şöyledir; “Tapuya aile konutu şerh edilmediği durumlarda, 
bunun aile konutu olduğunu bilemeden bir aynı hak kazanan kişinin genel hükümlere göre tapuya 
güven ilkesinden yararlanmasının mümkün olduğunu yukarıda ifade etmiş bulunuyoruz. Buna göre 
aile konutu tapuya şerh edilmemiş olsa bile, bunun üzerinde iyiniyetle bir ayni hak kazanan kişi TMK. 
m. 1023’deki “tapuya güven” ilkesinden yararlanarak kazandığı bu ayni hakkı koruyacaktır. Buna göre 
diğer eş aile konutu üzerinde ayni hak kazanan kişinin “tapuda şerh bulunmamasına rağmen ayni hak 
kazanan kişinin, konutun aile konutu olduğunu bildiğini her türlü delille kanıtlarsa yani ayni hak 
kazanan kişinin iyiniyetli olmadığını bu nedenle TMK. m. 1023’deki tapuya güven ilkesinden 
yararlanamayacağını” kanıtlayabilir. Bu durumda üçüncü kişinin ayni hak kazanamayacak, bu hakkın 
tapudan iptali ve malik olan eş adına tescili sağlanabilir.” Kılıçoğlu, Aile Hukuku, 201; “TMK. md.194 
f.III hükmü kaynak kanunda olmayan bir hüküm getirmiştir. Aile konutu üzerindeki tasarruf işlemlerinin 
diğer eşin rızasına bağlı tutulması ilk kez 4721 sayılı yasa ile getirilmiş olan bir düzenlemedir. Bu 
maddenin Adalet Bakanlığı Taslak Hazırlama Komisyonu’nda ve daha sonra TBMM Adalet 
Komisyonu’ndaki görüşmeler sırasında, tapuda işlem yapılan konutun aile konutu olduğunu bilmeyen 
iyiniyetli kişilerin nasıl korunacağı hususu görüşülmüş ve kaynak kanunda olmayan III. Fıkra hükmü ile 
“aile konutunun tapuya şerh edilmesi” çözümü getirilmiştir. Kaynak kanunda olmayan bu hüküm 
ülkemiz koşulları göz önünde tutulmak suretiyle getirilmiş olan yerli bir hükümdür. Bununla konutun 
aile konutu olduğunu bilmeyen iyiniyetli üçüncü kişiler TMK. md.1023 hükmünden yararlanacak, 
kazanımları korunacaktır. Üçüncü kişinin iyiniyetli olmadığı her türlü delille kanıtlanabilir. Ancak böyle 
bir kanıta ihtiyaç olmaksızın, ayni hak sahibi olmayan eşin korunmasının yolu olarak tapuya aile 
konutu şerhinin verilmesi çözümü getirilmiştir.” Kılıçoğlu, Aile Konutu, 535 vd.; “Katıldığımız görüş 
çerçevesinde tapudaki tescil gerçek hak durumunu yansıtmakla birlikte malikin tasarruf yetkisinin kısıtlı 
olduğuna dair herhangi bir bilgi içermiyorsa da tapu kütüğüne güvenerek malikin tasarruf yetkisine 
sahip olduğuna inanan üçüncü kişilerin iyi niyeti koruma görmelidir. Çünkü karine tapu kütüğünde 
malik görünen kişinin gerçekte malik olduğuna ve malikin de tasarruf yetkisine sahip olduğuna 
ilişkindir. Bu nedenle kanaatimizce gerçek malikin tasarruf yetkisine sahip olduğuna ilişkin güven de 
korunmalıdır. Bu çerçevede, tasarruf yetkisi kısıtlamasına ilişkin şerhin açıklayıcı olup da henüz şerhin 
yapılmadığı veya kanun koyucunun tasarruf yetkisinin kısıtlandığına dair şerh verilmesine olanak 
tanımadığı hallerde de güven ilkesi uyarınca iyi niyetle ayni hak kazanılması mümkün olmalıdır. Söz 
gelimi, bir kişinin tapuda malik olarak gözüktüğünden yola çıkarak tasarruf yetkisini de haiz sanan ve 
fakat gerçekte malik olmasına rağmen tasarruf yetkisi bulunmayan kişi ile işlem yapanların da iyi niyeti 
güven ilkesi kapsamında koruma görmeli ve bu kişiler taşınmaz üzerinde bir ayni hakkı 
kazanabilmelidir. Bu görüşün kabul edilmesi ihtimalinde güven ilkesinden işlem tarafı kişilerin de 
faydalanabileceği; ilkeden yararlanacak olan kişinin mutlaka üçüncü bir kişi olmasının bir şart olmadığı 
sonucuna varılacaktır.” Yakuppur, Sendi, Tapu Kütüğüne Güven İlkesi, On İki Levha Yayınları, 
İstanbul, 2016, 210 vd.; “Aile konutu eşlerden birine ait ise, malikin konut üzerinde ipotek tesisi, diğer 
eşin iznine bağlıdır. Diğer eş, taşınmazın aile konutu olduğunun şerh edilmesini isteyebilir (MK 
Md.231/2). Böyle bir şerh yoksa, iyi niyetli olarak (MK 3) aile konutunu ipotek alan bankanın bu hakkı 
korunacaktır.” Reisoğlu, Seza, Yabancı Para İpoteği, Bankacılar Dergisi, Sayı 44, 2003, 45; Aksi 
yöndeki diğer görüşler için bkz. Reisoğlu, Medeni, 68; Ayan, 98 vd.; Büyükay, 11; Demirbaş, 424; 
Yargıtay da Y.HGK. 2013/2-56 E., 2015/1201 K. sayılı kararı ile görüş değiştirerek, işlem tarafı olan 
kişinin iyiniyetli olup olmamasının bir önemi olmadığını kabul etmiştir. Karar için bkz. Gençcan, 154. 
53 Şıpka, Aile Konutu, 145; İşleten, Mehtap İpek, Aile Konutu Şerhi ve Şerhin İyiniyetli Üçüncü Kişilere 
Etkisinin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 4.6.2006 Tarihli, E.2006/2-591, K.2006/624 Sayılı Kararı 
Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Galatasaray Hukuk Fakültesi Dergisi- Doç. Dr. Melike Batur 
Yamaner’in Anısına Armağan Cilt II, s.927-955, 938 vd. 
54 Gümüş, 53; İşleten, 949; Bağcı, 171. 
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55 Dural/Öğüz/Gümüş, 172; Barlas, 238; Çabri, 414; Bağcı, 171; Hacısalihoğlu, 89; Genç Arıdemir, 
137. 
56 Yarg. HGK, T. 04.10.2006, E.2-591/ K.624; Gençcan, 155. 
57HGK., E. 2017/2934 K. 2017/1556 T. 6.12.2017, 17 Mayıs 2018 tarihinde 
https://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/hukuk-genel-kurulu-e-2017-2934-k-2017-1556-t-6-12-2017 
adresinden erişildi. 
58 Oğuzman, M.Kemal/ Seliçi, Özer/ Oktay-Özdemir, Saibe, Eşya Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 
2017, 960. 
59 Detaylı bilgi için bkz. Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, Eşya Hukuku, 962 vd. 
60 Bu aşamalardan önce, temel borç ilişkisinin bulunduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Acar’ın da 
belirttiği üzere bu ilişki rehin hakkının kurulmasını ve varlığını dolaylı etkiler. Acar, Rehin, 163. 
61 “Tapu sicil uygulamamızda, Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 7. Maddesinin (i) bendi uyarınca tescil istemi, borçlandırıcı işleme 
ilişkin resmi senette yer almakta ve TMK 1013’ten doğan yazılı tescil istemi şartı bu şekilde yerine 
getirilmektedir. Hal böyle olunca, tapuda resmi şekilde düzenlenmesi gereken borçlandırıcı işlemler ile 
tescil istemi arasında zaman girmemektedir. Bunun sonucu olarak, hukuki sebebi etkilemeyip, yalnızca 
tasarruf işlemi üzerinde etkisini gösteren ve salt bu nedenle tescili yolsuz kılan geçersizlik 
sebeplerinde daha az rastlanır.” Özçelik, Barış, Tapu Siciline Güvenin Korunması, Yetkin Yayınları, 
Ankara, 2016, 78. 
62 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, Eşya Hukuku, 912; Acar, Rehin, 171. 
63 Detaylı bilgi için bkz. Vardar Hamamcıoğlu, Gülşah, Medeni Hukuk’ta Tasarruf İşlemi Kavramı, On 
İki Levha Yayınları, İstanbul, 2014, 169 vd. 
64 Detaylı bilgi için bkz. Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, Eşya Hukuku, 203 vd.; Akıntürk, 291. 
65 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, Eşya Hukuku, 204; Ünal/Başpınar, 346 vd. 
66 Cansel, Erol, Tapu Siciline İtimat Prensibi, Ajans Türk Matbaası, Ankara, 1964, 32. 
67 Tartışmalar için bkz. Şıpka, Aile Konutu, 120 vd.; Acar, 70 vd.; Bulut, 104. 
68 Ancak, eş rızasının aranıp aranmayacağının borcun niteliği ya da ipotek tutarı, gayrimenkul değeri 
ve eşlerin mali gücünün tespiti ve değerlendirilmesiyle her somut olay özelinde ayrıca tespit edilmesi 
yönünde de görüşler mevcuttur. Detaylı bilgi için bkz. Şıpka, Aile Konutu, 120 vd.; Barlas, 239 vd.; 
Acar, 75 vd.; Uçar, 398. 
69 Şıpka, Aile Konutu, 123; Dural/Öğüz/Gümüş, 170; Kılıçoğlu, Aile Hukuku, 200; Barlas, 240; Çabri, 
405; Saatçıoğlu, 159; “Aile konutunun ipotek edilmesi aile konutu üzerinde hakları sınırlayan bir işlem 
olup olmadığı tartışmalıdır. Belçika (BMK.m.215/1) ve Fransız Medeni Kanunlarında (FMK.m.215/3) 
ipotek işleminde diğer eşin mutlaka rızasının aranacağı ifade edilmiş, buradan hareketle İsviçre 
Hukukunda da ipotek işleminin ZGB Art. 169 çerçevesinde, istisnasız diğer eşin rızasına bağlı olacağı 
ileri sürülmüştür. Bu görüş Türk öğretisinde de genel kabul görmüş bir görüştür.” Uçar, Ayhan, 4721 
Sayılı Medeni Kanun İle İhdas Edilen Yeni Bir Müessese: Aile Konutu Müessesesi, Atatürk 
Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, S.2006/1-2, 397; Badur, 262; Bulut, 104; Köseoğlu, 
Bilal/ Kocaağa, Köksal, Aile Hukuku ve Uygulaması, Ekin Yayınları, 2011, 572; Başpınar, Veysel, Türk 
Medeni Kanunu İle Aile Hukukunda Yapılan Değişiklikler ve Bu Konuda Bazı Önerilerimiz, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 52, S. 3, 2003, s.79-101, 93; Şıpka, Şükran, Türk Hukukunda 
Eşlerin Hukuki İşlem Özgürlüğünün Sınırları, Public and Private İnternational Law Bulletin, Volume:35, 
Issue:1, s.47-58, 51; Hacısalihoğlu, 33. 
70 Karar için bkz. Badur, 262. 
71 İsviçre’de aile konutunun, sadece onarılmasına ilişkin alınacak bir kredi için ipotek ettirilmesinde, 
eğer alınacak olan kredi miktarı eşin ödeme gücünü aşmayacak miktarda ise rızaya gerek olmadığı 
ileri sürülmektedir. Bkz. Şıpka, Aile Konutu, 156. 
72 Örneğin, rızanın alındığı ispat edilememişse, alınan yazılı rızadaki imzanın malik olmayan eşe ait 
olmadığı ortaya çıkmışsa ya da rızası alınan eşin fiil ehliyetinin bulunmadığı anlaşılmışsa. 
73 Doktrinde, genel kanaatin malik olan eş ile işlem yapan tarafın TMK. m.1023 korumasından 
faydalanamayacağı yönünde olduğunu belirtmiştik. Ancak, işlem tarafının iyiniyetli olması kaydıyla 
TMK. m.1023 korumasından faydalanabileceğini ileri süren görüşler bulunduğunu da belirtmiştik. Bu 
sonuncu görüş bile işlem tarafının, eş rızasının alındığına ilişkin güveninin korunmayacağını, zira bu 
durumda tapuya güven değil, rızanın verilmesine ilişkin bir güvenin bulunduğunu ve kanunun 
kapsamında bu güvenin korunmasının bulunmadığı belirtilmektedir. Detaylı bilgi için bkz. Kılıçoğlu, 
Aile Hukuku, 203. 
74 Özellikle konut kredilerinde 
75 “Örneğin, Yarg. Hukuk Genel Kurulu’nun 21.10.2015 T., 2014/2-788 E. ve 2015/2321 K. sayılı 
kararında açıkça şu ifadelere yer verilmiştir: “Somut olaya gelince, dava konusu taşınmazın tapu 
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kaydında ipotek tesis edildiği tarihte aile konutu şerhi bulunmadığı açıktır. Ne var ki, davalı şirket 
tarafından düzenlettirilen değerlendirme raporunda dava konusu bodrum katın konut olarak 
kullanıldığı, halihazırda mal sahibi tarafından mesken olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu tespitlere 
rağmen aile konutu olan taşınmaz üzerinde davalı şirket lehine ipotek tesis edilmiş, bu işlem sırasında 
davalı şirket tarafından davacı eşin rızası alınmamıştır. Bu durumda TMK m.194/1 maddesi eşin açık 
rızasını aradığından, yapılan işlemin geçerli olduğunu kabul etmek imkansızdır.” Karabağ Bulut, 62; 
“Yargıtay 2. Hukuk Dairesi son aldığı kararlarında taşınmazın tapu kütüğünde aile konutu olduğuna 
dair şerh bulunmasa bile taşınmazın aile konutu ve kendisiyle akdi ilişkiye giren şahsın evli olduğunu 
banka ticaret şirketi olmakla ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli hareket etmekle yükümlü 
olduğundan bilebilecek durumda olduğu görüşünü sergilemiş idi.” Gençcan, 157. 
76 Karabağ Bulut, 76; Demirbaş, 425. 
77 Hegnauer/Breitschmid, Nr. 17.24; Hausheer/Reusser/Geiser, Eherecht-Kommentar, Art. 169, Nr. 
48’den aktaran Barlas, 241. 
78 Acar, 91; “Söz gelimi, bankaların basiretli bir tacir olduklarından yola çıkarak, üzerinde ayni hak 
iktisap etmek istedikleri taşınmazın aile konutu olup olmadığını; aile konutu ise malik olmayan eşin 
rızasının bulunup bulunmadığını araştırmaları kendilerinden beklenebilir. Böylelikle basiretli tacir 
sayılan bu kişiler, üzerinde aile kontu şerhi bulunmasa da bu tür taşınmazlar üzerinde malik olmayan 
eşin rızası olmadığı müddetçe iyi niyetli olduklarını iddia edemeyecek ve aile konutu üzerinde güven 
ilkesi uyarınca bir ayni hak kazanamayacaktır.” Yakuppur, 212. 
79 Uygulamada, tescil talebinin de rehin sözleşmesi içerisine eklendiği bilinmektedir, ancak bu 
uygulama, iki işlemin birbirinden ayrı hukuki işlemler olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. 
80 Bu sözleşmenin ayni etkiye de sahip olduğu ifade edilmektedir. Bkz. Acar, Rehin, 165. 
81 Aynı yöndeki görüş için bkz. “Bu kapsamda söz konusu izin beyanının yöneltilmesi gereken bir irade 
beyanı olarak, aile konutu üzerinde işlem yapmaya yetkili eşin işlem partneri olan üçüncü kişiye 
yöneltilmesi zorunludur.” Gümüş, 41; Badur, 260. 
82 “Bu nedenle, malik eş, aile konutu üzerinde diğer eşin rızasını almaksızın geçerli borçlandırıcı işlem 
yapabilir ancak taşınmazın mülkiyetimi devredemez ve aile konutu üzerinde sınırlı ayni hak kuramaz.” 
Özçelik, 84. 
83 Akıntürk, 291; Ünal, Mehmet/ Başpınar, Veysel, Şekli Eşya Hukuku 6. Baskı, Yetkin Yayınları, 
Ankara, 2012, 345. 
84 Aynı yönde bkz. Gümüş, 42; Doğan, 91; Ünal/Başpınar, 349;  Açık olarak belirtilmese de üçüncü 
kişinin rızasının aranacağı durumların bulunduğu yönündeki görüşler için bkz. “Bazen bir ayni hak 
üzerindeki tescil istemi, asıl hak sahibinden başkalarını da ilgilendirebilir. Bu, tescili istenen hakkın 
mevcut ayni hakları etkileyebileceği hallerde söz konusu olur ki, bu durumda o kişilerin de tescil 
istemine muvafakatleri (rızaları) gerekir.” Joachim Auer, Die Prüfüngspflicht des Grundbuchverwalters, 
1932, sh. 101 vd’den aktaran Akıntürk, 302; “Tapu sicil görevlisi, hukuki işlemin hüküm ifade 
edebilmesi için bir makamın ya da kişinin iznine ihtiyaç duyarsa, bu iznin varlığı ve ibraz edilen izin 
belgesinin yetkili makamlardan veya kişiler tarafından verilmiş olup olmadığını araştırmakla 
yükümlüdür.” Pekmez, Cüneyt, Tapu Sicilinin Tutulmasından Devletin Sorumluluğu, On İki Levha 
Yayıncılık, İstanbul, 2013, 84; “Tapu sicilinde işlem yapılmasını gerektiren bir durum varsa ve tapu 
memuru da, bu konutun aile konutu olarak kullanıldığını, şerhin varlığı ya da diğer herhangi bir 
nedenle biliyorsa, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, söz konusu işlemi yapmamalıdır.” Ayan, 92. 
85 Gümüş, 36; Yılmaz, Kumru Kılıçoğlu, Evlilik Birliğinin Korunması, TBB Dergisi, 2015, S:120, s.423-
464, 461. 
86 “Tescil isteminde bulunan kişinin buna yetkili olup olmadığını ve tasarruf yetkisinin bulunup 
bulunmadığını da inceleyecektir. Bu hususta kendisine sunulan belgeleri yeterli görmezse, başka 
belgelerin sunulmasını (ibrazını) da isteyebilecektir.” Akıntürk, 303; “Tapu sicilinde işlem yapılmasını 
gerektiren bir durum varsa ve tapu memuru da, bu konutun aile konutu olarak kullanıldığını, şerhin 
varlığı ya da diğer herhangi bir nedenle biliyorsa, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, söz konusu 
işlemi yapmamalıdır. Çünkü tapu memurunun, istemde bulunan kişinin tasarruf yetkisinin bulunup 
bulunmadığını inceleme görevi vardır.” Ayan, 92. 
87 Adres paylaşım sistemi ve kimlik paylaşım sistemi bütün detay bilgilerle tapu memurlarına açıktır. 
Bu kontrol faaliyetinde bu sistemlerden sağlıklı bilgiler elde edilebilir. 
88 Şıpka da eserinde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün çıkaracağı bir genelge ile böyle bir 
uygulama başlatmasının yerinde olacağını ifade etmektedir. “Nihayet, İsviçre Tapu işlemleri 
uygulamasında, yukarıda belirttiğimiz, Tapu Sicil Tüzüğü’nün ilgili maddesi yeniden düzenlenerek, 
Tapu memurlarına araştırma yükümlülüğü getirilmiştir. İşlem yapacak olan kişilerin evli olup 
olmadıklarına ve işlem konusu konutun aile konutu olup olmadığına ilişkin belge sunmaları 
gerekmekte, eğer sunulan bu belgelerden, konutun aile konutu olduğu anlaşılırsa, tapu memuru diğer 
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eşin onayını (muvafakatını) almadan işlem yapmamaktadır. Ya da belirli bir süre verilip, geçici tescil 
şerhi yapılmaktadır. Böylece üçüncü kişinin iyiniyeti de bu yolla korunmuş ve hukuki işlem güvenliği 
sağlanmış olmaktadır.” Şıpka, Aile Konutu, 152. 
89 Aynı yönde bkz. Uçar, 401; Badur, 261. 
90 “Ancak, taşınmazlara ilişkin işlemler bakımından verilecek izin söz konusu olduğunda, İsviçre Tapu 
Sicil Tüzüğü (GBV) m. 13a/II’ye göre, istem belgesi, iktisaba yönelik devir ya da taşınmazın yük altına 
sokulması için, resmi bir makamın onayının ya da üçüncü bir kişinin izninin gerekli olup olmadığına 
ilişkin bilgiyi değerlendirme için içermek zorundadır. Bu kapsamda İsviçre’de tapu memuruna yüklenen 
bu denetleme yükümlülüğü çerçevesinde tapu memurunun yapması gereken denetimi yapması için 
yazılı olarak belgelendirilen iznin, istem belgesine eklenmesi zorunludur. Hatta, izne yetkili eşin 
tapudaki işleme katılımının olmadığı hallerde, tapu memuru sunulan izin belgesindeki imzanın 
onaylanmasını dahi talep edebilir.” Gümüş, 42; Benzer bilgiler için bkz. Şıpka, Aile Konutu, 139. 
91 Karabağ Bulut, 104; Acar, 52; İncelemenin şekli olduğu yönünde bir diğer görüş için bkz. Sirmen, 
Sorumluluk, 62 vd; Vardar Hamamcıoğlu, 186.  
92 Benzer bir eleştiri ise şöyledir; “TST’de tasarruf yetkisini kısıtlayan şerhler yanında (TST.m.48), 
tasarruf hakkını yasaklayan şerhler (TST.m.49) de öngörülmüştür. TST.m.49/f.1/b.c’e göre tasarruf 
hakkını yasaklayan şerhlerden biri de aile konutu şerhidir. Tapu sicil tüzüğü ile tasarruf hakkını 
yasaklayan şerhlerin düzenlenmesi TMK.m.1010 ile TST.m.49 arasında bir takım çelişkilerin ortaya 
çıkmasına sebep olmuştur. İlk olarak TMK. m.1010, tasarruf hakkının yasaklanmasına ilişkin olmayıp 
bu hükümde tasarruf yetkisinin kısıtlanması düzenlenmiştir. Bu nedenle kanunun tanıdığı hakkın, idari 
bir tasarruf olan Tüzük ile geri alınması mümkün değildir. Ayrıca aile konutu şerhinin kanundaki 
dayanağı TMK.m.194/f.3 olmasına rağmen TST.m.49 ile yapılan düzenleme, hukukumuzun 
benimsediği usul ve tekniğe de uygun değildir.” Bulut, 118; Benzer bir görüş için bkz. Kamacı, Şerh, 
54. 
93 Dural/Öğüz/Gümüş, 173; Çabri, 409; Bulut, 116. 
94 Araştırmanın nasıl yapılacağı konusunda detaylı bilgi için bkz. İmamoğlu, M. Altuğ, Tapu Sicili ve 
Tapu Sicilinin Tutulmasında Devletin Sorumluluğu, Adalet Yayınları, Ankara, 2010, 9. 
95 Şıpka, Aile Konutu, 141; Sirmen, Lale, Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devlet’in 
Sorumluluğu, Sevinç Matbaası, Ankara, 1976, 70. 
96 “Sınırlı ayni haklar bakımından hukuka aykırı kayıtlar da özellik arz edebilir. Tapu sicil görevlisi ayni 
hakkın tescilini hukuki sebebin içeriğine uygun olarak gerçekleştirmezse veya geçerli bir hukuki sebep 
ve tescil talebine rağmen gerçekleştirmezse veyahut geçerli bir tescil talebi ve hukuki sebep 
olmaksızın tescili gerçekleştirirsen hukuka aykırılıktan bahsedilebilir. Bu durumda doğan zarardan 
devletin sorumluluğu söz konusu olabilir.” Pekmez, 87. 
97 Sirmen, Sorumluluk, 64; Akıntürk, 279; İmamoğlu, 516. 
98 “Haciz ve ipotekle ilgili sicil yolsuzluklarında, örneğin, haciz şerhinin zamanında yapılmaması veya 
ipoteğin sicilden yanlışlıkla terkin edilmesi durumunda alacak sona ermediğinden, sicilin düzeltilmesi 
imkânı bulunmasa da, alacaklı bunu borçludan tahsil imkânına sahip olduğu sürece zararın 
varlığından söz edilemez. Zararın doğmuş olması için alacağın tamamen karşılıksız kalması gerekir.” 
Sirmen, Lale, Eşya Hukuku 3. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2015, 128 vd; “Yine Yargıtay 
kararlarına göre, sicilin yolsuz tutulması sonucu ipoteğin hükümsüz kalmasından dolayı bir zararın 
gerçekleşmiş sayılabilmesi için, aynı şekilde alacaklının, borçlunun diğer mallarına başvurup, 
bunlardan alacağını sağlayamamış olması ve bunu da borçlunun aciz durumunu belirleyen bir belge 
ile ispat etmesi gerekecektir.” Sirmen, Sorumluluk, 89. 
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Makro İhtiyati Düzenlemelerin Bankacılık Sistemi 
Üzerindeki Etkinliği Türkiye Uygulaması 
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Dr. Neslihan Özdemir**

Öz

2008 küresel finansal kriziyle birlikte sistemik riskleri kontrol ederek finansal sistemin yerel ve 
küresel etkilerden kaynaklanan dalgalanmalara karşı dayanıklılığını sağlama amacıyla birçok ülkede 
makro ihtiyati politikalar oluşturulmuş ve uygulanmıştır.  Makro ihtiyati politikaların birincil amacı 
finansal istikrarı olumsuz etkileyen sistemik risklerin önüne geçilmesidir. Sistem genelinde finansal risk 
seviyesinin artmasını sınırlandırarak uzun vadede çıktı kayıplarını önlemek ise makro ihtiyati 
politikaların nihai hedefini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, makro ihtiyati politikaların araç ve hedefleri 
araştırıldıktan sonra ülkemizde uygulanan makro ihtiyati politikaların özellikle bankacılık sektörü 
üzerinden etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Makro ihtiyati araçların yanı sıra mikro ihtiyati 
araçlar da incelenmiş ve hedeflerine ulaşması bakımından Türk Bankacılık Sektörü verileri üzerinden 
analiz edilmiştir. Makro ihtiyati ve mikro ihtiyati araçların etkin bir şekilde kullanıldığı ve kısa ve orta 
vadede hedeflerine ulaştığı anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye’de Makro İhtiyati Politikalar, Türkiye’de Makro İhtiyati Politikaların 
Etkinliği, Türkiye’de Sistemik Risklerin Önlenmesi.
JEL Sınıflandırması: E50, E58, E60.  

Effect of Macro Prudential Policies on Banking Sector 
Case of Turkey 

Abstract 

With the 2008 global financial crisis, macro prudential policies have been established and 
implemented in many countries in order to ensure the resilience of the financial system to fluctuations 
arising from local and global influences by controlling systemic risks. The primary objective of 
macroprudential policies is to prevent systemic risks that adversely affect financial stability. The 
ultimate goal of macro prudent policies is to limit the increase in the level of financial risk throughout 
the system and to prevent long-run output losses. The aim of this study is to determine the 
effectiveness of the macroprudential policies employed in our country, especially for the banking 
sector, after the instruments and targets of macroeconomic policies have been investigated. In 
addition to macroprudential instruments, microprudential instruments have also been examined; the 
instruments applied through the Turkish Banking Sector have been evaluated in terms of achieving 
their targets and research results reveal that macro end micro prudent policies and tools employed for 
the Turkish economy and the financal sector have been working effectively for reaching the targeted 
results.  

Keywords: Macroprudential Policies in Turkey, Effect of Macroprudential Policies on Turkey, 
Prevention of Sistemik Risk in Turkey. 
JEL Classification: E50, E58, E60.
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1. Giriş 
2008 küresel finansal krizin başlamasıyla birlikte gelişmiş ülke ekonomilerinde 

gözlenen olumsuzluklar uygulanmakta olan ekonomi ve para politikalarının sorgulanmasına 
neden olmuştur. İfade edilen politikaların hedefine ulaştığı durumlarda dahi finansal istikrarın 
sağlanamamış olması politika yapıcı kuruluşları alternatif arayışlara yönlendirmiştir. Sistemik 
riskleri kontrol etme, finansal sistemin yerel ve küresel kaynaklı dalgalanmalara karşı 
dayanıklılığını sağlama amacıyla birçok ülkede makro ihtiyati politikalar oluşturulmuş ve 
uygulanmıştır. 

 
Sistem genelinde finansal risk seviyesinin artmasını sınırlandırarak uzun vadede çıktı 

ve servet kayıplarını önlemeye yönelik politikalar makro ihtiyati politikalar olarak 
adlandırılmaktadır. Bir başka deyişle, makro ihtiyati politikalar ile amaçlanan, sistem 
çapındaki finansal riskleri ekonominin döngüleriyle birlikte değerlendirmek ve dengeleyici 
kuvvetler oluşturmaktır. Bu haliyle, makro ihtiyati yaklaşımda finansal sistem riskleri 
yukarıdan aşağıya değerlendirilir (Borio, 2003).  

 
Bankacılık sistemi, finansal krizler, küresel ekonomi ve ekonomik performans 

arasındaki ilişki son 20-30 yılı kapsayan nispeten kısa vadeli dönem ile uzun dönemde 
yaşanan tecrübeler bakımından değerlendirildiğinde, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere 
neredeyse tüm ülkelerde, ekonominin içinde bulunduğu durumun kredi piyasasındaki 
gelişmeler ile izleniyor olmasıdır. Söz konusu gelişme, daha önce hiç olmadığı kadar 
finansallaşan bir dünyada yaşadığımızı göstermektedir. Bu uzun soluklu değişim "Büyük 
Kaldıraç" olarak adlandırılmakta ve ana hatları ve sonuçları bakımından ilgi odağı olmaya 
devam etmektedir (Taylor, 2012). 

 
Kriz sonrası toparlanma sürecinde Amerika Birleşik Devletleri (FED), Birleşik Krallık 

(BoE),  Avrupa Bölgesi (ECB) ve en son Japonya (BoJ)’da para politikasını yürüten merkez 
bankaları tarafından uygulanan miktarsal genişleme (quantitative easing) politikası küresel 
likiditeyi ve gelişmekte olan ülkelere yönelen kaynakları artırmıştır. Bu süreçte, Türkiye, cari 
işlemler dengesinde bozulma ve kısa vadeli sermaye girişlerinde artış ile karşı karşıya 
kalmıştır. 

 
 Kısa vadeli yabancı sermaye girişindeki artış bir taraftan bankacılık sistemi 

aracılığıyla hanehalkı ve şirketler kesiminin krediye erişimini kolaylaştırırken, diğer taraftan 
özellikle Lehman kriziyle birlikte nominal Türk Lirasının değerlenmesine yol açarak iç ve dış 
talep arasındaki ayrışmaya yol açmıştır. Buna bağlı olarak, cari dengenin hızla bozulması ve 
finansmanın kısa vadeli sermaye girişleri ile sağlanması küresel risk iştahındaki ani 
değişimlere karşı ekonominin hassasiyetini artırarak makroekonomik ve finansal istikrara dair 
kaygıları gündeme getirmiş ve alternatif bir politika yaklaşımını gerekli kılmıştır. Oluşturulan 
(yeni) politika yaklaşımında fiyat istikrarı önceliği korunurken finansal istikrar da destekleyici 
bir amaç olarak gözetilmiştir. Bu kapsamda, politika faizinin yanı sıra zorunlu karşılık oranları 
ve faiz koridoru gibi birbirini tamamlayıcı nitelikteki araçlar bir arada kullanılmıştır (Başçı ve 
Kara, 2011, s. 9-25). İfade edilen makro ihtiyati araçlar doğrudan finansal kuruluşlara 
odaklanan mikro ihtiyati araçlarla desteklenmiştir. 

 
Dört bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde makro ihtiyati politikaların 

nispeten yaygın olarak kullanılmasına yol açan küresel ve yurt içi koşullar genel hatlarıyla 
özetlenirken ikinci bölümde makro ve mikro ihtiyati politikalar ile araç ve hedefleri 
araştırılmıştır. Üçüncü bölümde ülkemizde uygulanan para politikaları ile makro ihtiyati 
politikaların özellikle bankacılık sektörüne olan etkisinin belirlenmesi amaçlanmış; makro 
ihtiyati araçların yanı sıra mikro ihtiyati araçlar da incelenmiş; Türk Bankacılık Sektöründe 
uygulanan araçlar, hedeflerine ulaşması bakımından değerlendirilmiştir. Son bölümde, 
gözlemlere yer verilmiştir. 



Önder Yılmaz - Dr. Neslihan Özdemir 
 

92 

2. Makro İhtiyati Politikalar 
2.1. Makro İhtiyati Politikalarda Genel Çerçeve 

 
Makro ihtiyati politikalar, sistemik risklerin önüne geçerek finansal istikrarın 

sağlanmasına yönelik uygulamalar bütününü ifade etmektedir.  Bu kapsamda, makro ihtiyati 
politikalar, finansal sistemde risklerin birikip yönetilebilir seviyenin üzerine çıkmasını 
engellemek amacıyla uygulanmaktadır. Sistemik risklerin, finansal sistem ve reel ekonomi 
üzerindeki olası olumsuz etkilerini sınırlamak amacıyla alınan tedbirler de makro ihtiyati 
politikaların kapsamında değerlendirilmektedir. 

 

Makro ihtiyati politikanın ifade edilen temel amaç doğrultusunda üç hedefinin olduğu 
kabul edilmektedir: 

(1) Sistemik şokların etkisini azaltmaya çalışmak, 

(2) Kredi ve varlık fiyatları arasındaki ilişkinin doğru kurulmasını sağlamak, 
finansal kaldıraç kullanımının makul sınırlar içinde tutulmasını kollamak ve sürdürülebilir 
olmayan kaynaklardan fonlamayı engellemek, 

(3) Bir kurumdan diğerine sıçrayabilecek finansal sorunları ve bunların 
yaratabileceği kırılganlıkları denetlemek ve engellemek (Eğilmez, 2018). 

 
Makro ihtiyati politikaların nihai hedefi sistem genelinde finansal riskin artmasını 

sınırlayarak uzun vadede çıktı ve servet kayıplarını önlemektir. Bir başka deyişle, makro 
ihtiyati politikalar ile amaçlanan, ekonominin nispeten hızlı büyüdüğü dönemlerde (boom) 
risklerin azalmasına, ekonominin daha yavaş büyüdüğü veya küçüldüğü dönemlerde 
(downturn) ise risklerin artmasına karşı dengeleyici bir güç olarak davranmak ve olumsuz 
gelişmeler ile etkilerini en aza indirmektir. Yaygın olarak ülke merkez bankalarının 
sorumluluğunda yürütülmektedir. Makro riskleri azaltma politikalarının bir diğer amacı, 
finansal sistemde oluşabilecek yoğunlaşma (concentration) ve birbirine bağlılık 
(interconnectedness) kapsamındaki risklerin azaltılmasıdır (Osinski vd , 2013).  

 
Bu kapsamda, makro ihtiyati politikaların üzerinde fikir birliğine varıldığı tek bir tanımı 

bulunmamaktadır. Genel olarak, finansal sistemin işleyişine zarar verebilecek yayılma 
(spillover) ve bulaşma (contagion) risklerine neden olan karşılıklı bağımlılıklar ve ortak 
risklere maruz kalma durumunun oluşumunu engellemeye yönelik politikalardır (FSB, IMF, 
BIS, 2011). 

 
Son dönem geleneksel merkez bankacılığında, para politikasının temel aracı kısa 

vadeli politika faizi olarak kabul edilmektedir. Ülke uygulamalarından, makro ihtiyati 
politikalara ilişkin temel bir aracın belirlenmesinin ise olası olmadığı anlaşılmaktadır.  Makro 
ihtiyati politikaların çok sayıda enstrümandan oluşan geniş bir araç setine sahip olmasının 
standart bir aracın belirlenmesine engel olduğu anlaşılmaktadır.  

 
Bu çerçevede, makro ihtiyati politikalar ve araçları çeşitli biçimde sınıflandırmak 

mümkündür. Makro ihtiyati araçlar, sistemik riski zaman ve kesit boyutunda ele almaları 
bakımından sınıflandırıldığında olası araç ve ulaşılması hedeflenen amaçları aşağıda 
gösterilmektedir (IMF, 2013). 
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Şekil 1: Makro İhtiyati Araçlarda Araç-Amaç Eşleşmesi; Zaman Boyutu 

 
Kaynak: IMF. (2013).Key Aspects of Macroprudential Policy- June 2013, s.20. 

 
Sistemik riskin zaman boyutuna odaklanan makro ihtiyati araçların temel amacı, 

finansal döngünün ani yükseliş ve düşüş gösterdiği dönemlerde meydana gelebilecek riskleri 
azaltmaktır. Yükseliş dönemlerinde konjonktür yanlılığı, daralma dönemlerinde ise kredi 
çöküşleri ve zararına satışları azaltmak amacıyla kullanılırlar. Konjonktür karşıtı sermaye 
tamponları (countercyclical capital buffer), karşılıklar (provisioning), koruma tamponları 
(conservative buffers), sektörel sermaye yeterlilikleri, kaldıraç oranları, kredi-teminat oranı 
(K-D), borç-gelir oranı (B-G), zorunlu karşılıklar ve vergilendirme bu araçlar arasında 
sayılmaktadır. 
 

Şekil 2: Makro İhtiyati Araçlarda Araç-Amaç Eşleşmesi; Kesit Boyutu 

 
Kaynak: IMF. (2013).Key Aspects of Macroprudential Policy- June 2013, s.22. 

 
Sistemik riskin kesit boyutundaki araçlar, finansal sistem içerisindeki bulaşma ve 

karşılıklı bağımlılıklardan kaynaklanan yapısal riskleri kontrol altına almak amacıyla 
kullanılmaktadır. Bu kapsamdaki araçlarla, iflasları, sistemik risklere neden olabilecek 
finansal kuruluşların dirençlerinin artırılması, bu kuruluşların iflas etmeleri durumunda 
bulaşma etkilerinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Sistemik açıdan önem arz eden 

Döngüsel Sermaye 
Tamponları ve Karşılıklar

Sektörel Araçlar
(Sektörel Sermaye Gerekleri;    K-D 

ve B-G Oranı)

Likidite Araçları

Şoklara Karşı Dayanıklılık

Yüksek Kredi Büyümesi

Sektörel Kırılganlıklar
(Varlık fiyatları Kaynaklı
Kur ve Faiz Kaynaklı)

Fonlama Kaynaklı Şoklara Maruz 
Kalma 

Sermaye Gerekleri

Sektörel Araçlar                 
(Finansal Sistem Üzerinden Büyük 

Kredi Limiti) 

Likidite Araçları

Büyük Kuruluşların Şoklara Karşı 
Dayanıklılığının Artırılması 

(Too-Big-To-Fail)

Pozisyon Yoğunlaşmasının 
Azaltılması 

Fonlama Piyasası

Türev PiyasasıPiyasa Alt Yapısında Değişiklikler
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finansal kurumlar (systemically important financial institutions-SIFI) için ilave sermaye 
yükümlülüğü (capital surcharges), sistemik risk tamponları (systemic risk buffers-SRB) ve 
yapısal reformlar kesit boyutundaki sistemik riskleri engellemekte kullanılabilecek araçlar 
arasında yer almaktadır1. 

 

2.2. Makro ve Mikro İhtiyati Politikalar 
 

Makro ve mikro ihtiyati politikaları kesin çizgilerle birbirinden ayırmak her zaman 
mümkün olmayabilir. Mikro ihtiyati politikaları yürüten otorite, yatırımcıları ve tasarruf 
sahiplerini koruma hedefiyle tek tek finansal kuruluşların risk yoğunlaşması, sermaye kalitesi 
ve sağlamlığı gibi konulara odaklanırken makro ihtiyati otorite milli gelir dengesizliklerini 
önlemek hedefiyle sistem genelindeki finansal kırılganlıklara odaklanır. 

  
Diğer taraftan, söz konusu politikalardan sorumlu otoritelerin farklı kurumlar olması 

durumunda, bahis konusu kuruluş amaçları ile yetki ve sorumluluklarında da aynı hedefler 
yer alabilmektedir. Bu durumun olumsuz ve olumlu sonuçları oluşabilmektedir. Pozitif tarafı, 
politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında esneklik sağlaması, negatif tarafı ise politika 
sonuçlarında nihai sorumluluğun kimde olduğunun tam olarak belli olmamasıdır.  

 
Makro ve mikro ihtiyati politikalardan sorumlu olan kurumlar ortaklaşa sistemik riskleri 

belirler, izler ve değerlendirir. İfade edilen değerlendirmelere her bir kurum kendi 
perspektifinden bakar. Her bir kurum sahip olduğu bilgi, veri tabanı ve araçlarını kullanarak 
kendine özgü politika oluşturur. 

 
Sistemik riskler konusunda fikir birliğine varılması önem arz etmektedir ve potansiyel 

sorunların ve anlaşmazlıkların ortadan kalkmasına katkı sağlar. Kredibiliteyi arttırır. Makro 
ihtiyati otorite sistemik risk konusundaki görüşlerini oluştururken (top down) mikro ihtiyati 
kurumun kendi yetki ve sorumlulukları çerçevesinde oluşturduğu bilgiyi ve gözlemleri 
(bottom-up) dikkate almalıdır.  

 
Makro ihtiyati önlemler ile mikro ihtiyati önlemler karşılıklı etkileşim halindedirler. 

Makro ihtiyati politika, finansal sorunların sistemik riske dönüşmesini ve sonuçta milli gelir 
küçülmesini önlemeye çalışırken mikro ihtiyati politikaların nihai amacı ise bankaların ve 
bankacılık sisteminin güvenliği ve sağlamlığını teşvik etmektir. Bu kapsamda, gözetim, 
düzenleme ve denetim faaliyetleri önem arz etmektedir. Bazı ülkelerde, bankacılık 
düzenleme ve denetleme kuruluşlarına, finansal istikrarı sağlama veya finansal istikrarın 
sağlanmasına katkıda bulunma sorumluluğu açıkça verilmektedir. Söz konusu sorumluluk, 
genelde, örtük ya da açıkça Merkez Bankalarının görevleri arasında da yer alabilmektedir. 

  
Bu kapsamda, mikro ihtiyati politikalar, bireysel bir bankanın dışsal faktörlere 

(büyüme, sermaye hareketleri vs.) verdiği tepkileri incelerken sistemin geri kalanı ile olan 
bağlantısını içermemektedir. 

 
Makro ve mikro ihtiyati politikaların çeşitli araçlar yardımıyla uygulanması yeterli 

olmayabilir. Maliye ve para politikası ile bağımsız denetim kurumlarının düzenleme, gözetim 
ve denetim politikalarının birbirlerini tamamlar nitelikte olduğunun izlenmesi ve sağlanması 
oldukça önemlidir. Söz konusu tedbirleri bir bütün olarak ele alıp değerlendirecek ve 
hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, ilave tedbirlere ihtiyaç olup olmadığı gibi konulara odaklanarak 
uygun yönlendirmeleri yapacak komite ya da kurumların oluşturulmasına ihtiyaç 
bulunmaktadır.  

 

(4) Bu çerçevede gerek ülkeler bazında gerekse uluslararası alanda çeşitli 
kurumlar ve komiteler kurulmuş bulunmaktadır. Avro bölgesinde kurulan European Systemic 
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Risk Board (ESRB, Avrupa Sistemik Risk Kurulu), ABD’de kurulan Financial Stability 
Oversight Council (FSOC, Finansal İstikrar Gözetim Konseyi), Birleşik Krallık’ta Financial 
Policy Committee (FPC, Finansal Politika Komitesi) bunların örnekleri olarak sayılabilir 
(Eğilmez, 2014). 

 
Türkiye’de ise Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanın başkanlığında Hazine 

Müsteşarı, Merkez Bankası(TCMB) Başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) Başkanı, Sermaye Piyasası Kurumu Başkanı ve Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu 
başkanından oluşan Finansal İstikrar Komitesi (Komite) 2011 yılı itibariyle kurulmuş 
bulunmaktadır2. İlgili Yönetmelikte 2012 yılında yapılan güncellemeler ile Komite’nin Bakanlar 
Kurulu’na raporlama yapması öngörülmüş ve sistemik nitelikteki olumsuz gelişmelerin Komite 
tarafından tespit edilmesi durumunda gerekli tedbirlerin Bakanlar Kurulu tarafından alınacağı 
ve ilgili üye kurumların alınan tedbirlerin uygulanmasından sorumlu olduğu belirtilmiştir.  

 
Özetle, Finansal İstikrar Komitesi, bilgi paylaşımının sağlandığı, uygun politika ve 

araçların belirlenmesini takiben üye kurumların yetki ve sorumlulukları çerçevesinde 
koordinasyonun sağlanabilmesi için kurulan ortak platform niteliğindedir. Komite, aynı amaca 
ulaşmak için birbirini tamamlar nitelikte olan farklı politika araçlarının uygulanması ve 
izlenmesi prensibi çerçevesinde yapılandırılmıştır.   

 
Finansal istikrarın oldukça karmaşık bir tanıma sahip olması, fiyat istikrarı gibi sayısal 

hedefinin olmaması, finansal istikrar sorumluluğunun çok yönlü olması gibi özellikler bu yeni 
politika bileşimine kuşkuyla yaklaşılmasına neden olmaktadır. Bu kuşkuların giderilebilmesi 
için makro ihtiyati politikaların uygulanması açısından çok sayıda alternatif seçenek 
sunulmaktadır. Ancak, hangi alternatif seçilirse seçilsin, yapılan her türlü uygulamanın 
başarılı olabilmesi için temelde makro ihtiyati politikaların uygulanmasından sorumlu merkez 
bankalarının diğer denetleyici ve düzenleyici kurumlarla işbirliği yapması kaçınılmaz hale 
gelmektedir (Eşsiz, 2017, s. 35-63) 

 

2.3. Makro ve Mikro İhtiyati Araçlar 
Makro ihtiyati politikalar, finansal istikrarın sağlanması açısından para politikalarını 

destekler nitelikteki uygulamaların başında gelmektedir. Makro ihtiyati politikalar ve çok 
sayıda ülke tarafından uygulanan makro ihtiyati politika araçları son yıllarda kayda değer 
artış göstermektedir (Lim vd., 2011).  
 

Grafik 1: Makro İhtiyati Araç Kullanan Ülke Sayısı; Adet 

 
Kaynak: IMF. (2013). 

 
Mikro ihtiyati kavramının kullanımı ise 1970’lerde başlamakla birlikte politika 

araçlarının çeşitlenmesinin ve uygulanmasının son dönemde hız kazandığı anlaşılmaktadır. 
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Mikro ihtiyati terimi ilk kez 1979 yılında gelişmekte olan ülkelere verilen kredilerdeki hızlı 
artışın neden olabileceği potansiyel makro finansal risklere çözüm amacıyla kullanılmıştır.  
1980’li yıllarda hızla artan finansal yeniliklerin piyasaların istikrarını tehdit eder boyutlara 
ulaşmasıyla makro ihtiyati yaklaşım yükselişe geçmiştir. Bilindiği üzere, 1980'lerden bu yana 
ABD'de yaşanan düşük makroekonomik dalgalanma dönemi büyük ılımlılık dönemi(Great 
Moderation) olarak adlandırılmaktadır (Bernanke, 2004)3. Büyük ılımlılık döneminde finansal 
sistemin güvenliği mikro ihtiyati politikalarla sağlanmaya çalışılmıştır. Latin Amerika ve Asya 
Krizleriyle birlikte makro politikalara başvurulmuştur (İlhan, 2015, s. 67). Son dönemde 
yaşanan küresel krizde makro ve mikro ihtiyati politikalar birbirlerini tamamlar nitelikte 
uygulanmıştır. 

 
Finansal kriz sürecinde en sık kullanılan makro ve mikro araçlar aşağıda yer alan 

tabloda verilmektedir. Buna göre sermaye yeterlilik oranı, sermaye koruma tamponu mikro 
ihtiyati araçlar arasında yer alırken döngüsel ve sistemik sermaye tamponları makro ihtiyati 
politika araçları arasında sayılmaktadır. Bankalar başta olmak üzere kuruluş ve yetkilendirme 
ile risk yönetim standartlarının belirlenmesi ve uygulanması mikro ihtiyati önlemler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 
                                     Tablo 1:Makro ve Mikro İhtiyati Politika Araçları 

 
                                    Kaynak: Osinski vd.. (2013). 

 
Sistem genelinde risklerin birikmesini engellemek amacıyla kullanılan diğer araçlar ise 

kredi büyüme oranlarına doğrudan sınır getirilmesi (cap), konut ve diğer sektörlerde 
oluşabilecek risklere karşı kredi miktarını doğrudan sınırlandıran Kredi-Değer Oranı (K-D) ve 
Borç-Gelir Oranı (B-G)’na uygulanabilecek tavanlar, zorunlu karşılık oranları ile kredi 
hacminin kontrol altına alınması ve doğrudan vergi uygulamalarıdır. 

 
Mikro bakımdan, sermayenin ilgili finansal kuruluşun aldığı riskle uyumlu olması 

beklenmektedir4. Makro ihtiyati bakış açısı ise tesis edilen sermaye düzeyini ekonomik döngü 
ve sistemik risklerle ilişkilendirmektedir. İfade edilen araçlar, doğrudan mikro ya da makro 
ihtiyati politikaları yürüten kurumların kontrolü altında olmayabilirler ve diğer politika 
hedefleriyle koordinasyon içerisinde yürütülmesi gerekebilmektedir.  

 
Sistemik riskin belirlenmesi, analizi, sınırlandırılması için önlemler alınması ve takiben 

izlenmesi süreçleri farklı ülkelerde değişimler gösterebilmektedir. 
 
 
 

Araç Mikro Makro
Sermaye Yeterlilik Oranı X
Sermaye Risk Ağırlıkları X X
İkinci Yapısal Blok Sınırları X X
Döngüsel Sermaye Tamponu X
Sermaye Koruma Tamponu X
Sistemik Sermaye Tamponu X
Dinamik Karşılık X X
Kaldıraç Oranı X X
Büyük Risk Sınırı X X
Gelir/Borç Oranı(DtI) X X
Kredi/Değer Oranı(LtV) X X
Kur Riski Limitleri X X
Likidite Oranı X X
Risk Yönetim Standartları X
Yetkilendirme Standartları X
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Tablo 2: Makro ve Mikro İhtiyati Politika Araçlarında Ülke Uygulamaları 

 
Kaynak: Osinski vd.. (2013). 

 
Sistemik riskin sınırlandırılması için gereken önlemlerin alınması Avustralya 

modelinde mikro ihtiyati politikalardan sorumlu kurum, Amerika Birleşik Devleti (ABD) ve 
Birleşik Krallık (UK) modelinde ise makro ihtiyati politikalardan sorumlu kurum tarafından 
yürütülmektedir. 

 
Makro ihtiyati otorite hedeflerini başardığı sürece finansal kuruluşların faaliyet 

gösterdiği ortam daha istikrarlı olacaktır. Bu durum, mikro ihtiyati kurumun hedeflerine 
ulaşmasına da imkan sağlayacaktır. Bu çerçevede, her iki politika birbirlerini destekler 
niteliktedir; ve finansal istikrarın sağlanması hedefine ulaşmak için oluşturulan ortak 
politikaları birbirlerini tamamlar nitelikte yürüten kurumlar olarak kabul edilmektedir.  

 
Makro ve mikro ihtiyati politika amaçları yakından ilişkilidir. Araç setleri ise zaman 

zaman çakışmaktadır. Bu durum, otoriteler arasında çatışmaya neden olabilmekte ya da 
hangi kurumun hangi araçları kullanacağı konusunda politika karışıklıkları da olabilmektedir. 
İki otorite, müdahale sonuçları, müdahale zamanlaması konularında fikir birliğine sahip 
olmayabilirler. Sistemik risk seviyesinin sınırlandırılması aşamasında makro ihtiyati otorite 
finansal döngüleri dengelemek (karşı koymak) ve finansal sistemin dayanıklılığının 
güçlendirilmesi hedeflerine ulaşmaya çalışır. Riske dayalı sermaye yeterlilik oranı gibi mikro 
ihtiyati politika araçları döngü yanlısı (procyclical) olabilir. Diğer taraftan, finansal şokların 
ardından mikro ihtiyati politikaların sıkılaştırılması - örneğin tesis edilmesi gereken sermaye 
yeterlilik oranlarının yükseltilmesi- pozisyonların boşaltılması ya da aktiflerin azaltılması 
baskısını yaratabilir. Kredi döngüsünün gerilemeye başlaması ile birlikte bankaların 
aktiflerinde gözlenebilecek küçülmelerin (ve dolayısıyla döngü boyunun) dengelenmesi 
amacıyla makro ihtiyati otorite biriktirilen sermaye tamponlarının serbest bırakılmasını 
isteyebilir. Aktif küçülmeleri nispeten zayıf finansal kuruluşları olumsuz yönde etkileyeceği 
için mikro ihtiyati otoritenin işleri de zorlaşacaktır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model I Model II Model III

Araç

Sistemik Riskin Belirlenmesi ve 
Analizi

Sistemik Riskin Sınırlandırılması 
için Gereken Eylemler

Sistemik Riskin Sınırlandırılması 
için Hareke Geçme ve İzleme

Makro-İhtiyati Makro-İhtiyati

Makro-İhtiyati

Makro  ve Mikro Ayrı

Avustralya Modeli AB/ABD Modeli Britanya(UK) Modeli

Mikro-İhtiyati

Mikro-İhtiyati

Makro-İhtiyati

Makro-İhtiyati

Mikro-İhtiyati
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Şekil 3: GSYİH ve Bankacılık Sektöründe Kredi Büyümesi, Türkiye, 2001-2017, Yüzde 

 
Kaynak: TÜİK, BDDK 

 
Makro ihtiyati politikaların en temel özelliği kredi ve ekonomik döngülere göre 

belirleniyor olmalarıdır. Ülkemizde kredi ve büyüme dönemlerine 2004/12-2018/3 döneminde 
bakıldığında büyük ölçüde aynı yönde hareket ettikleri izlenmektedir.  

 
Ekonominin nispeten hızlı büyüdüğü dönemlerde risklerin azalmasına, ekonominin 

daha yavaş büyüdüğü veya küçüldüğü dönemlerde ise risklerin artmasına karşı dengeleyici 
bir güç olarak davranmak ve olumsuz gelişmeler ile negatif etkilerini en aza indirmektir. 

 
Tablo 3: Döngü Devresine göre Makro İhtiyati Politika Araçlar ve Amaçlar  

 
Kaynak: Osinski vd.. (2013). 
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Güçlü kredi ve varlık fiyatı artışı Müdahele gereksiz Sistemik risk nedenleri belirlenir 

Yüksek riskler Bankalar karlı Finansal sistemdeki dengesizlikler düzeltilir

Yüksek getiriler Gerekli sermaye ve likidite mevcut Finansal sistem dayanıklılığı güçlendirilir

Aşırı iyimserlik

Kredi kullandırım standartlarında zayıflama Kredi kullandırım standartlarına müdahele edilir Döngüsel sermaye ve likidite tamponları oluşturulur

Yükselen kaldıraç düzeyi

Sıkılaşma - Tip-I (Krize neden olmayan)
Kredi büyümesinde yavaşlama Finansal kuruluşların istikrarı korunur Önemli pozisyon azaltmalarından kaçınmak

Yatay seyreden ya da düşen varlık fiyatları

Düşük getiriler Sermaye ve likidite oranları dengede tutulur

Güven kaybı yok (ya da seçilen kalemlerde yükseltilir)

Kar dağıtımlarına kısıt getirilir Döngüsel sermaye ve likidite tamponlarının serbest bırakılması

Sıkılaşma - Tip-II (Krizle sonuçlanan)
Pozisyonların boşaltılması-küçülme Finansal kuruluşlara olan güvenin yeniden kazanılması Sisteme olan güvenin yeniden kazanılması

Aşırı düşen varlık fiyatları Pozisyon çıkışlarından kaçınılması

Önemli ölçüde finansal kayıplar Sermaye ve likidite oranlarının yükseltilmesi

Güven kaybı var Pozisyonların dikkatle izlenmesi

Döngüsel sermaye ve likidite tamponlarının azaltılması

(ya da güven kaybı var ise yükseltilir)

Kurtarma
Pozisyonların ihtiyatlı bir şekilde büyütülmesi Sermaye ve likidite oranlarını muhafaza et Müdahele gereksiz

Varlık fiyatlarında ılımlı büyüme (ya da gerekli ise yükselt)

Mikro-İhtiyati Amaç ve Araçlar Makro-İhtiyati Amaç ve AraçlarDöngü Devresi
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Makro ve mikro ihtiyati politikalardan sorumlu kuruluşlar arasındaki potansiyel gerilim 
özellikle durgunluk döneminde (downturn) ve önemli dönüm noktaları (turning points) başta 
olmak üzere kredi döngüsünün belirli aşamalarında meydana gelebilmektedir. Bu süreçte, 
bilgi paylaşımı, risklerin ortak analizi ve mikro-ihtiyati ve makro ihtiyati otoriteler arasındaki 
genel diyalog, iki kurum arasındaki görüş farklılıklarını azaltabilmektedir. 

 
Politika yapıcıların piyasalar ve ekonominin iyi performans gösterdiği zamanlarda şok 

emici tamponların oluşturulmasını teşvik etmesi ve mali bakımdan faaliyetlerini yürütmesi 
imkânsız olan batık kuruluşların güvenli bir şekilde sistemden çıkmalarına olanak tanıyan 
tasfiye mekanizmalarının bulunması da ekonominin yavaşladığı ve gerilediği dönemlerde 
çatışma olasılığını azaltmaktadır. 

 

3. Türkiye’de Makro ve Mikro İhtiyati Politika Uygulamaları  
Küresel kriz sonrası merkez bankalarının finansal istikrara verdiği önem artmıştır. 

Toparlanma sürecinde gelişmiş ülkelerde uygulanan genişletici para politikalarının etkisiyle 
artan küresel likidite ve küresel ekonomide devam eden belirsizlik ortamı gelişmekte olan 
ülkelere yönelik sermaye akımlarının oynak bir yapı sergilemesine neden olmuştur.  

 
Söz konusu küresel koşullar Türkiye’de de kredi büyümesinde ve döviz kurlarında 

aşırı dalgalanmalara yol açma riskini doğurmuştur. Bu gelişmelerin yol açtığı makro finansal 
riskleri sınırlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2010 yılından 
itibaren fiyat istikrarının yanı sıra finansal istikrarı da gözeten yeni bir para politika çerçevesi 
uygulamaya başlamıştır (Kara vd, 2013). Bu çerçevede, krediler ve döviz kuru gibi 
değişkenler yakından takip edilmiş ve finansal istikrarın önemli bir bileşeni olarak özellikle 
kredi büyümesine özel önem verilmiştir. Kredi büyümesinin iktisadi dinamiklerle uyumlu 
gerçekleşmesi amacıyla da çeşitli politikalar bir arada kullanılmıştır. 

 
Bu dönemde finansal istikrarı tehdit edebilecek ölçüde gerçekleşen kredi genişlemesi 

ve kısa vadeli sermaye akımları ise ara hedef olarak belirlenmiştir. Bu ara hedeflere 
ulaşabilmek ve fiyat istikrarı ve finansal istikrarı sağlayabilmek için üç politika aracı 
kullanılmıştır. İfade edilen araçlar, politika faizi, faiz koridoru ve zorunlu karşılık oranlarıdır. 
TCMB yeni politika bileşimiyle enflasyon hedeflemesi rejimini uygularken finansal istikrarı 
gözeten bir arayış içinde olan ilk merkez bankalarından biri olmuştur (Özatay, 2011, s.27-43). 

 
                           Tablo 4:TCMB Eski-Yeni Politika Amaç ve Araçları 

 
                               Kaynak: TCMB 

 
Yukarıda yer alan tabloda TCMB'nin uyguladığı eski ve yeni yaklaşım para politikası 

çerçevesi yer almaktadır. Tabloya göre, eski yaklaşımda fiyat istikrarı amaç, politika faizi 
araç; kriz sonrası uygulanan yeni yaklaşımda fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçlar;  

Eski Yaklaşım Yeni Yaklaşım
Fiyat İstikrarı
Finansal İstikrar
Yapısal Araçlar
Konjonktürel Araçlar
  - Politika Faizi
  - Faiz Koridoru
  - Likidite Yönetimi

Politika Faizi

Fiyat İstikrarıAmaçlar

Araçlar
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amaçlara ulaşmak için politika faizi, faiz koridoru ve likidite yönetiminin ise araçlar olarak 
belirlendiği görülmektedir. 
Grafik 2:TP-YP Efektif Zorunlu Karşılık Oranları, 2011-2013, Yüzde 

 
Kaynak: TCMB 

 
Zorunlu karşılıklar, TCMB tarafından finansal istikrarı sağlamada kullanılan etkin bir 

politika aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Zorunlu karşılık uygulaması, bankaların kredi 
olarak kullandırabilecekleri kaynakların belli bir oranının merkez bankası nezdinde 
tutulmasını ifade etmektedir. Böylece, merkez bankasının yurt içi para arzı üzerindeki 
kontrolünün arttırılması ve likidite yönetiminin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.  

 
Türk Lirası ağırlıklı ortalama zorunlu karşılık oranlarının 07.01.2011 tarihinde yüzde 

7,4 oranından 04.02.2011 tarihinde yüzde 9,4 oranına ve 01.04.2011 tarihinde yüzde 13,2 
oranına yükseldiği gözlenmektedir. Zorunlu karşılık uygulamasındaki değişimlerin bankaların 
likit varlıklarına olan etkisi değerlendirildiğinde, zorunlu karşılık rezervlerinin bankacılık 
sektörünün aktiflerindeki payının 31 Aralık 2010 tarihinde yüzde 2,1 oranından 31 Aralık 
2013 tarihinde yüzde 9 oranına yükseldiği görülmektedir. 28 Şubat 2018 itibarıyla bu oran 
yüzde 7,5 seviyesindedir. 

 
Grafik 3: TBS Zorunlu Karşılıkların Gelişimi; Yüzde 

 
Kaynak: BDDK 
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Zorunlu karşılıklar, bankaların ellerinde bulunan kredilendirilebilir fon miktarını 
değiştirmek yoluyla kredi hacmini ayarlama ve kısa vadeli faiz oranlarındaki oynaklığı 
azaltmaya yardımcı olma fonksiyonuna da sahiptir. Söz konusu fonksiyonları sayesinde, 
zorunlu karşılıklar gerek para politikası gerekse makro riskleri azaltıcı bir politika aracı olarak 
kullanılabilmekte ve böylece fiyat istikrarı ile finansal istikrarın sağlanmasına katkıda 
bulunduğu değerlendirilmektedir. 

 
Türk lirası zorunlu karşılıkların belirli bir oranının döviz veya altın cinsinden 

tutulmasına imkân sağlayan Rezerv Opsiyonu Mekanizması politika araç setine dâhil 
edilmiştir. Bu mekanizma sayesinde döviz rezervlerinin güçlendirilmesi ve bankalara likidite 
yönetimlerinde daha fazla esneklik sağlanmasının yanı sıra, sermaye akımlarındaki 
dalgalanmaların döviz kuru ve finansal piyasalar üzerindeki etkileri de yumuşatılmaya 
çalışılmıştır. Bu mekanizma bankalara döviz varlıklarını likidite gereksinimleri doğrultusunda 
serbestçe kullanabilme imkanı da sağlamaktadır. 

 
Grafik 4: ROM Kullanım Oranının Gelişimi; Yüzde 

 
Kaynak: TCMB 

İlk olarak 30 Eylül 2011 tarihinde yüzde 10 seviyesinde tanınan döviz kullanma imkanı 
takip eden dönemde yüzde 20 (14.10.2011), yüzde 40 (11.11.2011) ve yüzde 60 
(05.07.2013) seviyesine yükseltilmiştir. 17 Kasım 2017 tarihinde ise yüzde 55 seviyesine 
çekilmiştir. Standart altın imkanı kapsamında 11 Kasım 2011 tarihinde yüzde 10 seviyesinde 
başlayan tesis imkanı takip eden dönemde yüzde 30 (05.07.2013) seviyesine yükseltilmiştir. 

 
Türk Lirası Zorunlu Karşılıklar İçin Rezerv Opsiyonu Mekanizması kullanım oranları 

23.02.2018 tarihi itibarıyla incelendiğinde, döviz imkanı kullanım oranının yüzde 47,3 (tavan 
yüzde 55), standart altın imkanı kullanım oranının yüzde 28,1 (tavan yüzde 30) ve 11 Kasım 
2016 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanılan hurda altın imkanı kullanım oranının ise 
yüzde 1,04 (tavan yüzde 5) seviyesinde bulunduğu anlaşılmaktadır.  
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Grafik 5:TP-YP Efektif Zorunlu Karşılık Oranları, 2013-2018 Yüzde 

 
Kaynak: TCMB 

 
Ekonomide ve finansal piyasalarda 2016 yılının ikinci yarısında yaşanan daralma ve 

döviz piyasasında gözlenen dalgalanmaları dengelemek maksadıyla TCMB zorunlu karşılık 
oranlarını yaklaşık 100 baz puan azaltmıştır. Türk lirası ve yabancı para üzerinden tesis 
edilen zorunlu karşılık oranlarının hareketi incelendiğinde 29 Temmuz 2016’da sırasıyla 
yüzde 11,1 ve yüzde 13,6 seviyesinden 12 Ağustos 2017 tarihinde yüzde 10,6 ve yüzde 13,6 
seviyesine gerilediği görülmektedir.  

 
Türk lirası ve yabancı para üzerinden tesis edilen zorunlu karşılık oranları 09.02.2018 

tarihinde sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 12,4 seviyesinde bulunmaktadır. 
 

Grafik 6:TCMB Faiz Koridorunun Gelişimi; Yüzde 

 
Kaynak: TCMB 

TCMB’nin fiyat istikrarından ödün vermeden (trade-off) finansal istikrarı desteklemek 
amacıyla geliştirdiği (yeni) politika araçlarından birisi de asimetrik faiz koridorudur. Asimetrik 
faiz koridoru, kısaca TCMB borçlanma ve borç verme faizinin politika faizine olan uzaklığının 
ek bir politika aracı olarak kullanılması anlamına gelmektedir. Faiz koridorunun bu şekilde 
kullanımı geleneksel enflasyon hedeflemesi uygulayan merkez bankalarından ayrışmaktadır. 
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Geleneksel uygulamada faiz koridoru politika faizi etrafında simetrik ve (genelde 
değişmeyen) dar bir bant olarak tanımlanmakta ve piyasa faizlerinin politika faizinden belirgin 
şekilde sapmasını engellemek amacıyla kullanılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, standart 
uygulamada faiz koridoru pasif bir rol üstlenmektedir. TCMB’nin mevcut sisteminde ise faiz 
koridoru aktif bir araç olarak kullanılmaktadır. Faiz koridorunun parametreleri gerekli 
görüldüğünde TCMB tarafından ayarlanabilmekte ve politika faizi etrafında asimetrik bir yapı 
oluşturulabilmektedir. Tasarlanan bu sistemde faiz koridoru daha çok kısa vadeli sermaye 
hareketlerindeki oynaklığa karşı daha hızlı ve esnek tepki verilebilmesini sağlamak amacıyla 
kullanılmaktadır (Binici vd., 2013). 

3.1. Türkiye’de Bankacılık Sektörünün Temel Büyüklükleri 
 

Türk bankacılık sektörü(TBS) 31 Aralık 2017 itibarıyla 51 adet banka ile faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Bankaların 3’ü mevduat kabul eden kamu bankası, 8’i özel sermayeli, 20’si 
yabancı sermayeli ve 2’si TMSF bankasıdır. Kalkınma ve yatım bankası niteliğinde 13 ve 
katılım bankası niteliğinde ise 5 banka faaliyetlerini sürdürmektedir. Şube sayısı 11.587 adet, 
çalışan sayısı ise 208.538 kişidir.  
 

Tablo 5:Türk Bankacılık Sektörünün Varlık ve Yükümlülüklerinin Gelişimi, Milyon TL 

 
Kaynak: BDDK 

 
Aktif büyüklüğü 31 Aralık 2017 itibarıyla 3.258 milyon TL tutarındadır. Aktiflerin yüzde 

64,4’ünü krediler, yüzde 12,3’ünü menkul kıymetler ve yüzde7’sini zorunlu karşılık rezervleri 
oluşturmaktadır. En önemli fonlama kaynağı yüzde 52,5’lik pay ile mevduattır. Temel olarak 
sendikasyon, seküritizasyon, kısa vadeli kredilerden oluşan bankalar borçların payı 
yüzde19,7’dir. Yabancı kaynakların payı yüzde 89, öz kaynakların payı ise yüzde11’dir. 
Sermaye yeterlilik oranı yüzde 16,9 (hedef: yüzde 12-asgari: yüzde 8), çekirdek sermaye 
oranı yüzde 14 (yüzde 4.5) ve ana sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 14,7 (yüzde 6.5) ile 
oldukça güçlü seviyededir. Takibe dönüşüm oranı ise yüzde 3 ile sınırlı düzeydedir. Aktif 
getirisi yüzde 1,6 ve öz kaynak getirisi yüzde 16’dır. 

 
Sektörün 31 Aralık 2011-31 Aralık 2017 dönemindeki gelişimine bakıldığında aktiflerin 

1.7 kat, zorunlu karşılıklar 3.5, kredilerin 2 kat, mevduatın 1.5 kat, ihraç edilen menkul 
kıymetlerin 6.9 kat, sermaye benzeri borçların 5.7 kat ve özkaynakların ise 1.5 kat büyüdüğü 
görülmektedir.  

 

 

 

   12 / 2011 Pay;%    12 / 2017 Pay;% Değişim %    12 / 2011 Pay;%    12 / 2017 Pay;% Değişim %
1 Nakit Degerler ve Bankalardan Alacaklar 104.168 8,6 261.556 8,0 157.388 151 1 Mevduat 695.496 57,1 1.710.919 52,5 1.015.423 146
2 Menkul Kıymetler 284.983 23,4 401.671 12,3 116.688 41 2 Bankalara Borçlar 172.627 14,2 643.117 19,7 470.490 273
3 Zorunlu Karsiliklar 50.475 4,1 226.677 7,0 176.202 349 3 Repo 96.953 8,0 98.869 3,0 1.916 2
4 Krediler 682.893 56,1 2.098.246 64,4 1.415.353 207 4 İhraç Edilen Menkul Kıymetler 18.448 1,5 145.483 4,5 127.035 689
5 Takipteki Alacaklar (Net) (6-7) 3.912 0,3 13.242 0,4 9.330 239 5 Sermaye Benzeri Borçlar 8.441 0,7 56.501 1,7 48.060 569
6 a) Takipteki Alacaklar 18.973 1,6 63.990 2,0 45.017 237 6 Diger 81.084 6,7 244.278 7,5 163.194 201
7 b) Takipteki Alacaklar Karsiligi (-) 15.061 1,2 50.748 1,6 35.687 237 7 Yabancı Kaynaklar 1.073.049 88,1 2.899.167 89,0 1.826.118 170
8 İştirakler 16.696 1,4 53.338 1,6 36.642 219 8 Özkaynaklar 144.646 11,9 358.676 11,0 214.029 148
9 Diğer 74.569 6,1 203.112 6,2 128.543 172    -Ödenmis Sermaye ve Yedek Akçe 140.269 4,1 294.839 2,6 154.569 110

10 TOPLAM AKTIFLER 1.217.695 100,0 3.257.842 100,0 2.040.147 168    -Dönem Kari (Zarari) 19.844 1,6 48.648 1,5 28.803 145
9 TOPLAM PASIFLER 1.217.695 100,0 3.257.842 100,0 2.040.147 168

10 Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 218.518 18 658.154 20 439.636 201
11 Türev Finansal Araçlar 575.391 47 2.542.265 78 1.966.874 342
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Grafik 7: TBS Aktif Büyüklüğü, Yüzde GSYİH 

 
Kaynak: BDDK 
 

Bankacılık sektörü aktif büyüklüğü 3.258 milyar TL’dir ve gayri safi milli hasılaya oranı 
31 Aralık 2008 tarihinde yüzde 73,6 oranından 31 Aralık 2017 itibarıyla yüzde 104,9 
seviyesine ulaşmıştır.  
 
Grafik 8: TBS Aktif Kalemlerin Kompozisyonu, Yüzde GSYİH 

 
Kaynak: BDDK 
 

Bankacılık sektöründe kredilerin, menkul kıymetlerin, mevduatın ve yabancı 
kaynakların gayri safi milli hasılaya oranı 31 Aralık 2017 itibarıyla sırasıyla yüzde 67,6, yüzde 
12,9, yüzde 55,1 ve yüzde 16,1 seviyesinde bulunmaktadır.  
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3.2 . Türkiye’de Uygulanan Makro İhtiyati Önlemler ve Etkileri 
 

Ülkemizde T.C. Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
tarafından finansal istikrarı sağlama amacına yönelik olarak uygulanan makro ve mikro 
ihtiyati uygulamalar aşağıda özetlenmektedir.  Makro ve mikro ihtiyati önlemler ekonomi ve 
kredilerin içerisinde bulunduğu döngünün yükselen ya da gerileyen aşamada olmasına bağlı 
olarak sıkılaştırıcı veya gevşetici olabilmektedir. Bununla birlikte, aynı dönemde bazı makro 
ihtiyati araçlar genişletici diğerleri ise sıkılaştırıcı olabilmektedir. Makro ihtiyati araç setinde 
yer alan enstrümanlar makro ihtiyati tedbirlerden sorumlu kuruluşun hedefleri paralelinde 
oluşturulmaktadır. Diğer taraftan, reel sektör firmaları ve hane halkı gibi sektörlerde risklerin 
birikmesinin engellenmesine yönelik düzenlemeler de finansal piyasalarda ve genel 
ekonomik faaliyetlerde istikrarın sağlanmasına önemli ölçüde katkı sağlamakta ve ifade 
edilen sektörlere yönelik uygulamalar makro ihtiyati politika ve araçlar kapsamında 
değerlendirilmektedir. 
Tablo 6: TCMB ve BDDK Tarafından Uygulanan Makro İhtiyati Politika Araçları 

 
Kaynak: Finansal İstikrar Raporu, TCMB, (2016) 

Makro İhtiyati Önlemler Yürürlük Tarihi Makro İhtiyati Önlemler Yürürlük Tarihi
Makro İhtiyati Araç Düzenleme (Sıkılaştırıcı) (Gevşetici)

17.12.2010-01.01.2014
Kademeli geçiş

Kredi kartı limitleri için kredi/gelir sınırlaması getirilmesi 8.10.2013
17.06.2011

8.10.2013
1.02.2014 25.11.2015

13.05.2014 27.09.2016
22.10.2014

Tüketici kredilerinin vadesinin 36 ay ile sınırlandırılması 31.12.2013 27.09.2016
Taşıt kredilerinin vadesinin 48 ay ile sınırlandırılması 31.12.2013

27.09.2016

4.04.2013

22.03.2008 1.07.2012
18.06.2011 31.03.2016

8.10.2013
18.06.2011 27.09.2016

8.10.2013
24.12.2013

8.10.2013

14.12.2016

14.12.2016

6.12.2013

Kur Riski Sınırlaması 32 Sayılı Karar Gerçek kişilerin döviz kredisi kullanımının kaldırılması 1.01.2009

Birinci grupta izlenen kredilerden, ihracat kredileri için 
genel karşılık oranının sıfırlanması, KOBİ kredileri için 
yarıya düşürülmesi

Birinci grupta izlenen kredilerden, KOBİ kredileri ve 
büyük ölçekli kamu ihalelerinin finansmanında 
kullanılmak üzere oluşturulan sendikasyon kredileri için 
genel karşılık oranının sıfırlanması, ticari krediler için 
yarıya düşürülmesi.

İkinci grupta izlenen kredilerden, ticari krediler, KOBİ 
kredileri ve ihracat kredileri için genel karşılık 
oranlarının yarıya düşürülmesi

Genel Karşılık Karşılıklar Yönetmeliği

Zorunlu Karşılıklar Zorunlu Karşılıklar 
Tebliğ Finansman Şirketlerinin Zorunlu Karşılığa Tabi Tutulması

1.01.2011

1.02.2014

Konut dışındaki tüketici kredileri için artırımlı genel 
karşılık uygulaması getirilmesi

Kredi Sınırları

Tüketicilere kullandırılacak konut kredileri için 
kredi/değer oranı sınırlamasının % 80'e yükseltilmesi

Tüketici kredilerinin vadesinin 48 aya uzatılması

Ticari amaçlı kullandırılacak konut kredileri için 
kredi/değer oranı sınırlamasının kaldırılması

Kredi kartı taksitlendirme sürelerinin sınırlandırılması

Kredi kartı asgari ödeme oranlarının artırılması

Kredi kartlarının belirli durumlarda kullanıma kapatılması

Tüketici kredileri ve kredi kartları için risk ağırlıklarının 
artırılması

Kredi Kartları 
Yönetmeliği

Tüketicilere kullandırılacak konut kredileri için 
kredi/değer oranı sınırlaması(%75)
Ticari amaçlı kullandırılacak konut kredileri için 
kredi/değer oranı sınırlaması(%50)
Taşıt kredileri için kredi/değer oranı sınırlaması(50 bin 
TL'ye kadar olan kısmı için %70, kalan kısmı için %50)

1.01.2011

Konut dışındaki tüketici kredileri için artırımlı genel 
karşılık uygulamasının kaldırılması

Sermaye Yeterliliği
Sermaye Yeterliliği 

Tebliğ
Tüketici kredileri ve kredi kartları için risk ağırlıklarının 
düşürülmesi(Basel'e uyum kapsamında)

Kredi kartı taksitlendirme sürelerinin uzatılması

Banka ve Diğer Mali 
Kuruluşların Kredi 
İşlemleri Hakkında 

Yönetmelik
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Yukarıda yer alan tabloda, temel olarak 2011-2014 döneminde uygulanan ihtiyati 
politikaların tüketici kredileri, kredi kartı alacakları ile konut kredileri segmentlerini hedefleyen 
politikalar üzerine yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Söz konusu dönemde yüzde 35 seviyesine 
ulaşan genel kredi artış hızını dengelemek ve bireysel kredi kartı kullanımı yoluyla biriken 
riskleri en aza indirmek maksadıyla kredi ve kredi kartı kullanımına sınırlar getirildiği ve 
uygulanan ihtiyati politikaların sıkılaştırıcı tedbirler olduğu anlaşılmaktadır. Ağırlıklı olarak 
2016 yılında uygulanan ihtiyati politikaların ise yine bireysel segmenti hedefleyen politikalar 
olduğu; bu defa, nispeten yavaş seyreden kredi artışlarının ve dolayısıyla ekonomik 
büyümenin desteklenmesine yönelik gevşetici tedbirler olduğu anlaşılmaktadır. 

 
Ekonominin ihtiyaçlarına paralel olarak, Karşılıklar Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle 

nispeten güçlü olmayan sermaye yapısına sahip olan küçük işletmeler ile döviz kazanma 
kabiliyeti bulunan ihracatçı firmalara kullandırılan krediler için bulundurulması gereken genel 
karşılıkların azaltılması uygulamasına gidilmiştir. Ayrılan karşılıkların azaltılması yoluyla 
küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) finansmana erişim imkanları iyileştirilmeye 
çalışılmış; ihracat faaliyetlerinin finansmanı teşvik edilmiştir. KOBİ’lere ve ihracatçı şirketlere 
kullandırılan kredilerin maliyetinin azaltılması genişletici ihtiyati politika olarak 
değerlendirilmektedir. 

 
Grafik 9: Bankacılık Sektöründe KOBİ ve İhracat Kredilerin Gelişimi; 2010-2017, Yüzde 

 
Kaynak: BDDK 

Düzenlemeleri takiben, ihracat kredilerinin toplam sektör kredi portföyündeki payı 
neredeyse değişmezken KOBİ’lere kullandırılan kredilerin payı yüzde 27,3’ten 100 baz puan 
artarak yüzde 28,3’e yükselmiştir. 
Grafik 10: Bankacılık Sektöründe Kredilerin Gelişimi; 2010-2015, Yüzde 

 
Kaynak: BDDK 
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Bankacılık sektöründe kredilerin gelişimi incelendiğinde, kriz sonrasında artan küresel 
likiditenin neden olduğu sermaye hareketlerinin etkisi ile kredi artış hızının da arttığı 
gözlenmiştir. 8 Ocak 2010 tarihinde yaklaşık yüzde7 seviyesinde olan yıllık kredi artış hızı bir 
yıl gibi kısa denilebilecek bir sürede yüzde35 seviyesine kadar yükselmiştir. Söz konusu 
artışı dengeleyerek risklerin birikmesini önlemek maksadıyla bir dizi makro ve mikro tedbir 
uygulanmaya konulmuştur. Söz konusu tedbirler ve sonuçları hedeflenen segmente göre 
kronolojik olarak özetlenmiştir. 

 
Karşılıklar Yönetmeliğinde yapılan değişikle konut dışındaki tüketici kredileri için 

artırımlı genel karşılık uygulamasına geçilmiştir. Bu kapsamda, belirli kriterleri sağlayan 
tüketici kredileri (tüketici kredileri/toplam krediler>yüzde 20 ve tüketici kredi kaynaklı takipteki 
alacaklar/tüketici krediler>yüzde 8) için bankalarca ilave genel karşılık ayrılması 
öngörülmüştür. Aynı zamanda, Sermaye Yeterliliği Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile 
tüketici kredileri için tesis edilmesi gereken sermaye tutarları yükseltilmiştir. Bu kapsamda 
tüketici kredilerinden vadesi 2 yıldan az olanların risk ağırlığı yüzde 100’den yüzde 150 
ağırlığına ve vadesi 2 yıldan uzun olanların risk ağırlığı yüzde 100’den yüzde 200 ağırlığına 
yükseltilmiştir.  

 
 Grafik 11:Bankacılık Sektöründe İhtiyaç Kredilerinin Gelişimi; 2010-2015, Yüzde 

 
Kaynak: BDDK 

 
Söz konusu değişikliklerle 8 Ocak 2010-12 Haziran 2011 döneminde yüzde15 

oranından yüzde 50 oranına yükselen tüketici kredilerinin artış hızının kontrol altına alınması 
hedeflenmiştir. Takip eden dönemde, tüketici kredilerinin büyüme hızının azaldığı ve 22 Eylül 
2012 tarihinde tekrar yüzde 15 seviyesine gerilediği gözlenmiştir.  

 
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’te 1 Ocak 2011 tarihinde yapılan 

değişiklikle tüketicilere kullandırılan konut kredileri için kredi/değer oranı (LtV) sınırlandırması 
getirilmiş ve söz konusu oran yüzde 75 seviyesinde belirlenmiştir. Ticari amaçlı 
kullandırılacak konut kredileri için kredi/değer oranı (LtV) sınırlandırması getirilmiş ve söz 
konusu oran yüzde 50 seviyesinde belirlenmiştir. Diğer taraftan, bankaların kredi işlemlerine 
ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikle tüketici kredilerinin vadesi 36 ay ile sınırlandırılmıştır. 

 
İncelenen dönemde bireysel kredilerin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturan kredi kartı 

alacaklarına ilişkin olarak, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’te 17 
Haziran 2011 tarihinde yapılan düzenlemeler ile kredi kartı asgari ödeme oranları artırılmış 
ve kredi kartlarının belirli durumlarda kullanıma kapatılması öngörülmüştür. Banka Kartları ve 
Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’te 8 Ekim 2013 tarihinde tekrar düzenlemeler yapılmış ve 
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kredi kartı taksitlendirme süreleri sınırlandırılmış, asgari ödeme oranları artırılmış, kredi kartı 
limitleri için kredi/gelir (DtI) sınırlaması getirilmiştir. 2014 yılından geçerli olmak üzere kredi 
kartı taksit sayılarında düzenlemeye gidilmiş; temel olarak gıda ve ithal ürünlerin 
taksitlendirilmesi yasaklanmıştır. Kredi kartlarındaki genel taksit sınırı 9 ay olarak 
belirlenmiştir. Ayrıca, 8 Ekim 2013 tarihinde yapılan değişlikle kredi kartı alacakları ve kredili 
mevduat hesap (KMH) bakiyeleri tüketici kredi kapsamına alınmıştır. Sermaye Yeterliliği 
Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile kredi kartı alacakları için tesis edilmesi gereken 
sermaye tutarları kalan vadesine göre yükseltilmiştir. 

 
Grafik 12: Bankacılık Sektöründe Kredi Kartlarının Gelişimi; 2010-2015, Yüzde 

 
Kaynak: BDDK 

 

Söz konusu makro ihtiyati düzenlemelerin etkisi ile kredi kartı alacaklarının büyüme 
oranı gerilemeye başlamış ve 2 Ocak 2015 itibarıyla negatif yüzde 11,8 seviyesine 
gerilemiştir. 

 
Grafik 13: TBS Kredi Kartlarında Taksit Sayılarının Dağılımı, yüzde 

 
Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 
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Kredi kartı taksit sayılarının 31 Aralık 2012-31 Ocak 2018 dönemindeki dağılımı 
incelendiğinde, yapılan düzenlemenin etkisi ile 9-12 ay vadeli işlemlerinin payının 2014 
yılında önemli ölçüde azaldığı görülmektedir. Aynı dönemde, 3-6 ay vadeli işlemlerin payı ise 
artmaya başlamıştır. Özellikle 31 Ocak 2018 tarihinde olmak üzere 0-3 ay taksitli işlemlerinin 
payının ise neredeyse 10 puan artarak yüzde 30 seviyesine yükseldiği gözlenmektedir. 

 
Taşıt kredilerine ilişkin olarak, Sermaye Yeterliliği Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik 

ile taşıt kredileri için tesis edilmesi gereken sermaye tutarları kalan vadesine göre 
yükseltilmiştir. 
 

Grafik 14: Bankacılık Sektöründe İhtiyaç Kredilerinin Gelişimi; 2010-2015, Yüzde 

 
Kaynak: BDDK 

 

Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikle taşıt kredilerinin 
vadesi 48 ay ile sınırlandırılmıştır. Aynı yönetmelikte 1 Şubat 2014 tarihinde yapılan 
değişiklikle taşıt kredileri için kredi/değer oranı (LtV) sınırlandırması getirilmiş ve söz konusu 
oran 50 bin TL’ye kadar olan kısmı için yüzde 70, kalan kısmı için yüzde 50 seviyesinde 
belirlenmiştir. Söz konusu makro ihtiyati düzenlemelerin etkisi ile taşıt kredilerinde büyüme 
oranı gerilemeye başlamış ve 2 Ocak 2015 itibarıyla negatif yüzde 20,8 seviyesine 
gerilemiştir. 

 
Kur riskinin sınırlandırılmasına yönelik olarak, 16 Haziran 2009 tarihinde yayımlanan 

2009/15082 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 
Sayılı Karar”ın dövizli ve dövize endeksli kredilerin kullanılmasına ilişkin hükümlerinde 
değişiklik yapılmış ve Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların gerçek kişilere ticari ve 
mesleki amaçlar dışında dövize endeksli kredi kullandırımı yasaklanmıştır. Bir başka deyişle, 
gerçek kişilerin döviz kredisi kullanma imkanları kaldırılmıştır. Bu kapsamda, Türkiye’de 
faaliyette bulunan bankaların Türkiye'de yerleşik kişilere döviz kredisi kullandırmalarına, bu 
kredilerin ortalama vadesinin bir yıldan uzun ve 5 milyon ABD Doları üzerinde olması şartıyla 
olanak tanınmıştır. Aynı Kararda 25 Ocak 2018 tarihinde yapılan güncellemeler ile reel sektör 
firmaları için 15 milyon ABD Doları ve altında döviz kredisi kullanım şartları yeniden 
belirlenmiş ve firmaların son üç yıldaki döviz kazanma durumları dikkate alınarak ileriye 
dönük döviz geliri yaratabilme kapasitelerine endekslenmiştir.  

Ekonomik büyüme ve yavaşlayan kredi büyümesini desteklemek amacıyla 2016 
yılının Eylül ayında BDDK tarafından çeşitli makro ihtiyati düzenlemeler gerçekleştirilmiş 
bulunmaktadır. Söz konusu tedbirler gevşetici makro ihtiyati tedbirler olarak 
değerlendirilmektedir. 
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4. Sonuç 
Küresel kriz ekonomik, mali ve parasal istikrarın finansal istikrarı garanti etmediğini 

ortaya koymuştur. Bu gerçek,  iyileşme sürecinde birçok merkez bankasının fiyat istikrarı ile 
birlikte finansal istikrarı da hedeflerine eklemesine neden olmuştur.  Geleneksel politikaların 
kriz sürecini yönetmede yetersiz kalması merkez bankalarını geleneksel olmayan politika 
önlemleri almaya yöneltmiştir. Finansal piyasalarda istikrarı tehdit edebilecek kırılganlık ve 
zayıflıkların tespit edilmesi, mikro ve makro perspektiften olmak üzere birbirini tamamlar 
nitelikte olan politika ve araçlar kriz sonrasında birçok ülke tarafından uygulanmaya 
konulmuştur. Makro ihtiyati politikalar, finansal piyasaları makro açıdan değerlendirip, 
piyasadaki sistemik riskleri azaltmayı hedefleyen ve kriz sonrası süreçte dikkatleri çeken 
uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 
Küresel kriz sonrasında finansal istikrara verilen önemin artmasına paralel olarak, 

TCMB para politikası stratejisini yeni dönemin özelliklerine göre şekillendirmiş ve politika 
araçlarını çeşitlendirmiştir. BDDK ise yüksek sermaye gerekleri, sermaye tamponları, kredi 
karşılıkları yoluyla rezerv tesis edilmesi, elde edilen karın dağılmayarak öz kaynaklarda 
biriktirilmesi, bireysel kesimde ihtiyaç, taşıt kredileri ile kredi kartları aracılığı ile üstlenilen 
risklerin birikmesinin engellenmesi ile sistemik risklerin olumsuz etkilerini en aza indirmeye 
yönelik politikalar uygulamıştır.  

 
Bu çalışmada yapılan inceleme ve analizler çerçevesinde, ülkemizde esas olarak 

TCMB ve BDDK tarafından uygulanan makro ve mikro ihtiyati politika ve araçların 
hedeflerine ulaştığı ve etkin bir şekilde kullanıldığı anlaşılmaktadır. Sistemik risklerin 
belirlenmesi, ölçülmesi, izlenmesi ve en aza indirilmesi amacıyla uygulanan makro ihtiyati 
politikaların kısa ve orta vadede etkin olduğu; uzun vadede etkin olabilmesi için yapısal 
programlarla desteklenmesinin gerekli olduğu değerlendirilmektedir. 
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Çek Kanununda Yapılan Son Değişiklikler
Işığında Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı

Mustafa Yavuz*

Öz

5941 sayılı Çek Kanununda 2016 yılında yapılan değişiklikle, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” 
işlemi yapılmasına sebebiyet verme (karşılıksız çek düzenleme) fiilinin yaptırımı adli cezaya 
dönüştürülmüştür. Bu kapsamda, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi 
içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişiye, şikâyet 
üzerine 1.500 güne kadar adli para cezası verilecektir. Bu ceza dışında ayrıca hem suçun faili, hem de
fail dışında kanunda sayılan diğer kişiler hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı da 
uygulanacaktır. Yapılan son düzenlemelerle, karşılıksız çek suçunun yeniden işlenmesinin önlenmesi 
ve bir ödeme aracı olan çeke duyulan güvenin korunması hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çek, Karşılıksız Çek, Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı, Koruma 
Tedbiri, Risk Merkezi. 
JEL Sınıflandırması: G20, K29, K42.

The Prohibition of Issuing Check and Opening Check Account In The Light of The 
Recent Amendment Made In Check Law 

Abstract 

With the amendment made in the Check Law no. 5941 in 2016, the sanction of the act of 
making the "unrequited" transaction concerning the check (returned check arrangement) has been 
converted into a judicial sentence. In this context, the person who causes the "unrequited" transaction 
to be carried out in the presentation of the request within the legal submission period according to the 
arrangement date written on it shall be given a fine for up to 1,500 days upon complaint. Furthermore, 
apart from this penalty, there will also applied to the prohibition of issuing check and opening check 
account concerning both criminal offender and other persons counted law deemed out of the offender. 
The final regulation aimed to prevent the reprocessing of returned check and to protect the trust of the 
check, which is a payment instrument. 

Keywords: Check, Returned Check, The Prohibition of Issuing Check and Opening Check Account, 
Protection Measure, Risk Center. 
JEL Classification: G20, K29, K42.

1. Giriş

Çek, ticari hayatta ödeme aracı olarak önemli bir yere sahiptir. Çekle yapılan 
ödemelerde yaşanacak herhangi bir sıkıntı ticari hayatı olumsuz şekilde etkileyebilmektedir. 
Bu nedenle, kambiyo senetlerinin bir türü olarak çek, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda1

(TTK) düzenlenmekle birlikte, diğer kıymetli evrak türlerinden farklı olarak çekin kullanımına, 
çek hamillerinin korunmasına ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine 
katkıda bulunmaya ilişkin esaslar ile çekin karşılıksız çıkması ve belirlenen diğer 
yükümlülüklere aykırılık hallerinde ilgililer hakkında uygulanacak yaptırımlar ve alınacak 
önleyici tedbirler 5941 sayılı Çek Kanununda2 (ÇekK) özel olarak düzenlenmiştir. Anılan 
Kanunda alınan önlemlerden birini de, çekin karşılıksız çıkması durumunda ilgili kişiler 
hakkında önleyici bir tedbir olarak “çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı”nın 

* Gümrük ve Ticaret Uzmanı.
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uygulanması oluşturmaktadır. Söz konusu yasağın amacı, esas itibariyle karşılıksız çek 
suçunun yeniden işlenmesini önlemek ve çekin güvenilir bir ödeme aracı olarak piyasada 
kullanımını yaygınlaştırmaktır. 

 
ÇekK’nın yürürlüğe girdiği ilk halinde karşılıksız çek keşide etme fiili suç olarak 

düzenlenmiş; ancak ekonomik suça ekonomik ceza verilmesi kuralından hareketle 
31.01.2012 tarihli ve 6273 sayılı Kanunla3 söz konusu fiil, suç olmaktan çıkarılmış ve “çek 
düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” şeklinde idari yaptırıma dönüştürülmüştür. Ancak, 
karşılıksızdır işlemi yapıldıktan sonra ödenmeyen çeklerin oranının yıllar itibariyle artması 
üzerine, bu hususta yeniden değişikliğe gidilerek 15.07.2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanunla 
karşılıksız çek düzenleme (çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet 
verme) fiili tekrardan suç olarak düzenlenmiştir. Yapılan değişiklikle, adli para cezası ile 
birlikte kanunda sayılan kişiler hakkında aynı zamanda çek düzenleme ve çek hesabı açma 
yasağının uygulanması da öngörülmüştür. Bu yasak, devamlı surette varlığını koruyan bir 
yasak olmayıp, Kanunda belirtilen hallerin gerçekleşmesi halinde yine mahkeme tarafından 
kaldırılması gerekmektedir.  

 
Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin olarak 2015, 2016 ve 2017 

yıllarında yetkili makamlarca sırasıyla 15.564, 10.746 ve 24.726 yasak kararı verilmiş, aynı 
yıllarda ayrıca 1.642, 1.200 ve 3.736 yasak kararının kaldırılmasına hükmedilmiştir.4   

 
İşte bu çalışmada, ÇekK’da yapılan son değişiklikler ışığında çek düzenleme ve çek 

hesabı açma yasağı tüm yönleriyle ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Konunun daha iyi 
anlaşılabilmesi bakımından öncelikle çeke dair “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet 
verme suçu hakkında genel bilgi verilmiştir. 

 
2. Çekle İlgili Olarak “Karşılıksızdır” İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçu 
 
“Karşılıksız çek”, esas itibariyle çek üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre, 

kanuni ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmiş olup da, kısmen veya tamamen karşılıksız 
çıkmış bulunan ve karşılıksızlığı kanunda öngörüldüğü şekilde belgelenmiş olan çektir. 
ÇekK’nın 6728 sayılı Kanunla değişik 5. maddesinin birinci fıkrasında “Üzerinde yazılı 
bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak 
“karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her 
bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Ancak, 
hükmedilecek adli para cezası; çek bedelinin karşılıksız kalan miktarı(ndan)5  az olamaz.” 
hükmüne yer verilmiştir. Bu madde uyarınca, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme 
tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde, çekin karşılığını ilgili banka 
hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır (Meryem Günay, Mehmet 
Günay, 2010, s.326).  

 
Bahsi geçen fiilin suç olarak düzenlenme amacı, karşılıksız çek keşidesini önlemek ve 

piyasaya güven getirmektir. Korunan hukuksal yarar ise bir ödeme aracı olan çeke olan 
güven ortamının sağlanması ve çek hamilinin haklarının korunmasıdır. Suçun konusunu da, 
kanuni ibraz süresinde bankaya ibraz edilen ve hakkında karşılıksızdır işlemi yapılmış “çek” 
oluşturmaktadır. 

 
Suçun maddi unsurları; hukuken geçerli bir çekin varlığı, bu çekin üzerinde yazılı 

düzenleme tarihine göre kanuni süresi içinde ibraz edilmiş olması ve ilgili hesapta karşılığı 
tamamen bulunmadığı için söz konusu çek ile ilgili karşılıksızdır işleminin yapılmasıdır. Çek 
ileri düzenleme tarihini taşıyorsa ve bu tarih daha gelmemişse karşılıksızdır işleminin 
yaptırılabilmesi için çekin üzerinde yazılı tarihin beklenmesi ve TTK md. 796’ya uygun olarak 
süresi içinde ibraz edilmesi gerekir. Ayrıca suçun oluşabilmesi için karşılıksızdır işleminin, 
ÇekK’nın 3. maddesinde belirtilen esaslara6 uygun olarak yapılması şarttır. Öte yandan, 
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suçun manevi unsuru kasttır ve bu suç ancak kasten işlenebilir, taksirle işlenemez (Poroy, 
Tekinalp, 2010, s.313-314). 

 
6728 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen ÇekK’nın 5. maddesinin ikinci fıkrasında, 

çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlü olan kişinin, çek hesabı sahibi 
olduğu, çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması halinde, bu tüzel kişinin mali işlerini yürütmekle 
görevlendirilen yönetim organının üyesinin, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim 
organını oluşturan gerçek kişi veya kişilerin, çek karşılığını ilgili banka hesabında 
bulundurmakla yükümlü olduğu ifade edilmiştir. O halde, suçun faili; çek hesabı sahibi gerçek 
kişi ise bu kişi, tüzel kişiyse mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organı üyesi, bu 
şekilde bir belirleme yapılmamışsa yönetim organının tüm gerçek kişi üyeleri olacaktır. 

 
Karşılıksız çek keşide etme suçu, şikayete tabi bir suçtur (Gençtürk, 2010, s.237). 

Yargılama yapılabilmesi için hamilin şikayeti şarttır. Söz konusu suçta şikayet hakkı, çeki 
tahsil amacıyla bankaya ibraz eden hamil ile “karşılıksızdır” işlemi yapıldıktan sonra çeki 
elinde bulunduran ve aynı zamanda “karşılıksızdır” işlemi yapılmadan önceki dönemde 
geçerli ve meşru ciranta olan kişiye aittir.7 Şikâyet hakkı, fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 3 ay 
ve her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren 1 yıl geçmekle düşer. Bu suçtan dolayı açılan 
davalar icra mahkemesinde bakılır.  

 
Söz konusu suçun cezası adli para cezasıdır. Adli para cezasının üst sınırı 1500 gün; 

altı sınırı da 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun8 52. maddesi gereğince 5 gündür. Hükme 
bağlanacak olan adli para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz. 
Hakkında karşılıksızdır işlemi yapılan her bir çek ile ilgili olarak anılan ceza uygulanır (Poroy, 
Tekinalp, 2010, s.318). Mezkûr suç nedeniyle, ön ödeme, uzlaşma ve hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümler uygulanmaz (ÇekK md. 5/10). Ayrıca 
verilen adli para cezalarının ödenmemesi durumunda, bu ceza, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun9 106/3. maddesinde yer alan kamuya yararlı bir işte 
çalıştırma kararı verilmeksizin doğrudan hapis cezasına çevrilir. 

 
Başka bir anlatımla karşılıksız çek düzenleyen kişi; sahtecilik, hileli veya taksirli iflas, 

dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma suçlarına karışmasa da, çekin bankaya ibrazında 
karşılığının tam olarak hazır bulundurulmaması fiilinden dolayı önce adli para cezasına 
mahkûm edilir. Bu cezanın ödenmemesi durumunda kamuya yararlı bir işte çalıştırılma değil, 
karşılıksız bir çek yaprağından dolayı para cezasının hapse çevrilmesine karar verilir (Köle, 
Görgülü, 2016, s.107). 

 
3. Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı 
 
ÇekK’nın “Ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” başlıklı 5. 

maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemine 
sebebiyet verme suçuyla ilgili davalarda,  mahkemenin ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı 
açma yasağına, bu yasağın bulunması halinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma 
yasağının devamına hükmedeceği; dördüncü cümlesinde ise yargılama sırasında da resen 
mahkeme tarafından koruma tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına 
karar verileceği belirtilmiştir. Öngörülen yasak, çek hesabı açma yasağı ile birlikte çek 
düzenleme yasağını da içermektedir. 

 
“Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” tedbiri, çekle ilgili “karşılıksızdır” işlemi 

yapılmasına sebebiyet verme suçundan dolayı başlatılan yargılamayla birlikte uygulamaya 
konulan önleyici amaçlı bir koruma ve güvenlik tedbiridir. Koruma ve güvenlik tedbirlerinin 
düzenleniş amacı ise esas itibariyle henüz kişi mahkûm olmadan kamu güvenliğini sağlamak 
ve suçun yeniden işlenmesine yönelik muhtemel tehlikeyi önlemektir. 
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Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin özellikli hususlar aşağıda 
sistematik olarak irdelenmiştir.  

 
3.1. Bankaların Çek Hesabı Açtırmak İsteyenlerin Yasaklı Olup Olmadığını 

Araştırma ve Kontrol Yükümlülüğü 
 
ÇekK.’nın 2/1. maddesinde bankaların, çek hesabı açılması ile ilgili olarak bu Kanunla 

kendilerine verilen görev ve yükümlülükleri yerine getirirken, çek hesabı açtırmak isteyenin 
yasaklı olup olmadığını anılan Kanun hükümlerine göre araştırmaları; ayrıca ilgili kişinin 
ekonomik ve sosyal durumunun belirlenmesinde gerekli basiret ve özeni göstermeleri 
öngörülmüştür.  

 
Öte yandan, çek hesabı ilgilinin, vekilin veya yasal temsilcisinin imzası olmadan 

açılamaz. Çek hesabı açılmasını veya mevcut çek hesabından çek defteri verilmesini isteyen 
kişi, her defasında tacir veya esnaf ve sanatkâr olup olmadığı ve kendisi hakkında çek 
düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunmadığı hususunda bankaya yazılı beyanda 
bulunmakla yükümlüdür. Tüzel kişiler adına verilecek beyannamede ayrıca, tüzel kişinin 
yönetim organında görev yapan, temsilcisi olan veya imza yetkilisi olan kişilerin çek 
düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunmadığının belirtilmesi gerekir (ÇekK md. 2/3).  

 
6728 sayılı Kanunla yapılan düzenleme öncesinde bankalar için bu beyanlar yeterli 

görülmekte ve bankaların ayrıca beyanda bulunulan gerçek kişilerin yasaklı olup olmadığını 
araştırma yükümlülüğü bulunmamaktaydı (Reisoğlu, 2009, s.4). Ancak, mezkûr Kanunla 
ÇekK’nın 2/3. maddesine eklenen “Muhatap banka; gerçek veya tüzel kişi adına açılması 
talep olunan çek hesaplarında bunların, sermaye şirketlerinde ayrıca yönetim organında 
görev yapanlar ile ticaret siciline tescil edilen şirket yetkililerinin çek hesabı açma yasağının 
bulunmadığı hususunu kontrol ederek, yasağın bulunmadığına ilişkin sorgulama sonucunu 
muhafaza eder.” hükmü gereğince bankalara, çek hesabı açtırmak isteyen gerçek veya tüzel 
kişinin, anonim şirketlerde yönetim organında görev yapanlar ile ticaret siciline tescil edilmiş 
yetkililerinin çek hesabı açma yasağı bulunup bulunmadığını kontrol ve sorgulama sonucunu 
muhafaza etme yükümlülüğü getirilmiştir (Yördem, 2018, s.359). Dolayısıyla bankaların, çek 
hesabı açılması ile ilgili olarak kendilerine verilen görev ve yükümlülükleri yerine getirirken, 
çek hesabı açtırmak isteyenin yasaklı olup olmadığını araştırması ve kontrol etmesi gerekir. 
Kontrol ve sorgulama ise ilerleyen bölümlerde açıklandığı üzere Türkiye Bankalar Birliği Risk 
Merkezi tarafından tutulmakta olan kayıtlar üzerinden yapılır.  

 
Öyle ki, hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı bulunan gerçek 

kişinin, yönetim organında görev yaptığı veya ticaret siciline tescil edilen yetkilisi olduğu tüzel 
kişiye çek defteri verilmesi yasaktır (ÇekK md. 2/4). Kanun koyucu, beyanname almadan 
veya beyannameye rağmen, hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunan 
kişiye veya bu kişinin yönetim organında görev yaptığı veya temsilcisi ya da imza yetkilisi 
olduğu tüzel kişiye çek defteri veren banka görevlilerinin elli günden yüzelli güne kadar adli 
para cezası ile cezalandırılmasını öngörmüştür. 

 
3.2. Mahkeme Tarafından Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararı 

Verilmesi 
 
Karşılığı bulunan çek, hesabın bulunduğu muhatap bankanın herhangi bir şubesine 

ibraz edildiğinde hamile ödenir. “Karşılıksızdır” işlemi, muhatap bankanın hamile kanunen 
ödemekle yükümlü olduğu miktarın dışında, çek bedelinin karşılanamayan kısmıyla sınırlı 
olarak yapılır. Karşılıksız işlemi yapılabilmesi için; çekin üzerinde yazan düzenleme tarihine 
göre kanuni ibraz süresi içerisinde ibraz edilmesi, bankanın kanunen ödemekle yükümlü 
olduğu miktara (1.600 TL10) rağmen çekin karşılıksız kalması, hamilin karşılıksız işlemi 
yapılmasını talep etmesi, çekin arkasına ibraz tarihi, hesap durumu, bankanın yükümlülüğü 
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çerçevesinde ödediği miktar, ibraz eden kişinin ya da tüzel kişi temsilcisinin adı soyadının 
yazılması ve çekin arkasının hamille birlikte banka görevlisince imzalanması gerekir 
(Karakaya, 2012, s.126). Ödemenin kısmen yapılmasına veya hiç yapılmamasına bağlı 
olarak karşılıksızdır işlemi yapılan çekin aslı ya da fotokopisi banka tarafından hamile geri 
verilir (ÇekK md. 3).  

 
İşte, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz 

edilen çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılması durumunda bu çekin hamili, ÇekK’nın 
5. maddesi bağlamında çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlü olan 
kişinin/kişilerin cezalandırılması için icra mahkemesine şikayette bulunabilir. Hamil, şikayeti 
dilekçe veya şifahi beyanla yapabilir. Dilekçeyi veya dava beyanını alan icra mahkemesi 
duruşma için hemen bir gün tayin edip şikayetçinin imzasını alır ve sanığa celpname 
gönderir.  

 
İcra mahkemesi, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren 

kişi/kişiler hakkında adli yaptırım kararı vermesi halinde ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı 
açma yasağına; bu yasağın bulunması halinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma 
yasağının devamına hükmeder. Yargılama sırasında da resen mahkeme tarafından koruma 
tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilir. Çek düzenleme ve 
çek hesabı açma yasağı kararı, karşılıksız çıkan her bir çek yaprağı ile ilgili olarak ayrı ayrı 
verilir. Kararda, yasağın hangi çekle ilgili olarak verildiği açık bir şekilde gösterilir. 

 
ÇekK’nın 5. maddesi kapsamında, bir kimse hakkında çek düzenleme ve çek hesabı 

açma yasağı kararı verilebilmesi için; yasal unsurları tam bir çekin bulunması, bu çekin 
süresinde muhatap bankaya ibraz edilmiş olması, söz konusu çekin ibraz tarihinde 
karşılıksızdır işlemine tabi tutulması (Karakaya, 2012, s.171), çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” 
işlemi yapılmasına sebebiyet verildiği gerekçesiyle hamil tarafından şikayette bulunulmuş 
olması ve şikayete dair icra mahkemesinde yargılamanın yapılması gerekir. 

 
3.3. Yasak Kararı Vermeye Yetkili ve Görevli Mahkeme 
 
ÇekK’nın eski 5. maddesinde, başvuru mercii cumhuriyet başsavcılıkları olarak 

gösterilmiş iken, 6728 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle şikayet mercii icra mahkemeleri 
olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla, anılan hükümde yapılan değişiklik uyarınca, karşılıksız 
çek düzenleme suçundan dolayı açılan davalar ve icra mahkemesinde görülür ve davalar 
kapsamında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı da söz konusu icra 
mahkemelerince verilir. Görevli icra mahkemesi ise çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği 
veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da hesap sahibinin yahut 
şikâyetçinin yerleşim yeri mahkemesidir. 

 
Diğer taraftan, karşılıksız çekte yargılama usulü, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun11 

349. maddesine göre yapılır. Anılan maddenin beşinci fıkrasında, sanığın icra mahkemesine 
doğrudan veya istinabe yoluyla gelmemesi veya avukat göndermemesi veya lüzumlu olduğu 
durumda kolluk marifetiyle de getirilememesi halinde, davanın yokluğunda görülüp karar 
verilmesi öngörülmüştür. 

 
3.4. Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararının Uygulanacağı Kişiler 
 
Önceki bölümlerde açıklandığı üzere ÇekK’da, karşılıksız çek düzenleme suçuna 

ilişkin yapılan yargılama kapsamında ayrıca koruma tedbiri olarak çek düzenleme ve çek 
hesabı açma yasağının da uygulanması öngörülmüştür. Ancak kanun koyucu, çek 
düzenleme ve çek hesabı açma yasağına muhatap olacak kişileri, çekle ilgili olarak 
“karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan dolayı cezai yaptırıma muhatap 
olanlara nazaran daha geniş tutmuştur. Başka bir anlatımla, bu yasak sadece karşılıksız 



Bankacılar Dergisi 
 

117 

keşide etme suçunun failine/faillerine yönelmemiştir. Zira karşılıksız çek düzenleme 
suçundan dolayı adli cezanın muhatabı çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla 
yükümlü olan kişidir. ÇekK’nın 5/2. maddesine göre ise bu kişi, çek hesabı sahibi gerçek kişi, 
çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması halinde de bu tüzel kişinin mali işlerini yürütmekle 
görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını 
oluşturan gerçek kişi veya kişilerdir. 

 
Ancak, aynı maddenin birinci fıkrasında, çek düzenleme ve çek hesabı açma 

yasağının, ‘çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi, bu tüzel kişi adına çek keşide edenler ve 
karşılıksız çekin bir sermaye şirketi adına düzenlenmesi durumunda ayrıca yönetim organı ile 
ticaret siciline tescil edilen şirket yetkilileri hakkında uygulanacağı’ hüküm altına alınmıştır. 
Görüldüğü üzere, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, haklarında adli ceza 
uygulananlara ilave olarak “tüzel kişiler”, “tüzel kişi adına çek keşide edenler” ve “karşılıksız 
çekin bir sermaye şirketi adına düzenlenmesi durumunda ayrıca yönetim organı ile ticaret 
siciline tescil edilen şirket yetkilileri” hakkında da tatbik olunmaktadır. 

 
Ayrıca, hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilenlerin, 

yasaklılıkları süresince sermaye şirketlerinin yönetim organlarında görev alması 
yasaklanmıştır. Ancak, hakkında yasaklama kararı verilenlerin mevcut organ üyelikleri görev 
sürelerinin sonuna kadar devam etmektedir. 

 
Bu durumda, ceza ve koruma tedbirinin uygulaması bakımından çek sahibinin gerçek 

kişi olması halinde bu kişiye hem adli para cezası verilecek hem de çek düzenleme ve çek 
hesabı açma yasağı uygulanacaktır. Ancak, çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması halinde, 
karşılıksız çek nedeniyle çek hesabı sahibi tüzel kişi hakkında TCK’nın 20/2. maddesi12 
gereğince cezai takibat yapılamazken, koruma tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı 
açma yasağı kararı verilecektir. Bu sayede, çek hesabı sahibi tüzel kişi adına yeniden çek 
düzenlenmesinin önüne geçilmiş olmaktadır. 

 
Öte yandan, ÇekK’nın 5/1. maddesi gereğince, karşılıksız çekin bir sermaye şirketi 

(anonim veya limited şirket) adına düzenlenmesi halinde, yetki devri yapılan ve şirketin mali 
işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organı üyesinin/üyelerinin yanı sıra, “yönetim 
organının diğer üyeleri” ile “ticaret siciline tescil edilen şirket yetkilileri” de çek düzenleme ve 
çek hesabı açma yasağına muhatap olmaktadır. Ancak, bu durum, adalete ve hakkaniyete 
uygun düşmediği gibi, cezaların şahsiliği ilkesine de aykırılık teşkil etmektedir. Şöyle ki; 

 
Anılan hüküm gereğince, çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması halinde bu tüzel 

kişinin mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, çek karşılığını ilgili 
banka hesabında bulundurmakla yükümlü olmasına karşın, bu kişiyle birlikte şirketin diğer 
yönetim organı üyeleri hakkında da çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı 
uygulanmaktadır. Başka bir anlatımla, karşılıksız çekte imzası bulunmayan yönetim organı 
üyeleri, çekin karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlü olup olmadığına 
bakılmaksızın ilgili kişiyle birlikte çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına tabi 
olmaktadır. Aynı durum, ticaret siciline tescil edilen şirket yetkilileri için de geçerlidir. 
Dolayısıyla, ÇekK’nın 5/1. maddesi, sermaye şirketlerinde yönetim organı üyeleri ile sicile 
tescil olunmuş şirket yetkililerine objektif sorumluluk yüklemekte ve ayrıca bahsi geçen kişileri 
peşinen sorumlu kabul ederek yasak kapsamına almaktadır. Lakin hakkında çek düzenleme 
ve çek hesabı açma yasağı bulunanların yasaklılık süresince sermaye şirketlerinin yönetim 
organlarında görev alamayacağı dikkate alındığında, çekin karşılıksız çıkmasında özen ve 
gözetim yükümlülüğünün ihlal edilip edilmediği ve bu konuda kusurlu davranılıp 
davranılmadığı araştırılmadan ve savunma hakkı tanınmadan, çeki keşide edenle birlikte 
yönetim organı üyeleri ve ticaret siciline tescil edilen şirket yetkilileri hakkında çek düzenleme 
ve çek hesabı yasağı uygulanması hukuka aykırıdır. 
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Diğer taraftan, çek bir ödeme aracı olmasına karşın, ÇekK’nın 3/8. ve geçici 3/5. 
maddeleri uyarınca, ülkemizde ileri tarihli çek düzenlenebilmektedir. Bu halde, üzerinde yazılı 
bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen çekin karşılığının kısmen veya tamamen 
ödenmemiş olması halinde, mezkûr çekle ilgili olarak hukuki takip yapılamamaktadır. Kaldı ki, 
31.12.2020 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için 
muhatap bankaya ibrazı da geçersizdir. Ancak, çekle ilgili yaşanan ihtilafların birçoğunda 
çeki düzenleyenle ibraz tarihindeki kişi aynı olmakla birlikte, özellikle sermaye şirketlerinde 
tüzel kişi adına ileri tarihli çek düzenleyen kişi ibraz tarihinden önce görevinden 
ayrılabilmektedir. Bu durumda, çek karşılığının ibraz tarihinde ilgili banka hesabında 
bulundurulmamasında herhangi kusuru ve dahli bulunmayan eski yöneticiler/yetkililer 
hakkında ÇekK’nın 5/1. maddesi gereğince çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı 
uygulanmış olmaktadır. Örneğin, bir limited şirket adına çek keşide eden müdür, karşılıksız 
çekten dolayı adli para cezasıyla tecziye edilmemekle birlikte, çek üzerinde yazılı tarih 
itibarıyla şirketle ilişkisi kalmamış olsa dahi, bu çekten dolayı hakkında söz konusu güvenlik 
tedbiri uygulanmaktadır. Bu durum ise tüzel kişi adına tamamen iyi niyetle çek keşide 
edenleri, çekin karşılıksız kalmasında herhangi bir kusuru olmasa dahi, çek düzenleme ve 
çek hesabı açma yasağına maruz bırakmaktadır. Başka bir deyişle, söz konusu kişiler, 
sorumlu olmadıkları bir yükümlülükten dolayı çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı ile 
karşı karşıya kalmaktadır. 

 
Durum böyle olmakla birlikte, ÇekK’nın 5. maddesinin 6728 sayılı Kanunla değişik 

birinci fıkrasının “Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, çek hesabı sahibi gerçek veya 
tüzel kişi, bu tüzel kişi adına çek keşide edenler ve karşılıksız çekin bir sermaye şirketi adına 
düzenlenmesi durumunda ayrıca yönetim organı ile ticaret siciline tescil edilen şirket 
yetkilileri hakkında uygulanır.” şeklindeki beşinci cümlesinin iptali için ilk derece 
mahkemelerince Anayasa Mahkemesine başvurulmuş; ancak Yüksek Mahkeme söz konusu 
başvuruyu oyçokluğuyla aldığı 26.07.2017 tarihli ve E.2016/191, K.2017/131 sayılı kararıyla13 
reddetmiştir. Mahkemenin gerekçeli kararında ise; 

 
- Kanun koyucunun, sermaye şirketlerinde yönetim organının çek düzenleme ve çek 

hesabı açma yetkisini üçüncü kişilere devretmek suretiyle karşılıksız çekten dolayı 
sorumluluktan kurtulmalarının önüne geçmek amacıyla şirket yönetim organı ile birlikte şirket 
yetkilisi hakkında da çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanmasını 
öngördüğünün anlaşıldığı, bu yönüyle kuralın kamu yararına aykırı olduğunun 
söylenemeyeceği, anılan yasağın uygulanmasıyla kamu yararının gerçekleşip 
gerçekleşmeyeceğinin ise anayasallık denetiminin kapsamı dışında olduğu, 

 
- TTK’ya göre sermaye şirketlerinde yönetim organı üyelerinin, görevlerini özenli bir 

şekilde yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmekle 
yükümlü oldukları gibi yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç 
yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst 
gözetiminden de sorumlu olduğu, bu nedenle karşılıksız çekin bir sermaye şirketi adına 
düzenlenmesi durumunda şirket yönetim organı ile ticaret siciline tescil edilen şirket yetkilileri 
hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının uygulanmasında cezaların şahsiliği 
ilkesine aykırılık bulunmadığı, 

 
- Tüzel kişi adına düzenlenen çekin karşılıksız çıkması durumunda, çek karşılığını 

ilgili banka hesabında bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerle birlikte tüzel kişi 
adına çek keşide edenler hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı 
uygulanmasının da kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında olduğu, 

 
ifade edilmiştir. 
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Ancak, ÇekK’nın ilgili hükmünün iptaline ilişkin başvuru, her ne kadar Anayasa 
Mahkemesince Anayasa’ya aykırı bulunmayarak reddedilmiş ise de; çekle ilgili olarak 
“karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet verilmesi halinde, çek hesabı sahibi gerçek veya 
tüzel kişi yanında bu tüzel kişi adına çek keşide edenler ve karşılıksız çekin bir sermaye 
şirketi adına düzenlenmesi durumunda ayrıca yönetim organı ve ticaret siciline tescil edilen 
şirket yetkilileri hakkında da çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanması, hali 
hazırda kişilerin mağduriyetine ve haksız uygulamalara sebep olmaktadır. Buradan 
hareketle, söz konusu hükmün Anayasa’da öngörülen masumiyet karinesi ve cezaların 
şahsiliği ilkesi de dikkate alınmak suretiyle yeniden düzenlenmesi kamuoyunun beklentisidir. 

 
3.5. Yasak Kararının Tebliği 
 
Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmesi halinde bu karar ilgiliye 

tebliğ edilir. ÇekK’nın 5/5. maddesi gereğince, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı 
kararı ile ilgili olarak, herhangi bir adres değişikliği bildiriminde bulunulmadığı sürece ilgilinin 
çek hesabı açtırırken bildirdiği adrese 7201 sayılı Tebligat Kanununun14 35. maddesine göre 
derhal tebligat çıkarılır. Adresin bankaya yanlış bildirilmesi veya fiilen terkedilmiş olması 
hâlinde de, tebligat yapılmış sayılır. Bu düzenleme ile, yasağın uygulanmasındaki gecikmeyi 
önlemek ve kararın kesinleşmesinin önündeki engelleri kaldırmak üzere olağan tebliğ 
usullerinin dışına çıkılmıştır.  

 
3.6. Yasak Kararına İtiraz 
 
Koruma tedbiri olarak verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararlarına 

karşı yapılan itirazlar bakımından İcra ve İflas Kanununun 353. maddesinin birinci fıkrası 
hükmü uygulanır. 

 
Bu çerçevede icra mahkemesinin verdiği çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı 

kararına karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir. İcra 
mahkemesi, itirazı incelemesi için dosyayı o yerde icra mahkemesinin birden fazla dairesinin 
bulunması halinde numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci 
daireye, o yerde icra mahkemesinin tek dairesi bulunması halinde asliye ceza mahkemesine, 
icra mahkemesi hâkimi ile asliye ceza mahkemesi hâkiminin aynı hâkim olması halinde ise 
en yakın asliye ceza mahkemesine gönderir. İtiraz incelemesi neticesinde verilen karar 
kesindir.  

 
3.7. Yasak Kararının Sonuçları 
 
Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, elindeki 

bütün çek yapraklarını ait olduğu bankalara iade etmekle yükümlüdür. (ÇekK md. 5/6). 
Ancak, bahsi geçen Kanunda iade yükümlülüğü herhangi bir süreye bağlanmamış ve aykırı 
davranış hali için de bir yaptırım öngörülmemiştir. İlerleyen bölümlerde açıklandığı üzere, 
kanun koyucu salt çek yapraklarının iade edilmemesini bir yaptırıma bağlamak yerine, iade 
edilmeyen çek yapraklarının kullanılması suretiyle çek düzenlenmesi fiilini cezalandırmıştır 
(Özgenç, 2010, s.91). Aynı hükme göre bu kişiler adına yasak kararı kalkmadıkça yeni bir 
çek hesabı açılamaz. Ancak, yeni bir çek hesabının açılmasının hangi süre için yasaklandığı 
da hükümden açıkça anlaşılamamaktadır. Bu sürenin bir koruma tedbiri olarak çek hesabı 
açma ve çek düzenleme yasağı kararının yürürlükte olduğu süreyi kapsadığını kabul etmek 
gerekir (Çağlar, 2009, s.14). 

 
Kanun koyucu, yasaklanmış kişilerin yeni karşılıksız çek düzenleme fiilini işlemesini 

önlemek için hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan 
kişileri, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içinde, düzenlemiş oldukları ve fakat 
henüz karşılığı tahsil edilmemiş olan çekleri, düzenleme tarihlerini, tutarlarını ve varsa 
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lehtarlarını göstermek suretiyle, liste halinde muhatap bankaya bildirmekle yükümlü 
tutmuştur (ÇekK md. 5/7) (Demir, 2013, s.234). Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı 
kararına karşı itiraz yoluna başvurulmuş olması bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 
 

3.8. Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararına İlişkin Bilgilerin Risk 
Merkezine Elektronik Ortamda Bildirilmesi 

 
ÇekK’nın yürürlüğe girdiği halinde çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı 

kararına ilişkin bilgilerin, güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra, Adalet Bakanlığı 
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
elektronik ortamda bildirilmesi öngörülmüştü. 6728 sayılı Kanunla, ÇekK’nın 5. maddesinin 
sekizinci fıkrası; “Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına ilişkin bilgiler, güvenli 
elektronik imza ile imzalandıktan sonra, Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi 
(UYAP) aracılığıyla MERSİS ile Risk Merkezine elektronik ortamda bildirilir. Hakkında çek 
hesabı açma yasağı kararı verilen kişiler, Risk Merkezi tarafından bankalara bildirilir. Bu 
bildirimler ile bankalara yapılacak duyurulara ilişkin esas ve usuller, Adalet Bakanlığının 
uygun görüşü alınarak Risk Merkezi tarafından belirlenir.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 
Bu kapsamda, TCMB tarafından tutulan veriler, 2017 yılı Nisan ayından itibaren artık Türkiye 
Bankalar Birliği Risk Merkezince15 tutulmaya başlanmıştır.16 Bu arada, çek düzenleme ve çek 
hesabı açma yasağı kararına ilişkin sadece mahkemelerce verilen yasak kararları değil, aynı 
zamanda, bir sonraki bölümde açıklandığı üzere, yasak kararının kaldırılmasına ilişkin 
işlemler de elektronik ortamda UYAP aracılığıyla Risk Merkezine bildirilir.  

 
ÇekK’nın 5/8. maddesinde öngörülen yetki çerçevesinde, çek düzenleme ve çek 

hesabı açma yasağı kararları ile bu kararların kaldırılmasına dair kararlara ilişkin bilgilerin 
Adalet Bakanlığınca Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilmesine ve Türkiye 
Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından bankalara duyurulmasına ilişkin esas ve usuller, 
Türkiye Bankalar Birliği tarafından Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının 
Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ17 ile belirlenmiştir. 

 
Bu kapsamda, ÇekK’nın 5. ve 6. maddeleri kapsamında verilen çek düzenleme ve 

çek hesabı açma yasağı ile bu yasağın kaldırılmasına ilişkin kararlar, güvenli elektronik imza 
ile imzalandıktan sonra kararlara ait bilgiler, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından, 
UYAP üzerinden elektronik ortamda günlük olarak alınarak bildirilir. Söz konusu bildirimlerde; 
kararın türü (çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı/çek düzenleme ve çek hesabı 
açma yasağının kaldırılması kararı), yargı merciinin adı, karar tarihi, karar numarası, dosya 
tarihi, numarası ve türü, çek yasaklısı; gerçek kişi ise TC kimlik numarası, adı ve soyadı, 
baba adı, anne adı, doğum yeri, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe/mah./köy bilgileri, 
tüzel kişi ise vergi kimlik numarası ve/veya MERSİS numarası ve unvanı yer alır. 

 
Yeri gelmişken belirtelim ki, TTK’nın 780. maddesinin birinci fıkrasında çekin şekli 

unsurları düzenlenmiştir. 6728 sayılı Kanunla bu fıkraya yeni bentler eklenmek suretiyle 
muhatap banka tarafından verilen seri numarası ile karekod çekin şekli unsurları arasına 
alınmış ve bu bağlamda ihtiyari olan karekodlu çek kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Anılan 
maddenin ikinci fıkrasında ayrıca çek alacaklılarının, ellerinde bulunan çek ile çek hesabı 
sahibine ve bu çeki düzenleyenlere ilişkin verilere karekod aracılığıyla erişim sağlayabileceği 
belirtilmiş ve bu bilgilerden biri de çek hesabı sahibi hakkında çek hesabı açma yasağı 
bulunup bulunmadığı, varsa yasaklama kararının tarihi olarak öngörülmüştür.  
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4.    Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağının Kaldırılması 
4.1. Mahkeme Kararına Bağlı Olarak Yasağın Kalkması 
 
Karşılıksız kalan bir çekle ilgili olarak yapılan yargılama neticesinde mahkeme 

tarafından beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın düşmesi veya davanın reddine 
karar verilmesi halinde, aynı kararda, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının 
kaldırılmasına da karar verilir.  
 

4.2. Belli Bir Sürenin Geçmesi Sonrasında Yasağın Kalkması 
 
Çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan 

hüküm giyen kişi, mahkûm olduğu cezanın tamamen infaz edildiği tarihten itibaren 3 yıl ve 
her halde yasağın konulduğu tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra, hükmü veren 
mahkemeden çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasını isteyebilir. 
Düzenleme sadece mahkûm olan kişinin talebine özgülenmiş gibi görünmesine rağmen 
yasağın uygulandığı diğer kimseler de aynı şartlar bağlamında yasağın kaldırılmasını 
isteyebilir (Poroy, Tekinalp, 2010, s.320). Ancak, bu hususta mahkemeye takdir hakkı 
tanınmıştır. Mahkeme her durumda yasağı kaldırmak zorunda değildir. Bununla birlikte, ilgili 
kişi icra mahkemesinin vereceği karara itiraz edebilir. Söz konusu itiraz bakımından İcra ve 
İflas Kanununun 353. maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır. İtiraz incelemesi 
neticesinde verilen karar kesindir.  

 
4.3. Yasağın Kendiliğinden Kalkması 
  
Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kendiliğinden kalkması, ÇekK’da 

öngörülen miktarın ödediği ve şikayetçinin şikayetinden vazgeçtiği durumlarda söz konusu 
olur.  

 
Nitekim karşılıksız kalan çek bedelinin, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme 

tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt 
Faizine İlişkin Kanuna18 göre ticari işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile 
birlikte tamamen ödeyen kişi hakkında mahkeme tarafından; yargılama aşamasında davanın 
düşmesine, mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesinden sonra ise hükmün bütün sonuçlarıyla 
ortadan kaldırılmasına karar verilir. Bu durumda mahkeme aynı zamanda çek düzenleme ve 
çek hesabı açma yasağının kaldırılmasına da hükmeder (ÇekK md. 6/1). Dolayısıyla, 
ödemenin yargılamanın herhangi bir aşamasında yapılması ile karar kesinleştikten sonra 
yapılması arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Anılan düzenlemeyle, karşılıksız 
keşide edilen çeklerin ticari hayat ve ekonomik düzen üzerindeki olumsuz etkileri 
engellenmekte ve ayrıca etkin pişmanlığıyla bu etkileri gideren faile hükmün 
kesinleşmesinden sonra bile bir cezasızlık imkanı öngörülmektedir. 

 
Diğer taraftan, şikayetten vazgeçme halinde de aynı usul uygulanır. Esasen TCK’nın 

73/4. maddesi uyarınca kovuşturma veya yargılama yapılabilmesi şikayete bağlı suçlarda 
kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür, ancak 
hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme cezanın infazına engel olmaz. Bu kuralın bir 
istisnasını ise ÇekK’nın 5. maddesinde tanımlanan çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi 
yapılmasına sebebiyet verme suçu oluşturmaktadır. Zira şikâyetten vazgeçme halinde de, 
mahkûm olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalktığına göre, söz konusu suçtan dolayı 
verilmiş olan hüküm kesinleştikten sonra da şikâyetten vazgeçmek mümkün olabilmektedir. 

 
O halde, Kanunda öngörülen miktarlar ödendiğinde ya da şikâyetçinin şikâyetinden 

vazgeçmesi durumunda çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kendiliğinden ortadan 
kalkmış olacaktır. Son olarak belirtelim ki, 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun19 4. maddesinin 
birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarını ortadan kaldıran 
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hem şikayetten vazgeçme hem de etkin pişmanlık dolayısıyla verilen kararlar adli sicile 
kaydedilir (Poroy, Tekinalp, 2010, s.320). 

 
4.4. Yasağın Kaldırılmasına İlişkin Kararın MERSİS ile Risk Merkezine 

Bildirilmesi ve İlanı 
 
Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılması durumunda buna ilişkin 

kararın Risk Merkezine bildirilmesi gerekmektedir. Bu noktada; 
 
- Karşılıksız kalan bir çekle ilgili olarak yapılan yargılama neticesinde mahkeme 

tarafından beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın düşmesi veya davanın reddine 
karar verilmesi halinde mahkemece verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının 
kaldırılmasına ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine, 

 
- Karşılıksız kalan çek bedelinin, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine 

göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticari işlerde temerrüt 
faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte yargılama aşamasında veya mahkûmiyet 
hükmünün kesinleşmesinden sonra tamamen ödenmesi yahut şikayetçinin şikayetinden 
vazgeçmesi halinde çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılması üzerine, 

 
- Kişi, mahkûm olduğu cezanın tamamen infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl ve her 

halde yasağın konulduğu tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra, hükmü veren mahkemeden 
çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasını istemesi ve mahkemenin talebi 
kabul etmesi halinde mahkemece verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının 
kaldırılmasına ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine, 

 
yasağın kaldırıldığı güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra ilgili kararlar, 

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından UYAP üzerinden elektronik ortamda günlük 
olarak alınarak bildirilir. 

 
5. Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağına İlişkin Çek Kanununda 

Öngörülen Cezalar 
 
5.1. Beyanname Almadan veya Beyanname Alınmış Olsa Dahi Çek Düzenleme 

ve Çek Hesabı Açma Yasağına Rağmen Çek Defteri Verilmesi 
 
ÇekK’da, çek hesabı açılmasını veya mevcut çek hesabından çek defteri verilmesini 

isteyen kişinin, kendisi hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunmadığı 
hususunda bankaya yazılı beyanda bulunması, ayrıca bankanın da ilgililer hakkında çek 
hesabı açma yasağının bulunup bulunmadığını kontrol etmesi öngörülmüştür. Hakkında çek 
düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı bulunan gerçek kişi ile bu kişinin yönetim 
organında görev yaptığı veya ticaret siciline tescil edilen yetkilisi olduğu tüzel kişiye çek 
defteri verilmez.  

 
İşte anılan Kanunun 7/3. maddesinde, ‘beyanname almadan veya beyannameye 

rağmen, hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunan kişiye veya bu kişinin 
yönetim organında görev yaptığı veya temsilcisi ya da imza yetkilisi olduğu tüzel kişiye çek 
defteri veren banka görevlilerinin elli günden yüzelli güne kadar adli para cezası ile 
cezalandırılması’ öngörülmüştür. Bu durum karşısında, çek defterinin verilmesi hususunda 
banka yetkililerinin, gereken özen ve hassasiyeti göstermeleri icap etmektedir. 

 
Suçun konusunu, beyanname almadan veya beyannameye rağmen, hakkında çek 

düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunan kişiye veya bu kişinin yönetim organında 
görev yaptığı veya temsilcisi ya da imza yetkilisi olduğu tüzel kişiye verilen çek defteri 
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oluşturmaktadır. Suçun faili ise, bankadan çek defteri verilmesi talebinde bulunan yasaklı 
kişiden ÇekK’nın 2/3. maddesinde yazılı hususlarda beyanname almadan çek defteri veren 
veya bahsi geçen beyannameyi almış olsa bile hakkında çek hesabı açma ve çek düzenleme 
yasağı bulunan kişiye veya bu kişinin yönetim organında görev yaptığı veya temsilcisi ya da 
imza yetkilisi olduğu tüzel kişiye çek defteri veren banka görevlisidir (Karakaya, 2012, s.120).  

 
Söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suçtur. Bu kapsamda, anılan suç, yazılı 

beyanname alınmadan çek defteri vermekle oluşabileceği gibi, söz konusu beyanname 
alınmış ve bu beyannamede yasak belirtilmiş olmakla birlikte çek defterinin verilmesi halinde 
de oluşacaktır. Ancak, ifade etmek gerekir ki, beyanname alınmamasına karşın ilgili kişi 
hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararının bulunmaması durumunda 
suçun unsurları oluşmaz. 

  
5.2. Hakkında Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararı Verilmiş 
Kişinin Buna Rağmen Çek Düzenlemesi 
 
Bilindiği üzere, karşılıksız çek düzenleme suçundan ceza alanlara, aynı zamanda çek 

düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, bu yasağın bulunması halinde çek düzenleme ve 
çek hesabı açma yasağının devamı kararı verilmektedir. Hakkında çek düzenleme ve çek 
hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, elindeki bütün çek yapraklarını ait olduğu 
bankalara iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma 
yasağı kararı verilmiş olan kişi, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün 
içinde, düzenlemiş bulunduğu ve henüz karşılığı tahsil edilmemiş olan çekleri, düzenleme 
tarihlerini, miktarlarını ve varsa lehtarlarını da göstermek suretiyle, muhatap bankaya liste 
halinde vermekle yükümlüdür. Kanun koyucu, söz konusu çeklerin teslim edilmemesini suç 
olarak kabul etmemiş, ancak ÇekK’nın 7/6. maddesinde “Hakkında çek düzenleme ve çek 
hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, buna rağmen çek düzenlerse, fiil daha ağır 
cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır.” hükmüne yer vermek suretiyle ilgili kişinin çek düzenlemesi fiili için hapis 
cezası öngörmüştür.  

 
Bu durumda suçun konusunu, hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı 

verilmiş olan kişinin yasak kararı sonrasında düzenlemiş olduğu çekler oluşturmaktadır. 
Suçun faili ise hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olmasına 
rağmen çek düzenleyen gerçek kişidir. Suçun maddi unsuru ise hakkında çek düzenleme ve 
çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişinin buna rağmen çek düzenlemesidir. Bu 
suçun varlığı için; fail hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş 
olması, failin anılan kararı bilmesi, çekin yasak kararına rağmen ve yasak kararından sonra 
düzenlenmiş olması ve düzenlenen çekin kanuni şartları tam olarak taşıması gerekir. Bahsi 
geçen suç ancak kasıt ile işlenebilir. Fiilin daha ağır cezayı gerektiren başka bir suçu, 
örneğin dolandırıcılık suçunu,  oluşturması halinde bu suça göre ceza verilir. 

 
5.3. Banka Görevlisinin Hakkında Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı 
Kararı Verilmiş Olan Kişi Adına Çek Hesabı Açması 
 
Karşılıksız çek düzenleme suçu kapsamında verilen çek düzenleme ve çek hesabı 

açma yasağı kararına ilişkin bilgiler, güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra, UYAP 
aracılığıyla Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ile Risk Merkezine elektronik ortamda 
bildirilir. Hakkında çek hesabı açma yasağı kararı verilen kişiler ve yasağa ilişkin bilgiler, 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından bir hafta içinde bankaların genel 
müdürlüklerine elektronik ortamda duyurulur. Duyurunun ulaşması üzerine bankalar, 
hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişiler adına çek 
hesabı açmamakla yükümlü hale gelmiş olur. Ayrıca, bankaların çek hesabı açılmasını talep 
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edenler hakkında çek hesabı açma yasağının bulunup bulunmadığını kontrol etmeleri 
gerekir. 
 

Bu halde, hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan 
kişi adına yeni bir çek hesabı açılamaz. Buna rağmen, hakkında yasak kararı bulunan kişi 
adına çek hesabı açan banka görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır 
(ÇekK md. 7/7). Suçun konusu, hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı 
verilmiş olan kişi adına banka tarafından çek hesabı açılmasıdır. Suçun faili ise, yasak kararı 
verilmiş olan kişi adına çek hesabı açan banka görevlisidir. Bu suç, sadece ilgili banka 
görevlilerince işlenebildiğinden özgü suçtur. Suçun maddi unsurunun oluşabilmesi için 
mahkeme tarafından kişi hakkında çek hesabı açma ve çek düzenleme yasağı kararı verilmiş 
olması, bu yasağın fail banka görevlisince bilinmesi ve yasak kararına rağmen banka 
görevlisin tarafından yasaklı kişi hakkında çek hesabı açılmış olması şarttır. Söz konusu 
suçun manevi unsuru ise kasttır. 

 
6. Sonuç  
 
5941 sayılı Çek Kanununda yapılan değişiklikle, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” 

işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçunun yaptırımı, adli para cezasına dönüştürülmüş ve 
bu kapsamda üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde 
ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişinin, hamilin 
şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak 1.500 güne kadar adli para cezasıyla 
cezalandırılması ve hükmedilecek adli para cezasının çek bedelinin karşılıksız kalan 
miktarından az olmaması öngörülmüştür. Söz konusu adli para cezası, çek karşılığını ilgili 
banka hesabında bulundurmakla yükümlü olan gerçek kişi, çek hesabı sahibinin tüzel kişi 
olması hâlinde, bu tüzel kişinin mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının 
üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler 
hakkında tatbik olunacaktır.  

 
Kanun koyucu, mezkûr suçla ilgili olarak adli yaptırım yanında “çek düzenleme ve çek 

hesabı açma yasağı” şeklinde koruma tedbirinin de uygulanmasını kabul etmiştir. Buna göre, 
“karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçu kapsamında mahkeme ayrıca, çek 
düzenleme ve çek hesabı açma yasağına, bu yasağın bulunması halinde anılan yasağın 
devamına hükmedecektir. Yargılama sırasında da resen mahkeme tarafından koruma tedbiri 
olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilecektir. Söz konusu yasak 
ise, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi, bu tüzel kişi adına çek keşide edenler ve 
karşılıksız çekin bir sermaye şirketi adına düzenlenmesi durumunda ayrıca yönetim organı ile 
ticaret siciline tescil edilen şirket yetkilileri hakkında uygulanacaktır. Ayrıca, hakkında çek 
düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilenlerin, yasaklılıkları süresince sermaye 
şirketlerinin yönetim organlarında görev almaları yasaktır. Söz konusu yasak kararını verme 
yetkisi ise icra mahkemelerine aittir. 

 
Çek Kanununda belirtilen durumların varlığı halinde yine icra mahkemesi tarafından 

yasaklama kararı kaldırılır. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararları ile bu 
kararların kaldırılmasına dair kararlara ilişkin bilgiler, Adalet Bakanlığınca Türkiye Bankalar 
Birliği Risk Merkezine bildirilir ve Risk Merkezi tarafından da bankalara duyurulur.  

 
Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişinin buna 

rağmen çek düzenlemesi veya hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı 
verilmiş olan kişi adına banka görevlisi tarafından çek hesabı açılması fiilleri, Çek Kanununda 
suç olarak tanımlanmış ve bu fiiller için hapis cezası öngörülmüştür. 

 
Bu kapsamda, herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmamak için çek hesabı 

sahiplerinin ve temsilcilerinin çek keşide ederken dikkatli ve özenli hareket etmeleri ve 
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özellikle tüzel kişi adına çek keşide edenlerin görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle 
yerine getirmeleri ve çekin karşılıksız çıkmasına sebebiyet verecek tutum ve davranışlardan 
kaçınmaları menfaatlerine olacaktır. 
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2 5941 sayılı Çek Kanunu, 20.12.2009 tarihli ve 27438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
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mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
4 Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Çek Yasağı Kararı ve Bu Yasakların Ortadan Kaldırılmasına 
İlişkin Karar Karar Sayıları, 4 Haziran 2018 tarihinde https://www.riskmerkezi.org/tr/istatistikler/23 
adresinden erişildi. 
5 6728 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen ÇekK’nın 5. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ancak, 
hükmedilecek adli para cezası; çek bedelinin karşılıksız kalan miktarı, çekin üzerinde yazılı bulunan 
düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticari 
işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile takip ve yargılama gideri toplamından az 
olamaz.” cümlesindeki “çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden 
itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak 
faizi ile takip ve yargılama gideri toplamından” ibaresi Anayasa Mahkemesinin 26.07.2017 tarihli ve 
E.2016/191, K.2017/131 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu durumda söz konusu cümlenin mevcut hali, 
“Ancak, hükmedilecek adli para cezası; çek bedelinin karşılıksız kalan miktarı,  az olamaz.” 
şeklindedir. 
6 Hamilin talepte bulunması hâlinde, karşılıksızdır işlemi; çekin arka yüzüne tahsil için bankaya ibraz 
edildiği tarih, hesap durumu, bankanın yükümlülüğü çerçevesinde ödediği miktar ve ibraz eden gerçek 
kişinin adı ve soyadı yazılmak, bu kişinin tüzel kişi adına bedeli tahsil etmesi hâlinde bu husus 
belirtilmek ve bu kişi ile birlikte banka yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle yapılır. Banka 
tarafından ödenen miktar düşüldükten sonra karşılıksız kalan tutar açıkça belirtilir. Hamilin 
imzalamaktan kaçınması hâlinde, karşılıksızdır işlemi yapılmaz (ÇekK md.3/4). 
7 Yargıtay 19. Ceza Dairesinin 10.05.2018 tarihli ve E.2018/3072, K.2018/5874 sayılı kararı (İşbu 
karar, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.). 
8 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 12.10.2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
9 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, 29.12.2004 tarihli 25685 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
10 ÇekK’nın 3/3. maddesinde, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için bankalar tarafından 
ödenmesi gereken tutar 1.000 TL şeklinde olmakla beraber, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
tarafından en son 19.01.2018 tarihli ve 30306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/1 sayılı 
Tebliğle söz konusu tutar 1.600 TL’ye yükseltilmiştir. 
11 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 19.06.1932 tarihli ve 2128 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
12 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 20. maddesinin ikinci fıkrası; “Tüzel kişiler hakkında ceza 
yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki 
yaptırımlar saklıdır.” hükmünü amirdir. 
13 Anayasa Mahkemesinin 26.07.2017 tarihli ve E.2016/191, K.2017/131 sayılı kararı, 10.10.2017 
tarihli ve 30206 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
14 7201 sayılı Tebligat Kanunu, 19.02.1959 tarihli ve 10139 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
15 Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, 5411 sayılı Bankacılık Kanununa 13.02.2011 tarihli ve 6111 
sayılı Kanunla eklenen ek 1. madde ile oluşturulmuştur. Anılan madde gereğince Risk Merkezi, 
Türkiye Bankalar Birliği nezdinde, kredi kuruluşları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca 
uygun görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamak ve söz konusu bilgileri bu 
kuruluşlar ile gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle ya da onay vermeleri koşuluyla gerçek kişiler ve 
özel hukuk tüzel kişileri ile de paylaşılmasını sağlamak üzere kurulmuştur. Kredi kuruluşları ile adı 
geçen Kurulca uygun görülecek finansal kuruluşlar, Risk Merkezine üye olmak zorundadır. 
16 ÇekK’ya eklenen geçici 4. madde uyarınca, 6728 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 09.08.2016 
tarihinden önce verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin kayıtlar, ÇekK gereğince 
silinmesini gerektiren şartlar oluşuncaya kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında tutulmaya 
devam olunacaktır. 
17 Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin 
Tebliğ, 13.04.2017 tarihli ve 30037 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
18 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun, 19.12.1984 tarihli ve 18610 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır. 
19 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu, 01.06.2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
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