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Döviz Piyasası Baskısı ve Para Politikası: 
Türkiye 1997:M01-2018:M03 Dönemi Uygulaması

Doç. Dr. İnci Parlaktuna*

Dr. Öğretim Üyesi Gaye Karpat**

Öz

Döviz kurundaki değişim ile döviz rezervlerindeki değişimin toplamı olarak tanımlanan “Döviz 
Piyasası Baskısı” (DPB) ülkelerin küresel veya bölgesel krizlere olan hassasiyetini göstermektedir. 
Kriz dönemlerinde döviz kuru ve rezervlerinde meydana gelen değişimlere karşı otoritenin vermiş 
olduğu politik tepkiler DPB’nin üzerinde oluşan baskıyı azaltmak amaçlıdır. Finansal kriz döneminde, 
politikacılar DPB’yi ortadan kaldıracak politikaları doğru seçmezse, bu durum döviz piyasası baskısının 
şartlarını daha da kötüleştirerek ülkenin daha derin ekonomik krize girmesine yol açabilir. Çalışmada 
Weymark’ın DPB modeli kullanılarak Türkiye’nin 1997:M01-2018:M03 dönemi DPB’ye karşı 
Türkiye’nin verdiği politik tepkilerin Yapısal Vektör Otoregresif (SVAR) yöntemi ile belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Döviz Piyasası Baskısı, Para Politikası, Döviz Kuru, Rezervler, Yapısal Var 
Modeli, 2AEKK Modeli. 
JEL Sınıflandırması: F31,E52, E44, E50. C50.

Exchange Market Pressure And Monetary Policy: 
Application  For Turkey In 1997: M01-2018: M03 Period 

Abstract 

The Exchange Market Pressure (EMP), defined as the sum of the change in the exchange 
rate and the change in the foreign exchange reserves, shows the sensitivity of countries to global or 
regional crises. The political response of the authorities to the changes in exchange rates and 
reserves during crisis periods aims to reduce the pressure on the EMP. During the financial crisis 
period, if politicians do not choose right policies to remove the EMP, it may lead to a deeper economic 
crisis in the country by worsening the conditions of the foreign exchange market pressure. In this 
study, policy responses in Turkey against the increase in EMP at 1997: M01-2018: M03 period is 
determined by using Weymark's EMP model and Structural Vectoral Autoregressive (SVAR) method. 
  
Keywords: Exchange Market Pressure, Monetary Policy, Exchange Rates, Structral Vectoral 
Autoregressive Method. 
JEL Classification: F31,E52, E44, E50. C50.

Giriş
    

2008-2009 finansal küresel kriz sonrası birçok ülkenin, döviz rezervlerinin azalma 
yönünde, döviz kurlarının artma yönünde değiştiği gözlemlenmiştir. Döviz kurundaki 
değişimlerin büyük bir kısmı temelde finansal kriz türü olan bir döviz krizidir. Finansal 
sektörde bir aktarım kanalı olarak tanımlanan döviz kurundaki bu değişim reel sektöre 
yayılarak ekonominin yavaşlamasına neden olmaktadır. 

İktisat literatüründe “Döviz Piyasası Baskısı” (DPB) döviz rezervindeki değişim ile 
döviz kurundaki değişimin toplamı olarak tanımlanmaktadır. Aslında DPB para piyasası 
dengesizliğinin büyüklüğünü ölçmek için geliştirilmiştir. Bir kısım çalışmalar DPB’nin ülkelerin 

*   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü. 
** Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi. İstatistik Bölümü. 



Doç. Dr. İnci Parlaktuna - Dr. Öğretim Üyesi Gaye Karpat 

4 

krizlere olan hassasiyetini gösterdiğini ve bir öncü gösterge niteliğini taşıdığını belirtirken bir 
kısım çalışmalar da ekonomik istikrarı sağlamada önemli bir rol oynadığını vurgulamaktadır 
(Tanner, 2002). 

 
Ülkenin döviz kurunun artış yönünde veya rezervlerinin azalış yönünde değişmesi ya 

da her iki değişimin eş anlı gerçekleşmesi, DPB’yi arttırmaktadır.  Diğer bir ifade ile bu durum 
ülkenin döviz piyasası üzerinde baskının arttığını göstermektedir. Bu baskı kriz dönemlerinde 
ülkenin ekonomik istikrarını bozarak ve geniş bir ekonomik alanı olumsuz yönde etkileyerek 
daha da belirginleşmektedir. IMF 2007 yılı raporunda 148 ülkenin yüzde 32’sinin yönetilebilir 
dalgalı kur rejimini benimsediği ve bu ülkelerin döviz piyasası baskısının enflasyon hedefini 
aşmamak için döviz kuruna müdahalede bulunduğu ve 148 ülkenin yüzde 52’sinin de sabit 
kur rejimini benimsediği ve bu ülkelerin de sabit kur düzeyini sağlamak için otoritenin 
rezervlere müdahalede bulunduğu belirtilmiştir. Bu durum, ülkeleri döviz piyasası baskısını 
azaltıcı politikaları geliştirmeye daha fazla yöneltmiştir. 

 
Döviz piyasası baskısını ortadan kaldırmak için uygulanan ancak yanlış olan 

politikalar bu baskıyı daha da arttırarak ülkenin daha derin bir ekonomik krize girmesine yol 
açabilmektedir. Burada yüksek DPB ile para politikası arasında kuvvetli bir ilişkinin var 
olması otoritenin ne tür bir para politikası seçmesi gerektiğinin önemini ortaya koymaktadır. 
Özellikle gelişmekte olan ülkelerin döviz kuru ve rezervlerindeki dalgalanmaları daha sıklıkla 
yaşaması, bu ülkelerin ekonomik istikrarı sağlamak için döviz piyasasında oluşan baskıyı 
emecek doğru para politikalarına odaklanmalarını ön plana çıkarmaktadır (Weymark, 1997, 
1998). Seçilecek olan para politikası ve para politikası araçları ülkenin benimsediği döviz 
kuru rejimine göre farklılık gösterebilir. Doğru politikaların seçimi DPB’deki baskıyı azaltmada 
önemli rol oynarken, merkez bankasının nihai hedefine ulaşmasında ve ekonomik istikrarın 
sağlanmasında önemli fonksiyona sahiptir. Bu bağlamda DPB modeli para politikalarının 
etkinliğini belirlemede yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Çalışmada Weymark’ın 1995’deki 
makalesinde tanımladığı DPB modeli ile para politikası ilişkisinin Türkiye’nin verileri için 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için çalışmada iki yöntem kullanıldı. 
1997:M01-2018:M03 dönemi aylık veriler kullanılarak İki Aşamalı En Küçük Kareler (2AEKK) 
yöntemi ile Türkiye’nin DPB değerleri tahmin edilmiştir. Daha sonra Yapısal Vektör 
Otoregresif (SVAR) modeli kullanılarak DPB şoklarına karşı Türkiye’deki para politikasının 
tepkisi veya para politikası şoklarına karşı DPB’nin tepkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma 
döviz piyasası baskısını azaltmada Türkiye’deki para politikası tepkilerini belirlemeye yönelik 
uygulamalı çalışmaların yeterli sayıda olmaması ve hem kullanılan model hem de dönem 
açısından farklılık gösterdiğinden literatüre katkı sağlamaktadır. 

 
Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde DPB’nin ekonomi içindeki rolü 

açıklanmaktadır. İkinci bölümde DPB’nin kavramsal çerçevesi ve konu ile ilgili literatür 
incelenmekte, üçüncü bölümde DPB ile para politikası ilişkisi anlatılmaktadır. Dördüncü 
bölümde çalışmada kullanılan model, yöntem ve verileri kapsayan metodoloji ve elde edilen 
bulgulara yer verilmektedir. Sonuç olan beşinci bölümde elde edilen bulgular 
değerlendirilmektedir.    

 
2. Döviz Piyasası Baskısı Modelinin Kavramsal Çerçevesi 
 
DPB ile ilgili ilk çalışmalar doğrudan parasal model kullanılarak başlamıştır. Bu 

çalışmaları takip eden uygulamalı çalışmalar ise rezervlerdeki ve döviz kurundaki 
değişimlerin toplamından oluşan bir endeksin ölçülmesine yönelik çalışmalardır. DPB’nin 
doğrudan ölçülmesine yönelik bu tür çalışmalar daha çok para piyasasındaki dengesizliğin 
büyüklüğünü belirlemeyi amaçlamaktadır. Döviz Piyasası Baskısı kavramı ilk olarak Girton ve 
Roper (1977) tarafından geliştirilmiş ve döviz kuruna müdahale etmek amacıyla geliştirilen bir 
araç olarak tanımlanmıştır. Eşitlik (1)’de görüldüğü gibi Girton ve Roper Döviz Piyasası 
Baskısı, döviz kurundaki değişim ile rezervdeki değişimin bileşeni olarak ifade edilmektedir.                             
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                                                  DPB t = ∆et + ∆rt                                                                                                        (1) 
DPB; t zamanda döviz piyasası baskısı, ∆et; t zamanında döviz kurundaki değişimi ve 

∆rt; yabancı rezervlerindeki değişimi göstermektedir. Döviz piyasası baskısını ölçen ve temel 
model olan Girton ve Roper modelinin literatürde birçok uygulamaları mevcuttur. Bu 
çalışmaların yanı sıra araştırmacılar günümüze kadar yeni modeller geliştirmeye devam 
etmişlerdir. Döviz Piyasası Baskısını ölçen ikinci temel model Weymark (1995)’ın geliştirdiği 
çalışmadır. Weymark (1995, 1998) yaptığı çalışmalarında Girton ve Roper (1977) modelinin 
tanımının dar ve aynı zamanda özel bir model olduğunu tartışarak kendisi daha genel bir 
model önermiştir.  Weymark’ın önerdiği modelin içeriği Girton ve Roper’ın tanımından 
tamamen bağımsız ve küçük açık ekonomiler için geçerli olan bir “DPB modeli” olarak 
tanımlanmaktadır. DPB modelini uluslararası piyasada döviz talebinin ölçüsü olarak da 
tanımlayan Weymark, DPB’yi döviz kurundaki yüzdelik değişimin parasal tabandan 
arındırılmış döviz rezervlerindeki yüzdelik değişimin farkını alarak hesaplamaktadır. 
Weymark (1995) geliştirdiği DPB modelini eşitlik (2)’deki gibi ifade etmektedir.   

 
                                      DPBt  et  η rt                                                                               (2)  

DPBt; t zamanda döviz piyasası baskısı,  et; t zamanda döviz kurundaki değişim (bir 
birim yabancı paranın yerli para cinsinden fiyatı), rt; Yabancı rezervlerdeki değişim / t-1 
zamandaki parasal tabandaki değişim ( rt /Mt(-1) ),  η = -∂∆et  / ∂∆rt olarak tanımlanmaktadır.  
Weymark'ın DPB tanımı, belirli bir zamanda otorite tarafından benimsenen döviz kuru 
rejimine göre döviz piyasasındaki talep fazlasını ölçmektedir. Bu durum DPB’nin ülkenin dış 
dengesizliğinin büyüklüğünü de ifade eden bir ölçü olduğunu göstermekte, hatta spekülatif 
atakların büyüklüğünü ölçmede bile DPB’nin kullanılabileceği önerilmektedir. Dövize olan 
aşırı talebin döviz piyasasında yarattığı baskıya para otoriteleri ya rezervleri değiştirerek ya 
da faiz oranlarını yükselterek cevap vermektedirler. Uygulamalı çalışmalarda faiz oranına 
müdahale edilmesinin döviz piyasası baskısının kaldırılmasında önemli olduğu 
vurgulanmaktadır (Hall 2013; 4-5). Bu tür çalışmalar DPB ile para politikası ilişkisini içeren 
çalışmalardır. 

 
2.2. Literatür  

      
DPB’nin erken dönem uygulamalı çalışmaları DPB’nin ölçülmesine odaklanmıştır. 

DPB’nin ölçülmesi ile ilgili olan çalışmaların bir kısmı doğrudan Girton-Roper modelini temel 
alan çalışmalardan oluşmaktadır.  Bu çalışmalar DPB’nin parasal modeli ile tutarlı olan ve 
elde edilen bulgular itibariyle birbiriyle yakın sonuçları olan çalışmalardır. Bir kısım çalışmalar 
ise DPB modelini belirli değişiklikler yapılarak başka şekilde ifade edilen ve tanımı 
geliştirilmiş çalışmalardan oluşmaktadır. Örneğin, Roper ve Turnovsky (1980), Kaminsky ve 
Reinhart (1999), Poeck, Vanneste ve Veiner (2007) yaptığı çalışmalar bu kapsamdadır. 
Araştırmacılar Girton-Roper veya zaman içinde geliştirilmiş DPB modellerini kullanarak farklı 
ülkeler, farklı yöntemler ve farklı zamanlar için çeşitli çalışmalar yapmışlardır.  

 
Girton ve Roper (1977) kendi DPB modelini 1952-1962 dönemi Kanada için 

uygulamıştır. Çalışmada yurtiçi gelir düzeyinin ve yurt içi kredinin anlamlı ve işaretlerinin 
beklendiği gibi, eklenen Q1  değişkeninde anlamsız olduğu sonucuna varmışlardır.  Girton-
Roper modelini esas alarak yapılmış en eski çalışmalardan biri de Connolly ve Da Silveira’ 
(1997)’nin yaptığı çalışmadır. 1955-1975 dönemi Brezilya için yapılan çalışmada yurtiçi kredi, 
yurt içi gelir ve yabancı ülkenin enflasyon oranının anlamlı, işaretlerinin beklendiği gibi ancak 
Q değişkenini anlamsız olarak elde etmişlerdir (Connolly ve Da Silveira: 1997).  Modeste, N.  
(1981) yaptığı çalışmada 1970-1978 dönemini Arjantin için çalışmıştır. Arjantin döviz 
kurundaki değişim ile rezervlerdeki değişimi birleştirerek dış sektördeki dengesizlikleri 
hafifleten iyi bir ülke örneğini ortaya koymaktadır.  Ayrıca çalışmada DPB parasal modelin 
sadece rezervlerde ya da döviz kurundaki değişimleri vurgulayan modellerden daha üstün 
olduğunu gösteren kanıtlar elde etmişlerdir.  
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Kore için de farklı yazarlar tarafından ve farklı dönemlerde yapılmış çalışmalar 
mevcuttur. Kim 1985’de 1980:M1-1983:M7 dönemi için, Mah J.S. sırasıyla 1985 yılında 
1980:M2-1983:04 dönemi, 1991 yılında 1980-1987 dönemi, 1998 yılında 1980-1992 dönemi 
için araştırmışlar ve benzer sonuçlar elde etmişlerdir.  Mah (1991)   çalışması dalgalı kur 
sisteminde Kore deneyiminin DPB modeli için iyi bir örnek olduğunu ve DPB modelinin 
sadece döviz kuru değişimine veya döviz rezervlerindeki değişime yoğunlaşan modellere 
göre çok daha üstün olduğunu vurgulamıştır. DPB modeline dâhil edilen Q değişkenin 
katsayısının önemsiz olduğu bulunmuştur. Mah (1995)’ın Kore için yaptığı diğer bir çalışma, 
DPB modelinin dalgalı kur rejimi altında istikrarını test etmeyi amaçlamıştır. Çalışmadan elde 
edilen sonuçlar DPB modelinin ödemeler bilançosunun fazla verdiği dönemlerde çalıştığını, 
açık verdiği dönemlerde ise çalışmadığını göstermiştir.    

 
Burdekin ve Burkett, 1963:Q1-1988:Q1dönemi Kanada için yaptıkları çalışmada yurt 

içi kredinin anlamlı ve işaretini beklendiği gibi elde etmişlerdir. Sabit ve dalgalı kur sisteminde 
Kanada Merkez Bankası politikasının döviz kuru ve rezerv hareketlerindeki önemini ortaya 
koymuşlardır (Burketin ve Burkett 1990). Eichengreen ve ark. (1995)’de yaptıkları çalışmada 
döviz piyasalarındaki dalgalanmaların nedenlerini ve sonuçlarını 1959-1963 dönemi çeyreklik 
verilerle OECD ülkeleri için panel veri analizi kullanarak değerlendirmişlerdir. Kanada için bir 
başka çalışma Weymark tarafından yapılmıştır. Weymark küçük açık ekonomi ve rasyonel 
beklentiler varsayımı altında oldukça basit bir model kullanarak 1975-1990 dönemi üç aylık 
verilerle Kanada’nın döviz piyasası baskısını ve müdahalenin derecesini hesaplamıştır 
(Weymark; 1997). Bahmani, Oskooee ve Shiva (1998)’de 1950-1990 dönemi Iran için yaptığı 
çalışmada karaborsa kuru ve resmi döviz kuru kullanarak DPB’yi ölçmeye çalışmıştır. 
Modelde karaborsa kurunu kullandığında yurtiçi kredi, yabancı ülkenin enflasyon oranı 
(ABD), reel yurt içi gelir düzeyi ve para çarpanı anlamlı ve beklenen işaretlere sahip, Q 
katsayısını negatif ancak anlamlı olarak elde etmişlerdir.  Resmi döviz kuru kullandıklarında 
ise sadece yerel kredi ve para çarpanın anlamlı ve beklenen işarete sahip olduğu sonucuna 
varmışlardır. Parlaktuna, 1993-2004 dönemi Türkiye için yaptığı çalışmasında Girton ve 
Roper modelini kullanarak DPB’yi ölçmüş ve yurt içi kredi ile DPB arasında negatif ve güçlü 
bir ilişkinin mevcut olduğu sonucunu elde etmiştir (Parlaktuna, 2005). Çek Cumhuriyeti, 
Macaristan, Polonya ve Slovakya için DPB’nin ölçülmesi Stavarek (2007) tarafından 1993-
2005 dönemi için yapılmıştır. Bu çalışmada sabit döviz kuru rejimi uygulayan ülkelerde DPB 
baskısının daha az olduğu sonucunu elde edilmiştir. Kumah (2007) yaptığı çalışmada döviz 
piyasası baskısını doğrusal olmayan bir süreç olarak ele almış ve 1996-2006 dönemi verileri 
ile Kırgızistan Cumhuriyeti için Markov-Switching ekonometrik yaklaşımı kullanılarak tahmin 
etmiştir. Çalışmanın sonucunda ise daha önceki araştırma bulgularının aksine daraltıcı para 
politikasının döviz piyasası baskısını azaltıcı etkisinin olduğuna yönelik bulgular elde etmiştir. 
Stavarek ve Dohnal (2009) dört Avrupa ülkesine (Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve 
Slovakya) Girton-Roper modelini uygulayarak DPB düzeyini ölçmüşlerdir. Çalışmanın 
bulguları DPB’nin yurt içi kredi ile negatif yönlü, milli gelir ile pozitif yönlü bir ilişki içinde 
olduğu şeklinde elde edilmiştir. Khan (2010), Pakistan’ın DPB’sini 1995-2008 dönemi için 
ölçmüş ve döviz piyasası baskısını oluşturan en önemli değişkenlerin enflasyon oranı, yurt içi 
kredi ve cari işlemler dengesi olduğu sonucuna varmıştır. Ayrıca yurt içi kredi değişkeninin 
döviz piyasası baskısını azaltılması yönünde önemli etkiye sahip olduğunu elde etmiştir. 
Yorgancılar ve Soydal’ın (2016) çalışmasında Türkiye’nin 2006-2015 dönemi, Basit Döviz 
Piyasası Baskısı ve Normalleştirilmiş Döviz Piyasası Baskısı olarak iki farklı ölçüt kullanılarak 
çoklu regresyon analizi ile incelenmiştir. Analize göre kısa vadeli dış borçların GSYH'ye oranı 
arttıkça, basit döviz piyasası baskısının arttığı ve ulusal kredinin GSYH’ye oranı arttıkça, 
basit döviz piyasası baskısı azaldığı sonucu elde edilmiştir. Ayrıca analiz VIX endeksinin 
normalleştirilmiş döviz piyasası baskısını açıkladığı sonucu bulunmuştur. Girton Roper 
modeline dayanarak DPB baskısını tahmin eden uygulamalı çalışmaların bulgularının 
birbirine yakın olduğu görülmektedir. Pentecost ve ark. (2017) yaptığı çalışma Weymark’ın 
geliştirdiği DPB modelinin DPB baskısını tahmin etmede daha başarılı sonuçlar verdiğini 
vurgulamaktadır. Kriz dönemlerinde sistematik risk faktörleri ülkeleri olumsuz olarak 
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etkilemeleri açısından önemlidir. Kur riski bir sistematik risktir ve DPB bu riskin bir göstergesi 
olarak alınarak uygulamalarda öncü gösterge çerçevesinde endeks gibi 
değerlendirilmektedir. Ülkelerin para politikalarının etkinliği incelenirken DPB indeksinin daha 
etkin sonuç verdiği tartışılmaktadır. DPB modeli ile ilgili olan uygulamalı çalışmalar, para 
politikası ile DPB arasındaki ilişkiyi ve müdahale derecesini belirleme eğilimlidir (Kyin ve 
Chin, 2017). Literatürde DPB ile para politikası ilişkisini ve müdahalenin derecesini ortaya 
koyan birçok uygulamalı çalışma mevcuttur. 

 
Thornton (1995) çalışmasında 1986-92 dönemi Kosta Rika için Girton-Roper modelini 

kullanmıştır.  İç kredideki artış ile DPB arasında negatif ve güçlü bir ilişkinin kanıtlarını elde 
etmiştir. DPB baskısının çoğunun Merkez Bankası tarafından rezervler ayarlanarak 
müdahale edildiği sonucuna varmıştır. Kamalay ve Erbil (2000) Ocak 1993-Nisan 2000 
verilerini kullanarak Türkiye, Mısır ve Tunus için DPB’ye yönelik para politikası yaklaşımının 
etkisini tahmin etmeye çalışmıştır. Türkiye'deki iç kredi ile DPB arasında güçlü ilişki 
bulunduğuna dair kanıtlar elde etmiş ve DPB şoklara karşı otoritenin yurt içi krediyi ve faiz 
oranlarının arttırarak cevap verdiğini elde etmişlerdir. Tanner 2001 ve 2002 yıllarında DPB ile 
para politikası arasındaki ilişkiyi açıklayan önemli çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalarda kriz 
döneminde para politikasının rolü vurgulanmış, altı Doğu Asya ülkesi ve Doğu Avrupa’da 
gelişmekte olan 32 ülke için para politikası ile DPB ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
DPB ve para arzı arasında pozitif bir ilişkinin olduğunu gösteren kanıtlar bulunmuştur. Ayrıca, 
Tanner (2002) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) (2009) tarafından yapılan çalışmalarda 
DPB’nin finansal krizin şiddetini ölçen en iyi göstergelerden ve Finansal Stres Endeksini 
oluşturan beş değişkenden biri olduğu belirtilmiştir.  
 

Tanner’in yaklaşımının daha özel bir uygulaması, Bieleck tarafından 1994-2002 
dönemi verileri kullanılarak Polonya için çalışılmıştır (Bieleck, 2005).  DPB ile yurt içi 
kredideki değişimin arasındaki ilişkiyi VAR yöntemiyle inceleyen yazar, yurt içi kredinin 
DPB'ye karşı ters yönde tepki gösterdiğine yönelik kanıtlar elde etmiştir. Bielecki 
makalesinde alternatif metodolojiler altında hesapladığı iki farklı DPB için değerlendirme 
yapmıştır. Vanneste ve diğ. (2005), DPB'yi para krizinin bir göstergesi olarak kullanarak döviz 
krizlerinin hangi döviz kuru rejimlerinde daha sık olduğunu araştırmışlardır. Kriz sürecinde 
DPB’de meydana gelen artışların Macaristan'da sabit kur sisteminde Polonya'da ise sürünen 
sabit kur sisteminde meydana geldiğini, yönetimli kur sisteminde ise döviz kurunun daha 
istikrarlı olduğuna yönelik sonuçlar elde etmişlerdir. Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya 
ve Slovenya için Stavárek (2005)'de yaptığı çalışmasında yakın sonuçlar elde etmiştir. 
Garcia ve Malet (2007),1993-2004 dönemi Arjantin için yaptıkları çalışmada DPB ve para 
politikası arasındaki etkileşime odaklanarak DPB ile yurt içi kredi arasında pozitif ama çift 
yönlü bir ilişki olduğuna dair bazı kanıtlar bulmuşlardır. Gelir düzeyi, yurt içi kredi ve faiz 
oranının DPB'nin belirlenmesinde rol oynadığını ve ayrıca DPB’nin büyüme üzerinde 
olumsuz yönde etkisi olduğunu elde etmişlerdir. Ziramba (2007), Güney Afrika’nın 1970-1993 
dönemi için yaptığı çalışmasında DPB modelini yönetimli dalgalanma döviz kuru sisteminin 
özelliklerini belirlemeyi ve geleneksel parasalcı yaklaşımdan daha iyi olduğunu kanıtlamayı 
amaçlamış ve Güney Afrika’nın para otoritelerinin daraltıcı para politikası kullanılması 
gerektiği sonucuna varmıştır. Khawaja (2007), 1991-1998 dönemi Pakistan için Girton ve 
Roper DPB modelini kullanarak DPB ve parasal değişkenler arasındaki etkileşimi 
incelemiştir. Etki-tepki modeli ile DPB’deki artışı yönetmede para otoritelerinin para politikası 
araçlarına hâkim olduğunu ayrıca DPB artışına rağmen yurt içi kredinin artmadığını, faiz 
oranının zayıf bir şekilde para politikası aracı olarak kullanıldığı sonucuna varmıştır. Bulgular 
faiz oranının döviz piyasası karşısında bir para politikası aracı olarak kullanılmasının aslında 
bir sermaye akışı için işaret olduğunu göstermektedir. Feridun (2009) yaptığı çalışmada 
Türkiye’nin 1989:08-2006:08 dönemi aylık verilerini kullanarak bankacılık sektörünün 
kırılganlığı ve uluslararası rezerv düzeyi arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamıştır. 
Bankacılık sektörünün kırılganlığı ile DPB arasında geri bildirim ilişkisinin ve DPB ile diğer 
değişkenler arasında uzun vadeli ilişkinin mevcut olduğuna yönelik, ayrıca belirtilen 
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değişkenlerden DPB'ye doğru Granger nedensellik ilişkisinin olduğunu gösteren sonuçlar 
elde edilmiştir. Ertem (2011), yapmış olduğu uzmanlık tezinde 2000-2010 dönemi Türkiye'nin 
de dâhil olduğu 28 gelişmekte olan ülkenin döviz piyasası baskısını etkileyen faktörleri veri 
analizi çerçevesinde incelemiştir. Analiz sonucu ABD hazine tahvilleri getiri eğrisi endeksi ile 
ülkelerin DPB arasında ters yönlü bir ilişkinin bulunduğu ve ABD’nin Merkez Bankası faiz 
oranı artışlarının gelişmekte olan ülkelerin DPB’nı artıracağını vurgulamıştır. Kurihara ve diğ. 
(2011) yaptıkları çalışmada Endonezya, Kore ve Tayland’ın DPB’leri ile para politikası 
arasındaki ilişkiyi incelemiş ve para politikasının dalgalı döviz kuru döneminde daha az etkili 
olduğuna yönelik kanıtlar elde etmişlerdir. Ayrıca döviz piyasasında ileriye dönük önyargının 
var olup olmadığı ve müdahalelerin DPB üzerinde etkisi olup olmadığı araştırılmış ve döviz 
kurunun belirlenmesinde önyargıların var olduğu ve müdahalelerin etkili olmadığı sonucuna 
varılmıştır. Klaassen (2012), DPB’nin özellikle kriz dönemleriyle ilişkili olduğunu ve döviz 
kurundaki değişim ile ölçüldüğünü belirtmiştir. Çalışmada Almanya, İngiltere, Fransa ve 
İtalya’nın 1992 ve 1993 yılları için günlük verileri kullanılarak regresyon modeli oluşturulmuş 
ve faiz oranının yüzde 1’lik değişimi döviz piyasası baskısını yüzde 0,22 oranında etkilediğini 
ve döviz piyasasında bir gün önce meydana gelen döviz piyasası baskısının bugünü 
etkilemediği sonucu elde edilmiştir. Hall vd. (2013) Japon Yeni, Yuan ve Sterlin’in, ABD 
dolarına karşı döviz piyasası baskısını ölçmek için döviz fiyatlarındaki değişim ile döviz 
rezervlerindeki değişime ait 1999-2009 dönemi 3’er aylık verileri kullanarak bir model 
oluşturmuşlardır. Çalışmadan Yuan’ın ve Japon Yen’inin değer kaybettiği buna karşı Sterlinin 
ise daha az değer kaybettiği sonucu elde edilmiştir. Ayrıca ülkelerin tutarlı döviz politikaları 
izlemelerinin döviz piyasası baskısını önlemede önemli rol üstlendiği belirtilmiştir. Kyin ve 
Chin (2017) yaptıkları çalışmada Endonezya, Kore, Malezya ve Filipinler olmak üzere dört 
ülkede döviz krizine karşı para politikasının tepkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışmada 
Yapısal Vektör Otoregresif (SVAR) tahmin modeli kullanılarak DPB’deki baskının 
azaltılmasında genişletici para politikasının etkili olduğu sonucuna varılmıştır.  

 
Literatürde DPB ile para politikası arasında ilişkileri açıklayan çalışmalarda farklı 

sonuçlar da elde edilmiştir. Daraltıcı para politikasının yarattığı likidite etkisinin döviz kurunu 
azalttığı ve döviz piyasasındaki baskıyı azalttığını gösteren çalışmalar da mevcuttur. Bautista 
ve Gochoco-Bautista, (2005) çalışmada para politikasının ekonomiyi iyileştirmede güçlü 
etkiye sahip olduğunu bulmuşlardır. Bautista ve Gochoco-Bautista (2005) Filipin’in 1990:1–
2000:4 aylık dönemi için para otoritesinin döviz piyasası baskısına nasıl tepki verdiğini VAR 
yöntemi kullanarak analiz etmiştir. Analiz sonuçlarında daraltıcı politikaların DPB’nı 
azalttığına ve para otoritesinin kriz dönemlerinde daha farklı tepki gösterdiğine yönelik 
kanıtlar elde etmiş ve ayrıca para otoritesinin kriz dönemlerinde döviz kurunun 
korunmayacağı sinyalini vererek sterilizasyon yerine yurtiçi krediyi arttırarak cevap verme 
eğiliminde olduğunu vurgulamışlardır. 

 
3. Döviz Piyasası Baskısı ve Para Politikası İlişkisi  
 
Finansal kriz türlerinden biri olan döviz krizi döviz piyasası dalgalanmaların 

tetiklendiği, yerel paranın değer kaybettiği ve döviz piyasası baskısının arttığı ekonomilerde 
ortaya çıkmaktadır. Döviz kurundaki dalgalanmalara müdahalede bulunarak döviz kurunu 
istikrarlı hale getirmek para otoritelerinin önemli hedeflerinden biri olarak kabul edilmektedir. 
Döviz kuru hakkında yönlendirici bilgiler taşıyan DPB, döviz piyasasının durumunu izlemek 
ve para politikalarının etkinliğini araştırmak için yaygın olarak kullanılan ölçülerden biridir. 
Para otoritelerinin döviz piyasası baskısının artmasına karşı verecekleri doğru olmayan 
politik tepkiler bu tür döviz krizlerini daha derin olan mali ve ekonomik krizlere 
dönüştürmektedir. Döviz kurunda yaşanan ani yükselişler finansal sektör kanalıyla reel 
sektöre geçerek reel sektörün geniş çaplı olarak daralmasına neden olmaktadır. Örneğin, 
Asya ve küresel kriz döneminde Asya’daki birçok ülkenin döviz kurunda meydana gelen 
dalgalanmalar gayri safi yurtiçi hasılanın ve yatırım miktarının azalmasına ve hisse senedi 
fiyatlarının düşmesine neden olmuştur. Bu süreçte bazı ülkelerin toparlanmalarının 
beklenenden daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmacılar bu 
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hızlı toparlanmanın nedeninin finansal kriz sırasında para otoritelerince uygulanan doğru 
politikalar olduğunu ileri sürmüşlerdir (Kyin ve Chin, 2017).    

 
Döviz kurunun etkin bir şekilde yönetilmesi bir ülkenin katlanabileceği enflasyon 

oranını sağlamak ve istenen bir ekonomik büyüme seviyesine ulaşmak için önemli rol 
oynamaktadır. Bu bağlamda vurgulanması gereken döviz kuru ile para politikası arasında 
döviz kuru sistemine (rejimine)göre bir ilişkinin mevcut olduğudur. Sabit döviz kuru rejimini 
benimsemiş ülkelerde otorite döviz kurunu sabit düzeyde belirleyerek piyasanın denge 
miktarını belirlemesine izin vermektedir. Bu sistem altında olan ülkelerde döviz kurunda 
meydana gelen dengesizliklerin giderilmesi rezerv hareketleri ile sağlanmaktadır. Bu tür 
ülkelerde para otoritesi parasal bağımsızlığını kaybeder. Diğer bir ifade ile döviz piyasasında 
oluşan dengesizlik sabit kur rejimini benimsemiş ülkelerde sadece rezerv hareketlerinden 
oluşmaktadır (Frenkel,1976).   

 
Esnek kur rejimini benimsemiş ülkelerde döviz kuru, döviz arz ve talebine bağlı olarak 

belirlenmektedir. Bu ülkeler yeterli döviz rezervlerine sahip olmalarına rağmen döviz 
piyasasında meydana gelen dengesizlik karşısında mevcut rezervleri kullanmaktan 
kaçınarak pasif davranmaktadırlar. Döviz piyasasında ortaya çıkan bu dengesizlik yerli 
paranın yabancı para karşısında değer kaybetmesine/kazanmasına neden olmaktadır.  Eğer 
döviz piyasasına herhangi bir müdahale yapılmaz ise döviz rezervleri değişmez, döviz arz ve 
talebine göre döviz kuru değişmektedir.  

 
Bretton Woods sisteminin 1970’lerin başlarında çökmesi sonrası gelişmekte olan 

ülkeler sabit ve esnek döviz kuru arasında seçim yapmakla karşı karşıya kalmışlardır. Bugün 
döviz kuru sistemleri bu iki sistemle sınırlı değil, iki sistem arasında mevcut olan bir dizi 
sistem ile genişlemiş durumdadır. Gelişmekte olan ülkeler için uygun olan döviz kuru 
sisteminin belirlenmesinde belirli bir sistematik yapı ve iktisatçılar arasında bir fikir birliği 
yoktur. Ancak iktisatçılar ekonominin özelliklerini dikkate alarak bir seçim yapılması 
gerektiğini vurgulamaktadırlar. Esnek ve sabit kur sistemi arasında olan kirli dalgalanma, 
yüzen veya yönetimli döviz kuru gibi sistemi benimsemiş ülkeler hem rezervlerinin 
azalmasına/artmasına hem de döviz kurlarının değer kaybetmesine/kazanmasına göz 
yumarlar. Bu sistemlerde para otoritesi döviz kurunda bir miktar esneklik sağlarken bir 
yandan rezervlerini satarak veya satın alarak piyasaya müdahale etmektedir. Genelde 
gelişmekte olan ülkeler bu iki sistem arasındaki yelpazenin kendilerine uygun olan bir yerinde 
yer almaktadırlar. Ayrıca bu ülkelerde otorite hem faiz oranı hem para arzı gibi parasal 
araçları kontrol edebileceğinden parasal kontrole de sahiptir. Döviz kurundaki hareketlerin 
fiyatlara geçişkenliği nedeniyle otorite parasal kontrol yaparak döviz kuru hareketine sınır 
getirebilmektedir (Frenkel, 1976).    

 
Ödemeler dengesinin sağlanmasına yönelik parasal yaklaşım sabit döviz kuru sistemi 

varsayımına dayanırken, döviz kurunun belirlenmesine yönelik parasal yaklaşım dalgalı döviz 
kuru sistemine dayanmaktadır. Ancak uygulamada ne tam sabit döviz kuru ne de tam dalgalı 
döviz kuru sistemi uygulayan ülkeler vardır. Geleneksel parasalcı yaklaşım, ödemeler 
dengesini sağlamada ve döviz kurunu belirlemede kısıtların üstesinden gelmek için eş anlı 
hem rezervlerin hem nominal döviz kurunun değiştirildiği bir sistem geliştirmiştir (Girton ve 
Roper: 1977). Sabit döviz kuru rejiminde, döviz kurundaki değişim sıfır, dalgalı döviz kuru 
rejiminde rezervlerin değişimi sıfırdır. Aradaki rejimlerde ise döviz kuru ve rezervdeki değişim 
sıfırdan farklı olmaktadır. Bu ara sistemleri benimseyen ve döviz piyasası baskısı ile karşı 
karşıya kalan ülkelerin kısa vadede politika seçenekleri sadece para politikalarıyla sınırlı ve 
döviz kuru sistemlerine göre farklılık göstermektedir (Tanner, 2002). Uygulamalı 
çalışmalardan para politikası ile DPB arasında pozitif ilişkinin (Chicago görüşü) ya da negatif 
ilişkinin (Keynesyen görüşü) elde edildiği sonuçlar mevcuttur. DPB’de bir artış ile karşı 
karşıya kalan otorite sıkı para politikası benimseyerek tepki gösterebilmektedir. Keynesyen 
görüş olan bu yaklaşım yurt içi faiz oranını artırmakta, yurt içi piyasadaki menkul kıymetleri 
daha cazip hale getirmekte, yabancı sermayenin ülke içine akmasını hızlandırmakta ve döviz 
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kurunun değerlenmesine neden olmaktadır. Bu görüşe göre faiz oranı ile DPB arasında 
negatif ilişki mevcuttur (Frenkel (1979). DPB’de bir artış ile karşı karşıya kalan otorite 
genişletici para politikası benimseyerek (yurt içi krediyi kontrol ederek) de tepki 
gösterebilmektedir. Bunun yanı sıra bankacılık sektörüne daha fazla kredi pompalayarak da 
DPB’deki baskıyı azaltabilmektedir. Ancak genişletici para politikası zamanla döviz kuru 
piyasasında dalgalanmayı arttıran ve daha sonra kendini besleyen bir politikadır. DPB 
arttığında uygulanan genişletici para politikası olumsuz bir politika tepkisi olarak 
tanımlanmakta ve bu tür bir politik tepkinin oldukça tehlikeli olduğu vurgulanmaktadır.  Diğer 
bir ifade ile bu görüşe göre faiz oranı ile DPB arasında pozitif bir ilişki mevcuttur ve genişletici 
para politikası DPB üzerinde tekrar baskı yaratabilmektedir. Böylece mevcut durumun daha 
da kötüleşmesine neden olabilmektedir. Böyle bir durumda verilen politika tepkisi para 
politikasının yanı sıra Merkez bankasının bağımsızlık derecesiyle de yakın ilişki içindedir. 
Döviz piyasası baskısına karşı oluşturulacak politik tepki, otoritenin yurt içi krediyi veya faiz 
oranını veya her ikisinin kombinasyonunu kullanıp kullanmayacağıyla ilgili bir karardır. Ancak 
kabul edilen politikanın etkinliği, ülkenin sahip olduğu parasal bağımsızlık derecesine 
dayanmaktadır. Eğer Merkez bankasının bağımsızlığı yüksek düzeyde ise para politikası 
araçlarındaki küçük değişikliklerle istenen hedeflere etkili bir şekilde ulaşılabilmektedir 
(Velasco,1987).  

 
4.  Metodoloji 
4.1 DPB Modeli 
 
Çalışmada eşitlik (2) de gösterilen Weymark’ın (1995) yapmış olduğu çalışmasındaki 

DPB modeli benimsenmiştir. Weymark’ın modeli yerli ülkenin fiyat düzeyinin hem yabancı 
fiyatlar düzeyinden hem de döviz kurundan etkilendiği küçük açık ekonomi için tasarlanmıştır. 
Modelde satın alma gücü paritesinin (SAGP) geçerli olmadığı esnek döviz kuru sisteminin 
geçerli olduğu varsayılmıştır. Weymark’ın modelini oluşturan eşitlik ve kısıtlar aşağıdaki gibi 
sıralanmıştır. 

                                                (3) 
                                                                                     (4)  

                                                                                           (5) 
                                                                                                        

(6) 
                                                                                                                         

(7) 
mt = Türkiye’deki M2 ile ifade edilen geniş para arzının logaritması (TCMB); lnm2 
pt   = Türkiye’nin TÜFE (2010=100) Sabit fiyatlar logaritması (IFS); lnp 
yt = Türkiye’nin Endüstri Üretim Endeksi2 logaritması (2010=100) (OECD); lny 
it    = TCMB’nin yıllık politik faiz oranın logaritması (IFS); lni 
et = Döviz kurunun logaritması (dönem ortalaması) (bir birim yabancı paranın yerli para 
cinsinden fiyatı) (IFS); lne 
y* =   ABD’nin Endüstri Üretim Endeksinin3 logaritması (2010=100) (OECD); lnusy 
i*    = ABD’nin FED yıllık politik faiz oranın logaritması (IFS); lnusi 
p* = ABD’nin CPI (2010=100) Sabit Fiyatların logaritması (IFS); lnusp 
∆d = Yurt içi kredideki değişimin logaritması, (1000 TL),  (TCMB)  (bir dönem önceki para 
arzına bölünerek para miktarından arındırıldı).  
∆r = Rezerve deki değişimin logaritması (milyon TL) (TCMB) (bir dönem önceki para arzına 
bölünerek para miktarından arındırıldı).  
 

Eşitlik (3) ve (5) küçük açık ekonomi modelleri için standarttır. Yurt içi reel çıktı düzeyi 
dışsal değişken olarak varsayılmıştır. Ayrıca küçük açık ekonominin finansal piyasasının iyi 
geliştiği, yerli ve yabancı varlıkların birbirlerini mükemmel ikame ettikleri varsayılmıştır. Eşitlik 
(4) yurt içi fiyat düzeyinin yabancı ülkenin fiyat düzeyi ile döviz kurunun bir fonksiyonu olarak 
ifade edilmiştir. Yabancı fiyat düzeyi dışsal değişken olarak varsayılmıştır. Eğer a0 = 0 ve a1 = 
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a2 = 1 ise satın alma gücü paritesi sağlanmaktadır. Eşitlik (5) faiz paritesi şartını 
göstermektedir.  ifadesi iktisadi birimlerin et ‘nin t dönemde mevcut bilgilere 
dayanarak t+1 dönemde almasını bekledikleri değeri temsil etmektedir. Ekonomideki tüm 
iktisadi birimlerin döviz kuru ile yurt içi faiz oranı gibi tüm bilgiye eşzamanlı ulaşabildikleri 
varsayılmıştır. Eşitlik (6)‘da  bir önceki dönemden devralınan para stokuna bağlı olarak 
para arzını; : yurt içi kredideki değişimi ve : döviz rezervlerindeki değişimi 
göstermektedir. 

 
= [ht Dt - ht-1 Dt-1] / Mt-1; h:  t zamanda parasal çarpan; D: yurtiçi kredi stoku;  Mt-1 : t 

dönemde aktarılan para miktarıdır;  rt = [ht Rt - ht-1 Rt-1 ]/ Mt-1; R :t dönemde döviz stokudur.   
h: t zamanda parasal çarpan; Mt-1: t dönemde aktarılan para miktarıdır. Weymark yurt içi kredi  
ve rezervdeki değişimi Girton ve Roper’ın modelindeki orijinal tanımlarından farklı olarak 
parasal arzdan arındırılmış olarak değiştirmiştir (Weymark 1995). Eşitlik (7)  döviz kurundaki 
( e) değişim karşısında para otoritesinin rezervlerde yaptığı değişimi göstermektedir.  
değeri, 0 ile  arasında değerler alabilmektedir. Eğer  = 0 ise esnek döviz kuru rejiminin 
benimsendiği,  =   ise sabit döviz kuru sisteminin benimsendiği söylenebilir.  değeri 0 
ile  arasında ise kirli dalgalanma veya yönetimli dalgalanma olarak adlandırılan ara 
müdahaleyi ifade etmektedir.  

 

4.2. DPB’nin Tahmin Edilmesi ve SVAR Modelinin Uygulaması  
       

Çalışmada 1997:M01-2018:M03 dönemi kapsayan aylık veriler kullanılmıştır. Veriler 
International Financial Statistic (IFS), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve OECD 
istatistik veri tabanından elde edilmiştir. Verilerin birim kök test sonuçları Tablo-4’de 
gösterilmiştir. ADF ve PP test sonuçları tüm verilerin ilk farklılıklarda durağan olduğunu 
göstermektedir.  

 

Weymark’ın DPB modelini ifade eden Eşitlik (2)’yi tahmin etmek için esneklik katsayı 
η değerinin hesaplanması gerekmektedir. Weymark’ın (1995) deki çalışmasında (3) -(7) nolu 
eşitliklerden faydalanılarak esneklik katsayısı η değeri Eşitlik (8)’de gösterildiği şekilde 
hesaplanmaktadır. 

 

η = - δ∆et / δ∆rt = - [ a2 + b2]-1                                                                                                 (8)                                    

Eşitlik (3) ve (2) deki a2 ve b2 parametrelerin İki Aşamalı En Küçük Kareler (2AEKK) yöntemi 
ile tahmin edilerek tahmin değerleri sırasıyla a2=0,515543, b2 = 0,116431 olarak bulunmuştur 
ve η =-2,44318 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan η değeri eşitlik (1)’de yerine konularak 
Türkiye’nin1997:M01-2018:M03 dönemi aylık DPB verileri elde edilmiş ve Şekil 1’de 
gösterilmiştir.  

 

Tablo 4 Birim Kök Testleri 
 PP PP 

Seri Sabit Sabit+ trend 9Sabit   Sabit +trend 
  Level 1. fark Level 1. fark Level  1. fark Level 1. fark 
lny -0,001(1) -21,41(0) -2,29(1) -21,39(0)* -0,18 17) -21,17(8)* --2,96(8) -21,18(8)* 
lnp -7,11(1)* -3,33(11)* -6,02(1)* -2,82(5) -12,35(7) -5,29(11)* -8,16(6)* -6,88(15)* 
lni -1,63(3) -8,13(2)* -2,70(3) -8,13(2)* -1,58(5) -26,09(2)* -3,18(4)*** -26,06(2)* 
lne -3,93(2)* -9,74 (0)* -3,53(2)* -9,71(1) -4,28(5)* -9,67(2)* -3,64(5)** -10,15(1)* 
lnusy -3,36 (4)* -3,73 (3)* -3,7 (4)** -3,7 (3)** -3,1 (11)** -14,0(10)* -3,01(11) -14,12(10)* 
lnusp -1,05 (2) -10,4 (1)* -1,78 (2) -10,4 (1)* -1,11 (5) -8,29(14)* -1,75(4) -8,27(15)* 
lnusi -1,25(0) -17,3(0)* -0,47(0) -17,46(0)* -1,35(7) -17,39(7)* -0,72(7) -17,44(7)* 
lnm2 -6,02(0)* -15,4(0* -2,75(0) -17,25(0)* -6,54(2)* -16,02(7)* -2,85(3) -17,22 (3)* 
∆d -12,19(0)* -13,2(4)* -12,18(0)* -13,24(4)* -12,19(3)* -64,9(34)* -12,18(3)* -64,72(34)* 

∆r -14,2(18)* -
114,1(147)* -14,6(24)* 

-
117,8(145
)* 

-14,2(18)* 
-
14,1(147)
* 

14,6(24)* 
-
117,8(145)
* 

 
*  yüzde 1 anlamlılık düzeyi, ** yüzde 5 anlamlılık düzeyi, *** yüzde 10 anlamlılık düzeyi göstermektedir. Parantez içindeki 
değerler ADF testi için uygun gecikmeyi, PP testi için uygun bant genişliğini göstermektedir.  
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Şekil 1 Türkiye’nin 1997:M01-2018:M03 dönemi Döviz Piyasası Baskısı (DPB) 

-.10

-.05

.00

.05

.10

.15

.20

.25

98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

Yıllar  
Döviz Piyasası baskısı 1997:M01-2018:M03 dönemde incelendiğinde DPB’deki 

baskıların oldukça dalgalandığı gözlenmiştir. DPB baskısının yüksek olduğu yıllar 2001, 
2004, 2006, 2009, 2014, 2016, 2017 olarak söylenebilir.  
 

VAR modelleri indirgenmiş kalıp modelleri olup çokça kısıtı bulunan ve iktisadi bir 
anlam ifade etmekten uzak bir eşitlik sisteminin tahminini oluşturmaktadır. VAR modelleri 
özel bir iktisadi teoriye göre tasarlanmadığı için Sims, Lucas vb gibi iktisatçılar tarafından 
yapısal VAR (SVAR) modeli geliştirmişlerdir. SVAR model kalıntı değerlerin şoklarının birbiri 
üzerindeki etkilerinin tespit edilmesini sağlayacak matris formunda modellenmektedir. 
Çalışmada DPB ile para politikası arasındaki ilişkinin dinamiğini tanımlamak üzere Yapısal 
Vektör Otoregrasyon (SVAR) modeli tanımlanmaktadır. Basit bir SVAR model eşitlik (9)’daki 
gibi yazılabilir. 

 
                                                                              (9) 
 , n x1 boyutlu içsel değişkenli bir vektördür.  bu değişkenlerin gecikmeli vektörünü 

göstermektedir. , n x1 boyutlu hata terimi vektörüdür ve birbiriyle ilişkisiz yapısal şokları 
göstermektedir. Eşitlik (9) A-1 ile çarpılarak, indirgenmiş form SVAR eşitlik (10) gibi yazılabilir.  
 
                                                                                          (10) 
İndirgenmiş SVAR modelinin hata terimlerinde ortaya çıkabilecek yapısal şokların 
belirlenmesi için içsel değişkenlere ait yapısal katsayılardan oluşan A ve B matrisine 
kısıtlamalar getirilmiştir. Cushman ve Zha (1997) yabancı ülke değişkeninin açık ekonomiyi 
temsil ettiğini eşanlı ilişkilerin daha iyi belirlenmesi, doğru tanımlanması ve değişkenlerin 
çeşitli şoklara karşı verdikleri tepkileri yakalama açısından önemli olduğunu vurgulamaktadır. 
Çalışmadaki modelde ABD’nin gelir düzeyi (usy), ABD’nin fiyat düzeyi (usp) ve ABD’nin faiz 
oranı (usi) olarak üç yabancı değişken ve 7x1 boyutunda Xt = [usy, usp, usi, y, d, i, DPB] 
vektör ile tanımlanmıştır. Tanımlanan vektör sırasıyla ABD’nin gelir düzeyi, ABD’nin fiyat 
düzeyi, ABD’nin faiz oranı, Türkiye’nin gelir düzeyi, Türkiye’deki iç kredi, Türkiye’nin faiz 
oranı ve döviz piyasası baskısı olarak tanımlanmaktadır. A matrisine 16 adet kısıt 
konulmuştur. 7 değişkenli SVAR modelinin kısıtları eşitlik (11) de gösterilmiştir.   
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               =                                (11) 

 

 
Küçük açık ekonomilerin yabancı ülkeler üzerinde etkileri oldukça küçüktür. Bu nedenle 
yabancı değişken bir dışsal değişken olarak yurt içi değişken biçiminde düşünülebilir. 
Modelde belirlenen kısıtlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 
 
usy değişkeni; usy değişkeni dışsal bir değişken olduğu ve diğer değişkenlerden eş zamanlı 
olarak etkilenmediği ancak usy değişkeninde meydana gelen bir şokun kendisini ve usp, usi 
ve DPB değişkenlerini eş zamanlı etkilediği varsayılmıştır (a21≠ a31 ≠ a71≠0).    
 
usp değişkeni:  usp değişkeni dışsal bir değişken olduğu ve usy değişkeninden etkilendiği 
diğer değişkenlerden etkilenmediği ve usp değişkeninde meydana gelen bir şokun kendisini 
ve usi ve DPB değişkenlerini eş zamanlı etkilediği varsayılmıştır (a32 ≠ a72≠0). 
 
usi değişkeni: usi değişkeni dışsal bir değişken olduğu ve usy ve usp değişkenlerinden 
etkilendiği, diğer değişkenlerden etkilenmediği ve usi değişkeninde meydana gelen bir şokun 
kendisini ve y, i ve DPB değişkenlerini eş zamanlı etkilediği varsayılmıştır (a43≠ a63 ≠ a73≠0). 
 
y değişkeni: y değişkeni dışsal bir değişken olduğu ve usi değişkeninden etkilendiği diğer 
değişkenlerden etkilenmediği ve y değişkeninde meydana gelen bir şokun kendisini ve d, i ve 
DPB değişkenlerini eş zamanlı etkilediği varsayılmıştır (a54≠ a64 ≠ a74≠0). 
 
d değişkeni: d değişkeni y ve dpb değişkeninden etkilendiği, diğer değişkenlerden 
etkilenmediği ve d değişkeninde meydana gelen bir şokun kendisini ve i ve dpb 
değişkenlerini eş zamanlı etkilediği varsayılmıştır (a65 ≠ a75≠0). 
 
i değişkeni: d değişkeni usi, y, d ve dpb değişkenlerinden etkilendiği diğer değişkenlerden 
etkilenmediği ve i değişkeninde meydana gelen bir şokun kendisini ve dpb değişkenini eş 
zamanlı etkilediği varsayılmıştır (a76≠0). 
 
dpb değişkeni: dpb değişkeni tüm değişkenlerden etkilendiği, dpb değişkeninde meydan 
gelen bir şokun kendisini ve d ile i değişkenlerini eş zamanlı etkilediği varsayılmıştır (a57 ≠ 
a67≠0). 
 
SVAR analizinde modelin uygun gecikme uzunluğu belirlenmektedir. Tahmin edilen modelin 
uygun gecikme uzunluğu Tablo 5’de görüldüğü üzere Schwarz Information Criterion (SC) ve 
Hannan-Quinn (HQ) kriterlerine göre 1 olarak belirlenmiştir.   

 
Tablo 5. SVAR Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
0  2994.743 NA   6.66e-20 -24.29059 -24.19085 -24.25043 
1  3199.344  395.8949  1.88e-20 -25.55564  -24.75768*  -25.23434* 
2  3273.466  139.2046  1.53e-20 -25.75989 -24.26371 -25.15745 

 
Bir (1) gecikmeli olan SVAR modelinin istikrarlı olup olmadığı AR karakteristik polinomunun 
ters kökleri birim çember analizinde değerlendirilmiş ve sonuçları Şekil 2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2’ye göre hiçbir AR kökünün birim çemberin dışında yer almaması kullanılan SVAR 
modelinin durağan olduğunu göstermektedir.  

 
Şekil 2. AR Karakteristik Polinomunun Ters Kökleri 
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SVAR modelinde aşırı belirlenme (over identifying) problemini test etmek için   = 
5,36 (p=0,37) olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç aşırı belirlenme probleminin olmadığını 
göstermektedir.     

 

3.3 Bulgular 
 

DPB ile para politikası arasındaki ilişki etki-tepki analizi ve varyans ayrıştırması 
yapılarak incelenmiştir.  Etki-tepki fonksiyonları bir değişkene verilen bir standart sapmalık 
şoka karşı içsel değişkenin hangi yönde tepki verdiğini yansıtmaktadır. Çalışmada, DPB’deki 
bir sapmalık şoka karşı yurt içi kredi (∆d) ve faiz oranı (i) değişkenlerinin verdiği tepki 
araştırılmıştır.  
 

Şekil 2. DPB Şokuna Yurtiçi Kredinin Verdiği Tepki 
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DPB’ye verilen bir sapmalık pozitif şoka yurt içi kredinin verdiği tepkisi artış 

yönündedir. Parasal otorite DPB’deki şoka strelizasyon müdahalesi ile karşılık vermektedir. 
DPB’deki şoka karşı yurt içi kredide artış meydana gelmesi, otoritenin yeterli likiditeyi 
korumak için rezervlerdeki değişiklikleri sterilize ettiğini göstermektedir (Bautista ve Gochoco 
Bautista, 2005). DPB’deki şoka 10. dönemden sonra tepkinin azaldığı görülmektedir.  Şekil 
3’de bir sapmalık DPB şokuna karşı yurt içi faiz oranının tepkisi gösterilmiştir. 

 

DPB verilen bir sapmalık pozitif şoka yurt iç faiz oranını verdiği tepki dalgalı bir seyir 
izlemektedir. İlk iki dönem azalma yönünde üçüncü dönem artma, dördüncü dönem azalma 
yönünde tepki vermiştir. Altıncı ve yedinci dönemlerde tepkisinin azaldığı ve sekizinci 
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dönemden sonra şokun etkisinin ortadan kalktığı gözlenmektedir. Yurt içi faiz oranı 8. 
dönemden sonra kendi ortalamasına dönerek uzun dönem denge değerine ulaşmaktadır.   

 
Şekil 3. DPB Şokuna Yurtiçi Faiz Oranın Verdiği Tepki 
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DPB ile para politikası ilişkisi Türkiye’nin ve ABD’nin para politikası çerçevesinde 
incelenmiştir. ABD’nin faiz oranında ve Türkiye’nin iç kredi ve faiz oranında meydana gelen 
şoklara karşı DPB’nin tepkisi ölçülmüştür. ABD’nin faiz oranına verilen bir sapmalık pozitif 
şoka karşı DPB’nin verdiği tepki Şekil 4’de gösterilmiştir. 

 
  Şekil 4. ABD’nin Faiz Oranındaki Şoka Karşı DPB’nin Verdiği Tepki 
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ABD’nin faiz oranında verilen bir sapmalık pozitif şoka DPB’nin verdiği tepki ikinci 

döneme kadar düşme yönünde, ikinci dönemden sonra artış yönünde gerçekleşmektedir.  
On birinci dönemden sonra şokun etkisi ortadan kalkmaktadır. ABD’deki faiz oranındaki 
artışa rağmen ABD’deki finansal varlıklara yatırım yapılmadığı çünkü ulusal faiz oranının 
ABD’nin faiz oranından nispi olarak daha yüksek olduğunu, bu nedenle ulusal finansal 
yatırımcıların daha rekabetçi olduğunu hatta yabancı yatırımcıların Türkiye’deki finansal 
varlıklara yatırım yaptıklarını işaret etmektedir. Bu durum TL’ye olan talebi arttırarak TL’nin 
değer kazanmasına ve DPB’nin düşmesine neden olmaktadır.  

 
Türkiye’nin yurt içi krediye verilen bir sapmalık pozitif şoka karşı DPB’nin verdiği tepki Şekil 
5’de gösterilmiştir.  
 

Yurtiçi krediye verilen bir sapmalık pozitif şoka DPB’nin verdiği tepki artış yönünde 
gerçekleşmektedir. DPB’nin olumlu yönde etkilenmesi Türkiye’deki iç kredideki artışın para 
arzını artırırken yabancı paraya olan talebin artmasına (dış açık ve döviz kurundaki 
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beklentilerin artış yönünde olması) TL’nin değer kaybetmesine neden olduğu ve DPB’nin 
artış yönünde tepki gösterdiği şeklinde yorumlanabilir.  
 

Şekil 5. Türkiye’deki İç Kredi Şokuna Karşı DPB’nin Verdiği Tepki 

-.02

.00

.02

.04

.06

.08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
Türkiye’nin yurt içi faiz oranına verilen bir sapmalık pozitif şoka karşı DPB’nin verdiği 

tepki Şekil 6’de gösterilmiştir. 
 

Şekil 6. Türkiye’deki Faiz Oranı Şoka Karşı DPB’nin Verdiği Tepki 
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Yurtiçi faiz oranına verilen bir sapmalık pozitif şoka DPB’nin verdiği tepki üç dönem 
azalış yönünde etkilemektedir. Üçüncü dönemde DPB artarak cevap vermektedir. Faiz 
oranındaki artış yabancıları ve ulusal finansal yatırımcıları cezbederken TL ‘nin değer 
kazandığı DPB’nin azaldığı, üçüncü dönem sonunda şokun etkisinin azalarak piyasaların 
normale döndüğü görülmektedir.   

 
Modelin artıklarının analizinde kullanılan bir diğer yöntem bir değişkenin hata 

teriminde meydana gelen şokun diğer değişkenler tarafından açıklanma oranını gösteren 
varyans ayrıştırması yöntemidir. Tablo 5’de DPB ve Türkiye’nin faiz oranı ve yurt içi kredi 
değişkenlerine ait varyans ayrıştırması bulguları rapor edilmiştir. Varyans ayrıştırması analizi 
sonuçları para politikasındaki şokların birçoğunun yurt içi kredi ve faiz oranları tarafından 
belirlendiğini göstermektedir. Para politikasındaki dalgalanmaların DPB’deki dalgalanmalarla 
kuvvetli bir ilişkisinin olmadığı söylenebilir. 

 
Yurtiçi kredinin varyans ayrıştırması bulgularına göre birinci dönem yurt içi kredinin 

öngörü hatasında meydana gelen değişimin kendi iç dinamikleri tarafından açıklanma 
oranının yüzde 99.34 düzeyinde olduğu ve ilerleyen dönemlerde yurt içi kredi şokunun kendi 
iç dinamikleri tarafından açıklanma oranı düşerken DPB tarafından açıklanma oranının 
yükseldiği görülmektedir. Yurt içi kredi şokunun kendi iç dinamikleri tarafından açıklanma 
oranının on ikinci döneminde yaklaşık olarak yüzde 79 düzeyine düştüğü buna karşı yurt içi 
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kredi şokunun DPB değişkeni tarafından açıklanma oranı yüzde 18,53 düzeyine yükseldiği 
bulgusuna ulaşılmaktadır. Yurt içi kredinin dalgalanmasında DPB’nin rol oynadığı 
söylenebilir.  

Tablo 5. DPB Modelin Varyans Ayrıştırması 
Yurt içi kredinin (d) Varyans Ayrıştırması  
Dönem S.E. lnusy lnusp lnusi lny dd lni DPB 

1  0.143936  0.443070  0.105351  0.032453  0.078010 99.34112  0.000000  0.000000 

6  0.163583  0.485409  0.813420  0.165845  0.220471 78.96818  0.854658 18.49202 

12  0.163637  0.490113  0.819614  0.166447  0.220584 78.91787  0.854282 18.53110 

Yurt içi faiz oranının (i) Varyans Ayrıştırması  

1  0.221830  0.059411  0.359969  0.022510  0.207455  0.213027 99.13763  0.000000 

6  0.252240  0.096654  0.493324  0.019732  0.236213 1.134933 97.79886  0.220280 

12  0.252260  0.096691  0.493450  0.019740  0.236332 1.135391 97.79704  0.221353 

Döviz piyasası Baskısının (DPB)  Varyans Ayrıştırması 

1  0.036058  0.004358  0.628624  0.572685  0.003370 11.39382  0.029651 87.36749 

6  0.040873  0.213228  0.780499  0.555599  0.189272 10.95107  0.085734 87.22459 

12  0.040877  0.215179  0.781556  0.555774  0.189331 10.94958  0.085758 87.22282 

Yurtiçi faiz oranının varyans ayrıştırması bulgularına göre yurt içi kredinin öngörü 
hatasında meydana gelen değişimin birinci dönem kendi iç dinamikleri tarafından açıklanma 
oranının yüzde 99.13 düzeyinde olduğu görülmektedir. Sonraki dönemler yurt içi faiz oranı 
şokunun kendi iç dinamikleri tarafından açıklanma oranı düşerken yurt içi kredinin kendi iç 
dinamikleri tarafından açıklanma oranının arttığı görülmektedir. Yurt içi faiz oranı şokunun 
kendi iç dinamikleri tarafından açıklanma oranının on ikinci dönem yaklaşık olarak yüzde 
97,79 düzeyine düştüğü buna karşı yurt içi kredi değişkeni tarafından açıklanma oranı yüzde 
1,13 düzeyine yükseldiği bulgusuna ulaşılmaktadır.  

  
DPB’nin varyans ayrıştırması bulgularına göre birinci dönemde DPB’nin öngörü 

hatasında meydana gelen değişimin kendi iç dinamikleri tarafından açıklanma oranının 
yüzde 87,36 düzeyindeyken yurt içi kredi değişkeni tarafından yüzde 11,39 oranında 
açıklandığı görülmektedir.  İlerleyen dönemler DPB şokunun kendi iç dinamikleri tarafından 
açıklanma oranı düşerken yurt içi kredi tarafından açıklanma oranına düştüğü görülmektedir. 
DPB şokunun kendi iç dinamikleri tarafından açıklanma oranının on ikinci dönem yaklaşık 
olarak yüzde 87,22 düzeyine düştüğü buna karşı yurt içi kredi değişkeni tarafından 
açıklanma oranı yüzde 10,94 düzeyine düştüğü bulgusuna ulaşılmaktadır. DPB'nin varyans 
ayrıştırmasında yurtiçi kredi, yüzde 10,94’lük bir oranı ile DPB’deki dalgalanmaları açıklarken 
önemli bir rol oynamaktadır. Bu, para politikasının DPB şoklarını azaltmada etkili olduğunu 
göstermektedir. Bu durumda, yurt içi kredinin DPB’yi azaltmadaki rolünün faiz oranından 
daha yüksek olduğu söylenmektedir.  
 

Sonuç 
 
Ülkelerin yaşadıkları krizlerin ortak özelliklerinden biri döviz piyasasında yaşanan 

dalgalanmalardır. Döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalar genelde ulusal paranın değer 
kaybetmesiyle sonuçlanmaktadır. Çoğu para otoritelerinin döviz piyasası üzerindeki baskıyı 
azaltmak için döviz piyasasına yaptıkları müdahaleler önemli politika hedeflerden biri olarak 
kabul edilmektedir. Bununla birlikte yanlış politik tepkiler krizi daha derin finansal ve 
ekonomik krize dönüştürebilmektedir. DPB, döviz piyasasının durumunu izlemek ve para 
politikalarının etkinliğini araştırmak için yaygın olarak kullanılan bir ölçüdür. Çalışmada 
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Türkiye’nin DPB ile para politikası arasındaki ilişkisi incelenmiştir. Türkiye’nin 1997:M01-
2018:M03 dönemi için aylık verileri kullanılarak öncelikle 2AEKK yöntemiyle DPB tahmin 
edilmiştir. Sonrasında DPB ile yurtiçi faiz oranı, yurtiçi kredi ve yurt dışı faiz oranı arasındaki 
ilişkiler SVAR yöntemiyle incelenerek söz konusu değişkenlerdeki şokların etki-tepkileri ve 
varyans ayrıştırması yapılmış, şokların açıklanma düzeyleri belirlenmiştir. Analizden elde 
edilen sonuçlardan biri genişletici para politikasının kısa dönemde döviz piyasası baskısını 
azalttığı yönündedir. Diğer bir sonuç ise rezervlerde meydana gelen değişim karşısında para 
otoritesi ekonomideki likidite düzeyini korumak için iç krediyi genişletecek şekilde müdahale 
ettiği yönünde ortaya çıkmıştır. Diğer bir ifade ile para otoriteleri DPB’yi sterilizasyon 
müdahalesi ile karşılık verdiği şeklinde yorumlanabilir. Bu bağlamda Türkiye’de çalışmanın 
yapıldığı dönemde döviz piyasasında meydana gelen baskıyı azaltmada faiz oranını değil 
yurt içi kredilerinin kullandığı söylenebilir. DPB’deki baskıları azaltmada para otoritesinin 
etkin bir para politikası kullanmasının ve bu yönde politikaların geliştirilmesinin yararlı 
olabileceği söylenebilir.   
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Avrupa Birliği Geçiş Ekonomilerinde Bankacılık 
Sektörü Karlılığının Belirleyicileri: Bir Panel 

Regresyon Analizi

Doç. Dr. Yılmaz Bayar
                                              Sevgi Özsezer

Öz
  

Finansal gelişme günümüzde ekonomik büyümenin önemli bileşenlerinden birisi haline 
gelmiştir. Özellikle yükselen piyasa ekonomileri ve gelişmekte olan ülkelerde bankacılık sektörü, finans 
sektörünün lokomotifi durumundadır. Bu nedenle bankacılık sektörünün etkin ve sağlıklı bir şekilde 
çalışması, tüm ekonomik birimler için çok önemlidir. Bu çalışmada panel regresyon analizi kullanılarak 
1998-2015 döneminde içsel ve dışsal etkenlerin Avrupa Birliği geçiş ekonomilerinde bankacılık sektörü 
karlılığı üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda ekonomik büyümenin bankacılık sektörü 
karlılığını pozitif, banka büyüklüğü, takipteki krediler ile ekonomik durgunlukların bankacılık sektörü 
karlılığını negatif etkilediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bankacılık Sektörü, Bankalara Özgü Etkenler, Makroekonomik Değişkenler, 
Panel Veri Analizi. 
JEL Sınıflandırması: C33, G21, G32, L25.

Determinants of Banking Sector Profitability in Transition Economies of European Union: A 
Panel Regression Analysis 

Abstract 

Financial development has become one of the important components of economic growth at the 
present day. Banking sector is locomotive of the financial sector especially in emerging markets and 
developing countries. Therefore, efficiently and healthfully functioning of the banking sector is crucial 
for the whole economy. This study investigates the impact of internal and external factors on banking 
sector profitability in transition economies of European Union during 1998-2015 period. We revealed 
that economic growth affected banking sector profitability positively, while banking sector size, non-
performing loans, and economic recessions affected the banking sector profitability negatively. 

Keywords: Banking Sector, Bank Specific Factors, Macroeconomic Variables, Panel Data Analysis. 
JEL Classification: C33, G21, G32, L25.

1. Giriş

Küreselleşme ile birlikte hız kazanan finansal küreselleşme ve finansal serbestleşme 
sonucu birçok ülkenin finansal piyasaları gelişmiş ve küresel ölçekte finansal piyasalarda 
bütünleşme süreci ortaya çıkmıştır.  Bunun sonucunda finans kurumları ile finansal ürünler 
bireylerin hayatlarının bir parçası haline gelmiştir. Bölgelere göre farklılık göstermesine 
karşın finansal erişim verilerinde de önemli artışlar olmuştur. Nitekim 15 yaş üstü bireylerden 
bir finans kurumunda hesabı olanların oranı 2011 ile 2017 yılları arasında Doğu Asya ve 
Pasifik’te yüzde 60’dan yüzde 74’e, Avrupa ve Orta Asya’da yüzde 69’dan yüzde 81’e, Latin 

Bu çalışma Sevgi Özsezer’in Doç.Dr. Yılmaz Bayar’ın danışmanlığı altında yürütülen “Orta ve Doğu 
Avrupa Birliği Ülkeleri Geçiş Ekonomilerinde Bankacılık Sektörü Karlılığının Belirleyicileri: Bir Panel 
Regresyon Analizi” isimli yüksek lisans tezinden türetilmiştir.
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Amerika ve Karayipler’de yüzde 39’dan yüzde 55’e, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da yüzde 
38’den yüzde 48’e, Güney Asya’da yüzde 32’den yüzde 70’e ve Sahra Altı Afrika’da yüzde 
23’den yüzde 43’e yükselmiştir (Demirgüç-Kunt vd., 2018). Bununla birlikte ilgili literatür 
incelendiğinde, finansal sektördeki gelişmelerin, ekonomik büyüme ve kalkınma,  ulusal 
tasarruflar ve yoksulluğun azaltılması gibi mikro ve makroekonomik etkilere de sahip olduğu 
görülmektedir (Quartey, 2008; Bayar, 2017a ve b; Naceur vd., 2017; Sanogo ve Moussa, 
2017; Nyasha ve Odhiambo, 2018). 

 
Finansal sektörün kompozisyonu ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Amerika 

Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık gibi gelişmiş ülkelerde finansal varlıkların büyük bir 
bölümü sermaye piyasalarında tutulurken, yükselen veya gelişmekte olan ülkelerde finansal 
varlıkların büyük bir bölümü bankacılık sektörü tarafından elde tutulmaktadır (Mishkin ve 
Eakins, 2015). Birçok ülkede bankacılık sektörü, finansal sektörün en önemli bileşeni 
durumundadır. Bankacılık sektörü, tasarrufların hareketliliği, risk çeşitlendirmesi, mübadeleyi 
kolaylaştırma, kaynakların tahsisi, yöneticilerin izlenmesi, kontrol ve kurumsal yönetim 
kanallarından mikroekonomik ve makroekonomik etkilere yol açmaktadır. (Naumovska vd., 
2015). Bu nedenlerden dolayı bankacılık sektörü bir ekonominin cansuyu olarak 
değerlendirilebilir ve bankacılık sektörünün etkin ve sağlıklı bir şekilde çalışması tüm 
ekonomik birimler açısından önem taşımaktadır.  

 
Bankacılık sektörünün etkin bir şekilde çalışmasının bir göstergesi de bankaların 

karlılığıdır. Bankaların karlılığı, bankalara ve bankacılık sektörüne özgü değişkenler ve 
makroekonomik ortamdan etkilenmektedir. Bankanın kontrolündeki etkenler (banka 
sermayesi, kredi riski, banka büyüklüğü gibi) genellikle içsel faktörler, bankanın kontrolü 
dışındaki etkenler (ekonomik büyüme, enflasyon ve finansal gelişme gibi) ise dışsal faktörler 
olarak adlandırılmaktadır (Gunter vd, 2013). Banka karlılığı üzerine yapılan bazı çalışmalar 
Gibrat (1931)’ın Orantılı Etki Yasasından esinlenerek banka büyüklüğü ile karlılığı arasındaki 
etkileşime odaklanmış, banka büyüklüğü ile banka karlılığının birbiriyle ilişkili olduğunu 
belirlemişlerdir (Bkz. Goddard vd., 2004; Shehzad vd., 2012). Bu çalışmada panel regresyon 
analizi kullanılarak 1998-2015 döneminde ilgili literatür dikkate alınarak seçilmiş içsel ve 
dışsal etkenlerin Ortadoğu ve Doğu Avrupa Birliği geçiş ekonomilerinde bankacılık sektörü 
karlılığı üzerindeki etkisi analiz edilecektir.   

 
 Orta ve Doğu Avrupa Birliği (AB) geçiş ekonomileri, Komünist Blok’un çökmesi ile 
birlikte 1980’li yılların sonu ve 1990’lı yılların başlarında merkezi planlı ekonomilerden, piyasa 
ekonomisine geçmişlerdir. Söz konusu ülkeler piyasa ekonomisine geçiş ve AB ile 
bütünleşme sürecinde sosyal, kurumsal ve ekonomik bir dönüşüm yaşamışlardır. Çek 
Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Slovakya ve Slovenya 2004 
yılında, Romanya ve Bulgaristan 2007 yılında, Hırvatistan ise 2012 yılında AB üyesi 
olmuşlardır. AB ile üyelik sürecinin önemli kriterlerinden birisi de işleyen bir piyasa 
ekonomisidir. Dolayısıyla bu ülkeler piyasa ekonomisine geçişte önemli kurumsal reformlar 
yapmışlardır.  
 
 Bu ülkelerde bankacılık sektörüne yönelik bankacılık krizlerinin de etkisiyle iki başlıca 
reform dalgası yapılmıştır. Birinci bankacılık reformu piyasaya yönelik bir ekonomi 
oluşturulmasına katkı sağlarken, ikinci bankacılık reformu dalgası sözleşme ve mülkiyet 
haklarının güçlendirilmesine katkı sağlamıştır. Birinci bankacılık reformu ile merkezi kredi ve 
nakit planları kaldırılmış, fiyatların serbestleştirilmesi ve iki kademeli bir bankacılık sistemi 
oluşturulmuştur. Bankacılık krizlerinin de etkisiyle ikinci bankacılık reformunda düzenleyici ve 
denetleyici yapı sıkılaştırılmıştır (Barisitz, 2008). AB geçiş ekonomileri bankacılık sektörü 
piyasa ekonomisine geçiş, kurumsal ve yapısal reformlar ile AB ile bütünleşme süreci 
sonucunda 2008 küresel finansal krize kadar olan dönemde önemli miktarda uluslararası fon 
çekmiş, bu da bankacılık sektörünün gelişimine katkı sağlamıştır. Bununla birlikte AB’nin en 
büyük üç bankası, Deutsche Bank, HSBC ve BNP Paribas, AB geçiş ekonomileri bankacılık 
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sektörü ile yaklaşık aynı büyüklükte bilançoya sahiptir. Ayrıca sektörün varlıklarının yaklaşık 
yüzde 70-90 arasındaki kısmı AB merkez ülke bankalarının elinde bulunmaktadır (Deuber ve 
Shpilevoy, 2013). AB’nin borç krizinden çıkmak üzere izlemiş genişletici para politikası ile 
daraltıcı maliye politikaları, hala Yunanistan ve İtalya gibi bazı ülkelerin ciddi borç stokları ile 
Birleşik Krallık’ın AB’den çıkış süreci Birlik’in geçiş ekonomileri ve bankacılık sektörlerinin 
gelişimi için de belirleyici olacağı değerlendirilmektedir. 
 
 AB geçiş ekonomileri ile AB-12 ülkelerinin 1998-2015 döneminde bankacılık 
sektörünün karlılıkları Tablo 1’de sunulmuştur. Tablo 1’den de görüldüğü üzere 1998-2015 
döneminde AB geçiş ekonomilerinde bankacılık sektörü ortalama aktif karlılığı, AB-12 ülkeleri 
bankacılık sektörü ortalama aktif karlılığının 3,77 katı, ortalama özkaynak karlılığı ise 1,57 
katı fazladır. Ayrıca AB-12 ülkeleri bankacılık sektörünün hem küresel finansal kriz hem de 
Avro bölgesi borç krizinden daha fazla etkilendiği görülmektedir. AB geçiş ekonomileri 
bankacılık sektörünün hem karlılığındaki göreceli fazlalık hem de krizlerden daha az 
etkilenmesinin, söz konusu ülkelerde bankacılık sektörünün henüz ölçek ve gelişme 
düzeylerinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir.  
 
Tablo 1. AB Geçiş Ekonomileri ile AB-12 Ülkeleri Bankacılık Sektörü Karlılığı  
               (1998-2015) 
Yıl AB Geçiş Ekonomileri AB-12 Ülkeleri 

ROA ROE ROA ROE 
1998 -0,5682 -0,7964 0,52 10,64 
1999 1,4773 13,2218 0,54 9,54 
2000 1,5382 13,6136 0,54 9,80 
2001 1,2873 11,2655 0,30 8,98 
2002 1,4936 13,9555 0,18 5,60 
2003 1,2173 10,3409 0,48 7,52 
2004 1,7355 17,3064 1,03 16,54 
2005 1,5155 16,3182 0,83 16,23 
2006 1,7582 20,2445 0,81 16,95 
2007 1,7164 19,6536 0,79 15,49 
2008 1,1764 12,8482 -0,12 -3,88 
2009 -0,6736 -8,4427 -0,17 -5,53 
2010 0,3327 2,8954 -0,18 -4,62 
2011 0,7900 6,5655 -0,85 -5,85 
2012 0,3727 3,0382 -0,39 -6,91 
2013 0,6827 -4,1782 -0,03 1,84 
2014 -0,2473 2,1327 -0,02 3,60 
2015 0,6873 6,1373 0,07 2,93 
Dönem 
Ortalaması 

0,9051 8,6734 0,24 5,49 

Kaynak: Dünya Bankası, 2018a. 
 
 Bankacılık sektörü, tasarrufların artması ve tasarruf sahipleri ile yatırımcılar arasında 
fon transferine katkı sağlayarak ekonomik büyümeyi olumlu etkilemektedir. Bu nedenle 
bankacılık sektörünün finansal olarak sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürmeleri mikro ve 
makroekonomik birimler açısından çok önemlidir. Nitekim son yıllarda bankacılık sektöründe 
yaşanan iflaslar birçok ülkenin ekonomisini olumsuz etkilemiş ve bu ülkelerin reel 
sektörlerinde de kriz yaşamalarına yol açmıştır. Bu çalışmada bankaların performansları 
üzerinde etkili olan içsel, sektörel ve makroekonomik etkenler belirlenerek, ilgili literatüre 
katkı sağlanması hedeflenmektedir. İlgili literatürde yapılan çalışmalar genellikle ülke bazında 
banka karlılığı belirleyicileri üzerine yoğunlaşırken, bu çalışmada bankacılık sektör karlılığının 
belirleyicileri araştırılmıştır. Bununla birlikte, ilgili literatürde geçiş ekonomilerinde banka 
karlılığının belirleyicileri üzerine kısıtlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Söz konusu 
hususlardan dolayı çalışmanın ilgili literatüre katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bu 
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kapsamda gelecek bölümde banka karlılığının belirleyicilerine ilişkin deneysel literatür 
gözden geçirilecek, daha sonra veri, ekonometrik model ve yöntem tanıtılacaktır. Dördüncü 
bölümde deneysel analiz ve bulgular tartışılacak, çalışma sonuç bölümü ile tamamlanacaktır. 
 
 2. Banka Karlılığının Belirleyicilerine İlişkin Literatür Taraması  
 
 Deneysel literatürde banka karlılığının belirleyicilerini araştıran çalışmalarda genellikle 
banka ve sektöre özgü özellikler (içsel değişkenler) ile makroekonomik değişkenler (dışsal 
değişkenler) başlıca belirleyiciler olarak kullanılmıştır. İlgili deneysel literatür sonucunda farklı 
bulgulara ulaşılmıştır. Bununla birlikte Tablo 2’den de görüldüğü üzere çoğu çalışmada 
banka sermayesi, faiz dışı gelirler, faaliyet çeşitlendirmesi ile ekonomik büyümenin banka 
karlılığını pozitif etkilediği, kredi riski, maliyet/gelir oranının da banka karlılığını negatif 
etkilemektedir. Ayrıca banka büyüklüğü, likidite durumu, kredi büyüme oranı, bankacılık 
sektörü yoğunlaşma oranı, enflasyon, vergiler ve faiz oranlarının da banka karlılığının önemli 
belirleyicileri arasında yer aldığı, ancak söz konusu etkenlerin banka karlılığı üzerindeki net 
etkisinin ülkeler arasında değişkenlik gösterdiği görülmektedir. 
 
Tablo 2. Banka Karlılığının Belirleyicileri 
Banka karlılığının 
belirleyicileri 

Banka karlılığı üzerindeki etkisi 
Pozitif Negatif 

Banka sermayesi, 
sermaye yeterlilik oranı 

Pasiouras ve Kosmidou (2007), 
Athanasoglou vd. (2008), Alp vd. 
(2010), Ana vd. (2011), Staikouras 
ve Wood (2004), Samırkaş vd. 
(2014), Güneş (2015), Petria vd. 
(2015), Rahman vd. (2015) 

Ali vd. (2011), Saona (2011), 
Qin ve Pastory (2012)  

Banka büyüklüğü Flamini vd. (2009), Alp vd. (2010), 
Roman ve Tomuleasa (2013), Petria 
vd. (2015), Topak ve Talu (2017) 

Pasiouras ve Kosmidou (2007), 
Roman ve Tomuleasa (2013) 

Likidite durumu Ana vd. (2011) Alp vd. (2010), Roman ve 
Dănuleţiu (2013) 

Faiz dışı gelirler (ücret ve 
komisyonlardan elde 
edilen gelir) 

Ana vd. (2011), Samırkaş vd. 
(2014), Topak ve Talu (2017) 

 

Faiz gelirleri  Dietrich ve Wanzenried (2011), 
Căpraru ve Ihnatov (2015) 

Maliyet/gelir oranı, işletme 
giderleri 

 Pasiouras ve Kosmidou (2007), 
Athanasoglou vd. (2008), Alp 
vd. (2010), Dietrich ve 
Wanzenried (2011), Topak ve 
Talu (2017) 

Kredi büyüme oranı, 
kredi/mevduat oranı, 
kredi/toplam varlıklar 
oranı 

Rahman vd. (2015), Menicucci ve 
Paolucci (2016), Kutlay (2017), 
Kohlscheen vd. (2018) 

Ana vd. (2011), Staikouras ve 
Wood (2004), Reis vd. (2016) 

Kredi riski, takipteki 
krediler, kredi kayıp 
karşılıkları 

Flamini vd. (2009) Athanasoglou vd. (2008), Ana 
vd. (2011), Dietrich ve 
Wanzenried (2011), Staikouras 
ve Wood (2004), Roman ve 
Dănuleţiu (2013), Petria vd. 
(2015), Căpraru ve Ihnatov 
(2015), Menicucci ve Paolucci 
(2016), Topak ve Talu (2017) 

Faaliyet çeşitlendirmesi Flamini vd. (2009), Petria vd. (2015)  
Bankacılık sektörü 
yoğunlaşma oranı 

Short (1979), Bourke (1989), 
Molyneux ve Thornton (1992), Ana 
vd. (2011), Roman ve Tomuleasa 

Staikouras ve Wood (2004), 
Roman ve Dănuleţiu (2013), 
Roman ve Tomuleasa (2013),  
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Banka karlılığının 
belirleyicileri 

Banka karlılığı üzerindeki etkisi 
Pozitif Negatif 

(2013) Căpraru ve Ihnatov (2015) 
Ekonomik büyüme Athanasoglou vd. (2008), Flamini vd. 

(2009), Roman ve Dănuleţiu (2013), 
Roman ve Tomuleasa (2013), 
Güneş (2015) 

Roman ve Tomuleasa (2013) 

Enflasyon Athanasoglou vd. (2008), Roman ve 
Tomuleasa (2013), Güneş (2015) 

Roman ve Tomuleasa (2013), 
Rahman vd. (2015) 

Vergiler  Dietrich ve Wanzenried (2011) 
Faiz oranları Staikouras ve Wood (2004)  

 
 Tablo 2’de sunulan banka karlılığının belirleyicilerine konu çalışmaların örneklemi, 
çalışma dönemi ve analiz yöntemini içeren bilgiler Tablo 3’de sunulmuştur. Literatür özetinde 
görüldüğü üzere bir kısım çalışmalar sadece bir ülkeyi, bir kısım çalışmalar da aynı 
gelişmişlik düzeyine sahip ülkeler veya AB bankaları örnekleminde bankacılık karlılığının 
belirleyicilerini araştırmışlardır. Bununla birlikte çok ülkeli çalışmalarda (örneğin Molyneux ve 
Thornton (1992), Staikouras ve Wood (2004), Flamini vd. (2009)) farklı ülkelerdeki banka 
verileri kullanılarak banka düzeyinde karlılığın belirleyicileri araştırılmıştır. Çalışmamızda 
sektörel veriler kullanılarak bankacılık sektörü karlılığının belirleyicileri araştırılarak ilgili 
literatüre farklı bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılmıştır. 
 
Tablo 3. Banka Karlılığına İlişkin Detaylı Literatür Özeti 
Çalışma Ülke/Ülke Grubu 

(Dönem) 
Yöntem Başlıca Bulgular 

Short (1979) Avusturya, Batı 
Almanya, Belçika, 
Danimarka, ’Fransa, 
Hollanda, İngiltere ve 
Galler, İsveç, İtalya, 
Japonya, Kanada, 
İsviçre (1971-1975 
arası değişen 
dönemlerde) 

Panel 
regresyon 

Bankacılık sektörü yoğunlaşma 
oranının, banka karlılığını pozitif 
etkilediğini belirlemiştir. 

Bourke (1989) 12 ülke (Avrupa, Kuzey 
Amerika ve Avustralya) 

Panel 
regresyon 

Bankacılık sektörü yoğunlaşmasının 
banka karlılığını pozitif etkilediğini 
belirlemiştir. 

Molyneux ve 
Thornton (1992) 

18 Avrupa ülkesi 
(1986-1989) 

Panel 
regresyon 

Nominal faiz oranları, bankacılık 
sektörü yoğunlaşma oranı ve kamu 
sahipliğinin banka karlılığını pozitif 
etkilediğini belirlemişlerdir. 

Kaya (2002) Türkiye (1997-2000) Panel 
regresyon 

Banka sermayesi, banka likiditesi, reel 
faiz oranı, enflasyon ve kamunun mali 
dengelerinde bozulmanın banka 
karlılığını pozitif, takipteki krediler, 
banka mevduatlarının ise banka 
karlılığını negatif etkilediğini 
belirlemiştir.  

Staikouras ve 
Wood (2004) 

AB-12+İsveç (1994-
1998) 

Panel 
regresyon 

Banka sermayesi ile faiz oranlarının 
banka karlılığının pozitif etkilediğini, 
kredi/toplam varlıklar oranı, takipteki 
krediler ile bankacılık sektörü 
yoğunlaşma oranının ise banka 
karlılığını negatif etkilediğini 
belirlemişlerdir. 

Pasiouras ve 
Kosmidou (2007) 

15 AB ülkesi (1995-
2001) 

Panel 
rehresyon 

Banka sermayesinin banka karlılığını 
pozitif, maliyetlerin gelire oranı ve 
banka büyüklüğünün banka karlılığını 
negatif etkilediğini, ekonomik büyüme 
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Çalışma Ülke/Ülke Grubu 
(Dönem) 

Yöntem Başlıca Bulgular 

ile enflasyonun banka karlılığı 
üzerindeki etkisinin yerli ve yabancı 
banka durumuna göre farklılık 
gösterdiğini belirlemişlerdir. 
 

Athanasoglou vd. 
(2008) 

Yunanistan (1985-
2001) 

Dinamik 
panel 
regresyon 

Banka sermayesi, üretkenlik 
büyümesi ve ekonomik büyüme ve 
beklenen enflasyon oranının banka 
karlılığını pozitif etkilediği, kredi riski 
ve işletme giderlerinin ise banka 
karlılığını negatif etkilediğini 
belirlemişlerdir. 

Atasoy (2007) Türkiye (1990-2005) Panel 
regresyon 

Çalışma sonucunda özaynak ve net 
faiz gelirinin aktif karlılığını pozitif 
etkilediğini belirlemiştir. Ayrıca 
çalışmada duran aktif değişkeni ile 
aktif karlılığı ve net faiz geliri arasında 
istatiksel olarak negatif ilişkiler 
bulunmuştur. Takipteki alacaklar için 
ayrılan özel karşılık giderleri ile net 
faiz gelirleri arasında pozitif, aktif 
karlılığı ile de negatif bir ilişki 
saptanmıştır. 

Yıldırım (2008) Türkiye (2002-2007) Panel 
regresyon 
analizi 

Enflasyonda meydana gelen 
azalmanın, bütçe açıklarındaki 
düşüşün ve ekonomik büyümenin 
bankacılık sektöründeki karlılığa 
olumlu yönde bir etki sağladığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 
özkaynakların toplam varlıklara 
oranının karlılık üzerinde pozitif, 
bilanço dışı işlemlerin toplam 
varlıklara oranının karlılık üzerinde ise 
negatif bir etkide bulunduğu 
belirlenmiştir. 

Flamini vd. 
(2009) 

41 Sahra altı Afrika 
ülkesi (1998-2006) 

Panel 
regresyon  

Kredi riski, banka büyüklüğü, faaliyet 
çeşitlendirmesi, özel mülkiyet ve 
ekonomik büyümenin banka karlılığını 
pozitif etkilediği, enflasyonun ise 
banka karlılığını negatif etkilediği 
bulgularına ulaşmışlardır. 

Alp vd. (2010) Türkiye (2002-2009) Panel 
regresyon  

Banka sermayesi ile banka 
büyüklüğünün banka karlılığını pozitif, 
likidite durumu ile faaliyet giderlerinin 
ise banka karlılığını olumsuz 
etkilediğini belirlemişlerdir. 

Dietrich ve 
Wanzenried 
(2011) 

İsviçre (1999-2009) Dinamik 
panel 
regresyon 

Banka sermayesi ile takipteki 
kredilerin kriz öncesi dönemde banka 
karlılığı üzerinde anlamlı etkiye sahip 
olmadığı, ancak kriz sonrası dönemde 
banka karlılığı üzerinde negatif etkiye 
sahip olduğunu belirlemişlerdir. Buna 
karşın daha büyük ve daha küçük 
bankaların orta ölçekli bankalara göre 
kriz öncesi dönemde daha karlı 
oldukları, ancak kriz sonrası dönemde 
banka büyüklüğünün banka karlılığını 
negatif etkilediğini belirlemişlerdir. 
Ayrıca maliyet/gelir oranı, mevduat 
büyüme oranı, faiz gelirlerinin toplam 
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Çalışma Ülke/Ülke Grubu 
(Dönem) 

Yöntem Başlıca Bulgular 

gelirlere oranı ile vergilerin tüm 
dönemlerde banka karlılığını negatif 
etkilediğini tespit etmişlerdir. 

Samırkaş vd. 
(2014) 

Türkiye (2003-2012) Panel 
regresyon 

Banka sermayesi ile faiz dışı gelirlerin 
banka karlılığını pozitif etkilediği, 
mevduat faiz oranlarının ise banka 
karlılığını negatif etkilediğini 
belirlemişlerdir. 

Rahman vd. 
(2015) 

Bangladeş (2006-
2013) 

Panel 
regresyon 

Banka sermayesi, kredi yoğunluğunun 
banka karlılığını pozitif, maliyet 
etkinliği ve bilanço dışı faaliyetler ile 
enflasyonun banka karlılığını negatif 
etkilediğini belirlemişlerdir. 

Căpraru ve 
Ihnatov (2015) 

AB-15 (2001-2011) Panel 
regresyon 

Maliyetlerin gelire oranı, kredi riski ve 
piyasa yoğunlaşma oranının banka 
karlılığını negatif etkilediğini 
belirlemişlerdir. 

Menicucci ve 
Paolucci (2016) 

En büyük 35 Avrupa 
bankası (2009-2013) 

Panel 
regresyon 

Banka büyüklüğü ile banka sermaye 
oranının, banka karlılığının anlamlı 
belirleyicileri olduğunu, mevduat ve 
kredi oranlarının banka karlılığının 
pozitif, kredi kayıp karşılıklarının ise 
banka karlılığını negaf etkilediğini 
belirlemişlerdir. 

Tunay ve 
Mukhtarov (2016) 

Azerbaycan (2009-
2013) 

Panel 
regresyon 

Genel giderlerin toplam aktiflere oranı, 
özkaynakların toplam aktiflere oranı, 
kredilerin toplam aktiflere oranı, net 
faiz gelirlerinin toplam aktiflere oranı, 
banka büyüklüğünün banka karlılığı 
üzerinde anlamlı etkiye sahip 
olduğunu belirlemişlerdir. 

Medeiros-Garcia 
ve Guerreiro 
(2016) 

Portekiz (2002-201) Panel 
regresyon 

Banka ve sektöre özgü etkenler ile 
makroekonomik değişkenlerin banka 
karlılığı üzerinde etkili olduğunu 
belirlemişlerdir. 

Reis vd. (2016) Türkiye (2009-2013) Panel 
regresyon 

Kaldıraç oranı ve kredi/mevduat 
oranının banka karlılığını negatif 
etkilediğini belirlemişlerdir. 

Kutlay (2017) Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (2003-
2015) 

Panel 
regresyon 

Toplam kredilerin toplam aktiflere 
oranı ile toplam kredilerin mevduata 
oranı ve net faiz gelirlerinin net faiz 
giderlerine oranının banka karlılığını 
pozitif etkilediğini, mevduatın 
pasiflerin içindeki payının ise banka 
karlılığını negatif etkilediğini tespit 
etmiştir. 

Topak ve Talu 
(2017) 

Türkiye (2005-2015) Panel 
regresyon 

Mevduat faiz oranları, ücret ve 
komisyonların işletme giderlerine 
oranı ve banka büyüklüğünün 
bankaların karlılığını pozitif etkilediği, 
takipteki krediler, sermaye yeterliliği 
ve işletme giderlerinin bankaların 
karlılığını negatif etkilediğini tespit 
etmişlerdir. 

Kohlscheen vd. 
(2018) 

19 yükselen piyasa 
ekonomisi (2000-2014) 

Panel 
regresyon 

Kredi büyümesi ile uzun vadeli faiz 
oranlarının banka karlılığını pozitif 
etkilediğini, kısa vadeli faiz oranlarının 
ise banka karlılığını negatif etkilediğini 
belirlemişlerdir. 
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AB’nin geçiş ekonomilerinde banka karlılığının belirleyicilerini araştırmak üzere az 
sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan Ana vd. (2011) dinamik panel regresyon 
analizini kullanarak 2003-2008 döneminde Hırvatistan’da faaliyet gösteren 28 ticari bankanın 
karlılıklarının belirleyicilerini araştırmışlardır. Çalışmaları sonucunda banka sermayesi, ücret 
ve komisyonlardan elde edilen gelir, likidite ile banka yoğunlaşma oranının banka karlılığını 
pozitif, kredi/mevduat oranı ile takipteki kredilerin negatif etkilediğini belirlemişlerdir. Bir 
başka çalışmada Roman ve Dănuleţiu (2013) regresyon analizini kullanarak 2003-2011 
döneminde Romanya’da faaliyet gösteren 15 bankanın karlılıklarının belirleyicilerini 
araştırmışlardır. Çalışmaları sonucunda banka büyüklüğü ile ekonomik büyümenin banka 
karlılığını pozitif, likidite durumu, takipteki krediler ile bankacılık sektörü yoğunlaşma oranının 
ise negatif etkilediğini belirlemişlerdir. Roman ve Tomuleasa (2013), panel regresyon 
analizini kullanarak 2003-2011 döneminde 7 AB ülkesi (Bulgaristan Çek Cumhuriyeti, 
Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya ve Romanya)’nde faaliyet gösteren 86 bankanın 
karlılıklarının belirleyicilerini araştırmışlardır. Çalışmaları sonucunda banka büyüklüğünün 
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Letonya ve Litvanya’da banka karlılığını pozitif, Polonya ve 
Romanya’da ise banka karlılığını negatif etkilediğini belirlemişlerdir. Ayrıca bankacılık sektörü 
yoğunlaşma oranının Macaristan, Litvanya ve Romanya’da banka karlılığını pozitif, Çek 
Cumhuriyeti ve Letonya’da ise banka karlılığını pozitif etkilediğini belirlemişlerdir. Benzer 
şekilde ekonomik büyüme ve enflasyonun banka karlılığı üzerindeki etkisi ülkeler arasında 
farklılık göstermektedir. Son olarak Petria vd. (2015), regresyon analizini kullanarak 2004-
2011 döneminde AB-27 ülkelerinde bankalara ve sektöre özgü etkenler ile makroekonomik 
etkenlerin banka karlılığı üzerindeki etkisini analiz etmişlerdir. Çalışmaları sonucunda banka 
büyüklüğü, sermaye yeterlilik oranının banka karlılığını pozitif, kredi ve likidite riskinin banka 
karlılığını negatif etkilediğini belirlemişlerdir. 
 
 3. Veri ve Ekonometrik Yöntem 
 

 Bu çalışmada panel regresyon analizi kullanılarak 1998-2015 döneminde içsel, sektörel 
ve makroekonomik değişkenlerin AB geçiş ekonomilerinde bankacılık sektörü karlılığı 
üzerindeki etkisi analiz edilmiştir.  
 
 Çalışmanın bağımlı değişkenini oluşturan banka karlılığı için ilgili literatür dikkate 
alınarak aktif karlılığı (ROA-return on assets) ve özkaynak karlılığı (ROE-return on equity) 
değişkenleri kullanılacaktır. Bankacılık sektörü karlılığının olası belirleyicileri için sektöre 
özgü özellikler olarak bankacılık sektörü büyüklüğü (mevduat bankalarının varlıklarının 
GSYH’ye oranı), sektörün sermaye yeterliliği (düzenleyici banka sermayesinin risk ağırlıklı 
varlıklara oranı), sektörün kredi/mevduat oranı, sektörde takipteki kredilerinin toplam 
kredilere oranı ve sektörün yoğunlaşma oranı (en büyük beş bankanın varlıklarının toplam 
banka varlıklarına oranı) alınacaktır. Bankacılık sektörü karlılığını etkileyebilecek olası dışsal 
değişkenler için finansal gelişmenin bir göstergesi olarak özel sektöre sağlanan yurtiçi 
kredilerin GSYH’ye oranı, ekonomik faaliyeti bir göstergesi olarak kişi başına GSYH büyüme 
oranı ve ekonomik istikrarın bir göstergesi olarak tüketici enflasyon oranı alınacaktır. Literatür 
taramasında da görüldüğü üzere banka karlılığının belirleyicilerine ilişkin çok sayıda içsel ve 
değişken kullanılmıştır. Çalışmamızda içsel ve dışsal değişkenlerin belirlenmesinde, 
örneklemimizi oluşturan AB geçiş ekonomilerine ilişkin verilerin mevcudiyeti belirleyici 
olmuştur. Ayrıca çalışma döneminde dünyada yaşanan krizlerin (1998 Rusya krizi, küresel 
finansal kriz ve Avro bölgesi borç krizi gibi) örneklemde yer alan ülkelerde yol açtığı 
ekonomik durgunlukların bankacılık sektörü karlılığı üzerindeki etkisini tespit etmek için 1998, 
1999, 2008, 2009 ve 2012 yılları için KRIZ kukla değişkeni kullanılmıştır.  
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Tablo 3. Veri Setinin Tanıtımı 
Değişken Tanımı Veri Kaynağı 
ROA Aktif karlılığı (Bankaların vergi sonrası net karının yıllık 

ortalama toplam varlıklara oranı) (yüzde) 
Dünya Bankası 
(2018b) 

ROE Özkaynak karlılığı (Bankaların vergi sonrası net karının 
yıllık ortalama özkaynaklarına oranı) (yüzde) 

Dünya Bankası 
(2018b) 

BBUY Bankaların büyüklüğü (Bankaların toplam varlıklarının 
GSYH’ye oranı) (yüzde) 

Dünya Bankası 
(2018b) 

SERYET Düzenleyici banka sermayesinin risk ağırlıklı varlıklara 
oranı (yüzde) 

Dünya Bankası 
(2018b) 

KREDI Kredi/mevduat oranı  (yüzde) Dünya Bankası 
(2018b) 

TAKKREDI Bankaların takipteki kredilerinin toplam kredilere oranı 
(yüzde) 

Dünya Bankası 
(2018b) 

BYOG En büyük beş bankanın varlıklarının toplam banka 
varlıklarına oranı (yüzde) 

Dünya Bankası 
(2018b) 

OKREDI Özel sektöre sağlanan yurtiçi kredilerin GSYH’ye oranı 
(yüzde) 

Dünya Bankası 
(2018b) 

BUY Kişi başına GSYH büyüme oranı (yüzde) Dünya Bankası 
(2018c) 

ENF Tüketici enflasyon oranı (yüzde) Dünya Bankası 
(2018ç) 

KRIZ Krizleri gösteren kukla değişken  
 
 Çalışmanın örneklemi Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, 
Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya’dan oluşmaktadır. Verilerin 
varlığı nedeniyle çalışma dönemi 1998-2015 olarak seçilmiştir. İlgili literatürde dikkate 
alınarak açıklayıcı değişkenlerin banka karlılığı üzerindeki etkisine yönelik beklenen etkiler 
Tablo 4’te sunulmuştur. 
 
Tablo 4. Açıklayıcı Değişkenlerin Banka Karlılığı Üzerinde Beklenen Etkisi 
Değişken Banka Karlılığı Üzerinde Beklenen Etkisi 
Bankaların büyüklüğü +/- 
Banka sermayesi +/- 
Kredi/mevduat oranı - 
Banka genel giderleri - 
Bankaların takipteki kredileri - 
Bankacılık sektörünün yoğunlaşma 
oranı 

+/- 

Özel sektöre sağlanan yurtiçi kredi 
(finansal sektörün gelişmişliği) 

+ 

Ekonomik büyüme + 
Enflasyon +/- 
Ekonomik krizler - 

 
 Çalışmada ekonometrik analiz maksadıyla Stata 14.0 yazılımından yararlanılmıştır. 
Çalışmada kullanılan veri setinin tanımlayıcı istatistikleri ile korelasyon matrisi Tablo 5’te 
sunulmuştur. Tablodan da görüldüğü üzere açıklayıcı değişkenler arasında yüksek 
korelasyonun bulunduğu değişken grubu bulunmamaktadır. 
 
 Çalışmada panel regresyon analizi kullanılarak 1998-2015 döneminde bankaya ve 
bankacılık sektörüne özgü etkenler ile başlıca makroekonomik değişkenlerin AB’nin 11 geçiş 
ekonomisi bankacılık sektörü karlılığı üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Banka karlılığı için 
ilgili literatürde dikkate alınarak aktif karlılığı (ROA) ve özkaynak karlılığı (ROE) kullanılmıştır. 
Dolayısıyla çalışmada iki model oluşturulmuştur. Diğer yandan bankalara özgü özellikler için 
bankacılık sektörü büyüklüğü, bankacılık sektörü sermaye yeterliliği, bankacılık sektörü 
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kredi/mevduat oranı, bankacılık sektöründe takipteki kredilerinin toplam kredilere oranı, 
bankacılık sektörü yoğunlaşma oranı, özel sektöre sağlanan yurtiçi kredilerin GSYH’ye oranı, 
kişi başına GSYH büyüme oranı ve tüketici enflasyon oranı açıklayıcı değişkenler olarak 
modele dahil edilmişlerdir. 
 
Tablo 5. Veri Setinin Tanımlayıcı İstatistikleri ve Korelasyon Matrisi 
Değişkenler Ortalama Std. Sapma Minimum Maksimum 
ROA 0.905101 1.503916 -6.48 4.24 
BBUY 54.33949 21.55164 10.85 105.11 
BSER 9.426919 2.447845 2 18.3 
KREDI 105.5014 38.16913 36.95 257.32 
TAKKREDI 7.738434 6.484708 0.2 31.6 
BYOG 77.23783 12.01523 46.57 100 
OKREDI 45.29384 20.52062 0.19 104.56 
BUY 3.582367 4.328431 -14.55986 12.92044 
ENF 5.003659 7.106698 -1.418123 59.09658 
 ROA BBUY BSER KREDI TAKKREDI BYOG OKREDI BUY ENF 
ROA 1.00         
BBUY -0.291 1.000        
BSER 0.049 -0.024 1.00       
KREDI -0.161 0.464 0.006 1.000      
TAKKREDI -0.379 0.141 0.109 -0.110 1.000     
BYOG 0.057 -0.124 0.162 0.083 -0.080 1.000    
OKREDI -0.202 0.899 -0.018 0.558 -0.005 -0.047 1.00   
BUY 0.444 -0.459 -0.041 -0.110 -0.308 0.072 -0.326 1.00  
ENF 0.001 -0.377 -0.032 -0.222 -0.115 0.083 -0.307 0.02 1.00 

 

 
 

 
 
 
 Çalışmada regresyon analizinde kullanılacak modelin seçimi maksadıyla Chow (1960) 
ile Breusch ve Pagan (1980) tarafından geliştirilen testler ile Hausman testi kullanılmıştır. 
Uygun tahmin modelleri belirlendikten sonra içsel ve dışsal etkenlerin bankacılık sektörü 
karlılığı üzerindeki etkisini belirlemek maksadıyla (3.1) ve (3.2.) numaralı modeller tahmin 
edilmiştir. Son olarak tahmin edilen modellerdeki içsel bağıntı ve değişen varyans sorunları 
Wooldridge (2002) içsel bağıntı testi ve Greene (2003) değişen varyans testi ile sınanmıştır. 
 

 4. Deneysel Analiz 
 

 Bu çalışmada panel regresyon analizi kullanılarak bankalara ve sektöre özgü özellikler 
ile makroekonomik değişkenlerin 11 Orta ve Doğu AB ülkesinde bankacılık sektörü karlılığı 
üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Bu kapsamda öncelikle panel regresyon analizinde 
kullanılacak modelin seçimi için Chow (1960) ile Breusch ve Pagan (1980) LM testi 
kullanılmış ve test sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur. Chow (1960) testi, panelde ülke ve 
zamana özgü etkilerin ortak anlamlılığının belirlenmesi içi kullanılmaktadır. Testte sıfır 
hipotez havuzlanmış regresyon (pooled regression)’un etkin olduğunu, alternatif hipotez ise 
sabit etkiler modeli (fixed effects model)’nin etkin olduğunu belirtmektedir. Diğer yandan 
Breusch ve Pagan (1980) LM testinde sıfır hipotezi havuzlanmış regresyonun etkin olduğunu 
belirtirken, alternatif hipotez rassal etkiler modeli (random effects model)’nin etkin olduğunu 
öne sürmektedir. 
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 Birinci model için Chow (1960) testinin olasılık değeri 0,1’den küçük olduğu için sıfır 
hipotezi red edilir ve sabit etkiler modeli etkin model olarak kabul edilir. Diğer yandan 
Breusch ve Pagan (1980) LM testinin olasılık değeri 0,1’den büyük olduğu için sıfır hipotezi 
kabul edilir ve havuzlanmış regresyon modeli etkin model olarak kabul edilir. Dolayısıyla 
birinci model için uygun tahmin yöntemi sabit etkiler modelidir. İkinci model için Chow (1960) 
testinin olasılık değeri 0,1’den büyük olduğu için sıfır hipotezi reddedilir ve sabit etkiler modeli 
etkin model olarak belirlenir. Diğer yandan Breusch ve Pagan (1980) LM testinin olasılık 
değeri 0,1’den büyük olduğu için sıfır hipotezi kabul edilir ve havuzlanmış regresyon modeli 
etkin model olarak kabul edilir. Dolayısıyla ikinci model için de uygun tahmin yöntemi sabit 
etkiler modelidir. 
 
Tablo 6. Panel Regresyon Model Seçimi Ön Test Sonuçları 

Model-1 
Test p değeri Karar 
Chow (F) testi 0,0580 Alternatif hipotezi kabul edilir. (Sabit etkiler modeli etkin model) 
BP  testi 0,1450 Sıfır hipotezi kabul edilir. (Havuzlanmış regresyon modeli etkin 

model) 
Model-2 

Test p değeri Karar 
Chow (F) testi 0,0897 Alternatif hipotezi kabul edilir. (Sabit etkiler modeli etkin model) 
BP  testi 0,2350 Sıfır hipotezi kabul edilir. (Havuzlanmış regresyon modeli etkin 

model) 
 

İçsel ve dışsal etkenlerin, bankacılık sektörü aktif karlılığı üzerindeki etkisi sabit etkiler 
modeli ile analiz edilmiş ve tahmin sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur. Tahmin sonuçlarına 
göre ekonomik büyümenin bankacılık sektörü aktif karlılığını pozitif etkilediği, bankacılık 
sektörü büyüklüğü ile takipteki kredilerin bankacılık sektörü aktif karlılığını negatif etkilediği 
belirlenmiştir. Bununla birlikte krizlerin yol açtığı ekonomik durgunluk dönemlerini temsil eden 
kukla değişkeninin ise bankacılık sektörü karlılığını negatif etkilediği saptanmıştır. Ayrıca 
bankacılık sektörü sermaye yeterliliği, kredi/mevduat oranı, bankacılık sektörü yoğunlaşma 
oranı, özel sektöre sağlanan krediler ile enflasyon oranının bankacılık sektörü karlılığı 
üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. 0,5203 olarak belirlenen  
değeri, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkendeki değişmelerin yüzde 52,03’ünü 
açıklayabildiğini; F istatistiği ise, modelin bir bütün olarak anlamlı olduğunu ifade etmektedir. 
Sadece istatistiksel olarak anlamlı değişkenlerden oluşan model kullanılarak tahmin 
yapıldığında, değişkenlerin aktif karlılık üzerindeki etkisinin aynı olduğu tespit edilirken, 
ekonomik büyüme ile ekonomideki durgunluğun bankacılık sektörü karlılığı üzerindeki 
etkisinin göreceli olarak arttığı belirlenmiştir. 
 

Tahmin sonuçlarına göre, bankacılık sektörü karlılığı üzerinde en etkili değişken 
ekonomik büyümedir, bu değişkeni sırasıyla; takipteki krediler ile banka büyüklüğü 
izlemektedir. Modelde içsel bağıntı ve değişen varyans sorunları Woolridge (2002) içsel 
bağıntı testi ve Greene (2003) tarafından geliştirilen test ile sınanmıştır. Her iki testin sonucu 
modelde değişen varyans ve içsel bağıntı sorunu olmadığını göstermektedir. 

 
İçsel ve dışsal etkenlerin, bankacılık sektörü özkaynak karlılığı üzerindeki etkisi sabit 

etkiler modeli ile analiz edilmiş ve tahmin sonuçları Tablo 8’de sunulmuştur. Tahmin 
sonuçlarına göre ekonomik büyümenin bankacılık sektörü özkaynak karlılığını pozitif 
etkilediği, bankacılık sektörü büyüklüğü ile takipteki kredilerin ise bankacılık sektörü 
özkaynak karlılığını negatif etkilediği belirlenmiştir. Bununla birlikte çalışma döneminde 
yaşanan finansal krizlerin yol açtığı ekonomik durgunlukları temsil eden kukla değişkeninin 
ise bankacılık sektörü karlılığını negatif etkilediği saptanmıştır. Ayrıca bankacılık sektörü 
sermaye yeterliliği, kredi/mevduat oranı, bankacılık sektörü yoğunlaşma oranı, özel sektöre 
sağlanan krediler ile enflasyon oranının bankacılık sektörü karlılığı üzerinde anlamlı bir etkiye 
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sahip olmadığı tespit edilmiştir. 0,5476 olarak belirlenen  değeri, bağımsız değişkenlerin 
bağımlı değişkendeki değişmelerin yüzde 54,76’sını açıklayabildiğini; F istatistiği ise, modelin 
bir bütün olarak anlamlı olduğunu ifade etmektedir. Sadece istatistiksel olarak anlamlı 
değişkenlerden oluşan model kullanılarak tahmin yapıldığında, banka büyüklüğü özkaynak 
karlılığı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değilken, takipteki krediler ile ekonomik 
durgunluğun özkaynak karlılığını negatif, ekonomik büyümenin ise özkaynak karlılığını pozitif 
etkilediği görülmektedir. 

 
Tablo 7. (3.1) Numaralı Modelin Sabit Etkiler Tahmini  

Değişken Katsayı t-istatistiği Değişken Katsayı t-istatistiği 
BBUY -0.0344469** -2.35 BBUY -0.0097* -1.78 
SERYET 0.0404074 1.46 TAKKREDI -0.06741*** -4.24 
KREDI 0.0060012 0.88 BUY 0.12574*** 5.10 
TAKKREDI -0.069471*** -3.98 KRIZ -0,72341*** -2,94 
BYOG 0.0018205 0.11 C 1.504601*** 4.07 
OKREDI 0.0185688 1.16    
BUY 0.1139237*** 4.20    
ENF -0.016831 -1.02    
KRIZ -0,521821*** -3,14    
C 0.855822 0.54    

  0,5203    0,5414 
F istatistiği 10,65 (0,0000)  F istatistiği 32.08 (0,0000) 
Woolridge içsel 
bağıntı testi 

2,199 (0,1679) 
 

Woolridge içsel 
bağıntı testi 

3,082 (0,1478) 

Greene değişen 
varyans testi 

214,01 (0,2344) 
 

Greene değişen 
varyans testi 

220,40 (0,1321) 

*,**,*** sırasıyla yüzde 1, yüzde 5 ve yüzde 10 düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı 
olduğunu göstermektedir. 
 

 
Tahmin sonuçlarına göre, bankacılık sektörü karlılığı üzerinde en etkili değişken 

ekonomik büyümedir Bu değişkeni sırasıyla; takipteki krediler ile banka büyüklüğü 
izlemektedir. Modelde içsel bağıntı ve değişen varyans sorunları Woolridge (2002) içsel 
bağıntı testi ve Greene (2003) tarafından geliştirilen test ile sınanmıştır. Her iki testin sonucu 
modelde değişen varyans ve içsel bağıntı sorunu olmadığını göstermektedir. 

 
ROA, bankanın varlık kullanımının etkinliğini gösterirken, ROE bankanın hissedarlardan 

elde edilen para ile ne kadar etkinlikte kar yarattığının bir göstergesidir. Her iki karlılık 
göstergesindeki artışlar, varlıkların veya özkaynakların göreceli olarak daha etkin 
kullanıldığını göstermektedir. Bu kapsamda bankacılık sektörü büyüklüğünde 1 birim artış, 
ROA’yı 0,034 birim, ROE’yi 0,3 birim azaltmaktadır. Bununla birlikte sadece istatistiksel 
olarak anlamlı değişkenlerden oluşan modeller tahmin edildiğinde, bankacılık sektörü 
büyüklüğünde 1 birim artış, ROA’yı 0,009 birim azaltırken, ROE üzerinde anlamlı bir etkiye 
sahip değildir. Diğer yandan takipteki kredilerdeki 1 birimlik artış, ROA’yı 0,069 birim, ROE’yi 
0,788 birim azaltmaktadır. 

 
Sadece istatistiksel olarak anlamlı değişkenlerden oluşan modeller tahmin edildiğinde, 

takipteki kredilerdeki 1 birim artış, ROA’yı 0,067 birim, ROE’yi 0,867 birim azaltmaktadır. Son 
olarak ekonomik büyümede 1 birimlik artış ROA’yı 0,114 birim, ROE’yi 1,42 birim 
artırmaktadır. Sadece istatistiksel olarak anlamlı değişkenlerden oluşan modeller tahmin 
edildiğinde, ekonomik büyümede 1 birim artış, ROA’yı 0,126 birim, ROE’yi 1,315 birim 
artırmaktadır. Çalışmanın bulguları, ilgili teorik ve ampirik literatür ile büyük ölçüde 
örtüşmektedir. Banka büyüklüğü ölçek ekonomileri üzerinden banka karlılığını pozitif 
etkilerken, dışsallıklara yol açarak banka karlılığını negatif etkileyebilmektedir. Çalışmamızda 
her iki modelde Pasiouras ve Kosmidou (2007) ile Roman ve Tomuleasa (2013) benzer 
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şekilde banka büyüklüğünün banka karlılığını negatif etkilediği belirlenmiştir. Her iki modelde 
de bankaların riskliliğine ilişkin bir gösterge olarak modele dahil edilen takipteki kredilerin 
banka karlılığını negatif etkilediği belirlenmiştir. İlgili literatürde çok sayıda çalışmada (Bkz. 
Menicucci ve Paolucci, 2016; Topak ve Talu, 2017) benzer bulgulara ulaşılmıştır. Söz 
konusu sonuç yüksek riskli kredilere sahip bankaların, daha yüksek ödenmeyecek kredilere 
sahip olacaklarını, dolayısıyla da bu kayıp kredilerin bankaların getirilerinin düşüreceği 
görüşünü desteklemektedir. 
 
Tablo 8. (3.2) Numaralı Modelin Sabit Etkiler Tahmini 

Değişken Katsayı t-istatistiği Değişken Katsayı t-istatistiği 
BBUY -0,3004501* -1,84 BBUY -0,0707337 -1,14 
SERYET 0,2171882 0,69 TAKKREDI -0,866824*** -4,79 
KREDI 0,014971 0,19 BUY 1.31466*** 4,68 
TAKKREDI -0,7881258*** -4,01 KRIZ -0,78023*** -2,48 
BYOG -0,0145239 -0,07 C 14,51524*** 3,44 
OKREDI 0,27241 1,52    
BUY 1,417706*** 4,87    
ENF 0,2875425 1,53    
KRIZ -0,71144 -2,64    
C 13.356951 3,24    

  0,5476   0,5213 
F istatistiği 12,00 (0,000) F istatistiği 29.68 (0,000) 
Woolridge içsel 
bağıntı testi 

8,130 (0.1470) Woolridge içsel 
bağıntı testi 

7,250 (0.1680) 

Greene değişen 
varyans testi 

325,10 (0.3140) Greene değişen 
varyans testi 

311,10 (0.2350) 

*,**,*** sırasıyla yüzde 1, yüzde 5 ve yüzde 10 düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı 
olduğunu göstermektedir. 

 
 

 Her iki modelde de ekonomik faaliyetin bir göstergesi olarak modele dahil edilen 
ekonomik büyümenin bankacılık sektörü karlılığını pozitif etkilediği belirlenmiştir. Ekonominin 
büyümesi, bankacılık hizmetlerine talebi artırarak banka karlılığını pozitif etkileme olanağına 
sahiptir. İlgili literatürde de (Athanasoglou vd. 2008; Flamini vd. 2009; Roman ve Dănuleţiu, 
2013; Roman ve Tomuleasa, 2013; Güneş, 2015) genellikle ekonomik büyümenin banka 
karlılığını pozitif etkilediği belirlenmiştir. Çalışma döneminde yaşanan finansal krizlerin 
yarattığı ekonomideki durgunlukların bankacılık sektörü karlılığı üzerindeki etkisini tespit 
etmek üzere 1998, 1999, 2008, 2009 ve 2012 yıllarında ekonomik daralma yaşayan ülkeler 
için KRIZ kukla değişkeni kullanılmış ve her iki modelde ekonomik durgunlukların bankacılık 
sektörü karlılığını negatif etkilediği belirlenmiştir. Teorik olarak ekonomik durgunluklar hem 
reel sektör hem de finansal sektörde yaşanan keskin daralmalar banka karlılığını olumsuz 
etkileyebilmektedir. 
 

5. Sonuç 
  

 Bankacılık sektörü, fon transferi, finansal aracılık, risk çeşitlendirmesi ve kontrol gibi 
gerçekleştirdiği işlevler ile ekonominin önemli bir bileşeni durumunda gelmiştir. Bu nedenle 
sektörün sağlıklı ve etkin bir şekilde çalışması tüm ekonomik birimler açısından önem 
taşımaktadır. Bu çalışmada regresyon analizi kullanılarak 1998-2015 döneminde banka ve 
bankacılık sektörüne özgü etkenler ile makroekonomik değişkenlerin Avrupa Birliği geçiş 
ekonomilerinde bankacılık sektörü karlılığı üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Çalışmada 
karlılık için aktif karlılığı ve özkaynak karlılığı kullanılarak söz konusu analiz iki model 
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Birinci modelde içsel ve dışsal etkenlerin, bankacılık 
sektörü aktif karlılığı üzerindeki etkisi sabit etkiler modeli ile analiz edilmiştir. Tahmin 
sonuçlarına göre ekonomik büyümenin bankacılık sektörü aktif karlılığını pozitif etkilediği, 
bankacılık sektörü büyüklüğü ile sektörde takipteki kredilerin bankacılık sektörü aktif 
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karlılığını negatif etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca bankacılık sektörü sermaye yeterliliği, 
kredi/mevduat oranı, bankacılık sektörü yoğunlaşma oranı ile enflasyon oranının bankacılık 
sektörü karlılığı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Tahmin 
sonuçlarına göre, bankacılık sektörü karlılığı üzerinde en etkili değişken ekonomik 
büyümedir, bu değişkeni sırasıyla; takipteki krediler ile bankacılık sektör büyüklüğü 
izlemektedir. 
 

İkinci modelde ise içsel ve dışsal etkenlerin, bankacılık sektörü özkaynak karlılığı 
üzerindeki etkisi havuzlanmış regresyon modeli ile analiz edilmiştir. Tahmin sonuçlarına göre 
ekonomik büyümenin bankacılık sektörü özkaynak karlılığını pozitif etkilediği, bankaların 
büyüklüğü ile takipteki kredilerin ise bankacılık sektörü özkaynak karlılığını negatif etkilediği 
belirlenmiştir. Ayrıca bankacılık sektörü sermaye yeterliliği, kredi/mevduat oranı, bankacılık 
sektörü yoğunlaşma oranı ile enflasyon oranının bankacılık sektörü karlılığı üzerinde anlamlı 
bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Tahmin sonuçlarına göre, bankacılık sektörü 
karlılığı üzerinde en etkili değişken ekonomik büyümedir bu değişkeni sırasıyla; takipteki 
krediler ile bankacılık sektörü büyüklüğü izlemektedir. Çalışma döneminde yaşanan finansal 
krizlerin yol açtığı ekonomik durgunlukların bankacılık sektörü karlılığını negatif etkilediği 
belirlenmiştir. Teorik olarak ekonomik kriz durumlarında hem reel sektör hem de finansal 
sektörde yaşanan keskin daralmalar banka karlılığını olumsuz etkileyebilmektedir.Çalışmanın 
bulguları, ilgili teorik ve ampirik literatür ile büyük ölçüde örtüşmektedir. Gelişmekte olan veya 
yükselen piyasa ekonomilerine yönelik yapılan çalışmalarda ekonomik büyümenin banka 
karlılığını pozitif etkilediği belirlenmiştir (Bkz. Flamini vd., 2009; Dağıdır, 2010; Roman ve 
Dănuleţiu, 2013; Güneş, 2015). Benzer şekilde takipteki kredilerin ise banka karlılığını negatif 
etkilediği tespit edilmiştir (Bkz. Ana vd., 2011; Staikouras ve Wood, 2004; Roman ve 
Dănuleţiu, 2013; Menicucci ve Paolucci, 2016; Topak ve Talu 2017). Buna karşın 
çalışmamızın bulguların aksine banka büyüklüğünün, banka karlılığı üzerindeki etkisi ilgili 
literatürde genellikle pozitif belirlenmiştir (Bkz. Flamini vd. 2009; Alp vd., 2010; Roman ve 
Dănuleţiu, 2013; Petria vd., 2015; Tunay ve Mukhtarov, 2016). Bu farklılığın bankalara özgü 
özelliklerden kaynaklanabileceği değerlendirilmektedir.  

 
 Sonuç olarak hem bankalara özgü etkenler hem de makroekonomik değişkenler banka 
karlılığı üzerinde etkili olmaktadırlar. Bu bağlamda bankacılık sektörü büyüklüğü ile takipteki 
kredilerin sektörün karlılığı üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla bankaların 
karlılıklarını maksimize edecek şekilde optimumu ölçeği belirlemeleri ve benzer şekilde 
takipteki kredilerini, bankanın riskliliğini olumsuz etkilemeyecek düzeyde tutacak şekilde bir 
kredi politikası izlemeleri banka karlılığı üzerinde etkili olacaktır.  Ayrıca ekonomik faaliyet 
düzeyinin seyrinin (ekonomik genişleme ve daralma dönemleri) de bankacılık sektörü 
karlılığını etkilediği belirlenmiştir. Bu nedenle politika yapıcıların ekonomik faaliyeti istikrarlı 
kılacak politikalar izlemeleri bankacılık sektörünün gelişimini de olumlu etkileyecektir. 
Bununla birlikte çalışmada seçilmiş açıklayıcı değişkenler banka karlılığındaki değişmenin 
yaklaşık yüzde 60’ını açıklayabilmektedir. Bu nedenle gelecekte yapılacak çalışmalarda farklı 
içsel ve dışsal değişkenleri de içerecek şekilde modellerin oluşturulmasının faydalı olacağı 
değerlendirilmektedir. 
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Mevduat Bankalarında Kalite Fonksiyon Yayılımı 
Temelli Alternatif Dağıtım Kanallarının Analizi: Monte 

Carlo Simülasyonu ve Sezgisel Bulanık Mantık ile 
Bütünleşik Karar Verme

Doç. Dr. Hasan Dinçer*

Doç. Dr. Serhat Yüksel**

Öz

Bu çalışmada Türkiye’deki mevduat bankalarının alternatif dağıtım kanallarını hangi ölçüde 
etkin kullanıldığının kalite fonksiyon yayılımı temelli ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda; müşteri 
beklentileri, teknik ölçütler, yenilik performansı ve yeni hizmet geliştirme süreçleri dikkate alınarak, 
kalite evi ve alternatif dağıtım kanallarının sıralanmasını kapsayan 4 aşamalı süreç dikkate alınmıştır. 
İlgili hedefe ulaşabilmek için çalışmada 2 farklı analiz yapılmıştır. İlk analiz olan klasik karar verme 
modelinde, her bir kalite fonksiyon yayılımı aşaması içinde yer alan eksendeki boyutlar ve kriterler için 
inceleme yapılmıştır. İkinci analiz olan bütünleşik karar verme modelinde ise kalite fonksiyon yayılımı 
süreci bütünleşik olarak, karar verme süreçleri birbirini takip eden etkilerle birlikte ele alınmıştır. 
Bunların yanı sıra, sezgisel bulanık DEMATEL yöntemi ile boyutlar, sezgisel bulanık AHP yöntemiyle 
ise kriterler ağırlıklandırılarak önem dereceleri belirlenmiştir. Bunlarla birlikte, önem derecisi 
belirlenmiş bu boyut ve kriterler dikkate alınarak sezgisel bulanık TOPSIS yöntemi ile bankaların 
alternatif dağıtım kanalları sıralanmıştır. Ayrıca, Monte Carlo simülasyon yöntemiyle de analizlerin 
tutarlılığı incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, şubenin alternatif dağıtım kanalları arasında en çok 
tercih edilen kanal olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın, ATM, cep telefonu ve sosyal medyanın ise 
son sıralarda olduğu anlaşılmaktadır. Elde edilen sonuçlar dikkate alındığında, etkin çalışmadığı 
belirlenen alternatif kanallarının daha aktif bir şekilde faaliyet gösterebilmeleri için gerekli aksiyonların 
alınması söz konusu bankalarının daha verimli çalışabilmeleri için önem arz etmektedir. Bu bağlamda, 
etkin kullanılmadığı tespit edilen cep telefonu bankacılığı, ara yüzü geliştirilmesi ve yeni 
kampanyaların üretilmesi ile müşteriler için daha avantajlı hale getirilmelidir. Bununla birlikte, çoğu 
bankacılık işlemlerinin sosyal medya aracılığı ile yapılabilmesi için gerekli alt yapı yatırımlarının 
yapılması yerinde olacaktır. Bu sayede, mevduat bankaları özellikle ülkedeki genç nüfus için daha 
cazip hale gelecektir. 

Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Alternatif Dağıtım Kanalları, Sezgisel Bulanık AHP, Sezgisel Bulanık
DEMATEL, Sezgisel Bulanık TOPSIS, Monte Carlo Simülasyon.
JEL Sınıflandırması: C80, G21, O22. 

Quality Function Deployment-based Analysis of Alternative Distribution Channels of Deposit 
Banks: An Integrated Decision Making with Monte Carlo Simulation and Hesitant Fuzzy Logic 

Abstract 

It is aimed to understand whether deposit banks use alternative distribution channels 
effectively by using quality function deployment approach. Within this scope, 4 stages process are 
considered for the ranking of alternative distribution channels which are customer expectations, 
technical measurements, innovation and new service development process. Two different analyzes 
have been carried out to reach the target. In the classical decision-making model, which is the first 
analysis, the dimensions and criteria of the axes within each quality function propagation phase are 
analyzed. In the second analysis, the integrated decision-making model, the process of quality 
function deployment is integrated, and the decision-making processes are handled with successive 
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effects. Moreover, dimensions are weighted by hesitant fuzzy DEMATEL method and criteria are 
weighted by hesitant fuzzy AHP methodology. Furthermore, the alternative distribution channels of the 
banks are ranked by using the hesitant fuzzy TOPSIS method by considering these weighted 
dimensions and criteria. In addition, the consistency of the analyzes was examined by the Monte Carlo 
simulation method. It is concluded that the branch is the most preferred channel among the alternative 
distribution channels. On the other hand, it is determined that ATM, mobile phone and social media 
are in the last order. While considering the results, it can be said that necessary actions for inefficient 
alternative distribution channels should be taken by the banks to work more effectively. Within this 
context, mobile phone banking, which is determined as ineffective channel, should be updated to 
provide more advantageous for customers by developing the interface and producing new campaigns. 
In addition, it can be appropriate to make the necessary infrastructure investments so that most 
banking transactions can be done through social media. At this point, the banks can become more 
attractive, especially for the young population in the country. 
 
Keywords: Banking, Alternative Distribution Channel, Hesitant Fuzzy AHP, Hesitant Fuzzy 
DEMATEL, Hesitant Fuzzy TOPSIS, Monte Carlo Simulation. 
JEL Classification: C80, G21, O22. 

 
1. Giriş 
 
Özellikle son yıllarda globalleşmenin de etkisiyle ülkeler arasındaki ekonomik sınırlar 

ortadan kalkmıştır. Bu durumda bankacılık sektöründeki rekabetin önemli ölçüde artmasına 
sebebiyet vermiştir. Çok sayıda banka piyasa paylarını arttırabilmek ve yeni pazarlara 
ulaşabilmek için başka ülkelere yatırım yapmaktadırlar. Bu nedenle, bankalar bu rekabetçi 
ortamda ayakta kalabilmek için birçok farklı stratejiler uygulamaya çalışmaktadırlar. Aksi 
takdirde, söz konusu bankaların bu ortamda rekabet edebilmeleri çok mümkün olamayacaktır 
(Cetorelli ve Goldberg, 2012, s.1811).  

 
Kaliteli ürün geliştirme ve müşteri beklentilerini dikkate alma bu süreçte bankaların 

dikkat etmesi gereken hususlar olarak ön plana çıkmaktadır. Başka bir ifadeyle, bankaların 
rakiplerinden farklı olabilmek için kaliteli yeni ürünler geliştirmesi gerekmektedir. Öte yandan, 
bankaların ayrıca geliştirdikleri bütün ürünlerde müşterilerin ihtiyaçları gözetmeleri 
gerekmektedir. Bu yüzden, müşterilerin beklentileri bankalar tarafından iyi bir şekilde analiz 
edilmelidir (Dinçer vd., 2017(a):17). Bu sayede, bankaların müşterilerin ilgilerini daha kolay 
bir şekilde çekebilmeleri mümkün olacak ve bu durumda bankalara rekabet avantajı 
sağlayacaktır. 

 
Bankaların müşterilerine ulaşabilmelerini sağlayan birçok alternatif dağıtım kanalları 

bulunmaktadır (Özer ve Gürel, 2017, s. 28). Örnek olarak, bankalar ülkelerin muhtelif 
bölgelerinde açtıkları şubeleriyle müşterilerine hizmet verebilmektedirler. Bunun yanı sıra, 
bankalara ait ATM’ler aracılığıyla da müşterilere hizmet verilmesi mümkün olabilmektedir. 
Öte yandan, sosyal medya, telefon bankacılığı, mobil bankacılık gibi kanallarla da müşteriler 
birçok banka işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Bu çerçevede önem arz eden husus 
bankanın bahsi geçen bu kanalların hepsini etkin bir şekilde kullanabilmesidir. Bu sayede, 
ilgili banka rakiplerine kıyasla farklılık elde edebilecek ve bu durumda bankaya rekabet 
avantajı kazandıracaktır. 

 
Çalışmamızda Türkiye’deki mevduat bankalarının yeni ürün ve hizmet geliştirme 

sürecinde alternatif dağıtım kanallarını hangi ölçüde etkin kullanıldığının kalite fonksiyon 
yayılımı temelli ölçülmesi amaçlanmaktadır. Kalite fonksiyon yayılımı yöntemi sayesinde, 
analiz sürecinde müşteri beklentileri, teknik ölçütler, yenilik performansı ve yeni hizmet 
geliştirme süreçleri dikkate alınacaktır. Öte yandan, müşteri beklentilerinin belirlenmesinde 
SERVQUAL temelli kriterler dikkate alınacaktır. Bununla birlikte, yenilik ve teknik kapasite 
ölçümünde ise dengeli skor kart temelli kriterler değerlendirilecektir. Ayrıca, sezgisel bulanık 
DEMATEL yöntemi ile boyutlar, sezgisel bulanık AHP yöntemiyle ise kriterler 
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ağırlıklandırılacaktır. Ek olarak, önem derecisi belirlenmiş bu boyut ve kriterler dikkate 
alınarak sezgisel bulanık TOPSIS yöntemi ile ilgili bankalarının alternatif dağıtım kanalları 
sıralanacaktır.  
 

Yukarıda ifade edildiği üzere, analizin her bir aşamasında literatürde başarısı kabul 
edilmiş farklı bir yöntem dikkate alınacaktır. Bu sayede, elde edilecek sonuçların yöntemsel 
olarak çok kaliteli bir altyapıya sahip olması sağlanabilecektir. Bu durum da analiz 
sonuçlarının kalitesinin arttırılmasına yardımcı olacaktır. Netice itibarıyla, adı geçen bu farklı 
yöntemler ilk defa aynı anda kullanılarak çalışmanın özgünlüğü ve kalitesi artacak ve bu 
durumda da literatüre katkı sağlanabilecektir. Bunun da ötesinde, elde edilecek sonuçlar ve 
sunulacak aksiyon önerileri sayesinde, mevduat bankalarının Türkiye’deki etkinliğinin 
arttırılabilmesi mümkün olabilecektir. 

 

Çalışmamız beş farklı bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünün ardından literatürde 
konu ile ilgili çalışmalara yer verilmiştir. Bu bağlamda, söz konusu çalışmalar müşteri 
ölçütleri, teknik ölçütler, yeni hizmet geliştirme yeterlilikleri ve yeni hizmet geliştirme süreci 
şeklinde dört farklı başlık altında ele alınmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise analiz 
sürecinde kullanılan yöntemler açıklanmıştır. Bu çerçevede, sezgisel bulanık mantık, bulanık 
DEMATEL, bulanık AHP, bulanık TOPSIS ve Monte Carlo simülasyon teknikleri hakkında 
bilgi verilmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümünde ise Türkiye’deki mevduat bankaları üzerine 
yapılan uygulamadan bahsedilmiştir. Son bölümde ise analiz sonuçlarına istinaden sunulan 
öneriler paylaşılmıştır. 

 

2. Literatür Taraması 
 
Müşteri beklentileri bankalarının rekabet güçlerini arttırmada oldukça önemli bir rol 

oynamaktadır. Başka bir ifadeyle, bankaların tercih edilebilmeleri için müşterilerin ihtiyaçlarını 
dikkate almaları gerekmektedir. Literatürdeki benzer çalışmalar dikkate alınarak, SERVQUAL 
temelli 14 farklı müşteri kriterleri belirlenmiştir. Söz konusu kriterlerin detaylarına Tablo 1’de 
yer verilmiştir. 
 
Tablo 1: Mevduat Bankaları İçin Önerilen SERVQUAL Temelli Müşteri Ölçütleri 
SERVQUAL 
Bileşenleri 

Müşteri 
Boyutları Müşteri Kriterleri Referans 

Fiziksel 
Görünüm 

Fiziki Koşullar 
(B1) 

Çalışma saatleri (K1) Suula vd. (2009), Oroh vd. (2017) 
Müşteriye yakınlık (K2) Osei (2017), Wijker vd. (2017) 
Bilgi ve teknoloji altyapısı 
(K3) Kim vd. (2017), Wang vd. (2017) 

Güvenilirlik Fonksiyonellik 
ve Sadakat (B2) 

Ürün ve hizmetlerin 
kullanım kolaylığı (K4) 

Ramanathan vd. (2017), Pham ve 
Ahammad (2017), Othman vd. 
(2017) 

Operasyonel kolaylıklar 
(K5) 

Santouridis ve Veraki (2017), Onar 
vd. (2017) 

Ürün ve hizmetlerde 
deneyim (K6) 

Homburg vd. (2017), Zolkiewski vd. 
(2017) 

Yanıt 
verebilirlik Geribildirim (B3) 

Müşteri desteği (K7) Gera vd. (2017), Cao vd. (2018) 
Problemlere geri dönüş 
hızı (K8) 

Lussier vd. (2017), Ameryoun vd. 
(2017) 

Piyasa taleplerine uygun 
ürün ve hizmetler (K9) 

Saeidi vd. (2017), Schoenwitz vd. 
(2017) 

Güvence Güvenlik (B4) 
Veri güvenliği (K10) Stewart ve Jürjens (2018), Nagar 

vd. (2017) 
Fiziki güvenlik (K11) Mayne ve Bahramirad (2017), 

Iordache (2017) 

Empati Maliyet ve 
Kazançlar (B5) 

Yüksek kazanç (K12) Sahari vd. (2017), Bhattacharjee 
vd. (2017) 

Rekabetçi fiyatlama 
(K13) 

Nauhria vd. (2017), Grabara ve Kot 
(2017) 

Promosyonlar (K14) 
Viriri ve Phiri (2017), Ghezelbash 
ve Khodadadi (2017), Ali ve 
Hashim (2017) 
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Tablo 1’den anlaşılabileceği üzere, müşteri ölçütleri bağlamında 5 farklı boyut 
bulunmaktadır. Fiziksel koşullar (B1) boyutu altında çalışma saatleri (K1), müşteriye yakınlık 
(K2) ve bilgi ve teknoloji altyapısı (K3) kriterleri ön plana çıkmaktadır (Suula vd., 2009:1103). 
Belirtilen kriterlere ek olarak, fonksiyonellik ve sadakat (B2) ile ilgili olarak ürün ve hizmetlerin 
kullanım kolaylığı (K4), operasyonel kolaylıklar (K5) ve ürün ve hizmetlerde deneyim (K6) 
kriter olarak belirlenmiştir (Ramanathan vd., 2017:105). Geribildirim (B3) boyutuna ait 
kriterler ise müşteri desteği (K7), problemlere geri dönüş hızı (K8) ve piyasa taleplerine 
uygun ürün ve hizmetler (K9) olarak tespit edilmiştir (Lussier vd., 2017, s.168).  

 
Ek olarak, veri güvenliği (K10) ve fiziki güvenlik (K11) ise güvenlik (B4) boyutu için 

belirlenen kriterlerdir (Mayne ve Bahramirad, 2017:8). Son olarak, maliyet ve kazançlar (B5) 
boyutu için yüksek kazanç (K12), rekabetçi fiyatlama (K13) ve promosyonlar (K14) kriter 
olarak belirlenmiştir (Viriri ve Phiri, 2017, s.101). Müşteri beklentilerine ek olarak, teknik 
ölçütler de çalışmamızda önem arz etmektedir. Bu bağlamda, literatür taramasında dengeli 
skorkart temelli bileşenler dikkate alınarak 12 farklı faktör belirlenmiştir. Bahsi geçen 
faktörlerin detaylarına Tablo 2’de yer verilmiştir. 
 
Tablo 2: Mevduat Bankaları İçin Önerilen Teknik Ölçütler 

Dengeli 
Skorkart 
Bileşenleri 

Teknik 
Ölçütler Performans Faktörü Referans 

Finans 
Finansal 
Performans 
(B1) 

Yeni hizmetlerin karlılığı (K1) Elgammal vd. (2017), Al-Najjar ve 
Kalaf (2012) 

Yeni hizmetlerin pazar payı (K2) Song ve Parry (1997), Kuester vd. 
(2013) 

Yeni hizmetlerin maliyet etkinliği 
(K3) Ragatz vd. (2002), Gremyr vd. (2014) 

Müşteri Piyasa 
Uygunluğu (B2) 

Müşteri sadakati odaklı yeni 
hizmetler (K4) 

Kuester vd. (2013), Slater ve Narver 
(1994) 

Piyasa taleplerine uygun yeni 
hizmetler (K5) 

Zirger ve Maidique, (1990), Dinçer 
vd. (2017a) 

Yeni hizmetlerde deneyim (K6) Olson vd. (1995), Griffin (1997) 

İç Süreçler Organizasyonel 
Uygunluk (B3) 

Yeni hizmet geliştirmede 
personel uyumu (K7) 

Chen vd. (2012), Homburg ve Kuehnl 
(2014) 

Yeni hizmet geliştirmede fiziki 
imkanlar (K8) Kuester vd. (2013), Rostami (2015) 
Çalışanların katılımını sağlayan 
yeni hizmetler (K9) Yang vd. (2016), Page (1993) 

Eğitim ve 
Gelişim 

Bilgi ve İletişim 
Altyapısı (B4) 

Yeni hizmet geliştirme odaklı 
eğitim faaliyetleri (K10) 

Kuester vd. (2013), Eskandari vd. 
(2013) 

Yeni hizmet bilgi paylaşımı 
teknoloji altyapısı (K11) Nagamachi (1995), Jeong vd. (2006) 
Yeni hizmet geliştirmede 
rekabetçi teknolojik etki (K12) 

Ragatz vd. (2002), Tinoco ve 
Ambrose (2017) 

Kaynak: Dinçer vd. (2017b) 
 
Tablo 2’de belirtildiği üzere yeni hizmetlerin karlılığı (K1), yeni hizmetlerin pazar payı 

(K2) ve yeni hizmetlerin maliyet etkinliği (K3), finansal performans (B1) boyutu altında öne 
çıkan 3 farklı kriterdir (Elgammal vd., 2017:345). Öte yandan, piyasa uygunluğu (B2) boyutu 
altında müşteri sadakati odaklı yeni hizmetler (K4), piyasa taleplerine uygun yeni hizmetler 
(K5) ve yeni hizmetlerde deneyim (K6) öne çıkan 3 farklı kriterdir (Zirger ve Maidique, 
1990:868). Bunların yanı sıra, yeni hizmet geliştirmede personel uyumu (K7), yeni hizmet 
geliştirmede fiziki imkanlar (K8) ve çalışanların katılımını sağlayan yeni hizmetler (K9) 
organizasyonel uygunluk (B3) boyutunun kriterleri olarak değerlendirilmektedir (Chen vd., 
2012, s.288). Son olarak, bilgi ve iletişim altyapısı (B4) boyutu ile ilgili olarak ise yeni hizmet 
geliştirme odaklı eğitim faaliyetleri (K10), yeni hizmet bilgi paylaşımı teknoloji altyapısı (K11) 
ve yeni hizmet geliştirmede rekabetçi teknolojik etki (K12) de tespit edilen 3 farklı kriterdir 
(Tinoco ve Ambrose, 2017, s.66). Belirtilen hususlara ek olarak, literatürdeki benzer 
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çalışmaların analiz edilmesi neticesinde, bankaların yeni hizmet geliştirme yeterliliklerinin de 
öne çıkan bir husus olduğu görülmektedir. Bu çerçevede, 4 farklı boyuta ilişkin toplamda 12 
farklı kriter tespit edilmiştir. Söz konusu boyut ve kriterlerin detaylarına Tablo 3’de yer 
verilmiştir. 

 
Tablo 3: Mevduat Bankaları İçin Önerilen Yeni Hizmet Geliştirme Yeterlilikleri 

Yeni Hizmet 
Geliştirme Yeterlilik 

Boyutları 

Yeni Hizmet 
Geliştirme Yeterlilik 

Kriterleri 
Referans 

Başarı (B1) 
Finansal (K1) Elgammal vd. (2017), Al-Najjar ve Kalaf (2012) 
Yenilik (K2) Saeidi vd. (2017), Schoenwitz vd. (2017) 

Uygunluk (K3) Pham ve Ahammad (2017), Othman vd. (2017) 

Piyasa (B2) 
Katılım (K4) Hoyer vd. (2010), Nambisan (2002) 
Beklenti (K5) Petersen vd. (2005), Stock vd. (2001) 

Geribildirim (K6) Lussier vd. (2017), Ameryoun vd. (2017) 

Organizasyon (B3) 
Etkileşim (K7) Gera vd. (2017), Cao vd. (2018) 

Biçimlendirme (K8) Davila (2000), Perks vd. (2005) 
İletişim (K9) Tinoco ve Ambrose (2017), Calantone vd.(2018) 

Süreç ve Strateji(B4) 
Üretim (K10) Sahari vd. (2017), Bhattacharjee vd. (2017) 

Kıyaslama (K11) Gao ve Bernard (2018), Teberga vd. (2018) 
İşbirliği (K12) Yan ve Wagner (2018), Gmelin ve Seuring (2018) 

 
Tablo 3’den görüleceği gibi başarı (B1) boyutu bağlamında finansal (K1), yenilik (K2) 

ve uygunluk (K3) kriterleri belirlenmiştir (Elgammal vd., 2017, s.345). Piyasa (B2) boyutu için 
ise katılım (K4), beklenti (K5) ve geri bildirim (K6) kriterleri dikkate alınmaktadır (Petersen 
vd., 2005,s.373). Öte yandan, etkileşim (K7), biçimlendirme (K8) ve iletişim (K9), 
organizasyon (B3) boyutu altında değerlendirilen kriterlerdir (Tinoco ve Ambrose, 2017, 
s.66). Son boyut olan süreç ve strateji (B4) için ise üretim (K10), kıyaslama (K11) ve işbirliği 
(K12) değerlendirmeye alınan diğer kriterlerdir (Yan ve Wagner, 2018, s.2). Literatür 
taramasında öne çıkan diğer bir husus da yeni hizmet geliştirme sürecine yöneliktir. Yapılan 
analizler neticesinde 4 farklı süreç boyutuna yönelik 10 farklı süreç kriteri belirlenmiştir. 
Belirtilen boyut ve kriterlerin detayları Tablo 4’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 4: Mevduat Bankaları İçin Önerilen Yeni Hizmet Geliştirme Süreci  

Yeni Hizmet 
Geliştirme Süreç 

Boyutları 

Yeni Hizmet 
Geliştirme Süreç 

Kriterleri 
Referans 

Dizayn (B1) 
Stratejik Planlama 
(K1) Florén vd. (2017), David vd. (2017), Petersen vd. (2005), 

Fikir üretme (K2) Kazmi vd. (2017), Ito (2017), Hayashida vd. (2017) 

Analiz (B2) Fikir izleme (K3) Coish vd. (2017), Kazmi vd. (2017), Lussier vd. (2017) 
İş analizi (K4) Lu vd. (2017), Müller-Stewens ve Möller (2017) 

Geliştirme (B3) 

Fonksiyonel ekipler 
arası etkileşim (K5) 

Cooper (2018), Condrasky vd. (2017), Pawar ve Sharifi 
(2017), Thoumrungroje (2018), Lussier vd. (2017) 

Sistem dizaynı (K6) Vanek vd. (2017), Gmelin ve Seuring (2018), Gera vd. (2017) 
Personel eğitimi (K7) Du vd. (2016), Gopalakrishnan vd. (2015), Nicklaus (2015) 

Başlangıç (B4) 

Test ve pilot 
uygulama (K8) Gera vd. (2017), Petersen vd. (2005), Calantone vd. (2018) 

Pazarlama testi (K9) Lussier vd. (2017), Borza ve Macías (2015), Gera vd. (2017) 
Ticarileştirme (K10) Davila (2000), Ameryoun vd. (2017), Petersen vd. (2005) 

 
Tablo 4’den anlaşılabileceği üzere dizayn (B1) boyutu altında stratejik planlama (K1) 

ve fikir üretme (K2) kriterleri incelenecektir (Florén vd., 2017:4). Analiz (B2) boyutu için ise 
fikir izleme (K3) ve iş analizi (K4) değerlendirilecek olan diğer kriterlerdir (Lu vd., 2017, 
s.1629). Öte yandan, geliştirme (B3) boyutu altında ise fonksiyonel ekipler arası etkileşim 
(K5), sistem dizaynı (K6) ve personel eğitimi (K7) belirlenen 3 farklı kriterdir (Du vd., 
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2016:55). Bunların yanı sıra, test ve pilot uygulama (K8), pazarlama testi (K9) ve 
ticarileştirme (K10) ise başlangıç (B4) boyutu kapsamında ele alınmaktadır (Ameryoun vd., 
2017, s.59). 

 
3.     Metodoloji 
3.1. Sezgisel Bulanık Karar Verme 
 
Karar vermek araştırmacılardan tarafından oldukça zor olarak kabul edilen bir 

süreçtir. Özellikle karmaşık süreçlerin olduğu durumlarda, doğru karara ulaşabilme daha da 
zor bir hal almaktadır. Zadeh (1975) tarafından geliştirilen bulanık mantık yönteminde uzman 
görüşlerine başvurulmaktadır. Bu bağlamda, kriterler, alternatifler ve uzman görüşlerinin 
aldıkları değerler bulanık sayı olarak ele alınır. Belirtilen hususların yanı sıra, bulanık sayılara 
üyelik atama işlemleri sezgisel atanabilmekte olup, bu yöntemde çok az girdi gerekmektedir. 
Sezgi, konu veya anlam olarak sonuç odaklılığı ifade etmektedir. Sezgisel bulanık mantık ilk 
olarak Atanassov (1986) tarafından geliştirilmiştir. Atanassov, Zadeh’in geliştirdiği modele 
eklemede bulunmuştur. Sezgisel bulanık mantığın normal bulanık mantığa kıyasla en önemli 
farkı sezgisel bulanık mantıkta bir uzmanın tereddüt etme durumunun da dikkate alınmasıdır. 
X sabit kümesine bağlı sezgisel bulanık küme “M”, sezgisel bulanık set ise “h” ile ifade 
edilmektedir. Belirtilen hususla ilgili matematiksel ifadeler aşağıda ifade edilmiştir. 
 

 
 

 
Üst ve alt limitlere (  ait hesaplamalar ise aşağıda gösterilmektedir. 

 
Bunlara ek olarak, h kümesinin tümleyenini gösteren  ise aşağıdaki gibi 

hesaplanmaktadır. 
 

 
İki farklı sezgisel bulanık setin birleşimi ve kesişimine ilişkin hesaplamalar aşağıda 

detaylandırılmıştır. 
 
 
 
 

 
3.2. Sezgisel Bulanık DEMATEL 
 

DEMATEL karmaşık problemlerde değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenebilmesi 
amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Diğer bir ifadeyle, adı geçen bu yöntem faktörler 
arasındaki nedensellik ilişkisinin tespit edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Govindan 
vd., 2015, s. 7207). Bu kapsamda, ilgili süreçte değişkenler etkileyenler ve etkilenenler olmak 
üzere iki farklı gruba ayrılmaktadır. DEMATEL yönteminin analiz sürecinde alanında uzman 
kişilerden bir konu ile ilgili değerlendirme yapılması istenmektedir. Elde edilen bu 
değerlendirmeler matrisler yardımıyla analiz edilmektedir. Bu bağlamda, ilk olarak 
değerlendirmelerin ortalamaları dikkate alınmaktadır. Bunun ardından da bu değerler 0 ve 1 
değerleri arasında kalacak şekilde normalize edilmektedir. 

 
Belirtilen hususların yanı sıra, daha iyi sonuçlar elde edilmesi amacıyla DEMATEL 

yönteminin bulanık mantık ile de kullanıldığı görülmektedir. Bu sayede, verilerin temin 
edilmesinin mümkün olmadığı hususlar için de ilgili yöntemi kullanabilmek mümkün 
olmaktadır. Öte yandan, söz konusu yöntemin üyelik değerleri belirlenerek sezgisel bulanık 
mantık ile birlikte ele alındığı da görülmektedir. Bahsi geçen yöntemin süreçlerine ilişkin 
detaylara aşağıda yer verilmiştir (Asan, 2018, s.34-49). 
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1. Aşama: Karar vericiler 0 ve 1 arasındaki değerleri kullanarak boyutları 
değerlendirmektedirler.  
 
2. Aşama: Sezgisel bulanık direk ilişki matrisi ( ) elde edilir. Söz konusu matris aşağıda 
ifade edilmektedir.

 

 
Bu süreçte, aşağıdaki eşitlikte ifade edildiği gibi l sayıdaki tüm uzmanların görüşlerinin 
ortalaması dikkate alınmaktadır.  
 

 ,                                                                                                (10) 
 
3. Aşama: Direk etki matrisi aşağıdaki denklemlerin de yardımıyla normalize edilmektedir.  

 

 
    ve                                                                                                 

(12) 
                                                                          
 4. Aşama: Toplam etki matrisi (T) aşağıdaki gibi elde edilmektedir.  

 (13) 
, when ∞ = 

 
5. Aşama: Değişkenler arasında etki ağı oluşturulmaktadır. Bu bağlamda,  
tüm vektör satırlarını,  ise tüm vektör sütunlarını göstermektedir. Bahsi 
geçen hususlar aşağıda detaylandırılmıştır.  

 ,      
                              

′  ′                             
 
3.3. Sezgisel Bulanık AHP 
 
Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) karmaşık durumlarda karar verebilmek amacıyla Saaty 

(1977) tarafından geliştirilmiş olan bir yöntemdir. Bu çerçevede, karar vericilerin görüşleri 
dikkate alınırken boyutlar ve kriterler arasında hiyerarşik bir yapı olduğu varsayılmaktadır. 
Başka bir ifadeyle, AHP yönteminde amaç, kriter, alt kriter ve alternatifler arasında tek yönlü 
bir ilişki bulunmaktadır. Sezgisel bulanık AHP yönteminde uzman görüşleri sezgisel 
değerlere dönüştürülmektedir. Bu bağlamda, Chang (1996) tarafından geliştirilen boyut 
analizi dikkate alınmaktadır. Bu sürecin detaylarına aşağıda yer verilmektedir. 
 
1. Aşama: Sezgisel bulanık ikili karşılaştırma matrisi elde edilir. Bahsi geçen matrisin 
aşağıda gösterilmektedir.  
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2. Aşama: Minimum (lj), ortalama (mj) ve maksimum (uj) sezgisel skorlar aşağıdaki 
eşitliklerde gösterildiği gibi elde edilmektedir.  

 

 

  
 
3. Aşama: Bulanık sentetik boyutun değeri aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.  

 

 

 

 

 
4. Aşama: M2=(l2, m2, u2) ≥ M1=(l1, m1, u1) değeri aşağıda belirtilen eşitliklerin yardımıyla elde 
edilmektedir:  

 

 

İlgili eşitlikte “d” değeri μM1 ve μM2 değerlerinin en yüksek kesişim noktasını gösteren D 
noktasının ordinatını belirtmektedir.  
 
5. Aşama: Bir bulanık sayının olasılık derecesinin k adet bulanık sayıdan yüksek olması 
aşağıdaki gibi açıklanmaktadır. 

 
 
 

 
6. Aşama: Vektörlerin normalizasyonu aşağıdaki gibi yapılmaktadır.  
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3.4. Sezgisel Bulanık TOPSIS 
 
TOPSIS yöntemi de Hwang ve Yoon (1981) tarafından geliştirilen çok kriterli karar 

verme yöntemlerinden biridir. Bu yöntemdeki en temel amaç alternatiflerin sıralanmasıdır. Bu 
süreçte, negatif ve pozitif ideal çözümler elde edilir ve bu çözümler kullanılarak alternatifler 
arasında en iyi olanı seçilebilmektedir. Bu hususta, her alternatifin ideal çözümlere uzaklığı 
dikkate alınmaktadır. Başka bir ifadeyle, alternatif değerlerinin en iyi ve en kötü çözümlere 
uzaklıkları hesaplanmaktadır. Öte yandan, alternatifler sezgisel ortamda değerlendirilerek 
sezgisel bulanık TOPSIS yöntemi de oluşturulabilmektedir. Bu yöntemin süreçlerine ilişkin 
detaylı bilgiler aşağıda paylaşılmıştır (Büyüközkan ve Güler, 2017,s.335). 
 
1. Aşama: Sezgisel bulanık karar matrisi oluşturulmaktadır.  
 
2. Aşama: Pozitif ve nagatif çözümler aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.  

                          
                          
                          
 

 
3. Aşama: Her alternatifin ideal çözümden uzaklığı aşağıdaki eşitlikler yardımıyla 
ağırlıklandırılmaktadır.  

 
                          

 
4. Aşama: En iyi ve en kötü sonuçlardan uzaklıklar hesaplanmaktadır. 

 

 

5. Aşama: Alternatifler aşağıdaki değer yardımıyla sıralanmaktadır. 
 for i = 1,2,...,m ve 

0  
3.5. Monte Carlo Simülasyonu 
 
Monte Carlo yöntemi, rassal sayılar kullanarak, deterministik bir optimizasyon 

problemini yaklaşık olarak çözmenin yollarından biridir. Optimizasyon bu yöntemin 
birleşenidir. Bir dışbükey alan  üzerinde bir fonksiyon f(x)'in minimum değerinin bulunması, 
ilişkili bir dağılımı elde edilebilir ve belirlemede  üzerinde rasgele arama yoluyla yapılabilir. 
Bahsi geçen teknik finans, mühendislik gibi birçok alanda oldukça popülerdir. Monte Carlo 
simülasyonunda sisteme girilen kısıtlar dahilinde bütün çıktılar olasılıklarıyla beraber 
üretilmektedir. Söz konusu çıktılar içerisinde en iyi ve en kötü senaryolar da yer almaktadır 
(Mooney, 1997). 
  
 4. Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama 

 
Çalışmamızda iki farklı analiz yapılmıştır. İlk analiz olan klasik yaklaşımda kalite 

fonksiyon yayılımı aşamaları ayrı ayrı değerlendirilirken, ikinci aşamada ise söz konusu 
aşamalar bütünleşik olarak ele alınmaktadır. Başka bir ifadeyle, ikinci aşamada her bir 
aşamanın diğerini etkilediği varsayılmaktadır. 
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4.1. Klasik Karar Verme Modeline Dayalı Analiz 
 
Klasik karar verme modelinde her bir kalite fonksiyon yayılımı aşaması içinde yer alan 

eksendeki boyutlar ve kriterler için analiz yapılmaktadır. Bu bağlamda, sezgisel bulanık 
DEMATEL ile boyutların ölçümü, sezgisel bulanık AHP ile ise kriterlerin ölçümü 
sağlanmaktadır. Bunların yanı sıra ise, sezgisel bulanık TOPSIS ile alternatif dağıtım 
kanalları sıralanacaktır. 

 
1. Aşama (Kalite Evi): Analizin ilk aşamasında Servqual temelli müşteri beklentileri 

dengeli skorkart temelli yenilik performansı ile karşılaştırılacaktır. Söz konusu hususun 
detaylarına Tablo 5’de yer verilmiştir. 

 
Tablo 5: Mevduat Bankaları İçin Kalite Evi 

   Teknik Ölçütler 
   Finansal 

Performans 
Piyasa 

Uygunluğu 
Organizasyonel 

Uygunluk 
Bilgi ve İletişim Altyapısı 

       K1 K2.............................................................................K(n-1)        Kn 

Müşteri 
Beklenti 
Ölçütleri 

Fiziki Koşullar K1 
 
 
 
K2 
. 
. 
. 
K(n-1) 
Kn 

K1,K1 K1,K2 ... ... ... … ... ... K1,Kn 
... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Fonksiyonellik 
ve Sadakat 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 
Geribildirim . . . . . . . . . 
Güvenlik . . . . . . . . . 

Maliyet ve 
Kazançlar 

K(n-1),K1 ... ... ... ... ... ... ... K(n-1),Kn 

    Kn,K1 
.... ... ... ... ... ... ... Kn,Kn 

 
2. Aşama: Bu süreçte dengeli skorkart temelli yenilik performansı ile yeni hizmet 

geliştirme yeterlilikleri karşılaştırılmaktadır. İlgili sürecin detayları Tablo 6’da gösterilmektedir.  
 
Tablo 6: Bankacılıkta Teknik Ölçütlere Dayalı Yeni Hizmet Geliştirme Yeterlilikleri  
 

   Yeni Hizmet Geliştirme Yeterlilikleri 
   Başarı Piyasa Organizasyon Süreç ve Strateji 
       K1                 K2................................................................K(n-1)        Kn 

Teknik 
Ölçütler 

Finansal 
Performans 

K1 
 
 
 
K2 
. 
. 
. 
K(n-1) 
Kn 

K1,K1 K1,K2 ... ... ... ... … ... ... K1,Kn 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Piyasa Uygunluğu . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 

Organizasyonel 
Uygunluk 

. . . . . . . . . . 

Bilgi ve İletişim 
Altyapısı 

. . . . . . . . . . 
K(n-1),K1 ... ... ... ... ... ... ... ... K(n-1),Kn 
    Kn,K1 .... ... ... ... ... ... ... ... Kn,Kn 

 
3. Aşama: Bu aşamada ise bankaların yeni hizmet geliştirme yeterlilikleri yeni hizmet 

geliştirme süreci ile karşılaştırılacaktır. İlgili analizin detayları Tablo 7’de belirtilmiştir. 
 
Analiz sürecinde ilk olarak sezgisel bulanık DEMATEL ile kalite fonksiyon yayılım 

aşamaları için boyut ağırlıkları hesaplanmıştır. Bu kapsamda, ilk olarak, direk ilişki matrisi 
oluşturulmuştur. Bunun akabinde ise toplam ilişki matrisi elde edilmiştir. Bahsedilen bu 
matrisler kullanılarak etki-ilişki dereceleri ve ağırlıklar hesaplanmaktadır. Müşteri beklenti 
boyutu için yapılan örnek hesaplamanın detaylarına dipnotlarda yer verilmiştir1. Söz konusu 
analiz sürecinde tüm kalite fonksiyon yayılımı aşamalarına ait boyut ağırlıklarının detayları 
Tablo 9’da gösterilmiştir. 
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Tablo 7: Bankacılıkta Yeni Hizmet Geliştirme Yeterliliklerine Dayalı Süreç 
Değerlendirmesi 

   Yeni Hizmet Geliştirme Süreci 
   Dizayn Analiz Geliştirme Başlangıç 
       K1                 K2  ................................................................K(n-1)        Kn 

Yeni Hizmet 
Geliştirme 
Yeterlilikleri 

Başarı K1 
 
 
 
K2 
. 
. 
. 
K(n-1) 
Kn 

K1,K1 K1,K2 ... ... ... ... … ... ... K1,Kn 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Piyasa . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 

Organizasyon . . . . . . . . . . 

Süreç ve 
Strateji 

. . . . . . . . . . 
K(n-1),K1 ... ... ... ... ... ... ... ... K(n-1),Kn 

    Kn,K1 
.... ... ... ... ... ... ... ... Kn,Kn 

 
4.Aşama: Analizin son aşamasında ise yeni hizmet geliştirme süreci ile alternatif 

dağıtım kanalları karşılaştırılacaktır. Söz konusu süreç Tablo 8’de detaylandırılmıştır. 
 

Tablo 8: Bankacılıkta Bütünleşik Yeni Hizmet Geliştirme Sürecine Dayalı Alternatif 
Dağıtım Kanal Performansı 

   Alternatif Dağıtım Kanalları 
   AT

M 
Telefon İnternet Cep 

Telefonu 
Sosyal 
Medya 

Şube 

       K1                 K2  ......................................................................K(n-1)        Kn 

Yeni 
Hizmet 
Geliştirm
e Süreci 

Dizayn K1 
 
 
 
K2 
. 
. 
. 
K(n-1) 
Kn 

K1,K1 K1,K2 ... ... ... ... … ... ... K1,Kn 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Analiz . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 

Geliştirme . . . . . . . . . . 

Başlangıç 

. . . . . . . . . . 
K(n-
1),K1 

... ... ... ... ... ... ... ... K(n-1),Kn 

    Kn,K1 .... ... ... ... ... ... ... ... Kn,Kn 

 
Tablo 9’dan görüleceği üzere müşteri beklentilerinde en önemli olan husus güvenliktir 

(B4). Buna karşın, maliyet ve kazançların (B5) son sırada yer aldığı görülmektedir. Bunun 
yanı sıra, bilgi ve iletişim altyapısı (B4) teknik ölçütler için ön plana çıkmaktadır. Yenilik 
özellikleri dikkate alındığında ise süreç ve stratejinin (B4) en yüksek ağırlığa sahip olduğu 
görülürken organizasyonun (B3) ise son sırada yer aldığı anlaşılmaktadır. Belirtilen hususlara 
ek olarak, süreç adımları kapsamında geliştirmenin (B3) en yüksek ağırlığa sahip olduğu 
belirlenmiştir. Öte yandan, dizayn (B1) ise aynı kategoride son sırada yer almaktadır. 

 
Sezgisel bulanık DEMATEL ile yapılan analizin akabinde, sezgisel bulanık AHP ile 

kriterlerin ağırlıkları hesaplanmıştır. Bu çerçevede, ilk olarak, ikili karşılaştırma matrisleri 
oluşturulmuştur. Bunun ardından ise her bir boyutta yer alan kriterlerin ağırlıkları 
hesaplanmıştır. Söz konusu analizlerin detaylarına dipnotlarda yer verilmiştir2. Bahsi geçen 
analizler dikkate alındığında, müşteri beklentilerinde en yüksek ağırlığa sahip olan kriterin 
veri güvenliği (K10) olduğu görülmektedir. Teknik ölçülere yönelik yapılan analizde ise 
müşteri sadakati odaklı yeni hizmetlerin (K4) en fazla önem ağırlığında olduğu belirlenmiştir. 
Bunların yanı sıra, yenilik özellikleri kapsamında ise finansal (K1) ve üretim (K10) kriterleri en 
fazla önem ağırlığına sahiptir. Son olarak, süreç adımlarında ise fikir izleme (K3) kriterinin en 
yüksek, ticarileştirme (K10) kriterinin ise en az önem derecesinde olduğu bilgisine erişilmiştir. 
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Tablo 9: Sezgisel Bulanık DEMATEL ile Kalite Fonksiyon Yayılımı Aşamaları için Boyut 
Ağırlıkları (%) 

Müşteri 
Beklentileri % Teknik Ölçütler % Yenilik 

Özellikleri % Süreç 
Adımları % 

Fiziki Koşullar 
(B1) 0.207 Finansal 

Performans (B1) 0.239 Başarı (B1) 0.254 Dizayn 
(B1) 0.241 

Fonksiyonellik 
ve Sadakat (B2) 0.201 Piyasa 

Uygunluğu (B2) 0.250 Piyasa (B2) 0.249 Analiz 
(B2) 0.253 

Geribildirim (B3) 0.197 Organizasyonel 
Uygunluk (B3) 0.252 Organizasyon 

(B3) 0.234 Geliştirme 
(B3) 0.268 

Güvenlik (B4) 0.208 Bilgi ve İletişim 
Altyapısı (B4) 0.259 Süreç ve 

Strateji (B4) 0.262 Başlangıç 
(B4) 0.239 

Maliyet ve 
Kazançlar (B5) 0.187       

 
Belirtilen analizin ardından, sezgisel bulanık TOPSIS ile klasik karar verme yönetimi 

çerçevesinde kalite fonksiyon yayılım aşamalarında alternatif dağıtım kanallarının 
performansı ölçülmüştür. Müşteri beklentilerine yönelik analiz detayları dipnotlarda 
paylaşılmıştır3. Klasik yaklaşım çerçevesinde bankaların alternatif dağıtım kanalları 
performans sonuçlarına Tablo 10’da yer verilmiştir. 
 
Tablo 10: Sezgisel Bulanık TOPSIS ile Kalite Fonksiyon Yayılımı Aşamalarına Göre Bankalar 
için Alternatif Dağıtım Kanalı Performans Sonuçları 

Alternatif Dağıtım 
Kanalları 

Müşteri 
Beklenti 

Sıralaması 
Teknik Ölçüt 
Sıralaması 

Yenilik 
Özellikleri 
Sıralaması 

Süreç 
Adımlarına 

Göre Sıralama 
ATM (ADK1) 4 3 2 5 

Telefon (ADK2) 1 1 3 3 
İnternet (ADK3) 2 2 4 1 

Cep telefonu (ADK4) 3 4 5 4 
Sosyal Medya (ADK5) 6 6 6 6 

Şube (ADK6) 5 5 1 2 
 
Kalite fonksiyon yayılımı aşamaları klasik karar verme yaklaşımıyla ayrı ayrı 

değerlendirildiğinde önceliklerin ve sıralamaların müşteri beklentileri, teknik yeterlilikler, 
yenilik özellikleri ve yeni hizmet geliştirme yeterlilik süreçlerinde farklılıklar meydana geldiği 
görülmektedir. Bu nedenle, kalite fonksiyon yayılımı süreci bütünleşik olarak ele alınarak, 
karar verme süreçleri birbirini takip eden etkilerle birlikte ele alınması gerektiği sonucuna 
varılmıştır. 

 
4.2. Bütünleşik Karar Verme Modeline Dayalı Analiz 
 
Bütünleşik karar verme modeline dayalı analizde kalite fonksiyon yayılımı 

yaklaşımının tüm aşamaları birlikte değerlendirilmektedir. Başka bir ifadeyle, adı geçen 
yöntemde, söz konusu aşamaların birbirlerini etkilediği varsayılmaktadır. Söz konusu husus 
Şekil 1’de resmedilmiştir.  

 
Sezgisel Bulanık TOPSIS ile ilişkilendirilen kalite fonksiyon yayılımı süreçleri sonunda 

çıkan kümülatif ağırlıklar dikkate alınarak, bankalar için alternatif dağıtım kanalları analizleri 
aşağıda yer almaktadır. Tablodaki sıralama etkileri, müşteri beklentilerinden başlayarak, 
süreç adımlarını da kapsayan bir dizi sürecin birbirini takip eden etkilerini dikkate alarak nihai 
sıralamanın daha sağlıklı yapılabilmesine imkan tanımaktadır. Tablo 11’de bütünleşik analiz 
kapsamında alternatif dağıtım kanallarının performans sonuçlarına yer verilmiştir. 



Doç. Dr. Hasan Dinçer - Doç. Dr. Serhat Yüksel  

48 

Şekil 1: Bütünleşik Karar Verme Modeli Detayları 

 
 
Tablo 11: Alternatif Dağıtım Kanalları için Kalite Fonksiyon Yayılımı Temelli Bütünleşik 
Performans Sonuçları 

Alternatif Dağıtım 
Kanalları 

Bütünleşik 
Sıralama 

ATM (ADK1) 4 
Telefon (ADK2) 3 

İnternet (ADK3) 2 

Cep telefonu (ADK4) 5 
Sosyal Medya (ADK5) 6 

Şube (ADK6) 1 
 
Tablo 11’den de görüleceği üzere şube alternatif dağıtım kanalları arasında en çok 

tercih edilen kanaldır. Bunun yanı sıra, internetin ikinci, telefonun ise üçüncü sırada oldukları 
belirlenmiştir. Öte yandan, ATM, cep telefonu ve sosyal medyanın ise son sıralarda olduğu 
anlaşılmaktadır. Mevduat bankalarının Türkiye’deki etkinliklerini arttırabilmeleri için son 
sırada olan kanallardaki uygulamalarını daha aktif hale getirmeleri yerinde olacaktır. Başka 
bir ifadeyle, ATM, cep telefonu ve sosyal medya bankacılığını daha etkin hale getirebilmek 
için bankalar tarafından alınacak aksiyonlar bu bankaların sektördeki güçlerini önemli ölçüde 
arttıracaktır. 

 
Araştırma kapsamında sezgisel bulanık karar verme süreçlerinde, alanında uzman 

akademisyen ve sektör yöneticileri değerlendirmelerde yer almaktadır. Dolayısıyla, karar 
verici ekibin sonuçlarını genelleyebilmek ve analiz sonucunun tutarlılığını ölçebilmek 
amacıyla, veriler stokastik olarak 5000 kişiden oluşan bir değerlendirme ekibi tarafından ele 
alınacağı varsayılacaktır. Bu amaçla, Monte Carlo Simülasyonu yoluyla, karar verici ekibin 
ortaya koyduğu minimum ve maksimum değerler dikkate alınarak ve ayrıca, kalite fonksiyon 
yayılımı temelli bütünleşik nihai ağırlıklar kullanılarak simülasyon sonuçları analize tabi 
tutulmaktadır. Alternatif dağıtım kanallarına yönelik uygulanan simülasyonda ortaya çıkan 
istatistiki sonuçlar ise Tablo 12’de özetlenmektedir.  

 
Tablo 12: Alternatif Dağıtım Kanalları için Monte Carlo Simülasyon İstatistikleri  
ve Performans Sıralama Sonuçları 

Alternatif Dağıtım 
Kanalları Ortalama Standart 

Sapma Çarpıklık Basıklık Sıralama 

ATM (ADK1) 1.708 0.043 -0.018 -0.148 4 
Telefon (ADK2) 1.741 0.040 0.037 -0.170 3 
İnternet (ADK3) 1.778 0.035 0.010 -0.333 2 

Cep telefonu (ADK4) 1.683 0.041 -0.010 -0.206 5 
Sosyal Medya (ADK5) 0.750 0.049 -0.025 -0.097 6 

Şube (ADK6) 1.829 0.041 -0.033 -0.313 1 
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Monte Carlo Simülasyon ortalama sonuçlarına göre sıralama yapıldığında ortaya 
çıkan sonuçlar, uzman görüşleriyle tutarlılık göstermektedir. Dolayısıyla, sezgisel bulanık 
mantıkla uzman karar verici ekip tarafından alınan kararların büyük ölçüde temsil kabiliyetinin 
yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.  
  
 5. Sonuç 
 

Bu çalışmada Türkiye’deki mevduat bankalarının yeni ürün ve hizmet geliştirme 
sürecinde alternatif dağıtım kanallarını hangi ölçüde etkin kullanıldığının kalite fonksiyon 
yayılımı temelli ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, kalite fonksiyon yayılımı yöntemi 
sayesinde, analiz sürecinde müşteri beklentileri, teknik ölçütler, yenilik performansı ve yeni 
hizmet geliştirme süreçleri dikkate alınmıştır. Öte yandan, ilgili hedefe ulaşabilmek için 
çalışmamızda 2 farklı analiz yapılmıştır. İlk analiz olan klasik karar verme modelinde, her bir 
kalite fonksiyon yayılımı aşaması içinde yer alan eksendeki boyutlar ve kriterler için analiz 
yapılmıştır. İkinci analiz olan bütünleşik karar verme modelinde ise kalite fonksiyon yayılımı 
süreci bütünleşik olarak, karar verme süreçleri birbirini takip eden etkilerle birlikte ele 
alınmıştır. 

 
Öte yandan, her iki analiz sürecinde de müşteri beklentilerinin belirlenmesinde 

SERVQUAL temelli kriterler dikkate alınmıştır. Belirtilen hususa ek olarak, yenilik ve teknik 
kapasite ölçümünde ise dengeli skor kart temelli kriterler değerlendirilmiştir. Bunların yanı 
sıra, sezgisel bulanık DEMATEL yöntemi ile boyutlar, sezgisel bulanık AHP yöntemiyle ise 
kriterler ağırlıklandırılarak önem dereceleri belirlenmiştir. Bunlarla birlikte, önem derecisi 
belirlenmiş bu boyut ve kriterler dikkate alınarak sezgisel bulanık TOPSIS yöntemi ile 
mevduat bankalarının alternatif dağıtım kanalları sıralanmıştır. Klasik karar verme modeli 
sezgisel bulanık DEMATEL sonuçlarına göre en önemli olan boyutun, müşteri beklentilerinde 
güvenlik (B4), teknik ölçütler için bilgi ve iletişim altyapısı (B4), yenilik özellikleri için süreç ve 
strateji (B4), süreç adımları kapsamında ise geliştirmenin (B3) olduğu belirlenmiştir. Sezgisel 
bulanık AHP analiz sonuçlarına göre ise en yüksek ağırlığa sahip olan kriterin müşteri 
beklentileri için veri güvenliği (K10), teknik ölçütlere göre müşteri sadakati odaklı yeni 
hizmetler (K4), yenilik özellikleri kapsamında ise finansal (K1) ve üretim (K10) ve süreç 
adımlarında ise fikir izleme (K3) olduğu tespit edilmiştir. Sezgisel bulanık TOPSIS ile 
alternatif dağıtım kanallarının sıralanması sonucunda ise farklı süreçler için farklı sonuçlar 
elde edildiği görülmüştür. Bu nedenle, kalite fonksiyon yayılımı sürecinin bütünleşik olarak 
ele alınarak, birbirini takip eden etkilerle birlikte ele alınması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

 
İkinci analiz modeli olan bütünleşik karar verme modeli sonuçlarına göre, şubenin 

alternatif dağıtım kanalları arasında en çok tercih edilen kanal olduğu tespit edilmiştir. 
Bununla birlikte, internet bankacılığının ikinci, telefon bankacılığının ise üçüncü sırada 
oldukları belirlenmiştir. Buna karşın, ATM, cep telefonu ve sosyal medyanın ise son sıralarda 
olduğu anlaşılmaktadır. Belirtilen hususların yanı sıra, analiz sonuçlarına göre etkin 
çalışmadığı belirlenen alternatif kanallarının daha aktif bir şekilde faaliyet gösterebilmeleri 
için gerekli aksiyonların alınması yerinde olacaktır. Bu çerçevede, etkin kullanılmadığı tespit 
edilen cep telefonu bankacılığı yeni kampanyalarla müşteriler için daha avantajlı hale 
getirilmelidir. Bu amaçla, cep telefonu bankacılığının ara yüzünün zenginleştirilmesi için 
gerekli yatırımların yapılması önem arz etmektedir. Bu sayede, müşteriler tüm işlemleri cep 
telefonu bankacılığı ile yapabilir hale gelebilecektir. Buna ek olarak, analiz sonuçlarına göre 
bankaların ATM kullanımının arttırılmasına yönelik de bazı tedbirleri almaları gerektiği 
anlaşılmaktadır. Bu kapsamda, bankalar arasında ortak ATM uygulamasına geçilerek 
müşteri beklentilerinin karşılanması gerekmektedir. Bu sayede, bankaların müşterileri 
gerektiği durumlarda ekstra maliyete katlanmadan başka bankaların da ATM’lerini 
kullanabilmelidir. Bunun yanı sıra, ATM’lerde yapılacak olan işlemlerin daha güvenli hale 
getirilebilmesi için gerekli yatırımların yapılması da önem arz etmektedir. Söz konusu 
hususlar reklamlar aracılığı ile müşterilere duyurularak, bankaların ATM kanallarının 
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müşteriler için cazip hale getirilmesi sağlanmalıdır. Bu süreçte önemli olan diğer bir konu da 
yapılacak yatırımların maliyetlerinin müşterilere yansıtılmayacağının da müşterilere 
bildirilmesi gerekliliğidir. 

 
Analiz sonuçlarına göre bankalar tarafından etkin olarak kullanılmadığı belirlenen 

diğer bir alternatif dağıtım kanalı da sosyal medya bankacılığıdır. Ülkedeki genç müşterilerin 
beklentilerinin karşılanabilmesi için bu husus önem arz etmektedir. Bu bağlamda, gerekli alt 
yapı yatırımlarının yapılarak müşterilerin birçok işlemlerini sosyal medya bankacılığı ile 
yapabilmeleri sağlanmalıdır. Diğer bir ifadeyle, bankaların Facebook, Twitter gibi sosyal 
medya kanalları üzerinden bazı temel bankacılık hizmetleri vermeleri yerinde olacaktır. Bu 
sayede, bankacılık işlemlerini sosyal medya aracılığı ile yapabilen müşteriler için bankalar 
daha cazip bir hale gelecektir. Netice itibarıyla, Türkiye’deki bankaların çalışmamızda öne 
çıkan kalite fonksiyon yayılımı aşamalarındaki boyut ve kriterleri dikkate alarak yeni hizmet 
geliştirme çalışmalarını oluşturmaları önerilmektedir. Bu sayede, bankacılık sektörünün 
Türkiye’deki etkinliğinin arttırılması için önemli bir katkı sağlanacağı düşünülmektedir.  

 
Söz konusu çalışmada Türkiye’deki mevduat bankaları analiz edilerek literatüre 

önemli bir katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bununla birlikte, yapılacak yeni bir çalışmada 
benzer metodoloji kullanılarak Türkiye’deki katılım, yatırım ve kalkınma bankaları da analize 
dahil edilebilmesi mümkündür. Öte yandan, gelişmekte olan ülkelerdeki bankacılık 
sektöründeki alternatif dağıtım kanallarının kullanımının analiz edildiği yeni bir çalışmanın da 
faydalı olacağı düşünülmektedir.  
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Dipnotlar 
 

1- Sezgisel Bulanık DEMATEL ile Müşteri Beklenti Boyutu için Boyut Ağırlıklarının Hesaplanması: 
 

Tablo Ek 1: Müşteri Beklenti Boyutları için Direkt İlişki Matrisi  
 B1 B2 B3 B4 B5 

B1 0.000 0.550 0.433 0.700 0.300 
B2 0.450 0.000 0.550 0.400 0.300 
B3 0.350 0.550 0.000 0.550 0.350 
B4 0.600 0.450 0.550 0.000 0.300 
B5 0.700 0.700 0.450 0.500 0.000 

 
Tablo Ek 2: Müşteri Beklenti Boyutları için Toplam İlişki Matrisi 

 B1 B2 B3 B4 B5 
B1 0.808 1.044 0.953 1.076 0.643 
B2 0.869 0.755 0.891 0.890 0.581 
B3 0.878 0.982 0.736 0.967 0.619 
B4 0.984 0.990 0.959 0.819 0.627 
B5 1.175 1.232 1.086 1.158 0.617 

 
Tablo Ek 3: Müşteri Beklenti Boyutları için Etki-İlişki Dereceleri ve Ağırlıklar 

B1 B2 B3 B4 B5 
    

Ağırlıklar 
B1 0.808 1.044 0.953 1.076 0.643 4.525 4.714 9.239 -0.189 0.207 
B2 0.869 0.755 0.891 0.890 0.581 3.986 5.003 8.989 -1.017 0.201 
B3 0.878 0.982 0.736 0.967 0.619 4.182 4.625 8.807 -0.442 0.197 
B4 0.984 0.990 0.959 0.819 0.627 4.378 4.910 9.288 -0.532 0.208 
B5 1.175 1.232 1.086 1.158 0.617 5.268 3.088 8.356 2.180 0.187 

 

2- Klasik Karar Verme Yönetimi Çerçevesinde Sezgisel Bulanık AHP Yöntemi İle Kalite Fonksiyon 
Yayılım Aşamaları için Kriter Ağırlıklarının Hesaplanması: 

 
Tablo Ek 4: Müşteri Beklentileri-Boyut 1 için İkili Karşılaştırma Matrisi 

Kriterler K1 K2 K3 
Min. Ort. Maks. Min. Ort. Maks. Min. Ort. Maks. 

Çalışma saatleri (K1) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.50 2.00 1.00 1.25 1.50 
Müşteriye yakınlık (K2) 0.50 0.71 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.75 1.00 

Bilgi ve teknoloji altyapısı (K3) 0.67 0.83 1.00 1.00 1.50 2.00 1.00 1.00 1.00 
 

Tablo Ek 5: Sezgisel Bulanık AHP ile Müşteri Beklentilerine Yönelik Kriter Ağırlıkları 
Boyutlar Boyut 

Ağırlıkları Kriterler Kriter 
Ağırlıkları 

Genel 
Ağırlıklar 

Fiziki Koşullar (B1) 0.207 
Çalışma saatleri (K1) 0.43 0.088 

Müşteriye yakınlık (K2) 0.21 0.043 
Bilgi ve teknoloji altyapısı (K3) 0.36 0.075 

Fonksiyonellik ve 
Sadakat (B2) 0.201 

Ürün ve hizmetlerin kullanım kolaylığı (K4) 0.43 0.087 
Operasyonel kolaylıklar (K5) 0.43 0.087 

Ürün ve hizmetlerde deneyim (K6) 0.14 0.027 

Geribildirim (B3) 0.197 
Müşteri desteği (K7) 0.40 0.078 

Problemlere geridönüş hızı (K8) 0.21 0.041 
Piyasa taleplerine uygun ürün ve hizmetler (K9) 0.40 0.078 

Güvenlik (B4) 0.208 Veri güvenliği (K10) 0.60 0.125 
Fiziki güvenlik (K11) 0.40 0.083 

Maliyet ve Kazançlar 
(B5) 0.187 

Yüksek kazanç (K12) 0.37 0.069 
Rekabetçi fiyatlama (K13) 0.29 0.055 

Promosyonlar (K14) 0.34 0.064 
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Tablo Ek 6: Sezgisel Bulanık AHP ile Teknik Ölçütlere Yönelik Kriter Ağırlıkları 

Boyutlar Boyut 
Ağırlıkları Kriterler Kriter 

Ağırlıkları 
Genel 

Ağırlıklar 
Finansal 

Performans 
(B1) 

0.239 
Yeni hizmetlerin karlılığı (K1) 0.41 0.097 

Yeni hizmetlerin pazar payı (K2) 0.18 0.044 
Yeni hizmetlerin maliyet etkinliği (K3) 0.41 0.097 

Piyasa 
Uygunluğu (B2) 0.250 

Müşteri sadakati odaklı yeni hizmetler (K4) 0.44 0.110 
Piyasa taleplerine uygun yeni hizmetler (K5) 0.34 0.086 

Yeni hizmetlerde deneyim (K6) 0.21 0.054 

Organizasyonel 
Uygunluk (B3) 0.252 

Yeni hizmet geliştirmede personel uyumu (K7) 0.39 0.099 
Yeni hizmet geliştirmede fiziki imkanlar (K8) 0.22 0.055 

Çalışanların katılımını sağlayan yeni hizmetler (K9) 0.39 0.099 

Bilgi ve İletişim 
Altyapısı (B4) 0.259 

Yeni hizmet geliştirme odaklı eğitim faaliyetleri (K10) 0.31 0.081 
Yeni hizmet bilgi paylaşımı teknoloji altyapısı (K11) 0.34 0.089 

Yeni hizmet geliştirmede rekabetçi teknolojik etki (K12) 0.34 0.089 
 

Tablo Ek 7: Sezgisel Bulanık AHP ile Yenilik Özelliklerine Yönelik Kriter Ağırlıkları 
Boyutlar Boyut Ağırlıkları Kriterler Kriter Ağırlıkları Genel Ağırlıklar 

Başarı (B1) 0.254 
Finansal (K1) 0.49 0.124 
Yenilik (K2) 0.27 0.068 

Uygunluk (K3) 0.25 0.062 

Piyasa (B2) 0.249 
Katılım (K4) 0.33 0.083 
Beklenti (K5) 0.33 0.083 

Geribildirim (K6) 0.33 0.083 

Organizasyon (B3) 0.234 
Etkileşim (K7) 0.39 0.091 

Biçimlendirme (K8) 0.23 0.053 
İletişim (K9) 0.39 0.091 

Süreç ve Strateji (B4) 0.262 
Üretim (K10) 0.45 0.117 

Kıyaslama (K11) 0.28 0.073 
İşbirliği (K12) 0.28 0.073 

 
Tablo Ek 8: Sezgisel Bulanık AHP ile Süreç Adımlarına Yönelik Kriter Ağırlıkları 

Boyutlar Boyut Ağırlıkları Kriterler Kriter Ağırlıkları Genel Ağırlıklar 

Dizayn (B1) 0.241 Stratejik Planlama (K1) 0.48 0.116 
Fikir üretme (K2) 0.52 0.125 

Analiz (B2) 0.253 Fikir izleme (K3) 0.60 0.152 
İş analizi (K4) 0.40 0.101 

Geliştirme (B3) 0.268 

Fonksiyonel ekipler arası 
etkileşim (K5) 0.41 0.110 

Sistem dizaynı (K6) 0.18 0.048 
Personel eğitimi (K7) 0.41 0.110 

Başlangıç (B4) 0.239 
Test ve pilot uygulama (K8) 0.42 0.099 

Pazarlama testi (K9) 0.42 0.099 
Ticarileştirme (K10) 0.17 0.040 

 
3- Müşteri Beklentilerine Yönelik Alternatif Dağıtım Kanallarının Performanslarının Sezgisel Bulanık 
TOPSIS İle Ölçülmesi 

 
Tablo Ek 9: Sezgisel Bulanık TOPSIS ile Müşteri Beklentilerine Yönelik Alternatif Dağıtım 

Kanallarının Analizi ve Sıralama Sonuçları 
D+ D- Cci Sıralama 

ATM (ADK1) 0.635 1.171 0.648 4 
Telefon (ADK2) 0.429 1.377 0.763 1 
İnternet (ADK3) 0.548 1.257 0.696 2 

Cep telefonu(ADK4) 0.634 1.172 0.649 3 
Sosyal Medya (ADK5) 1.509 0.297 0.164 6 

Şube (ADK6) 0.760 1.045 0.579 5 
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Belediye Mallarının Haczedilemezliği: Anayasa 
Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

Kararları Çerçevesinde Bir Değerlendirme

Doç. Dr. Soner Yakar*

Öz

Belediyeler mal ve hizmet üretmek veya piyasadan satın alabilmek için borçlanma yoluna 
başvurabilirler. Eğer belediyeler aldıkları borçları zamanında ödemezler ise alacaklılar haciz yolu ile 
alacaklarını alma yoluna gidebilirler. Fakat 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belediye malları için 
haczedilemezlik koruması getirilmiştir. Bu koruma alacaklının alacağını almasını engelleyebilmektedir. 
Anayasa Mahkemesi 5393 sayılı Kanun’un 15’inci maddesindeki haczedilemezlik düzenlemelerini 
anayasaya aykırı bulmazken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yapılan başvurularda ilgili yasal 
düzenlemelerin  mülkiyet hakkının ihlâline neden olduğu sonucuna varmıştır. Dolayısıyla mülkiyet 
hakkına aykırı olan haczedilemezlik düzenlemesi yerine belediyelerin borçlarını ödemesini sağlayacak 
yasal düzenlemelerin yapılması uygun olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Belediye, Belediye Malları, Belediye Mallarının Haczedilemezliği, Anayasa 
Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. 
JEL Sınıflandırması: K10, K38. 

Non-Seizability of Municipal Properties: An Evaluation in the Framework of Decisions of The 
Constitutional Court and The European Court of Human Rights 

Abstract 

Municipal governments may borrow in order to meet financial requirements of producing or 
purchasing goods and services. If municipal governments do not pay back the debt at maturity date, 
creditors would prefer to initiate seizure process. However, The Municipal Law of 5393 states that 
goods of municipal governments are non-seizable. This article may prevent creditors from debt 
collection. While The Constitutional Court doesn’t find the related arrangement contrary to the 
Constitution, The European Court of Human Rights finds it as a violation of property right. Thus, 
instead of conducting non-seizability which is contrary to the property rights there is a need to make 
legal arrangements to have the municipal governments pay back their debt. 

Keywords: Municipal Properties, Non-Seizability of Municipal Properties, Constitutional Court, 
European Court of Human Rights. 
JEL Classification: K10, K38. 

Giriş

Mahalli idareler, yerel sınırlar içerisinde yaşayan halkın yararlanacağı mahalli nitelikli 
hizmetleri üretmekle görevlendirilmiş yönetim birimleridir (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
1996:4). Anayasamızın 127’nci maddesine göre mahalli idareler; “il, belediye veya köy 
halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve 
karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu 
tüzel kişileridir” denilmektedir. Anayasadaki bu tanıma göre, il özel idareleri, belediyeler ve 
köyler olmak üzere üç tür mahalli idare bulunmaktadır.  

* Çukurova Üniversitesi, İİBF Maliye Bölümü Öğretim Üyesi. 
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Ülkemizde nüfusun büyük çoğunluğunun yerel nitelikli hizmetleri belediyeler tarafından 
karşılandığı için mahalli idareler denildiği zaman ilk akla gelen belediyeler olmaktadır (Ulusoy 
ve Akdemir, 2012:225). Belediyeler, belli bir yerde yerleşmiş toplumun güncel yaşantısını 
etkileyen ortak ihtiyaçlarını karşılamak görevini üstlenmiş yerel yönetim birimleridir 
(Nadaroğlu, 1989:294). 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun1 (BK) 3’üncü maddesinde ise 
belediyeler “Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe 
sahip kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere 
belediyeler belirli bir bölgede yaşayan toplumun güncel ihtiyaçları olan yerel nitelikli mal ve 
hizmetleri üretmekle sorumludurlar.2    

 

Belediyeler kendilerine kanun ile verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek için 
yapacakları harcamaları öz gelirleri ile karşılayamadıkları zaman özel hukuk tüzel kişileri 
veya gerçek kişilerden borçlanma yoluna da gidebilmektedirler. Borçlanarak mal ve hizmet 
üreten belediyeler alacaklılara karşı yükümlülüklerini zamanında yerine getirmezlerse 
alacaklılar tarafından 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’na3 (İİK) göre takip edilerek borcun tahsil 
edilmesi yoluna gidilebilmektedir. Fakat 2004 sayılı İİK’nın 82’nci maddesinin 1’inci bendinde 
“devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar”ın 
haczedilemeyeceği hüküm altına alınmıştır4. Bu hükme göre devlet malları için haciz yolu ile 
takip yapılması önlenmektedir. Bir kamu tüzel kişisi olan belediyeler için ise 5393 sayılı 
BK’nın 15’inci maddesinin 9’uncu fıkrasında, “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla 
elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye 
tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.” şeklinde hüküm 
getirilmiştir. Bu madde dışında, 5393 sayılı Kanun’un 73’üncü maddesinin 7’nci fıkrasında ise 
kentsel dönüşüm projesi kapsamında “Anlaşma sonucu belediye mülkiyetine geçen 
gayrimenkuller haczedilemez” hükmü yer almaktadır. Bu yasal düzenlemelerin dışında 
doğrudan veya dolaylı olarak farklı kanunlarda da belediye mallarının haczedilemezliğine 
ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Belediye mallarının haczedilemezliğine ilişkin bu yasal 
düzenlemeleri değerlendirdiğimiz zaman kanun koyucunun devlet malları için getirdiği tam 
korumanın belediye malları için daha sınırlı düzeyde olduğu görülmektedir (Çınar, 2005:8).   
Dolayısıyla diğer kamu tüzel kişiliğine haiz kurumların kamu malları 2004 sayılı İİK’nın 82’nci 
maddesine göre haczedilemezken belediyelere bu imtiyaz sınırlandırılarak verilmiştir. 

 
5393 sayılı BK’da belediyelerin haczedilemeyecek malları 2004 sayılı İİK’daki 

haczedilemeyecek devlet mallarına göre daha sınırlı düzeyde tutulmuş olmasına rağmen 
hangi malların haczedilebileceğinin tespit edilmesinde sorunlar yaşanmaktadır. Belediyelerin 
haczedilemeyecek mallarının kapsamı konusunda ortaya çıkan sorunlar ilgili yasal 
düzenlemelerin 1982 Anayasasına ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olup 
olmadığı tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. Bu konuda 5393 sayılı Kanun’un 15’inci 
maddesindeki düzenlemelerle ilgili olarak Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar ile Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından verilen kararlar ele alınarak mülkiyet hakkının 
ihlâl edilip edilmediği konusu irdelenecektir. Bu çerçevede çalışmamızın amacı, belediye 
mallarının haczedilemeyeceğine ilişkin yasal düzenlemeleri Anayasa Mahkemesi ve Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde değerlendirmektir. Bu çalışmada, öncelikle 
belediye malı kavramı açıklanarak belediye mallarının haczedilemezliğinin hukuki dayanağı 
olan yasal düzenlemeler ile belediye mallarına haciz koruması getirilmesinin amacı 
incelenecektir. Daha sonra ise 5393 sayılı Kanun’un 15’inci maddesindeki düzenlemelere 
ilişkin iki Anayasa Mahkemesi Kararı ile AİHM’nin vermiş olduğu kararlar ele alınacaktır. 

 
1. Belediye Malı Kavramı  
 
5393 sayılı BK’nın 3’üncü maddesinde de belirtildiği üzere belediyeler, belde 

sakinlerinin yerel ve müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan idarî ve malî 
özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir. Kamu tüzel kişiliğine haiz belediyeler belde sakinlerinin 
yerel nitelikli mal ve hizmet ihtiyacını sağlarken çeşitli mallar kullanırlar. Belediyelerin 
kendilerine verilen görevleri ve sorumlulukları yerine getirirken kullandıkları malları “belediye 
malları” olarak nitelendirsek de kamu malları teorisine göre belediyelerin malları da kamu 
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malı olarak kabul edilmektedir. Çünkü bu konuda genel kabul gören görüş, kamu tüzel 
kişilerine ait malların da kamu malları kapsamı içerisinde olduğu yönündedir (Gülan, 2004, 
s.663; Derdiman, 2015, s.445; Akyılmaz vd., 2016, s.631). Dolayısıyla belediyeler de kamu 
tüzel kişisi olduklarından sahip oldukları mallar da kamu malı olarak kabul edilmektedir.  

 
Ülkemizde kamu mallarının tümünü düzenleyen bir kanun bulunmadığı gibi tek bir 

hukuk düzeni de yoktur (Gözübüyük, 1996, s.23). Bu durum ise kamu mallarının 
tanımlanmasında ve isimlendirilmesinde farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
Kanunlarda, yargı kararları ve bu konudaki yazında kamu mallarına ilişkin olarak kullanılan 
terimler; idare malları, kamu hizmeti eşyası, devlet malı, amme malı, kamusal mallar, 
kamusal alan, kamuya ilişkin mallar, devletin hüküm ve tasarrufundaki eşya, idare 
patrimuanı, amme emlakı, milli emlak, hazine malları ile maliye hazinesi mallarıdır5 
(Gözübüyük, 1996:223; Gülan, 2004, s.662; Gözübüyük ve Tan, 2008, s.1072; Akyılmaz vd., 
2016:631; Kırbaş, 1988, s.13; Tuncer, 2012:366, Anayasa Mahkemesi, 21.10.1992, 
E.1992/13, K.1992/50; www.hukukturk.com Erişim Tarihi: 26.01.2017). Kamu malları bu 
terimler içerisinde en yaygın kullanılanıdır (Gözübüyük, 1996, s.223). Dolayısıyla 
çalışmamızda kamu tüzel kişilerine ait mallar için kamu malları terimini kullanılacaktır.6 Kamu 
mallarına ilişkin tek bir hukuk düzeninin olmamasının bir sonucu olarak kamu malının genel 
kabul gören tek bir tanımı da yoktur. Yargı kararlarından ve idare hukuku öğretisindeki 
tanımlardan tek bir kamu malı tanımına ulaşmak mümkün değildir. Yargının yapmış olduğu 
tanımlara bakacak olursak Anayasa Mahkemesine göre kamu malları; “kamu idare ve 
kurumlarının gerek kamunun doğrudan kullanımına ayrılmış, gerekse nitelikleri gereği veya 
hizmetin amacına uygun düzenlenmiş olmak kaydıyla kamu hizmetine tahsis edilmiş 
(özgülenmiş) malların tümü” olarak tanımlanabilir (Anayasa Mahkemesi, 02.06.2009, 
E.2004/85, K.2009/69). Danıştay 3’üncü Dairesine göre “idare hukuku ilkelerine göre, 
kamunun kullanma ve yararlanmasına ait olan veya bu amaca tahsis edilen eşya ve mallarla 
bir kamu hizmetinin unsuru ve ayrılmaz bir parçası sayılabilecek olan mallar kamu malları” 
kabul edilmektedir (Danıştay 3.D. 13.10.1980, E.1980/157, K.1980/181, 
http://www.hukukturk.com, 26.01.2017). Öğretide yapılan bazı tanımlar ise şöyledir: Onar’a 
göre “amme hizmetlerine doğrudan doğruya tahsis edilmiş bulunan ve gerek temin ettiği mali 
menfaatler ve saire ile dolayısıyla istifade edilen tekmil mallar anlaşılır” (Onar, 1966). 
Gözübüyük’e (1996:223) göre kamu malları kabaca “devlete ait olan mallar” demektir, 
Akyılmaz vd.’ye (2016:632) göre “bir kamu tüzel kişisinin mülkiyetinde bulunan ve kamunun 
kullanımına/yararlanmasına veya kamu hizmetine tahsis edilen mallara kamu malı denir”. Bu 
tanımlarda aslında hangi malların kamu malı içine alınmak istendiğine göre bir mal grubunun 
kapsamı belirlenmektedir. Öğretide ve yargı kararlarında kamu malı kavramı bazılarında 
geniş bazılarında dar anlamda kullanılmaktadır. Eğer kamu malları ile kastedilmek istenen 
kamu tüzel kişilerinin sahip olduğu hem kamu hukukuna hem de özel hukuka ait mallar ise 
geniş anlamda, kamu malı ile kastedilen yalnızca kamu hukukuna tabi mallar ise dar 
anlamda kamu malının anlaşılması gerekmektedir (Gözler, 2009, s.819, Akyılmaz vd., 2016, 
s.632). 

 
Kamu malları tabi olduğu hukuki rejime göre “kamusal mallar” ve “özel mallar” olarak 

ikiye ayrılır (Duran, 1984, s.35; Düren, 1979, s.30; Gözübüyük ve Tan, 2008:1072; Gözler, 
2009:819-820). Kamusal mallar kamu hukukuna tabi iken kamu tüzel kişilerinin özel malları 
özel hukuka tabidir (Gözler, 2009:820; Duran, 1984:35; Gözübüyük ve Tan, 2008:1073; 
Akyılmaz vd., 2016, s. 632). Kamusal mallar kamu hukuku rejimine tabi mallar olduğu için dar 
anlamda yapılan kamu malı tanımı bu mallar için de geçerli olmaktadır. Diğer taraftan özel 
mallar, kamu hizmetlerinin üretilmesinde doğrudan bir rol oynamayan, halkın kullanımına 
tahsis edilmemiş olan yalnızca gelir elde edilmesi suretiyle kamu yararı sağlayan mallardır 
(Kırbaş, 1988:32). Dolayısıyla bu mallar doğrudan kamu hizmetinde kullanılmasa da elde 
edilen gelir nedeniyle dolaylı olarak kamusal amaçlara hizmet etmektedir (Düren, 1979,s.30). 
Kamu malları için yukarıda bahsettiğimiz ayrım çerçevesinde, kamusal mal ile özel malların 
birbirinden nasıl ayırt edileceği önem taşımaktadır. Türk pozitif hukukunda kamu mallarına 
ilişkin hukuki bir düzenleme olmadığından, kamusal mallar ile kamunun özel mallarının 
ayrımına yönelik kriterler öğretideki görüşler dikkate alınarak ve yargının vermiş olduğu 
kararlar çerçevesinde şekillenmiştir (Gülan, 2004, s.665-666). Yargının kamusal mal ile 
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kamunun özel malları ayrımı için kullandığı kriterlerin ise, Fransız Medeni Kanunu Değişikliği 
Komisyonunun yapmış olduğu kamusal mal tanımının dikkate alınarak istikrar kazandığı 
belirtilmiştir. Komisyonun yaptığı tanımdan hareketle iki kriter belirlenmiştir.7 Bunlardan ilki; 
kamunun doğrudan kullandığı mallar, ikincisi ise kamu hizmeti için yapılan özel düzenleme 
ile bu hizmete tahsis edilmiş mallar kamu malıdır (Gülan, 2004, s.666-667; Duran, 1984, 
s.46; Gözübüyük ve Tan, 2008 s.1072-1073). Dolayısıyla bu ayrıma göre kamusal malın 
belirlenmesinde iki şart aynı anda dikkate alınmaktadır. Birinci kritere göre bir malın kamusal 
mal sayılabilmesi için devlete yani kamu tüzel kişilerine, yerel yönetimlere ve kamu 
kurumlarına ait olması gerekir, ikinci kritere göre ise bir malın kamunun ortak kullanımına ve 
yararlanmasına veya doğrudan bir kamu hizmetine tahsis edilmesi gerekmektedir 
(Gözübüyük ve Tan, 2008, s.1073-1074). Belediye malları da kamu malı sayıldığı için kamu 
mallarına yönelik yukarıda açıklamış olduğumuz ayrımlar belediye malları için de geçerli 
olmaktadır.  

 
2. Belediye Mallarına Haczedilemezlik Korumasının Amacı 
 

Belediye malları için getirilen haczedilemezlik korumasının amacını belirlemeden önce 
genel olarak hacizden beklenen amacın ortaya konulmasının konunun anlaşılması açısından 
yararlı olacağını düşünüyoruz. Haciz, kesinleşmiş bir icra takibinin konusu olan belirli bir para 
alacağının ödenmesini sağlamaya yönelik olarak alacağı karşılayacak miktar ve değerdeki 
borçlunun sahip olduğu mal ve haklara icra müdürü tarafından hukuki olarak el konulmasıdır 
(Kuru, 2016, s.207). 2004 sayılı İİK’nın 85’inci maddesinde ise; “Borçlunun kendi yedinde 
veya üçüncü şahısta olan taşınır mallarıyla taşınmazlarından ve alacak ve haklarından 
alacaklının ana, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere bütün alacaklarına yetecek miktarı 
haczolunur” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla haciz ile ulaşılmak istenen amaç alacaklının 
alacağını almasının sağlanmasıdır (Aşık, 2017,s.4).  

 
Belediyelerin sahip olduğu mallar için getirilen haczedilemezlik düzenlemesine neden 

ihtiyaç duyulduğunun iyi anlaşılması gerekmektedir. Çünkü böyle bir yasal düzenleme gerekli 
mi yoksa bu düzenleme yerine başka yasal tedbirler alınabilir mi konusu tespit edilirken 
amacın belirlenmesinin yol gösterici olabileceği düşünülmektedir. Belediye malları, kamu 
malı olduğu için kamu mallarının haczedilemezliği ilkesinin varlık amacı ile belediye 
mallarının haczedilemezliğinin varlık amacı aynıdır. Bu çerçevede 2004 sayılı İİK ile 5393 
sayılı BK ve diğer kanunlarda devletin sahip olduğu mallar için takip ve tahsil yapılmasına 
yönelik hukuki sınırlamaların varlık nedenleri aynı gerekçelerle açıklanabilir. Öğretide ve 
yargı kararlarında kamu mallarının haczedilemezliğine ilişkin olarak kabul gören üç varlık 
nedeni tespit etmek mümkündür. Bunlardan ilki kamu hizmetlerinin devamlılığı ilkesidir 
(Gözler, 2009:873; Çınar, 2005:7; Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu, 15.01.1947, 
E.1946/14, K.1947/5; http://www.hukukturk.com (Erişim Tarihi: 26.01.2017); Anayasa 
Mahkemesi, 17.06.2015, E.2014/194, K.2015/55; www.hukukturk.com (Erişim Tarihi: 
06.02.2017)). Bu ilkeye göre, kamu hizmetlerinin düzenli ve kesintisiz sürdürülmesi 
sağlanmalıdır. Hizmetlerin kesintisiz sürdürülebilmesi için ise idarenin sahip olduğu mallara 
ilişkin olarak bazı ayrıcalıklara sahip olması gerektiği düşünülmektedir. Çünkü 
haczedilemezliğin kamu mallarına yönelik olarak getirilen bu tür ayrıcalıklardan birisi olduğu 
belirtilmektedir (Çınar, 2005:7). Eğer kamu malları haczedilirse kamu hizmetlerinin 
sunumunda aksamalar oluşacağından toplum düzeninin de bozulması sonucu doğabilecektir. 
Anayasa Mahkemesi,17.06.2015 tarihli kararında belediye malları için getirilen 
haczedilemezlik düzenlemesinin amacını şöyle açıklamıştır: “Mahalli müşterek ihtiyaçların 
sürekli, düzenli ve sistemli bir şekilde karşılanabilmesi için belediyelerce yürütülen 
etkinliklerin kesintiye uğramasını önlemek amacıyla belediyelerin bazı nakdi ve ayni mal 
varlıklarına haciz yasağı getirilmiştir. Söz konusu yasağın amacı da, belediyelerce yerine 
getirilen kamu hizmetlerinin bazılarının, toplumsal yaşamın gerektirdiği zorunluluklara bağlı 
olarak sürekli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi gereğidir. Başka bir deyişle, toplum yararının 
kişisel yarara üstün tutulmasıdır” (Anayasa Mahkemesi, 17.06.2015, E.2014/194, K.2015/55; 
www.hukukturk.com (Erişim Tarihi: 06.02.2017). Burada belediye malları için haczedilemezlik 
korumasının amacı belediye hizmetlerinin bazılarının toplum yaşamının devamlılığı için 
sürekli ve düzenli sağlanması gerekliliğine dayandırılmıştır. 
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İkinci varlık nedenine göre; devlete karşı cebri icra yollarına başvurulamayacağı 
ilkesinin kabul edilmiş olmasıdır (Kuru, 1962:283; Derdiman, 2015, s.488; Aydın, 2012, s.7). 
Bu görüşün dayandığı gerekçe cebri icrayı yürüten devletin, bunu kendisine karşı 
kullanmasının çelişki doğuracağı ayrıca kamu hizmetlerinde meydana gelecek aksama ve 
buna bağlı olarak da halkın kamu mallarından yararlanamama tehlikesidir (Kuru, 1962, 
s.283; Derdiman, 2015, s. 488). Üçüncü varlık nedenine göre ise; hukuk devletlerinde devlet 
mallarının haczedilemeyeceğine ilişkin kural, devletin borçlarının zamanında ve kendiliğinden 
ödemesinin hukuk devleti olmanın bir gereği olduğu gerekçesine dayanmaktadır (Pekcanıtez 
vd., 2009, s.247, Anayasa Mahkemesi, 06.12.2010, E.2007/37, K.2010/114,  Karşı Oy 
Gerekçe, Aydın, 2012:7). Zaten hukuk devletinde, devlete karşı dava açılabileceği gibi takip 
de yapılabilir. Takibin kesinleşmesiyle devlet borcunu öder. Hukuk devletinde herkes gibi 
devletin de hukuk kuralları ile bağlı olduğunu göstermek ve vatandaşlarına karşı güveni 
korumak amacıyla devletin borcunu zamanında ödeyeceği kabul edilir  (Pekcanıtez vd., 
2009, s. 247).  

 
 İlk iki varlık nedeni teorik olarak kamu malları ve dolayısıyla da belediye mallarının 

haczedilememesinin neden var olduğunu bize açıklamaktadır. Üçüncü gerekçe ise 
haczedilemezlik düzenlemeleri yasal olarak var olsa da devletin borcunu zamanında 
ödeyeceği esasına dayanmaktadır. Yalnız bu gerekçeye dayanarak kamu mallarının 
haczedilemezliği yerine borcunu ödemeyen kamu tüzel kişilerinin borçlarını ödemeye yönelik 
yasal düzenleme yapılmasının hukuken daha uygun olacağı düşünülmektedir. Belediye 
mallarına yönelik yasal düzenlemelere bakıldığı zaman kamu hizmetinin devamlılığının 
sağlanması gerekçesinin daha ön planda tutulduğu izlenimini uyandırmaktadır. Çünkü 2004 
sayılı İİK’nın 82’inci maddesinin 1’inci bendinde devlet mallarına getirilen haczedilemezlik 
5393 sayılı BK’nın 15’inci maddesinin 9’uncu fıkrasına göre sadece kamu hizmetinde fiilen 
kullanılan mallar için getirilmiştir. Bu çerçevede şöyle bir tespit yapabiliriz: Kanun koyucu 
kamu hizmetlerinin devamlılığı ilkesi çerçevesinde belediyelerin sadece yerel nitelikli kamu 
hizmeti üretmesini engelleyecek haciz uygulamalarını sınırlandırmayı amaçlamaktadır. 

 
3.    Belediye Mallarının Haczedilemezliğinin Hukuki Dayanağı 
3.1. Genel Olarak 
 
Belediye mallarının hangilerinin haczedilemeyeceğine ilişkin olarak tek bir yasal 

düzenleme bulunmamaktadır. Doğrudan ya da dolaylı olarak belediye mallarının haczini 
yasaklayan farklı kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. 2004 sayılı İİK’nın 82’nci 
maddesinin 1’inci bendinde “devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı 
gösterilen mallar,”ın haczedilemeyeceği hükmü getirilmiştir. Bu düzenleme çerçevesinde 
belediyelerin hangi mallarının haczedilemeyeceğinin belirlenebilmesi için 5393 sayılı 
Belediye Kanunu’nda ve diğer kanunlarda belediye mallarının haczedilemezliğine veya 
haczine ilişkin düzenlemelerin tek tek tespit edilmesi gerekmektedir. 5393 sayılı BK’nın 
15’inci maddesinin 9’uncu fıkrasında “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği 
gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından 
tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez” şeklinde hüküm getirilmiştir. Bu 
madde dışında 5393 sayılı Kanun’un 73’üncü maddesinin 7’nci fıkrasında ise kentsel 
dönüşüm projesi kapsamında “Anlaşma sonucu belediye mülkiyetine geçen gayrimenkuller 
haczedilemez” hükmü yer almaktadır. Bu iki maddedeki düzenlemeler ile belediyelerin 
haczedilemeyecek malları belirlenmiştir. 6552 sayılı Kanun8’un 121’inci maddesi ile 5393 
sayılı Kanun’un 15’inci maddesine eklenen düzenleme ile “İcra dairesince haciz kararı 
alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal göstermesi istenir. 
On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak 
miktarını aşacak şekilde yapılamaz” hükmü getirilmiştir. Bu düzenleme ile belediyelere, 
belediye malları için getirilen haczedilemezlik korumasının dışında on gün içinde olmak şartı 
ile haczedilebilecek malları belirleme imkânı tanınmıştır.  

 
Belediye malları için getirilen haczedilemezlik koruması zaman içinde bazı 

değişikliklere uğramıştır. Bu değişiklikler, kanun koyucunun belediye malları için getirmek 
istediği koruma amacına göre farklı düzenlemeler şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu değişimin 
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tespit edilebilmesi için 5393 sayılı Kanun’dan önce uzun süre uygulanan Mülga 1580 sayılı 
BK’daki haczedilemezlik hükümlerinin de incelenmesi gerekmektedir. Mülga 1580 sayılı 
BK’nın “Belediyelerin hakları, salâhiyet ve imtiyazları” başlıklı 19’uncu maddesinin 7’nci 
fıkrasında “Belediye daire ve şubeleri, bahçeleri, umuma ait akar olmıyan açık ve kapalı 
mahalleri emlâk vergisinden müstesna olmak, belediye vergi ve resimleri ile hidematı 
ammeye muhtas ve akar olmayan emval ve eşyası üzerine haciz konulmamak” 
denilmektedir. Bu maddeye göre haczedilemeyecek belediye malları; belediye vergi resimleri 
ile kamu hizmetine tahsis edilen ve gelir getirmeyen taşınır ve taşınmaz mal ve eşyalarıdır. 
1580 sayılı Kanun’daki haczedilemezlik düzenlemesinde belediye mallarının kamu hizmetine 
tahsis edilmesi yeterliyken 5393 sayılı Kanun’daki düzenleme ile belediye mallarının kamu 
hizmetine tahsisi yeterli görülmemiş kamu mallarının fiilen kullanılması şartı getirilmiştir. Her 
iki kanundaki düzenlemeler yerel nitelikli kamu hizmetlerinin devamlılığının sağlanması ilkesi 
çerçevesinde yapılmış olsa da 5393 sayılı Kanun’daki hükümlerin 1580 sayılı Kanun’daki 
düzenlemelere göre farklılaştırıldığı tespiti yapılabilir. 

 
Biz bu çalışmada, belediye malları için getirilen haczedilemezlik korumasının 5393 

sayılı BK’nın 15’inci maddesinin 9’uncu fıkrası ile 73’üncü maddesinin 7’nci fıkrasındaki 
düzenlemeleri bir başlık altında, diğer kanunlardaki düzenlemeleri ise diğer kanunlardaki 
düzenlemeler başlığı altında açıklayacağız.  

 
3.2. 5393 Sayılı Kanun’a Göre Haczedilemeyecek Belediye Malları 
 
5393 sayılı BK’nın 15’inci maddesinin 9’uncu fıkrası ile 73’üncü maddesinin 7’nci 

fıkrasındaki haczedilemeyecek malları beş ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlar; 
belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirler, şartlı bağışlar, kamu 
hizmetlerinde fiilen kullanılan mallar, belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç 
gelirleri ve kentsel dönüşüm projesi kapsamında anlaşma sonucu belediye mülkiyetine geçen 
gayrimenkullerdir. 

 
3.2.1. Belediyenin Proje Karşılığı Borçlanma Yoluyla Elde Ettiği Gelirler 
  
Belediyeler, sundukları yerel nitelikli hizmetler için yaptıkları ve yapacakları harcamaları 

gelirleriyle karşılamalarının mümkün olmadığı durumda borçlanma yoluna gidebilirler. 
Belediyelerin borçlanmasına ilişkin düzenlemeler 5393 sayılı BK’nın 68’inci maddesinde yer 
almaktadır. İlgili kanun hükmünde, belediyelerin görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri 
karşılamak amacıyla kanunda belirtilen usûl ve esaslara göre borçlanma yapabileceği ve 
tahvil ihraç edebileceği belirtilmiştir. Belediyeler borçlanma ihtiyaçlarını yurt içinden 
yapabilecekleri gibi yurt dışından da yapabilirler. Bu çerçevede belediyeler bağlı kredi, 
refinansman kredisi ve proje kredisi kullanarak borçlanma gerçekleştirebilirler. 5393 sayılı 
BK’nın 15’inci maddesinin 9’uncu fıkrasında “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla 
elde ettiği gelirleri”nin haczedilemeyeceği belirtildiği için bu borçlanma türlerinden sadece 
proje kredilerinden elde edilen gelirler haczedilemeyecektir. Diğer borçlanma türlerine göre 
elde edilen gelirler haczedilebilir. Bu borçlanma türlerinden proje kredileri, kalkınma planları 
ve yıllık yatırım programlarında yer alan projelere finansman sağlamak amacına yönelik 
olarak kullandırılmaktadır. Bir anlamda, belediyelerin yurt dışından veya uluslararası bir 
kuruluştan anlaşmalar çerçevesinde belirli bir projeyi hayata geçirmek koşulu ile sağlanan bir 
dış kaynak çeşididir. Bu tür kredilerin en önemli özelliği borçlanma hangi proje için 
yapılmışsa yalnızca o projenin finansmanında kullanılabilir olmasıdır (Doğan ve Baş, 2013, 
s.297). Yalnız bir proje için kullanılan kredinin ilgili proje dışında başka amaçlar için 
kullanılması durumunda haczedilebileceği düşünülmektedir.  

 
3.2.2. Şartlı bağışlar 
 
5393 sayılı BK’nın 59’uncu maddesinde belediyelerin gelirlerinin neler olduğu tek tek 

sayılmıştır. İlgili maddenin g fıkrasına göre “Bağışlar” da belediye gelirleri arasında yer 
almaktadır. Diğer taraftan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun (BBK)9 “Büyükşehir 
belediyesinin gelirleri” başlıklı 23’üncü maddesinin n bendinde “Şartlı ve şartsız bağışlar” da 
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gelir olarak sayılmıştır. Bağışlar önceden belirlenen bir “şart”a bağlı olarak yapılıp 
yapılmamasına göre şartlı ve şartsız olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 5393 sayılı BK’nın 
15’inci maddesinin 9’uncu fıkrasına göre “şartlı bağışlar”ın haczedilemeyeceği belirtildiği için 
şartsız bağışlar haczedilebilecektir.10 Şartlı bağışlar, önceden belirlenmiş olan bir amacın 
gerçekleştirilmesi için verilen ancak verilme amacına uygun kullanılabilen bağışlardır (Ulusoy 
ve Akdemir, 2012, s.272). Dolayısıyla bir bağışın şartlı bağış olabilmesi için bağışın belli bir 
“şart” getirilerek yapılması gerekmektedir. Yani önceden belirlenmiş bir amaç için 
kullanılması şartı ile yapılması gerekir. Şartlı yapılan bağışın, önceden belirlenen şartın 
dışında bir amaç için kullanılması durumunda haczedilebilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu 
konuda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu vermiş olduğu bir kararda belediyeye şarta bağlı olarak 
gönderilen paranın bir kısmının başka amaçlarla kullanılmasının anılan paranın 
haczedilemezlik özelliğini değiştirmeyeceğini belirtmiştir 11. Halbuki 5393 sayılı BK’nın 15’inci 
maddesinin 9’uncu fıkrasında “şartlı bağışlar”ın haczedilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Şarta 
bağlı bağışı şartsız bağıştan ayıran en önemli özellik bağışın önceden bağışçı tarafından bir 
şarta bağlanmasıdır. Eğer şartlı yapılan bağış, o şart için kullanılmayacaksa şartsız bağış 
olarak kabul edilmesi gerekecektir. Şartsız bağışlar da haczedilebilecektir.  Belediyelere şartlı 
bağışlar, yurt dışındaki kurum ya da kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
yapılabileceği gibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından da yapılabilir. Belediye meclisinin görev 
ve yetkilerini düzenleyen 5393 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinin g fıkrasına göre şartlı 
bağışları kabul etme yetkisi belediye meclislerine verilmiştir. 5216 sayılı BBK’nın 18’inci 
maddesinin g fıkrasına göre ise büyükşehir belediye başkanına yetkili organların kararını 
almak şartıyla karşılıksız bağışları kabul etme yetkisi verilmiştir. Dolayısıyla büyükşehir 
belediye başkanına sadece şartsız bağışları kabul etme yetkisi verilmiştir. Şartlı bağışları 
kabul etme yetkisi ile ilgili 5216 sayılı BBK’da herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun12 40’ıncı maddesinde “Kamu yararına 
kullanılmak üzere kamu idarelerine yapılan şartlı bağış ve yardımlar, dış finansman 
kaynağından sağlananlarda 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla, hizmeti yapacak idarenin üst yöneticisi tarafından uygun görülmesi halinde,” 
denilerek bağış ve yardımları kabul etme yetkisinin üst yöneticiye ait olacağı hüküm altına 
alınmıştır. Bu çerçevede, 5216 sayılı Kanun’da şartlı bağışlar konusunda bir düzenleme 
olmadığı için bu konuda 5018 sayılı Kanun hükmünün uygulanması gerekmektedir. 5018 
sayılı Kanun’a göre şartlı bağış kabul etme yetkisi üst yöneticidedir. Büyükşehir belediyesinin 
üst yöneticisi büyükşehir belediye başkanı olduğuna göre şartlı bağışları kabul etme 
yetkisinin de büyükşehir belediye başkanında olduğunu söyleyebiliriz. Yine de şartlı bağışları 
kabul etme konusunda 5216 sayılı Kanun’da bir boşluk olduğu tespiti yapılabilir (Dağ, 2011, 
s. 3). 

 
Belediyeye yapılan şartlı bir bağışın haczedilmesi durumunda belediye icra 

mahkemesine başvurarak ilgili belediye malının haczedilemeyeceğini ileri sürebilir. Bu 
durumda belediyelerde meclis kararı, büyükşehir belediyelerinde ise büyükşehir belediye 
başkanının kararı ile icra mahkemesine başvurması gerekecektir (Çelik, 2017:1). Şartlı 
bağışlara ilişkin olarak, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 09.06.2007 
tarihli ve 2007/72 no’lu Genelgesinde13 belirtilen; nüfusu 10.000’in altındaki belediyelerin 
içme suyu ve yol ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlayan “Belediye Altyapısının Desteklenmesi 
Projesi” (BELDES) örnek gösterilebilir. Bu proje kapsamında gönderilen ödeneklerin 
belediyelerin içme suyu ve yol altyapılarının; yapım, tesis geliştirme, bakım-onarım gibi 
giderlerinin karşılanması, yatırımlarının yapılması ve bu amaçla gerekli malzemelerin 
alınması için kullanılacağı belirtilmiştir. Gönderilen proje ödeneklerinden belediye bütçesine 
herhangi bir aktarma yapılması veya başka belediye giderleri için herhangi bir harcama 
yapılması mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla BELDES kapsamında belediyelere aktarılan 
bu paralar belli bir şarta bağlandığı için şartlı bağış sayılmaktadır (Çelik, 2017, s.1). 
Bağışlama sözleşmeleri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda14 düzenlenmiştir. 6098 sayılı 
Kanun’un 285’inci maddesine göre bağışlama sözleşmesi; “ bağışlayanın sağlararası sonuç 
doğurmak üzere, malvarlığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı 
üstlendiği sözleşmedir” şeklinde tanımlanmıştır. İlgili Kanun’un 290’ıncı maddesine göre ise, 
bağışlamanın bir şarta bağlanarak yapılabileceği bunun da şarta bağlı bağışlama olarak 
kabul edileceği hüküm altına alınmıştır. Belediyelere yapılacak şartlı bağışlarda da 6098 
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sayılı Kanun kapsamında bağışlama sözleşmesi yapılması ve bağışçı tarafından belirlenecek 
şartların bu sözleşmede belirlenmesi önem arz etmektedir. Çünkü belediyeler sözleşmede 
belirlenen şartları uygun görmez ise şartlı bağışı kabul etmeyebileceklerdir. Diğer taraftan 
şartlı bağışlar haczedilemeyeceği için belediyeler için ispat aracı olacaktır.  

 
3.2.3.Kamu Hizmetlerinde Fiilen Kullanılan Mallar 
 
2004 sayılı İİK’nın 82’nci maddesinin 1’inci bendinde “devlet malları” için getirilen 

haczedilemezlik, 5393 sayılı BK’nın 15’inci maddesinin 9’uncu fıkrasına göre sadece kamu 
hizmetinde fiilen kullanılan mallar ile sınırlandırılmıştır. Belediye mallarının kamu malı 
olduğunu daha önceki bölümde belirtmiştik. Dolayısıyla kamu malı olan belediye malları ister 
kamusal mal ister özel mal olsun kamu hizmetinde fiilen kullanılmadığı sürece 
haczedilebilecektir.15 Yaptığımız bu tespit çerçevesinde belediye mallarının haczedilemezliği 
için iki şartın aynı anda gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartlar; belediye mallarının “kamu 
hizmetinde” kullanılması diğeri ise “fiilen kullanılması”dır. Bir malın kamu hizmeti için 
kullanılıyor olması fiilen kullanıldığı anlamına gelmemektedir. Bu iki şart aynı anda 
gerçekleşmediği takdirde belediye malları haczedilebilecektir. Bu iki şartın gerçekleşip 
gerçekleşmediğinin tespiti için öncelikle bir malın kamu hizmetinde kullanılıp 
kullanılmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Belediye malları için kamu hizmetinde 
kullanma fiilen kullanmanın ön şartıdır. Yani öncelikle bir belediye malının kamu hizmetine 
tabi olup olmadığının, sonra ise fiilen kullanıldığının tespiti gerekmektedir. Bu çerçevede 
öncelikle kamu hizmeti kavramı ve kapsamının belirlenmesi gerekmektedir. Kamu hizmetinin 
doğrudan bir tanımı ne 1982 Anayasasında ne de herhangi bir kanunda bulunmaktadır. Bu 
kavramın tanımı öğreti ve yargı kararlarında yapılmıştır (Günday, 2002, s. 282). Öğretide 
Gözler’e (2009, s. 253) göre kamu hizmeti; “bir kamu tüzel kişisi veya onun denetimi altında 
bir özel kişi tarafından yürütülen kamu yararı amacına yönelik faaliyetler”dir. Akyılmaz vd.ye 
(2016:632) göre; “yasama organınca kamu hizmeti olarak nitelendirilen idare ya da onun 
denetim ve gözetimi altında özel kişilerce, kamu yararı amacıyla, toplumun ortak ve genel 
ihtiyaçlarını tatmin için yapılan faaliyetlere verilen isimdir”. Danıştay 13’üncü Dairesine göre 
ise kamu hizmeti; “devlet ya da diğer kamu tüzel kişileri tarafından ya da bunların gözetim ve 
denetimleri altında, genel ve ortak gereksinmeleri karşılamak, kamu yararı ya da çıkarını 
sağlamak için yapılan ve topluma sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli etkinliklerdir” şeklinde 
tanımlanmıştır (Danıştay 13.D. 28.11.2008, E.2008/5151, K.2008/6509, www.hukukturk.com 
(Erişim Tarihi: 11.04.2017)). Bu tanımlardan hareket ile bir faaliyetin kamu hizmeti olabilmesi 
için iki şartın var olması ve bunların birlikte gerçekleşmesi gerektiği tespiti yapılabilir. Bu 
şartlardan birisi; yapılan hizmetin bir kamu tüzel kişisi veya onun denetimi altında bir özel kişi 
tarafından yürütülen bir faaliyet olması, diğeri ise yapılan hizmetin kamu yararı amacıyla 
yapılmış olmasıdır (Gözler, 2009, s. 253). Dolayısıyla bir belediye malının kamu hizmetinde 
kullanılan bir mal olup olamadığının da bu iki şart çerçevesinde değerlendirilmesi 
gerekmektedir.  

 
Belediye mallarının haczedilemezliği için “kamu hizmetlerinde fiilen kullanma” hükmü 

getirilmiş olmasına rağmen uygulamada birçok sorun ile karşılaşılmıştır. Bu sorunların çözüm 
yeri olarak yargı organlarına başvurulmuş dolayısıyla da bu konuda yargının vermiş olduğu 
kararlar ile oluşan içtihat belirleyici olmuştur. Özellikle bir belediye malının kamu hizmetinde 
fiilen kullanılıp kullanılmadığı en çok uyuşmazlık konusu yapılan alanlardan birisi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Yargıtay ise son dönemde bu konuda verdiği kararlarda 
haczedilemezlik kuralını dar bir şekilde yorumlayarak bir malın kamu hizmetinde 
kullanılmasını yeterli görmeyip fiilen kamu hizmetinde kullanıldığının tespitinin de gerekli 
olduğunu belirtmektedir.16 Örneğin Yargıtay 12’nci Hukuk Dairesi; “Aracın trafik kayıtları 
getirtilerek araç üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırmak suretiyle hacizli aracın kamu 
hizmetinin yürütülmesi için uygun ve zorunlu olup olmadığı ve kamu hizmetlerinde fiilen 
kullanılıp kullanılmadığı tesbit edilerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken 
borçlu belediyenin yazı cevabı ile yetinilerek eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi 
isabetsizdir” (Yargıtay 12.H.D.10.11.2015, E.2015/27459, K.2015/27550) yönünde karar 
vererek belediyeye ait aracın fiilen kamu hizmetinde kullanıldığının mutlaka tespit edilmesi 
gerektiği yönünde karar vermiştir. Yargıtay’ın belediye malları için kamu hizmetinde 
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kullanıldığına yönelik olarak “fiilen tespit” istemesinin bize göre asıl nedeni belediyelerin 
mallarını kamu hizmetine “tahsis” kararı alarak tüm mallarını haczedilemezlik korumasına 
almasını önlemeye yöneliktir. Çünkü belediyeler haczedilebilecek mallar hakkında kolayca 
tahsis kararı alarak haczi önleyebilmektedirler. Tahsis, bir malın kamu yararına özgülenmesi 
sonucunu doğurması için alınan idari bir karardır (Akyılmaz vd., 2016, s. 632; Gözler, 2011, 
s.845). Uygulamada belediyelerin bir veya birden fazla mal için tahsis kararı alması 
nedeniyle Yargıtay 12’nci Hukuk Dairesi bu konuda “bir idari işlem ya da kararla taşınmazın 
kamu hizmetinin yürütülmesini sağlayacak bir amaç için tahsis edilmesi, onun fiilen kamu 
hizmetinde kullanıldığı sonucunu doğurmayacağından, haczin kaldırılması için yeterli olmaz. 
Bunun için hakim bizzat taşınmazın başında bilirkişi eşliğinde keşif yaparak haczedilen 
taşınmazın fiili kullanım durumunu belirlemeli ve bu şekilde sonuca gitmelidir” şeklinde karar 
vermektedir.17 Dolayısıyla Yargıtay, bir belediye malı kamu hizmetine tahsis edilse bile 
bilirkişi yolu ile fiilen kullanıldığının tespit edilmesi gerektiğini yoksa ilgili malın haczinin 
mümkün olacağını belirtmektedir.  

 
Taşınır ve taşınmaz mallar için kamu hizmetinde fiilen kullanıldığını tespit etmek 

mümkün iken para için aynı şeyi söylemek kolay değildir. 5393 sayılı Kanun’un 15’inci 
maddesinin 9’uncu fıkrasında belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirlerinin 
haczedilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla belediyeler vergi, resim ve harç 
dışındaki paralarının haczedilmesini önleyebilmek amacıyla kamu hizmetinde fiilen 
kullanıldığını ya da bu paralar için kamu hizmetine tahsis kararı alma yolunu 
kullanabilmektedir. Yargıtay 12’nci Hukuk Dairesi 21.11.2011 tarihli kararında18;“..fiilen kamu 
hizmetinde kullanılma ilkesinin para yönünden uygulanabilirliği bulunmamaktadır. Aksinin 
kabulü hayatın olağan akışına aykırıdır” yönünde görüşünü açıklamışken, Yargıtay 12’nci 
Hukuk Dairesi 07.06.2012 tarihli kararında ise19; “Mahkemece haczedilen banka hesapları ile 
ilgili kayıtlar ve hesap ekstreleri bankadan getirtilmeli, bu hesaba yatan paraların nitelikleri 
incelenmeli, gerektiğinde bilirkişi incelemesi de yapılarak vergi, resim ve harç niteliğinde 
olmaları veya kamu hizmetinde fiilen kullanılıyor olmaları halinde (bu olgu belirlendiği 
taktirde) haczedilemeyeceği düşünülmeli” şeklinde karar vermiştir. Görüldüğü üzere bu 
konuda farklı yönde mahkeme kararları bulunmaktadır. Paranın kamu hizmetinde kullanılan 
bir mal olup olamayacağını tespit etmeden önce kamu malı yani belediye malı olup 
olmadığını belirlememiz gerekecektir. Mülga 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’nda 
devlet malı olarak devletçe konulan ve toplanan vergiler ve resimler ile devlete ait paralar ve 
pay senetleri ile her türlü taşınır taşınmaz mal ve kiraları sayılmıştır20. 1050 sayılı Kanun’da 
devlete ait paralar da devlet malı olarak sayılmış ayrıca Anayasa Mahkemesi de 16.12.2010 
tarihli bir kararda “Belediyelere ait bazı ayni ve nakdi varlıklara haciz yasağı getirilmesindeki 
amaç....” diyerek nakdi varlıkların yani parasal varlıkların da belediye malı olduğunu kabul 
etmiştir (Anayasa Mahkemesi 16.12.2010, E.2007/37, K.2010/114). Bu çerçevede mal 
kavramı kapsamına taşınır ve taşınmaz mallar ile parasal varlıkların da girdiğini 
düşünmekteyiz. Dolayısıyla taşınır ve taşınmaz mallar gibi parasal varlıkların da mal olarak 
kabul edilip kamu hizmetinde fiilen kullanılması durumunda haczedilmemesi gerektiği 
görüşündeyiz. 

 
Kamu hizmetinde fiilen kullanılan ve haczi mümkün olmayan paralar ile haczi kabil olan 

paraların nasıl birbirinden ayırt edileceği de ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Yargıtay bu konuda vermiş olduğu kararlarda; 5393 sayılı BK’nın 15’inci maddesinin 9’uncu 
fıkrasında, açıkça haczedilemezlik konusunda “vergi, resim, harç geliri” veya "fiilen kamu 
hizmetinde kullanılma" şartları arandığı için belediyeye ait bir paranın haczedilemezliğinin 
belirlenebilmesinin ancak fiili durumunun tespiti ile mümkün olacağını ispat yükünün ise 
borçluya düştüğünü belirtmektedir. Bu bağlamda haczedilen paraların vergi, resim ve harç 
geliri olduğunu ya da fiilen kamu hizmetinde kullanıldığını borçlu belediyenin ispat etmesi 
gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca haczedilen belediye hesabı havuz hesap yani sürekli işlem 
gören bir hesap ise, haczi kabil olan paralar ile haczi kabil olmayan paraların birbirinden ayırt 
edilmesine olanak kalmayacağı, belediyenin bunu ispat etmesinin mümkün olmaması 
nedeniyle de borçlu belediyenin havuz hesabındaki paralarının haczedilemez olduğunu ispat 
etme imkanı kalmayacağı yönünde karar vermiştir (Yargıtay 12.H.D. 20.03.2012, E. 
2011/22082,  K. 2012/8629, www.hukukturk.com, Erişim Tarihi: 06.02.2017)21 Yargıtay’ın bu 
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konudaki tespitine katılıyoruz. Bu kararlar çerçevesinde, belediyelerin kamu hizmetinde fiilen 
kullanacakları paraları ayrı bir hesapta tutması ve kamu hizmetine tahsis kararı alması 
durumunda paraları fiilen kamu hizmetinde kullandığını ispat edecek belgeleri de mutlaka 
elinde bulundurmasının haczedilemezliğin ispatı açısından sorunun çözülmesine katkı 
yapacağı düşünülmektedir.   

 
3.2.4. Belediye Tarafından Tahsil Edilen Vergi, Resim ve Harç Gelirleri 
 
5393 sayılı BK’nın 15’inci maddesinin 9’uncu fıkrasında, belediyelerin topladığı “vergi”, 

“resim” ve “harç” gelirlerinin haczedilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu maddedeki vergi, 
resim ve harçlar sadece belediyelerin topladıkları ile sınırlandırılmıştır. Belediyelerin topladığı 
vergi, resim ve harçlar şunlardır:22 Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, haberleşme vergisi, 
elektrik ve havagazı tüketim vergisi, eğlence vergisi, yangın sigorta vergisi, ilan ve reklam 
vergisi ile işgal harcı, tatil günlerinde çalışma ve ruhsat harcı, kaynak suları harcı, tellallık 
harcı, hayvan kesimi, muayene ve denetleme harcı, ölçü ve tartı aletleri muayene harcı, bina 
inşaat harcı, kayıt ve suret harcı, imar ile ilgili harçlar, işyeri açma izni harcı, muayene, ruhsat 
ve rapor harcı sağlık belgesi harcıdır. Diğer taraftan 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve 
Belediyelere Genel Bütçe Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun’un 7’nci maddesinin 
1’inci fıkrasına göre ise; “Bu Kanunda, il özel idareleri ve belediyelere, genel bütçe vergi 
gelirleri tahsilâtından ayrılacak paylar ile diğer kanunlarda bu idarelere verilmesi öngörülen 
paylar vergi hükmündedir” denilmektedir. Bu kanun hükmüne göre genel bütçe vergi 
gelirlerinden verilen paylar ile diğer kanunlar çerçevesinde aktarılan paylar da vergi 
hükmünde olduğundan bu gelirlerin haczedilmesi mümkün olmayacaktır (Gündüz ve Yakar, 
2013, s. 157). Dolayısıyla sadece saydığımız bu gelirler haczedilemeyecektir. Belediyelerin 
bunların dışında topladığı ücret ve katılım payları gibi gelirlerinin (kamu hizmetinde fiilen 
kullanılmıyorsa) haczedilebileceği düşünülebilir. Bu konuda farklı görüşte olan Hasırcı 
(2016,s.2828), katılım paylarının da vergi, resim, harç gibi mali yükümlülük olduğunu bu 
nedenle de haczedilemeyeceğini savunmaktadır. Halbuki kanun koyucu 5393 sayılı BK’nın 
15’inci maddesinin 9’uncu fıkrasına göre belediyelerin topladığı vergi, resim ve harç 
gelirlerinin haczedilemeyeceğini hüküm altına alırken mali yükümlülüklerden bahsetmemiş 
aksine mali yükümlülüklerden sadece üçünü sayarak aslında bir sınırlama getirmiştir. Bu 
nedenle vergi, resim ve harçlar mali yükümlülük olduğu için belediyelerin tüm mali 
yükümlülüklerinin haczedilemeyeceği gibi bir yorumun doğru olmayacağı düşünülmektedir. 

   
Belediyelerin topladığı vergi, resim ve harçların ayrı bir hesapta toplaması 

haczedilemezlik açısından önem taşıyacaktır. Çünkü toplanan bu paralar için haciz kararı 
alınması durumunda ispat yükü borçlu olan belediyelerde olmaktadır. Diğer taraftan yukarıda 
açıkladığımız gibi Yargıtayın yerleşik içtihatlarına göre belediyenin bankadaki hesabı havuz 
hesap ise yani haczi kabil olan paralar ile haczi kabil olmayan paraların aynı hesapta 
tutulması durumunda belediyenin parasının haczi mümkün olacaktır. 5393 sayılı Kanun’da 
vergi, resim ve harçların haczedilemez olduğu hüküm altına alındığından bu paralar için 
kamu hizmetine tahsis kararı alınmasına gerek yoktur. Yargıtay 12’nci Dairesi de 
“haczedilmezlik şikayetine konu olan posta çeki hesabının vergi, resim ve harçlardan oluşan 
bir hesap olduğu, bilirkişi raporu ve dosyadaki mevcut bilgilerle belirlenmiş olup, mahkemenin 
kabulü de bu yöndedir. Şikayete konu olan hesabın bu niteliği (kaynağının vergi, resim ve 
harç oluşu) haczedilmezlik şikayetinin kabulüne yeterli olup, ayrıca hesaptaki paranın fiilen 
kamu hizmetinde kullanılması zorunlu değildir” yönünde karar vermiştir (Yargıtay 12.D. 
03.07.2012, E.2012/4176, K.2012/23357, www.hukukturk.com Erişim Tarihi: 06.02.2017). 

 
3.2.5. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında anlaşma sonucu belediye 

mülkiyetine geçen gayrimenkuller 
  
6522 sayılı Kanun’un 122’nci maddesi ile 5393 sayılı Kanun’un 73’üncü maddesinin 

7’nci fıkrasının 1’inci cümlesinden sonra gelmek üzere “Anlaşma sonucu belediye 
mülkiyetine geçen gayrimenkuller haczedilemez” hükmü eklenmiştir. Böylece sadece kentsel 
dönüşüm kapsamına giren ve anlaşma yolu ile mülkiyeti belediyeye geçen gayrimenkuller 
haczedilemezlik kapsamına alınmıştır. 
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3.3. Diğer Kanunlardaki Düzenlemeler 
 
775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun23 34’üncü maddesinde, “Bu Kanun hükümlerine 

göre belediyelerce tahsis olunan arsalar, yapılar ve bu arsalar üzerinde yapılan bina ile 
meydana gelen taşınmaz mallar, tahsis tarihinden itibaren l0 yıl süre içinde: … e) 
Haczedilemez ve işgal olunamaz” hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre belediye tarafından 
tahsis kararı alınan arsa, arsa üzerine yapılan bina ve ortaya çıkan taşınmaz malların haczi 
mümkün olmayacaktır. 

 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun24 26’ncı maddesinin c bendinin 3’üncü fıkrasında; 

“Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 
konulamaz” hükmü yer almaktadır. Benzer bir düzenleme 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu’nun25 34’üncü maddesinin son fıkrasında da yer almaktadır. Dolayısıyla belediyeler 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi bir ihale için 
teminat almışlar ise alınan bu teminatların haczi mümkün değildir. 

  
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun26 geçici 6’ncı maddesinin 17’nci fıkrasına göre 

“Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına 
rağmen 09/10/1956 tarihi ile 04/11/1983 tarihi arasında fiilen kamu hizmetine ayrılan veya 
kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlara veya 
kaynaklara kısmen veya tamamen veyahut irtifak hakkı tesis etmek suretiyle malikin rızası 
olmaksızın fiili olarak el konulması sebebiyle, mülkiyet hakkından doğan talepler, bedel talep 
edilmesi hâlinde bedel tespiti ve diğer işlemler bu madde hükümlerine göre yapılır” hükmü 
yer almakta olup, aynı maddenin 11’inci bendinde; “Bu madde uyarınca ödenecek olan 
bedelin tahsili sebebiyle idarelerin mal, hak ve alacakları haczedilemez” hükmü getirilmiştir. 

 
4. Belediye Mallarının Haczedilemezliği: Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan    
    Hakları Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi 
4.1. Genel Olarak 
 
2004 Sayılı İİK’nın 82/1’inci maddesi ve 5393 sayılı BK’nın 15’inci maddesinin 9’uncu 

fıkrası ile mülga 1580 sayılı BK’nın 19’uncu maddesinin 7’nci fıkrası ve diğer kanunlardaki 
haczedilemezliğe ilişkin düzenlemeler ile ilgili Anayasa Mahkemesi tarafından verilmiş birçok 
karar vardır. Ayrıca belediye mallarının haczedilememesine ilişkin yasal düzenlemeler ile ilgili 
Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru sonucu verdiği karar da bulunmaktadır.27 Bu 
çalışmada, benzer konudaki diğer çalışmalardan farklı olarak sadece 5393 sayılı BK’nın 
15’inci maddesinin 9’uncu fıkrasındaki haczedilemezlik düzenlemesi ve 6552 sayılı Kanun’un 
121’inci maddesi ile 5393 sayılı BK’nın 15’inci maddesine eklenen belediye mallarının 
haczedilemezlik koruması dışında kalan malları için yapılacak haciz işlemine koşullar getiren 
düzenlemeye ilişkin iki Anayasa Mahkemesi kararı ele alınacaktır. Sadece 5393 sayılı 
Kanun’daki düzenlemeleri ele alan kararları almamızın sebebi ise Anayasa Mahkemesinin 
belediye mallarının haczedilemezliği korumasına bakış açısını tespit edebilmektir. Ayrıca 
AİHM’ye belediyelerden alacaklı olanların belediye mallarına yönelik haczedilemezlik 
koruması nedeniyle alacaklarını tahsil edemediği gerekçesine dayanarak yapılan başvurulara 
ilişkin kararlar da ele alınacaktır. 

 
4.2. Anayasa Mahkemesi Kararları 
 
Karar 1: Malatya İcra Hukuk Mahkemesi, borçlu Belediyenin kamu hizmetinde fiilen 

kullanılan araçları ile bankadaki hesabına konulan haczin iptali için açılan davada, 5393 
sayılı BK’nın 15’inci maddesinin 9’uncu fıkrasını Anayasaya aykırı bularak iptali istemiyle 
başvurmuştur. Anayasa Mahkemesi 5393 sayılı BK’nın 15’inci maddesinin 9’uncu fıkrasına 
ilişkin esas incelemenin “... ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye 
tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri…”  bölümü ile sınırlı olarak yapılmasına 
karar vermiş ve aşağıdaki gerekçe ile 5393 sayılı Kanun’un 9’uncu fıkrasındaki düzenlemeyi 
oy çokluğu ile Anayasaya aykırı bulmayarak başvuruyu reddetmiştir (Anayasa Mahkemesi 
16.12.2010, E.2007/37, K.2010/114, www.hukukturk.com Erişim Tarihi: 06.02.2017): 
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 “…belediyelerin bazı varlıkları haciz yasağı kapsamına alınarak belediyeden olan 
alacaklarını icra yoluyla tahsil etmek zorunda kalanlar bakımından mülkiyet hakkına bir 
sınırlama getirilmiş ise de, belediyelerin, 5393 sayılı Kanun’un 15. maddesinin son fıkrasında 
belirtilenlerin dışındaki gelir ve varlıkları üzerine haciz işlemi yapılabilmesi imkânının 
bulunması, kişilerin bu hakkının tamamen ortadan kaldırılmadığını ve hukuk düzeninin 
koruması altındaki haklarını elde edebilme imkânlarının bulunduğunu göstermektedir. 

…Belediyelere ait bazı ayni ve nakdi varlıklara haciz yasağı getirilmesindeki amaç da, 
belediyelerce yerine getirilen kamu hizmetlerinin bazılarının, toplumsal yaşamın gerektirdiği 
zorunluluklara bağlı olarak sürekli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi gereğidir. Yani toplum 
yararının üstün tutulmasıdır. Yine belirtmek gerekir ki, belediyelerin devamlılık gösteren 
kamu hizmetlerinin görülmesine ayrılmış olan tüm kaynaklarının hacze konu olabilmesinin, 
bu hizmetlerin ifa araçlarını tamamen ortadan kaldırmak gibi bir sonuç doğurabileceği de 
kuşkusuzdur. İtiraz konusu kuralla getirilen sınırlamadaki amaç da belirtilen nitelikteki 
istenilmeyen sonucun ortaya çıkmasını engellemektir.” Anayasa Mahkemesi 5393 sayılı 
Kanun’un 9’uncu fıkrasındaki belediye mallarına ilişkin haczedilemezlik düzenlemesini iptal 
etmemesini iki gerekçeye dayandırmıştır. Birinci gerekçede; 5393 sayılı BK’nın 15’inci 
maddesinin 9’uncu fıkrasındaki düzenlemenin mülkiyet hakkını sınırladığı fakat ilgili kanunda 
belirtilen haczedilemeyecek malların dışında belediyelerin diğer mallarının haczedilebileceği 
bu nedenle de kişilerin alacaklarını alma haklarının tamamen ortadan kaldırılmadığı 
gerekçesi ile mülkiyet hakkına müdahale olarak değerlendirmemiştir. Dolayısıyla, Anayasa 
Mahkemesine göre; 5393 sayılı Kanun’daki belediye malları için getirilen haczedilemezlik 
düzenlemesinin mülkiyet hakkını “ölçüsüzce” sınırlandırmadığı gerekçesi ile Anayasaya 
aykırı bulmadığı tespitini yapabiliriz. Mülkiyet hakkı, 1982 Anayasasının 35’inci maddesinde 
düzenlenmiştir. Anayasa’nın 35’inci maddesine göre; “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına 
sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının 
kullanılması toplum yararına aykırı olamaz”. Anayasa Mahkemesine göre Mülkiyet Hakkı; “bir 
kimsenin başkasına zarar vermemek ve kanunların koyduğu sınırlamalara uymak koşuluyla 
bir şey üzerinde dilediği biçimde yararlanma, tasarruf etme, başkasına devretme, kullanım 
biçimini değiştirme, harcama ve tüketme, hatta yok etme yetkilerini kapsamaktadır” şeklinde 
açıklanmıştır (Anayasa Mahkemesi 16.03.2016, E.2015/2, K.2016/19, www.hukukturk.com, 
Erişim Tarihi: 06.02.2017). 

 
Anayasanın 35’inci maddesine göre, mülkiyet hakkı ancak kamu yararı amacı ve 

kanunla ve gerekli olduğu ölçüde sınırlandırılabilir. Bu kapsamda getirilen bu sınırlamaların 
hakkın özüne dokunmaması gerektiği gibi bunun dışında Anayasanın ruhuna, demokratik 
toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olmaması gerekir (Anayasa 
Mahkemesi, 28.12.2016, E.2016/49, K.2016/200, www.hukukturk.com, Erişim Tarihi: 
06.02.2017). Anayasa'nın 13’üncü maddesinde ifade edilen "ölçülülük ilkesi", temel hak ve 
özgürlüklerin sınırlandırılmasında öncelikli olarak dikkate alınması gereken bir güvencedir 
(Anayasa Mahkemesi, 2014/11408, T.08.12.2016, www.hukukturk.com, Erişim Tarihi: 
06.02.2017). Anayasa Mahkemesine göre, “Ölçülülük temel hak ve özgürlüklerin sınırlanma 
amaçları ile sınırlama araçları arasındaki ilişkiyi yansıtır”. Ölçülülük denetimi, ulaşılmak 
istenen amaçtan yola çıkılarak bu amaca ulaşılmak için seçilen aracın denetlenmesidir. Bu 
sebeple, kuralın hedeflenen amaca ulaşabilmek için elverişli, gerekli ve orantılı olup olmadığı 
değerlendirilmelidir (Anayasa Mahkemesi, 28.12.2016, E.2016/49, K. 2016/200,  
www.hukukturk.com Erişim Tarihi: 06.02.2017). Anayasa Mahkemesinin kararlarında 
ölçülülük, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanma amaçları ile araç arasındaki ilişkiyi 
göstermektedir (Anayasa Mahkemesi, 2014/11408, T.08.12.2016, www.hukukturk.com 
Erişim Tarihi: 06.02.2017). Dolayısıyla 5393 sayılı Kanun’daki haczedilemezlik 
düzenlemesinin mülkiyet hakkını ölçülü bir şekilde sınırlandırıp sınırlandırmadığını tespit 
etmek gerekmektedir. 5393 sayılı BK’nın 15’inci maddesinin 9’uncu fıkrasında “... ve kamu 
hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç 
gelirleri …”nin haczedilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu düzenleme ile belediyeden 
alacaklı olan kişilerin alacaklarını alabilmesi için “kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan mallar” 
ile “belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri” dışında kalan belediye 
mallarına haciz işlemi yapabilmesi imkânı getirilebileceği belirtilmekle birlikte eğer 
belediyenin ilgili maddede haczi kabil olmayan mallar dışında malı yoksa veya tüm malları 
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(taşınmaz mallar ve parasal varlıklar dahil) kamu hizmetinde fiilen kullanması durumunda 
alacaklı kişilerin belediyeden alacaklarını haciz yolu ile alması mümkün olmayacaktır. Bu 
durumda ilgili yasal düzenlemenin ölçülü değil ölçüsüz bir şekilde mülkiyet hakkını 
sınırlandırdığı tespiti yapılabilir. Çünkü alacaklıların belediyelerden alacaklarını alması 
belediyelerin tüm mallarını fiilen kamu hizmetinde kullanmaması şartına bağlanmıştır. 
Alacaklının alacağını haciz işlemi ile tahsil edebilmesi imkânı kısıtlanmıştır. Diğer taraftan 
alacaklıların alacaklarını tahsil edebilmesi için başka bir yöntem de tespit edilmediği için 
mülkiyet hakkını sınırlandırmanın ötesinde tamamen ortadan kaldırılma ihtimali de 
bulunmaktadır (Anayasa Mahkemesi 16.12.2010, E.2007/37, K.2010/114, Karşı Oy Yazısı: 
Fulya Kantarcıoğlu, Fettah Oto, www.hukukturk.com Erişim Tarihi: 06.02.2017). Bu 
kapsamda 5393 sayılı BK’nın 15’inci maddesinin 9’uncu fıkrasındaki belediye malları için 
getirilen haczedilemezlik korumasının mülkiyet hakkına müdahale olduğu düşünülmektedir.  
Anayasa Mahkemesinin diğer bir iptal etmeme gerekçesi ise; belediyeler tarafından üretilen 
yerel nitelikli hizmetlerin bazılarının toplumsal yaşamın düzenli ve sürekli sağlanması için 
gerekli olması bunun sağlanabilmesi için de belediyelerin aynı ve nakdi varlıklara ihtiyaç 
duymalarıdır. Bu bağlamda kamu hizmetlerinin devamlılığının toplumsal/kamu yararı 
nedeniyle gerekli olduğu için tüm belediye mallarının haczedilmesi durumunda belediye 
hizmetlerinin aksamasının kabul edilemeyeceği gerekçesine dayandırılmıştır. Ancak kamu 
yararının da kişilerin temel haklarının tamamen ortadan kaldırılması veya elde edilmesinin 
önemli ölçüde zorlaştırılması gerekçesi olmaması gerekmektedir (Anayasa Mahkemesi 
16.12.2010, E.2007/37, K.2010/114, Karşı Oy Yazısı: Fulya Kantarcıoğlu, Fettah Oto, 
www.hukukturk.com Erişim Tarihi: 06.02.2017). Diğer taraftan Anayasanın 125’inci 
maddesine göre her türlü eylem ve işlemleri yargısal denetime tabi olan idarenin yargı kararı 
ile kesinleşmiş olmasına rağmen belediyelerin alacaklıların borcunu ödememesi ve hakkında 
haciz işleminin de yapılamayacak olması kamu yararı ile açıklanamaz (Anayasa Mahkemesi 
16.12.2010, E.2007/37, K.2010/114, Karşı Oy Yazısı: Osman Alifeyyaz Paksüt, 
www.hukukturk.com Erişim Tarihi:06.02.2017). Kamu hizmetlerinin devamlılığının 
sağlanması için belediye mallarının haczedilemezlik koruması getirilerek kişilerin haciz işlemi 
ile alacaklarının önlenmesi toplum/kamu yararı ile açıklanamaz. Çünkü kamu hizmetlerinin 
devamlılığının sağlanması için haczedilemezlik dışında belediyelerin borçlarını zamanında 
ödenmesini sağlayacak başka yasal önlemler de alınabilir. Diğer taraftan 6183 sayılı Kanun 
kapsamına giren kamu alacakları için mahalli idarelerin mallarının haczine yasal olarak 
olanak sağlanmaktadır28. Kamu alacaklarının tahsili için belediye malları hakkında alınacak 
haciz kararı ile kamu hizmetlerinin aksaması ihtimali dikkate alınmazken özel alacaklar için 
belediye mallarına haciz kısıtlaması getirilmesinin eşitsizlik yarattığını düşünüyoruz. Bu 
çerçevede, Anayasa Mahkemesinin kamu hizmetlerinin devamlılığının toplum/kamu yararı 
gerekçesinin de haklı olmadığı düşünmekteyiz. 

 
Karar 2: Ankara 11’inci İcra Hukuk Mahkemesi, 5393 sayılı BK’nın 15’inci maddesine, 

6552 sayılı Kanun’un 121’inci maddesi ile eklenen “İcra dairesince haciz kararı alınmadan 
önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal göstermesi istenir ve haciz 
işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan 
edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu 
hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamaz” hükmünün Anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile 
iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur. Anayasa Mahkemesi ilgili düzenlemedeki 
“..ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır” ibaresi ile “...veya kamu 
hizmetlerini aksatacak...” ibaresini Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir (Anayasa 
Mahkemesi, 17.06.2015, E.2014/194, K.2015/55, www.hukukturk.com Erişim Tarihi: 
06.02.2017).  

 
Anayasa Mahkemesinin “...ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine 

uygulanır” hükmünün iptal gerekçesi;  
 

 “…haczedilebilecek malların belirlenmesi borçlunun iradesine bırakılarak, belediyelerin 
yalnızca kendi gösterdikleri mallar üzerine haciz konulabilecek olması, belediyeden 
alacaklarını icra yoluyla tahsil etmek zorunda kalanların mülkiyet haklarına bir sınırlama 
getirmektedir. Alacaklının alacağını belediyenin göstermiş olduğu mallardan tahsil 
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edememesi halinde itiraz konusu kural uyarınca belediyenin borcu karşılamaya elverişli 
başka bir malı bulunsa dahi bu mallar üzerine haciz konulamayacak ve kuralda, 
belediyelerden alacaklı olanların alacaklarına kavuşmalarını sağlayacak başka bir yöntem de 
öngörülmediğinden alacaklının alacağını elde etmesi zorlaşabilecek hatta imkansız hale 
gelebilecektir. Bu bağlamda itiraz konusu kural, mülkiyet hakkının kullanılmasını ölçüsüzce 
sınırlandırdığı gibi kanunlara göre tespit edilmiş bir alacak hakkının cebri icra yoluyla elde 
edilmesini zorlaştırdığından hukuk güvenliği ilkesiyle de bağdaşmamaktadır. Öte yandan, 
yukarıda belirtilen hükümlerle belediyenin bir kısım mallarına haciz yasağı konularak koruma 
altına alınmasına karşın, itiraz konusu kural ile haciz konulabilecek mallardan da sadece 
borçlu belediye tarafından gösterilen mala haciz uygulanmasının öngörülmesi suretiyle haciz 
uygulanabilecek malların daha da kısıtlanması, mülkiyet hakkını ölçüsüzce sınırlandırdığı gibi 
demokratik toplum düzeninin ve hukuk devletinin gereklerine de uygun değildir.” 

 
Anayasa Mahkemesinin “...veya kamu hizmetlerini aksatacak...” ibaresinin iptal 

gerekçesi; 
“….belediye aleyhine haciz işleminin kamu hizmetlerini aksatacak şekilde 

yapılamayacağı belirtilerek, belediyelerin mallarının önemli bir kısmı alacaklılara karşı 
koruma altına alınmaktadır. İtiraz konusu kuralda belirtilen kamu hizmetlerinin hangi 
hizmetleri içerdiği açık ve belirgin değildir. Her ne kadar Kanun'un 15. maddesinin dokuzuncu 
fıkrasında, belediyenin kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları konusunda haciz yasağı 
konulmuş ve söz konusu hüküm Anayasa Mahkemesi'nin 16.12.2010 tarihli ve E.2007/37, 
K.2010/114 sayılı kararıyla Anayasa'ya aykırı bulunmamış ise de itiraz konusu kuralda 
benzer nitelikte bir belirleme yapılmamış ve bu durum ‘belirlilik’  ilkesine aykırılığa neden 
olmuştur. Diğer taraftan belediyelerin tüm mal varlıklarını kamu hizmetine özgülemeleri 
halinde, itiraz konusu kural ile belediyeler aleyhine yapılan icra takiplerinde, alacaklıların 
haciz yoluyla haklarına ulaşmaları engellenmiş olacaktır. Bu kapsamda, Kanun'un 
15.maddesine 6552 sayılı Kanun'un 121. maddesiyle eklenen fıkranın birinci cümlesinde yer 
alan ‘ ... ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır’ ibaresine ilişkin 
gerekçeler bu kural yönünden de geçerlidir.” 

 
6552 sayılı Kanun’un 121’inci maddesi ile yukarıda belirttiğimiz hüküm, 5393 sayılı 

BK’nın 15’inci maddesine eklenerek belediye malları için haczedilemezlik koruması dışında 
kalan mallar için yapılacak haciz işlemi ile ilgili şartlar getirilmiştir. Böylece belediye mallarına 
karşı yapılacak haciz işlemi de sınırlandırılmıştır. 6552 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme 
incelendiğinde belediye mallarına yönelik haciz işlemine iki sınırlama getirilmiştir. Bunlar; 
haciz işlemi sadece belediyeler tarafından gösterilen mallar üzerine uygulanacak ve kamu 
hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamayacak şeklindedir. Zaten Anayasa Mahkemesi de 
belediye mallarının haczine ilişkin getirilen bu iki sınırlamayı Anayasaya aykırı bularak iptal 
etmiştir. İlk ibarenin iptal gerekçesi; mülkiyet hakkının ölçüsüzce sınırlandırıldığına ve hukuki 
güvenlik ilkesine dayandırılmıştır. Mülkiyet hakkının ölçüsüzce sınırlandırılmasının gerekçesi 
ise şöyle açıklanmıştır; belediyelerin yalnızca kendi gösterdikleri mallar üzerine haciz 
konulabilecek olmasından dolayı alacaklının alacağını belediyenin göstermiş olduğu 
mallardan tahsil edememesi halinde belediyenin haciz kabil olan başka malları üzerine haciz 
konulamaması sonucunu doğuracaktır. Bu durum ise alacaklının alacağını alma ihtimalini 
ortadan kaldırmaktadır. Anayasa Mahkemesi 16.12.2010 tarihli ve E.2007/37, K.2010/114 
sayılı Kararı’nda 5393 sayılı BK’nın 15’inci maddesinin 9’uncu fıkrasında “...ve kamu 
hizmetlerinde fiilen kullanılan malları…” ibaresini mülkiyet hakkını ölçüsüzce 
sınırlandırmadığı gerekçesi ile Anayasaya aykırı bulmamıştır. Halbuki tüm malları fiilen kamu 
hizmetinde kullanan bir belediyenin mallarına yönelik alacaklının alacağını alma ihtimali de 
kalmamaktadır. Alacaklı açısından aynı sonucu doğuracak yasal iki düzenlemeden birisi 
mülkiyet hakkını ölçüsüzce sınırlandırdığı gerekçesi iptal edilirken diğerinin mülkiyet hakkını 
ölçüsüzce sınırlandırmadığı belirtilmiştir. 

 
İkinci ibarenin iptal gerekçesi ise, belediye mallarının haczine yönelik getirilen bu 

sınırlamanın belirlilik ilkesine aykırı olduğu ve ilk ibaredeki gerekçelerinde bu kural yönünden 
geçerli olduğudur. İkinci ibarenin belirlilik ilkesine aykırılık gerekçesi açıklanmamış sadece 
Anayasa Mahkemesinin 16.12.2010 tarihli ve E.2007/37, K.2010/114 sayılı Kararıyla 5393 
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sayılı BK’nın 15’inci maddesinin 9’uncu fıkrasında, Anayasaya aykırı bulmadığı belediyenin 
kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ibaresine göre daha belirsiz bir düzenlemeyi 
içerdiği belirtilmiştir. Halbuki “…ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları...” ibaresi ile 
“…veya kamu hizmetlerini aksatacak…” ibaresi alacaklı açısından aynı sonuçları doğuracak 
düzenlemelerdir. Her iki ibarede de belediye mallarına yönelik açık bir belirleme 
yapılmamıştır. Fakat kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan mallar haczedilirse kamu hizmetleri 
aksayacak, kamu hizmetlerini aksatacak mallar için haciz işlemi yapılırsa bu durumda da 
kamu hizmetinde fiilen kullanılan mallar haczedilmiş olacaktır. Dolayısıyla haciz işlemi 
yapılması ile kamu hizmetini aksatacak mallar zaten kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan 
mallardır. Bu iki ibare alacaklı açısından aynı hukuki sonuçları doğurduğu gibi aynı mal 
gruplarını kapsayan bir belirleme yapmaktadır. Bu açıklananlar çerçevesinde iki 
düzenlemeden biri belirlilik ilkesine aykırı ise diğerinin de aykırı olması gerekir. Diğer taraftan 
alacaklı açısından aynı hukuki sonuçları doğuran iki düzenlemeden birisi mülkiyet hakkını 
ölçüsüzce sınırlandırırken diğerinin sınırlandırmaması da mümkün değildir. 

 
4.3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları 
 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), belediyelerden alacaklı olanların belediye 

mallarına yönelik haczedilemezlik koruması ve alacaklarını tahsil edemediği gerekçesi 
nedeniyle yapılan başvurulara ilişkin vermiş olduğu birçok karar bulunmaktadır. Bunlardan 
birisi olan Tok ve Diğerleri–Türkiye davasında (Başvuru No:37054/03, 37082/03, 37231/03 
ve 37238/03, 20.11.2007, http://hudoc.echr.coe.int/tur# Erişim Tarihi: 20.02.2017); 
başvurucular belediyede çalışmaktayken kaynak yetersizliği nedeniyle iş sonu tazminatı 
ödenmeksizin işten çıkarılmıştır. Tazminatlarını alabilmek amacıyla dava açmışlardır. 
Sındırgı İş Mahkemesi 18.10.2001 (Ş.Tuncer ve S.A.Köymen için) ve 29.11.2001 tarihlerinde 
almış olduğu dört kararla (İ.Tok ve İ.Şahin için) yasal faiziyle birlikte idarenin başvuranlara iş 
sonu tazminatı ödemesine karar vermiştir. İşten çıkarılma tarihinden itibaren yasal faiz de 
eklenmiştir. Taraflar temyize gitmedikleri için karar kesinleşmiştir. Bunun üzerine Belediye 
aldığı bir kararla taşınır ve taşınmaz malları da dahil tüm mallarını ve kira gelirlerini kamu 
yararına kullanmak için tahsis kararı almıştır. Başvuranlar alacaklarını tahsil için icra takibi 
başlatmışlar ve idarenin taşınır ve taşınmaz malları ile banka hesaplarına ihtiyati haciz 
konulmuştur. İdare, Sındırgı İcra Mahkemesi haciz kararının iptali için dava açmış ve icra 
mahkemesi ihtiyati haciz kararını iptal etmiştir. Mahkeme, 1580 sayılı BK’ya göre belediyenin 
mallarının hacze konu olamayacağına karar vermiştir. Yargıtay İcra Mahkemesinin kararını 
onamıştır. İdare, Valiliğe gönderdiği yazıda yükümlülüklerini yerine getirecek kaynağa sahip 
olmadığını ve ödemelerin en kısa sürede gerçekleştireceğini belirtmiştir. AİHM ise kararında; 

   
 “…başvuranların Sındırgı İş Mahkemesi tarafından 18 Ekim 2001 ve 29 Kasım 2001 

tarihlerinde alınan kararlar uyarınca talep edilebilir alacakları olduğunu gözlemlemektedir. 
Taraflarca bir başvuruda bulunulmadığından mahkemenin bu kararları kesin hüküm haline 
gelmiş ve bir icra süreci başlatılmıştır. Başvuranlar açısından en azından 9 Haziran 2007’ye 
kadar sözkonusu mahkeme kararının ifasının sağlanamaması, Ek 1 no’lu Protokol’ün 1. 
maddesinin ilk paragrafının ilk cümlesinde ifadesini bulan mülkiyet haklarına yönelik bir 
müdahaledir (Bkz. mutatis mutandis sözü edilen Bourdov kararı). 

 
AİHM, özellikle Devletin bir kurumunun yargı kararıyla kesinleşmiş borcunu ödememek 

için kaynak yetersizliği bahanesini öne süremeyeceğini hatırlatmaktadır. Bu başvuruda nihai 
olarak kesinlesen yargı kararlarına uygun gerekli önlemleri almayan ulusal merciler Ek 1 
no’lu Protokol’ün 1. maddesinin anlamını ortadan kaldırmışlardır. 

 
Sonuç olarak, Ek 1 no’lu Protokol’ün 1. maddesi ihlâl edilmiştir.” 
 
AİHM bu kararında; belediye mallarına yönelik haczedilemezlik korumasına ilişkin yasal 

düzenlemenin alacaklının mahkeme kararına rağmen alacağına ulaşmasını engellediği 
gerekçesi ile 1 No'lu Ek Protokol'ün 1’inci maddesinde belirtilen mülkiyet hakkının ihlâli 
olduğuna karar vermiştir. Dolayısıyla 1 no'lu Ek Protokol'ün 1’inci maddesine göre mülkiyet 
hakkı ve AİHM’nin mülkiyet hakkına ilişkin belirlemiş olduğu kuralların incelenmesi, belediye 
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mallarına yönelik haciz yasağının gerekçelerinin anlaşılması açısından önem taşımaktadır. 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 1 no’lu Ek Protokolün mülkiyet hakkını düzenleyen 1’inci 
maddesi şöyledir (Grgiç vd., 2007,s.5):    

                        
“Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı 
vardır. Bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve uluslararası 
hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir. 
 

Yukarıdaki hükümler, devletlerin, mülkiyetin kamu yararına uygun olarak kullanılmasını 
düzenlemek veya vergilerin ya da başka harçların veya para cezalarının ödenmesini 
sağlamak için gerekli gördükleri yasaları uygulama konusunda sahip oldukları hakka halel 
getirmez.” 

 
1 no’lu Ek Protokolün 1’inci maddesi ile gerçek ve tüzel kişilerin mal ve mülklerine 

ilişkin olarak devlet tarafından yapılabilecek herhangi bir keyfi müdahalenin önlenmesi 
amaçlanmaktadır. Bu madde ile devlete, gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduğu mülkleri 
kanunlarda belirtilen koşullar çerçevesinde kullanma ve bunlardan mahrum bırakma hakkı da 
tanınmaktadır (Grgiç vd., 2007, s.5). Bu madde üç kuraldan oluşmaktadır. Bu kurallar ile ilk 
değerlendirme Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Sporrong ve Lönnroth-İsveç 
kararında ortaya konmuştur (Grgiç vd., 2007:5, Hanağası, 2017, s.11). Bunlardan ilki, birinci 
fıkranın ilk maddesinde düzenlenen mülkiyetten barışçıl yararlanma veya mülkiyete saygıdır. 
Örneğin; AİHM, yargı tarafından verilen kararların uygulamasının gecikmesini mülkten 
barışçıl yararlanma hakkına müdahale olarak kabul etmektedir. Aynı fıkranın ikinci cümlesi; 
mülkiyetten yoksun bırakmayı düzenler, yalnız bu durum belirli şartlara bağlanmıştır (Bir kişi, 
ancak kamu yararı nedeniyle ve kanunda belirlenen şartlara ve uluslararası hukukun genel 
ilkelerine uygun bir şekilde mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir). İkinci fıkrada ise üçüncü 
kural olan devletlerin kamu yararına uygun olarak ve bu amacın gerektirdiği ölçüde yasalar 
uygulanarak mülkiyetin kullanımı ve kontrol etme yetkisi de tanımaktadır (Anayasa 
Mahkemesi, 25.02.2015, Başvuru No:2013/4824; Öncü, 2015, s.171-172). AİHM bakmakta 
olduğu bir davada mülkiyet hakkına müdahale olup olmadığını incelerken birinci kurala 
uyulup uyulmadığını incelemeden önce ikinci ve üçüncü kuralların somut olay için 
uygulanabilir olup olmadığı belirler (Öncü, 2015:172). Dolayısıyla AİHM verdiği kararlarda 
mülkiyet hakkına bir müdahale olup olmadığını incelerken ilk olarak şikayetçinin 1’inci madde 
kapsamına giren bir mülkiyet hakkına veya mülke sahip olup olmadığını belirler. İkinci olarak, 
bu mülke herhangi bir müdahale olup olmadığını tespit eder. Son olarak ise, devletin bu 
müdahalesini haklı gösterip, gösteremeyeceğini inceler (Hanağası, 2017, s.10).  

 

AİHM, bu konuda vermiş olduğu birçok kararında belediye mallarının haczini önleyen 
hükümlerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 1 Nolu Protokol’ün 1’inci maddesinin birinci 
cümlesinde ifadesini bulan mal ve mülkiyet hakkını ihlâl ettiğini belirtmiştir.29 AİHM’nin 
öncelikle bu kararlarında istenilebilir olduğu yeterince ortaya koyulduğunda, 1 no’lu Ek 
Protokol’ün 1’inci maddesine göre alacak “mülk” olarak kabul edilmektedir (Tok vd.,–Türkiye, 
Başvuru No:37054/03, 37082/03, 37231/03 ve 37238/03, 20.11.2007, 
http://hudoc.echr.coe.int/tur# Erişim Tarihi: 20.02.2017). Dolayısıyla belediyelerden alacağı 
olanların alacaklarını da mülk olarak kabul etmekte ve alacağın mahkeme kararına rağmen 
tahsil edilmesini engelleyen mevzuatın kişilerin mülkiyet hakkına müdahale olduğu yönünde 
karar vermektedir. Ayrıca AİHM kararında, alacaklının alacağını tahsilinin gecikmesinin 
paranın değer kaybetmesi nedeniyle maddi kaybının artmasına neden olduğu ve alacaklı 
kişiyi belirsiz bir durumda bıraktığı belirtilmektedir (Uygurer İnşaat San. Tic. Ltd. Şti./Türkiye, 
Başvuru No:26664/05, 06.10.2009, Kanioğlu vd.-Türkiye, Başvuru No:44766/98, 44771/98 ve 
44772/98, 11.06.2005, http://hudoc.echr.coe.int/tur#, Erişim Tarihi: 20.02.2017). AİHM devlet 
kurumunun kesinleşmiş bir yargı kararına rağmen kaynak yetersizliği nedeniyle borcunu 
ödememeyi bahane olarak öne süremeyeceğini belirtmektedir (AİHM Tütüncü vd.-Türkiye 
Davası, Başvuru No: 74405/01, 18.10.2005, Tok vd.–Türkiye Davası, Başvuru No:37054/03, 
37082/03, 37231/03 ve 37238/03, 20.11.2007, Abidin Şahin-Türkiye davası, Başvuru 
No:45559/04,18.12.2007, http://hudoc.echr.coe.int/tur# Erişim Tarihi: 20.02.2017). Bu 
kararlar çerçevesinde şu tespiti yapabiliriz: Belediye mallarına ilişkin olarak getirilen 
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haczedilemezlik koruması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Sporrong ve 
Lönnroth-İsveç kararında ortaya konulan kurallar çerçevesinde incelemekte, mülkiyet 
hakkının ihlâli olduğu kabul edilmektedir.  

 

Sonuç 
 

2004 sayılı İİK, 82/1’de devlet malları için haczedilemezlik koruması getirirken 5393 
sayılı BK’nın 15’inci maddesinin 9’uncu fıkrasında ve 73’üncü maddesinde 
haczedilemeyecek belediye malları belirlenmiştir. İlgili Kanun’daki düzenlemelerin dışında 
farklı kanunlarda da belediye mallarının haczedilemezliğine ilişkin doğrudan veya dolaylı 
düzenlemeler yer almaktadır. Belediye mallarına yönelik haczedilemezlik korumasına ilişkin 
düzenlemeler incelendiğinde, bu düzenlemelerdeki amacın en önemli gerekçesinin kamu 
hizmetlerinin devamlılığını sağlamaya yönelik olduğu tespiti yapılabilir.  

 

Çalışmamızda 5393 sayılı Kanun’un 15’inci maddesi ile ilgili iki Anayasa Mahkemesi 
kararı ele alınmıştır. Anayasa Mahkemesi 16.12.2010, E.2007/37, K.2010/114 tarihli 
Kararında, 5393 sayılı BK’nın 15’inci maddesinin 9’uncu fıkrasının iptali istemiyle yapılan 
başvuruda esas incelemenin “... ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye 
tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri …” bölümü ile sınırlı olarak yapılmasına 
karar vermiş ve 5393 sayılı Kanun’daki belediye malları için getirilen haczedilemezlik 
düzenlemesinin mülkiyet hakkını ölçüsüz bir şekilde sınırlandırmadığı ve belediyeler 
tarafından üretilen yerel nitelikli hizmetlerin toplumsal yaşamın düzenli ve sürekliliğinin 
sağlanması için gerekli olması gerekçesi ile Anayasaya aykırı bulmamıştır. Anayasa 
Mahkemesi 17.06.2015, E.2014/194, K.2015/55 tarihli Kararında ise; 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nun 15’inci maddesine, 6552 sayılı Kanun’un 121’inci maddesi ile eklenen fıkra ile 
belediyelerin haczedilemezlik koruması dışında kalan malları için yapılacak haciz işlemini 
belirli şartlara bağlayan düzenlemedeki; “… ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine 
uygulanır” ibaresi ile “… veya kamu hizmetlerini aksatacak…” ibaresini Anayasaya aykırı 
bularak iptal etmiştir. İlk ibareyi mülkiyet hakkının ölçüsüzce sınırlandırıldığı ve hukuki 
güvenlik ilkesine aykırı bulduğu için iptal ederken, ikinci ibarenin iptal gerekçesinde ise ilk 
ibaredeki gerekçeler ve belirlilik ilkesine aykırılık vardır. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi bu 
kararlarında, haczedilemezliğe ilişkin 5393 sayılı BK’nın 15’inci maddesinin 9’uncu 
fıkrasındaki düzenlemeyi Anayasaya aykırı bulmazken haczedilemezlik koruması dışında 
kalan mallar için yapılacak haciz işlemini belirli şartlara bağlayan düzenlemeyi ise Anayasaya 
aykırı bularak iptal etmiştir. Yani Anayasa Mahkemesi aynı hukuki sonuçları doğurabilecek 
yasal düzenlemelerden birini iptal etmezken diğerini iptal etmiştir. AİHM ise belediyelere 
malları için getirilen haczedilemezliğe ilişkin yasal düzenlemelerin kişilerin mahkeme kararına 
rağmen alacağını almasını engellediği gerekçesi ile 1 no'lu Ek Protokol'ün 1’inci maddesinde 
düzenlenen mülkiyet hakkının ihlâli olduğunu kabul etmektedir. 

  

Belediye mallarına ilişkin haczedilemezlik koruması, kamu hizmetlerinin devamlılığının 
sağlanması için alacaklının alacağını tahsil etmesini sınırlandıran yasal düzenlemelerdir. 
Fakat bu yasal düzenlemeler alacağın tahsil edilmesinin tamamen engellenmesi sonucunu 
da doğurabilmektedir. Böyle bir sonuç ise kişilerin mülkiyet hakkına ölçüsüzce müdahale 
edilmesi sonucunu doğurabildiğinden mülkiyet hakkının ihlâline yol açmaktadır. Kişilerin 
mülkiyet hakkına ölçüsüzce müdahale ederek mülkiyet hakkını ihlâl eden bu yasal 
düzenlemelerin kaldırılmasının yerinde olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle de belediye 
mallarına haczedilemezlik koruması yerine borçlu belediyelerin borçlarını zamanında 
ödemesini sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz. 
Bunun için belediyelerin bazı kamu kurumlarına olan borçlarının zamanında ödenmemesi 
durumunda borcun tahsili için 5779 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinin 2’nci fıkrasında 
düzenlenen kesinti uygulamasına30 benzer bir yasal düzenlemenin özel hukuk tüzel kişileri 
veya gerçek kişilerin kesinleşen alacakları için de yapılabileceği önerisinde bulunulmaktadır. 
Bu çerçevede mahalli idareler adına her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı 
üzerinden ayrılacak miktardan kesinti yapılarak borçlulara ödeme yapılmasını sağlayacak bir 
yasal düzenleme önerilebilir. Böyle bir düzenleme ile belediyelere borçlarını zamanında 
ödeme konusunda baskı unsuru oluşturacağı düşünülmektedir.  
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2005:56. 
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8 İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı 
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haczedilmezlik özelliğini değiştirmez. Bu bakımdan, bu para İİK'nın 82/1, 5393 sayılı Belediye 
Kanunu'nun 15/son maddesi uyarınca haczedilemez.” Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 20.03.2013, E. 
2012/718, K. 2013/388, www.hukukturk.com, (Erişim Tarihi: 31.01.2017) 
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15 2004 sayılı İcra İflas Kanunu, md. 82/1’e göre devlet mallarının haczedilemeyeceği hüküm altına 
alınmış olsa da devlet malını düzenleyen yasal bir düzenleme olmamasının bir sonucu olarak devlet 
malı kavramının tanımı ve kapsamı konusunda da farklı görüşlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu 
durum kamu mallarından hangilerinin haczedilemez olduğunun tespit edilmesini zorlaştırmıştır. 
Dolayısıyla da kamu mallarının haczedilemezliğinin sınırları, malların “kullanım amacı” ön planda 
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ayrılabilir. Bunlar; hizmet malları, orta malları ve sahipsiz mallardır (Akyılmaz vd., 2016:634). Bu ayrım 
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belirlenmelidir. Yargıtay 12. H.D. 21.11.2011, E.2011/6618, K.2011/27104, Yargıtay 12. H.D. 
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19 Yargıtay 12.H.D. 07.06.2012, E. 2012 / 2689, K.2012/19699, Benzer yönde; Yargıtay 12. H.D. 
02.07.2002, E. 2002 / 12948, K.2002/14258, www.hukukturk.com, Erişim Tarihi: 06.02.2017.
20 Mülga 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu Madde 2; “ Devletin emvali, Devletçe tarh ve 
cibayet olunan her türlü tekalif ve rüsum ile Devlete ait nükut ve esham ve her türlü menkul ve 
gayrimenkul eşya, emval ve kıyem ve bunların hasılat ve icraatı ile bedellerinden terekküp eder”,
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/1050_606.html, 29.08.2018. 
21 Benzer yönde bakınız: Yargıtay 12.H.D. 20.03.2012, E. 2011/22082,  K. 2012/8629, Yargıtay 
12.H.D. 27.05.2014, E. 2014/13163, K.2014/15173, Yargıtay 12.H.D. 01.11.2012, E. 2012 / 14562,  K. 
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sürmüşlerdir, tazminat talep etmişlerdir”… Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 35 ve 36’ncı 
maddelerinde güvence altına alınan mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlâl edildiği ve tazminat 
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Yeni Keynesyen Yaklaşım Perspektifinde Optimal Taylor 
Kuralı: Türkiye Örneği

Prof. Dr. Osman Peker**

Ayşegül Ladin Sümer***

Öz

Yeni Keynesyen Yaklaşımda, talep şokları ve maliyet itişli şokların etkilediği enflasyon sapması 
ve çıktı açığı para politikası için sinyal niteliğindedir. Buna göre, optimal Taylor kuralı da merkez 
bankası faiz oranı ile enflasyon sapması ve çıktı açığı arasındaki agresif ilişkidir. Bu çalışmada, 
Türkiye’de Yeni Keynesyen Yaklaşım kapsamında optimal Taylor kuralının alternatif modelleri
2005:M01-2017:M12 dönemi için VAR yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu doğrultuda, orijinal Taylor kuralı 
faiz düzleştirme katsayısı ile döviz kuru dahil edilerek kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, merkez 
bankası faiz oranı ataletini dikkate alan bir para politikası kuralının daha objektif olacağına işaret 
etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yeni Keynesyen Yaklaşım, Taylor Kuralı, VAR.
JEL Sınıflandırması: E52, E58, C22. 

Optimal Taylor Rule in New Keynesian Approach Perspective: The Case of Turkey  

Abstract 

In the new Keynesian Approach, inflation deviations and output gap, which are influenced by 
demand and cost push shocks, are a signal for monetary policy. Accordingly, the optimal Taylor rule is 
an aggressive relationship between central bank interest rate and inflation deviation and output gap. In
this study, alternative models of the Taylor rule under New Keynesian Approach is analyzed by VAR 
methods for 2005:M1-2017:M12 period in Turkey. In this direction, the original Taylor rule was used, 
including the interest rate smoothing coefficient and the exchange rate. Our results indicate that the 
monetary policy rule, which takes into account the existence of central bank interest rate inertia, would 
be more objective.

Keywords: New Keynesian Approach, Taylor Rule, VAR.  
JEL Classification: E52, E58, C22.

1. Giriş

Para politikası duruşunun ya da performansının değerlendirilmesinde popüler bir ölçüt 
olan Taylor (1993) kuralı, merkez bankası faiz oranı ile gözlemlenen enflasyon sapması ve 
çıktı açığı arasındaki doğrusal ilişkidir (Hoffmann ve Bagdanova, 2012, s.38). Bu açıdan 
Taylor kuralı, mevcut ve beklenen temel makroekonomik koşullardaki değişmeye karşı 
merkez bankasının nasıl tepki vereceğini açıklamaktadır. Buna göre, basit bir para politikası 

Bu çalışmanın temeli 27 Nisan 2018 tarihinde PEFA’da sunulan ‘Türkiye’de Yeni Keynesyen 
Yaklaşım Kapsamında Optimal Taylor Kuralı’ başlıklı bildiriye dayanmaktadır.
** Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF Öğretim Üyesi.
*** Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Doktora Tez Öğrencisi.
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kuralı olarak öne çıkan Taylor kuralı Yeni Keynesyen Yaklaşımda tartışmalı dinamiklere 
dayanmaktadır (Cochrane, 2007, s.2).  

Ekonomiyi rahatsız eden şokları esas alan Yeni Keynesyen Yaklaşım Taylor kuralını 
sinyal etkisi şeklindeki reaksiyon fonksiyonu olarak ele almaktadır (Boehm ve House, 2014, 
s.2). Bu kapsamda talep ve maliyet itişli şokların etkilediği enflasyon sapması ve çıktı 
açığındaki değişmeler bir sinyal nitelğinde olup, bu değişmeye merkez bankası faiz oranını 
ayarlayarak tepki vermektedir.  

Aynı zamanda, bu bakış açısıyla yola çıkan Yeni Keynesyen Yaklaşım Taylor kuralının 
optimalliğinin analizi konusunda dikkat çekici varsayımlarda bulunmaktadır. Yeni Keynesyen 
Yaklaşıma göre, merkez bankasının vereceği tepkinin büyüklüğü, uygulanan para 
politikasının en uygun olup olmadığını belirlemektedir. Örneğin, enflasyonla agresif biçimde 
mücadele eden merkez bankası enflasyona ilişkin büyük bir katsayıya sahip Taylor kuralı 
izleyecektir. Hatta, enflasyon sapması ve çıktı açığıyla ilgili ölçüm hatasının olmadığı 
durumda, optimal Taylor kuralı katsayıları genellikle sonsuzdur (Boehm ve House, 2014, 
s.3). Öyleki, ölçüm hatasının olması halinde merkez bankası daha az agresif bir Taylor kuralı 
benimseyecektir (Smets, 2002, s.114). Nitekim, ölçümün doğruluğu hususunda Yeni 
Keynesyen Yaklaşım, çıktı açığına yönelik filtreleme yöntemlerini önermektedir. Böylece, 
gözlemlenmeyen ya da ihmal edilmiş farklı ekonomik değişkenlerin örneğin, finansal 
piyasalara ait göstergelerin Taylor kuralına katılması durumunda para politikasında amaç ve 
araç kısıtlamasına gidilmeksizin gerçekçi sonuçlara yaklaşılabilir. 

Diğer taraftan merkez bankalarının kademeli faiz oranı anlayışını gözönünde 
bulunduran Yeni Keynesyen Yaklaşım, faiz düzleştirme katsayısını da kritik bir bileşen olarak 
Taylor kuralına dahil etmektedir. Çünkü merkez bankası faiz oranı değişikliğinin bir kısmını 
mevcut döneme geri kalan kısmını ise diğer dönemlere yansıtmaktadır. Buna göre, merkez 
bankasının önceki dönem faiz kararlarından yeni dönem faiz kararlarına geçişi arasında bir 
boşluk bulunmaktadır. Bu doğrultuda faiz düzleştirme katsayısı ile ampirik analiz açısından 
açıklamada belirtildiği gibi gelecekteki para politikası stratejisinin faiz oranına duyarlılığı da 
ölçülebilecektir (Mohanty ve Klau, 2004, s.1- 2).   

Sonuç olarak enflasyon sapması ve filtrelenmiş çıktı açığı da zaman içerisinde 
kademeli olarak revize edildiği için bunlara tepki gösteren bir merkez bankası genellikle faiz 
oranı düzleştirmesine bağlı kalmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı; Yeni Keynesyen 
Yaklaşımın varsayımlarına dayanarak Türkiye için optimal Taylor kuralını tespit etmektir.  
Buna göre çalışmada şu sorulara cevap aranacaktır: 

 Faiz düzleştirme katsayısının Taylor kuralında anlamlı bir etkisi var mıdır? 
 Faiz düzleştirme katsayısının kademeli faiz politikasına bir katkısı var mıdır? 

 
Dolayısıyla Taylor kuralının alternatif modellerinin karşılaştırmalı olarak yer 

aldığı bu çalışmada, Türkiye’de Yeni Keynesyen Yaklaşım altında optimal Taylor 
kuralı, 2005:M1-2017:M12 dönemi için VAR yöntemi ile analiz edilmektedir. 
Çalışmanın bundan sonraki kısmı üç bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde Yeni 
Keynesyen Yaklaşım’dan yola çıkılarak Taylor kuralının teorik çerçevesi 
incelenmiştir. İkinci bölümde ampirik literatür özetine yer verilecek ve üçüncü 
bölümde ise zaman serisi analizi yapılarak, çalışma sonuç ve önerilerle 
tamamlanacaktır. Bu çalışmanın incelenen konu bakımından literatüre bir katkı 
sağlayacağı ve araştırmacıların dikkatini özellikle Taylor kuralının alternatif 
modellerine ilişkin analizlere yönelteceği düşünülmektedir. 
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2. Teorik Çerçeve 

Yeni Keynesyen Yaklaşım, “Reel İş Çevrimleri” teorisinin kuramsal yapısını tekelci 
rekabet ve nominal katılıklar gibi Keynesyen Yaklaşımın varsayımlarıyla birleştirerek yeni 
nesil makroekonomik modellerin temelini oluşturmaktadır. Bu çerçevede, tüketiciler, firmalar 
ve para politikası yetkililerinin birarada bulunduğu Yeni Keynesyen Yaklaşımın belirleyici 
varsayımları şöyle açıklanabilir (Gali, 2007, s.9-10): 

 “Dinamik Stokastik Genel Denge” (DSGE) modeli doğrultusunda, ekonomik birimlere 
ilişkin optimizasyon çıkarımlarına dayanır. Buna göre, tüketiciler fayda ve firmalar da kar 
maksimizasyonunu amaçlarken, para politikası yetkilileri ise sosyal kayıp fonksiyonunun 
minimizasyonuyla ilgilenir. 

 Nominal katılıklar, hem DSGE modelinin kilit unsuru hem de temel para politikasının 
tarafsızlık kaynağıdır. Fiyat ve ücret yapışkanlığı olarak adlandırılan bu durum genellikle 
Calvo’nun (1983, s.385-387) çalışmasına dayandırılır. Calvo’ya göre, nominal katılıklar 
firma ve çalışanların sırasıyla, fiyat ve ücret ayarlama sıklığı üzerine koydukları kısıtlardır. 
Bu kısıtlar cari dönemin ötesinde etkili olan ileriye dönük beklentilerdir. Buna ilaveten, ele 
alınan firmalar tekelci rakip olarak hareket eder. Ayrıca, her firma iyi tanımlanmış bir 
taleple karşı karşıya olduğu gibi,  indirgenmiş karını maksimize etmek için fiyat 
belirleyicidir. Aslında, DSGE modelinin toplam arz ve toplam talep mekanizmasının nasıl 
çalıştığının antatıldığı bu varsayım iki denklemle açıklanabilir. 

İlk denklem toplam arzı Phillips eğrisinin ileriye dönük ilişkisiyle ele almaktadır. Firmalar 
tarafından verilen fiyatlandırma kararları ile marjinal maliyet ve ekonomik aktivite seviyesinin 
biraraya getirilmesiyle oluşturulan toplam arz eğrisi şu şekildedir ( Lee ve Crowley, 2009, 
s.5): 

  

Denklem 1’de, πt; mevcut enflasyon oranını, Eπt+1; gelecek dönem beklenen enflasyon 
oranını, xt=yt-y* olarak yazıldığında, xt; mevcut çıktı açığını, yt; gerçekleşen GSYİH’yi, y*; 
potansiyel GSYİH’yi, ve ut; maliyet itişli şokları1 temsil etmektedir. Buna göre, mevcut 
enflasyon ile beklenen enflasyon ve çıktı açığı arasında pozitif yönlü bir ilişki sözkonusudur. 
Yani, enflasyona ilişkin beklentilerin yüksek seyretmesi ve aşırı talep, firmaların fiyatları 
yükseltmesine yol açmaktadır.  

İkinci denklem toplam talep eğrisi ise, tüketicilerin zamanlararası tüketim yapma ve boş 
zamanı kullanma tercihlerinin bir yansıması olarak aşağıdaki gibidir ( Lee ve Crowley, 2009, 
s.5): 

 

Denklem 2’de, gelecek dönem beklenen çıktı açığını, ; kısa vadeli nominal 
faiz oranını ve  tüketici tercihlerindeki ve teknoloji şoklarından kaynaklanan potansiyel 
GSYİH’deki değişiklere bağlı talep şoklarını temsil etmektedir. Burada, mevcut çıktı açığı ile 
beklenen çıktı açığı arasında pozitif yönlü, ancak  olarak yazıldığında (önsel) reel 
faiz oranı ile negatif yönlü bir ilişki görülmektedir. Bu açıdan, denklem 2 temsili bir tüketicinin 
faydasının maksimize edilmesine dayanan refah temelli bir ölçüt olarak da kullanılabilir.  

 Yalnız, toplam arz ve toplam talep eğrilerinin tanımlandığı her iki denklemin sonuç 
sisteminin enflasyon oranı, çıktı açığı ve kısa vadeli faiz oranı olmak üzere üç bilinmeyen 
değişkene sahip olması uygulanacak para politikasını ön plana çıkarır. Çünkü para 
politikası yetkilileri DSGE modelinin içsel bileşenlerinden olan alternatif para politikası 
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kurallarının sonuçlarını değerlendirir ve politika aracında değişiklik yapabilir. Böylece 
örneğin, merkez bankalarınca geliştirilen simülasyonlara yönelik etkili ve verimli çalışma 
imkanı sunulabilir. Bu nedenle, son olarak, makroekonomik ortamı tanımlayan DSGE 
modeli gözönüne alındığında optimal bir para politikası kuralının tasarlanması amacıyla 
modele merkez bankası sosyal kayıp fonksiyonunu minimuma indirgeyen politika faiz 
oranı modele dahil edilerek standart Yeni Keynesyen Yaklaşım tamamlanır (Barnett ve 
Duzhak, 2010, s.102-105; Bauer ve Neuenkirch, 2015, s.11-12). Buna göre, tipik bir 
merkez bankası enflasyon ve çıktı açığı değişkenliğini en az seviyeye çekmeyi 
hedeflediğinden, sosyal kayıp denklemi aşağıdaki gibi gösterilebilir (Lee ve Crowley, 
2009, s.2-6): 

 

 

Enflayon sapması ve çıktı açığı stabilizasyonunu açıklayan denklem 3’te  ; t 
dönemde mevcut bilgilere dayalı beklentileri, ; merkez bankasının çıktı açığıdan kaçınma 
katsayısını,  ise politika faiz oranındaki büyük değişikliklerden kaçınma katsayısını temsil 
etmektedir. Beklenen enflasyonun gerçekleşen değerinden sapması ile merkez bankasının 
kaçınma katsayıları göreli olarak normalize edilir. Bu amaçla denklem 1 ve 2’den hareketle 
merkez bankasının dinamik optimizayon problemini çözmek için politika faiz oranı şu şekilde 
elde edilebilir: 

  

  

 

Denklem 6’daki ve  toplam arz ve talep eğrilerinde belirtilen kısıtlarla ilişkili 
Lagrange çarpanlarını temsil etmektedir. Son olarak politika faiz oranı denklemi aşağıdaki 
gibi gösterilebilir: 

 

Denklem 7’de , = ve olarak yazıldığında, 
DSGE modelinden türetilen bu denklemin orijinal Taylor kuralına benzediği görülmektedir. 
Yalnız denklemdeki faiz oranının bir dönem gecikmeli değerini temsil eden  yani faiz 
düzleştirme katsayısı aynı zamanda faiz oranı hedeflerinde reel faiz oranına yaklaşılmasını 
sağlayan faiz oranının mevcut ve önceki dönem değerlerinin ağırlıklı ortalamasıdır (Mohanty 
ve Klau, 2004, s.3-5). Bu durum para politikası yetkililerinin kademeli faiz politikası 
çerçevesinde karar aldığını göstermekte ve dolayısıyla bu yönüyle orijinal Taylor kuralından 
ayrışmaktadır.   

2.1. Taylor Kuralı ve Alternatif Modelleri 

Taylor (1993, s.197-198) kuralı, merkez bankasının kısa vadeli faiz oranlarını belirleme 
sürecinde yol gösterici olarak kullandığı reaksiyon fonksiyonu niteliğindeki basit bir para 
politikası kuralıdır. Rasyonel beklentiler ve ücret-fiyat yapışkanlığı varsayımları altında 
geliştirilen Taylor kuralında merkez bankası enflasyondaki sapma ve çıktı açığındaki 
gelişmelere sistematik bir şekilde kısa vadeli faiz oranları aracılığıyla tepki göstermektedir. 
Buna göre gerçekleşen enflasyonun hedeflenenden veya gerçekleşen üretimin potansiyel 
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düzeyinden sapmalarına karşı merkez bankası kısa vadeli faiz oranlarını ayarlamaktadır. 
Örneğin, gerçekleşen enflasyon oranının hedeflenen oranın üzerinde olması veya 
gerçekleşen üretimin potansiyel üretimi aşması durumunda merkez bankası kısa vadeli faiz 
oranlarını artırarak talep baskısını azaltabilir. Bu kapsamda Taylor (1993, s.202) kuralı 
aşağıdaki gibi gösterilebilir: 

  

Denklem 8’de, it*; hedeflenen kısa vadeli faiz oranını, πt; gerçekleşen enflasyon oranını, 
π*; hedeflenen enflasyon oranını, yt; gerçekleşen GSYİH’yi, y*; potansiyel GSHİY’yi,r*; reel 
faiz oranını, Ø, enflasyon tepki katsayısını, γ; büyüme tepki katsayısını temsil etmektedir. Bu 
denklemde, Ø; gerçekleşen enflasyon oranının hedeflenen orandan sapmasını kısa vadeli 
faiz oranıyla ilişkilendirmektedir. Ø artıkça ya da azaldıkça enflasyona karşı duyarlılık 
artmakta ya da azalmaktadır. γ ise gerçekleşen GSYİH’nin potansiyelden sapmasını kısa 
vadeli faiz oranıyla ilişkilendirmektedir. γ artıkça ya da azaldıkça büyümeye karşı duyarlılık 
artmakta ya da azalmaktadır. Ø=0 durumunda enflasyon; γ=0 olması durumunda ise büyüme 
kısa vadeli faiz oranının belirlenmesinde etkili değildir.   

Taylor (1993, s.202) orijinal çalışmasında eşitlikteki tepki katsayılarının yüzde0.5, 
enflasyon hedefi ve reel faiz oranının yüzde 2 ve G-7 ülkeleri (Amerika, Kanada, İngiltere, 
Fransa, İtalya, Almanya, Japonya) için 1984Q1-1992Q3 döneminde potansiyel GSYİH’nin 
yüzde 2.2 olduğu sonucuna ulaşmıştır. O halde Taylor kuralı aşağıdaki gibi gösterilebilir: 

 

Denklem 9, gerçekleşen enflasyon oranının hedeflenen orandan veya gerçekleşen 
GSYİH’nin potansiyel değerinden yüzde1 fazla ya da az olması durumunda reel faiz oranının 
yüzde 0.5 artırılması ya da azaltılmasını belirtmektedir. 

Diğer taraftan, G-7 ülkeleri gibi dışa bağımlılığı az olan gelişmiş ülkelere dayalı olarak 
geliştirilen Taylor kuralı, eşitliğe döviz kuru eklenerek dışa açık ve gelişmekte olan ülkelere 
yönelik de uygulanmaya başlanmış ve söz konusu ekonomilerde döviz kurunun para 
politikasında direkt veya dolaylı etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Clarida vd., 1998, 
s.1035; Bernanke ve Gertler, 1999, s.80; Taylor, 1999a, s.320; Mohanty ve Klau; 2004, s.4-
5). Bu kapsamda açık ekonomide Taylor kuralı aşağıdaki gibi gösterilebilir: 

 

Denklem 10’da, döviz kurunu, δ; kur tepki katsayısını temsil etmektedir Bu eşitlikte 
δ<0’dır ve döviz kurundaki değişmeleri kısa vadeli faiz oranıyla ilişkilendirmektedir. Buna 
göre, ulusal paranın değer kazanması ya da kaybetmesiyle birlikte talep baskısı ve ithal girdi 
fiyatlarındaki azalışa ya da artışa bağlı olarak enflasyon düşmekte ya da yükselmekte ve bu 
durum kısa vadeli faiz oranlarını aşağı ya da yukarı yönde hareket ettirmektedir. 

Ancak, enflasyon sapması ve çıktı açığının geçmiş ya da cari dönem verilerine göre 
oluşturulan Taylor kuralı, merkez bankası kararlarına bağlı olan kısa vadeli faizlerin seyrini 
tam olarak ortaya koymada yanıltıcı olabileceğinden ileriye dönük Taylor kuralı geliştirilmiştir. 

2.1.1. İleriye Dönük Taylor Kuralı  

Kerr ve King (1996, s.50), Bernanke ve Woodford (1997, s.6), Clarida vd. (2000, 
s.150), merkez bankasının tutarsızlıklardan kaçınması ve hedeflerine ulaşmasında, 
enflasyon ve çıktı açığının gelecek dönem değerlerinin yardımcı bir politika kılavuzu 
olduğunu ileri sürmüştür. Buna göre, ileriye dönük Taylor kuralı şu şekildedir: 
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Denklem 11’de, it*; bekleyiş eklentili hedeflenen kısa vadeli faiz oranını, πt,k;fiyat 
düzeyinin t ve t+k dönemi arasındaki yüzdesel değişimi, π*; hedeflenen enflasyon oranını, 
xt,q; t ve t+q dönemi arasındaki ortalama çıktı açığını, i*; arzulanan nominal faiz oranını, E; 
enflasyon sapması ve çıktı açığının beklenen değerlerini ve Ωt; merkez bankasının, it*=i* 
olmasını sağlayacak bilgi setini temsil etmektedir. Dolayısıyla, beklenen enflasyon oranının 
hedeflenen orandan fazla ya da az olması halinde, bekleyiş eklentili hedeflenen kısa vadeli 
faiz oranlarını merkez bankası artırmakta ya da düşürmektedir. Merkez bankası aynı 
stratejiyi beklenen çıktı açığının fazla ya da az olması durumunda da izlemektedir. 

Yalnız, merkez bankasının vereceği faiz kararında ekonomik konjonktürle birlikte, 
eşitlikteki Ø ve γ katsayılarının değer ve işaretleri de etkili olduğundan örtük reel faiz kuralı 
geliştirilmiştir. 

2.1.2. Örtük Reel Faiz Kuralı 

Örtük reel faiz kuralı dışsal şoklara karşı ekonomik istikrarı korumayı amaçlamaktadır. 
Durağan ve uzun dönemde parasal olmayan faktörler tarafından belirlendiği varsayılan reel 
faiz oranının yer aldığı bu kural şu şekildedir: 

 

Denklem 12’de,  rt
*=it - E{πt,k|Ωt}ve r*=i*-π*yazıldığında, rt

*; kısa dönem örtük reel faiz 
oranını, r*; sabit ve para politikasından bağımsız uzun dönem denge reel faiz oranını temsil 
etmektedir. Buna göre, rt

*, beklenen enflasyon sapması ve çıktı açığındaki değişikliklere, 
Ø’nın 1’den büyük veya küçük olmasına ve γ’nin aldığı değere göre ayarlanmaktadır. 
Örneğin, dışsal bir şok sonucu nominal faiz oranlarındaki ani düşüşüyle birlikte enflasyon 
veya çıktı açığının arttığı bir durumda, Ø>1 veya γ>0 ise kısa dönem örtük reel faiz oranı, 
nominal faiz oranlarını eski seyrine ulaşıncaya kadar artar. Bu sayede ekonomik istikrar 
sağlanabilir. Ancak, Ø=0 ve γ=0 olduğunda, enflasyon sapması ve çıktı açığındaki artış 
karşısında bu kural etkili olmadığından, ekonomik istikrar da sağlanamaz. 

Ancak, ileriye dönük Taylor kuralı ile örtük reel faiz kuralı kısa vadeli faiz oranlarındaki 
gerçek değişiklikleri açıklamada basit ve kısıtlayıcı bulunmuştur. Bu durum üç temel nedene 
dayandırılarak açıklanmıştır (Clarida vd., 2000, s.147-150): Birincisi, cari dönemdeki faiz 
oranının hedeflenen orana uyarlanabileceği varsayılmasıdır. İkincisi, merkez bankasının kısa 
vadeli faiz oranlarında yaptığı ayarlamaların, ekonomik koşullardaki değişime sistemik tepki 
göstermesidir. Üçüncüsü ise, merkez bankasının kısa vadeli faiz oranları üzerinde kusursuz 
bir kontrole sahip olmasıdır. Örneğin, merkez bankası gerekli açık piyasa işlemleri yoluyla 
kısa vadeli faiz oranlarını hedeflenen oranda tutmayı başarmaktadır.  

Belirtilen nedenler göz önünde bulundurularak, Taylor kuralı ile başlayan bu süreç faiz 
düzleştirme kuralı ile genişletilerek bir sonraki bölümde açıklanmıştır.  

2.1.3. Faiz Düzleştirme Kuralı ve Dışsal Şoklar 

Faiz düzleştirme kuralının, kısa vadeli faiz oranlarının gerçek seyrinin yakalanması ya 
da gelecek dönem tahmini oranlara ulaşılması açısından değinilen üç para politikasına göre 
daha başarılı olduğu belirtilmektedir (Clarida vd.; 2000, s.160, Rudebusch; 2001, s.1163 , 
Woodford; 2001,s.32, Orphanides; 2004, s.154). Buna göre, hedeflenen ve bir dönem 
gecikmeli faiz oranlarının da yer aldığı ve gerçekleşen faiz oranının (it) tahmin edildiği faiz 
düzleştirme kuralı aşağıdaki gibi gösterilebilir: 
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Denklem 13’te,   ve ρ= ρ (1) olmak üzere ρ; faiz 
düzleştirme derecesini, L; gecikme operatörünü, t ise; sıfır ortalamalı dışsal faiz şoku hata 
terimini temsil etmektedir.  

Denklem 11, denklem 13’e dahil edildiğinde hedeflenen tepki fonksiyonu elde edilir: 

         

Denklem 9’da,  kuralın geçerliliğini sağlayan hata terimi (Ɛt), tahmini hataların doğrusal 
bir kombinasyonu olarak varsayıldığından şu şekilde yazılabilir: 

 

 ayarlandığında zt bilinen ama gözlemlenemeyen değişkenlerin2 vektörü olarak 
yazıldığında (örneğin, zt ε Ωt), denklem 15 ortogonal matris3 koşullarını taşıyarak aşağıdaki 
gibi yazılabilir:  

 

Denklem 16’da parametre vektörünün tahmin edilmesine temel oluşturan ( ,  ve ), 
mümkün olan seri korelasyonu hesaplayan optimal bir ağırlık matrisi ile Genelleştirilmiş 
momentler yöntemi (GMM) kullanılarak ( ) hesaplanır (Hansen,1982, s. 1032-1038). Buna 
göre, vektör zt boyutunun dörtten fazla olduğu ölçüde (tahmin edilen parametrelerin sayısı),  
kuralın geçerliliğini ve kullanılan politika araçlarını değerlendirmek amacıyla, tercih edilen 
bazı sınırlayıcı kısıtlamalar anlamına gelir. Dolayısıyla, buradan hareketle faiz düzleştirme 
kuralının nihai hali aşağıdaki gibi olacaktır: 

 

Bu kurala göre, ρ’nun aldığı değer enflasyon ve çıktı açığının, gerçekleşen faiz oranı 
üzerindeki etkisini göstermektedir. ρ = 1 olduğunda, enflasyon ve çıktı açığının gerçekleşen 
faiz oranı üzerinde etkisinin olmadığı, 0<ρ<1 olduğunda ise enflasyon ve çıktı açığının 
gerçekleşen faiz oranını etkilediği varsayılmaktadır. Bu sayede, merkez bankası kısa vadeli 
faiz oranlarını kademeli olarak ayarlayarak faiz oranlarında istikrarı sağlamaktadır.  

Diğer taraftan faiz düzleştirme kuralı faiz politikasını etkileyebilecek farklı 
makroekonomik değişkenlere yer vermediğinden merkez bankasının yanlış 
yönlendirilebileceği de belirtilmiştir (Sack ve Wieland, 1999, s.31; Castelnuovo, 2003, 
s.2657). Bu kapsamda, faiz düzleştirme kuralının bu eksikliği, Denklem 10’dan yararlanılarak 
elde edilen denklem 18’deki gibi örneklendirerek giderilebilir. 

 

Denklem 18’de  et,n; t ve t+n dönemi arasındaki döviz kurunu temsil etmektedir. δ ise 
daha önce değinildiği gibi negatiftir. Buna göre, enflasyon ve üretimi etkileyen döviz kurunun 
kurala dahil edilmesiyle birlikte, merkez bankası Denklem 18 için öngördüğü faiz 
politikasından farklı bir tercihte bulunabilir.  
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3. Literatür Özeti 

Taylor kuralının merkez bankası davranışlarını sadece iki değişken ile karakterize 
etmesi para politikası analizlerine yönelik çalışmalar için en önemli tercih nedenidir. Buna 
göre, bir yandan enflasyondaki sapma ve çıktı açığındaki dalgalanmalara verdiği tepki ya da 
bu değişkenleri stabilize etme eğilimiyle en sade optimal para politikası olarak varsayılırken, 
diğer yandan Tablo 1’de belirtildiği gibi özellikle son dönemde Yeni Keynesyen Yaklaşıma 
dayalı farklı bakış açılarıyla optimal para politikası arayışları devam etmektedir. 

Tablo 1. Optimal Taylor Kuralına İlişkin Literatür Özeti 
Yazarlar İncelenen Ülke ve 

Veri Seti Dönemi 
Kullanılan 

Yöntem Elde Edilen Sonuçlar 

Ambler vd. 
(2004) 

Kanada ve Amerika 
(1981:Q1-2002:Q4) 

Maksimum 
Olabilirlik 

Dinamik genel denge modelinde, refah düzeyini 
en üst seviyeye çıkaran para politikası kuralının 
Taylor kuralı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Dolores vd. 
(2004) 

Amerika 
(1987:M8-2000:M4) VAR 

İleriye dönük bir Taylor kuralı içeren para 
politikasının, ekonomik aktivite ve enflasyon 
arasında doğrudan ilişki sağladığı tespit 
edilmiştir. 

Ongan (2004) 
Türkiye 

(1988:M1-
2003:M3) 

OLS 
Mevduat faizleriyle enflasyon ve nominal döviz 
kuru arasında istatistiki bakımdan anlamlı bir 
ilişki bulunmuştur. 

Çağlayan 
(2005) 

Türkiye 
(1990:M3-2004:M12) 

Multinominal 
Logit 

Taylor kuralında yer alan çıktı açığı 
değişkeninin faiz oranının yönünün tahmin 
edilmesinde önemli rol oynamadığı 
belirlenmiştir. 

Aklan ve 
Nargeleçekenler 

(2007) 

Türkiye 
(2002:M1-2006:M12) GMM 

TCMB’nin faiz belirleme sürecinde enflasyon 
dışında çıktı açığı ve döviz kuruna tepki verdği 
görülmüştür. 

Lees vd. 
(2007) 

Yeni Zelanda 
(1990:Q1-2005:Q4) VAR 

Optimal para politikasının enflasyona agresif bir 
şekilde tepki verdiği ve büyük oranda faiz 
düzleştirme katsayısına sahip olduğu varsayımı 
desteklenmiştir. 

Liu ve Zhang   
(2007) 

Çin 
(1990:Q2-2005:Q4) GMM 

Para politikasının yürütülmesinde hem faiz 
oranı hem de para miktarına dayanan melez bir 
Taylor kuralının ekonomik ve finansal 
piyasaların gelişme aşamasında 
alternatiflerinden daha uygun olduğu 
belirtilmiştir. 

Cömert ve 
Yeldan 
(2008) 

Türkiye 
(1994:M7-2007:M11) OLS 

TCMB'nin, milli gelirden ziyade faiz düzleştirme 
katsayısına odaklandığı belirlenmiştir. 

Lee ve Crowley 
(2010) 

Euro Bölgesi 
(199:Q1-2009:Q4) Panel Data 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası 
yönetiminde önceden belirlenmiş bir politika 
tepkisi katsayısına göre alternatif Taylor 
kurallarını uygulamıştır. Heterojen ulusal 
ekonomik koşullar bulunduğu için Taylor kuralı 
performansında eşitsizlikler olduğuna dair 
kanıtlar bulunmuştur. 

Yıldırım vd. 
(2010) 

Türkiye 
(1990:Q1-2008:Q2) 

Maksimum 
Olabilirlik 

Reel faiz oranı ile çıktı açığı arasında karşılıklı 
olarak anlamlı bir etki tespit edilmemiş, bu 
nedenle merkez bankasının çıktıdaki 
dalgalanmalara tepki vermediği belirtilmiştir. 

Conrad ve Eife 
(2012) 

Amerika 
(1975-2010) TVM 

Amerika Merkez Bankası (FED) enflasyon ve 
çıktı açığının zamana bağlı ağırlıklıklarını 
tahmin ederek Taylor kuralındaki değişikliklerin 
daha rahat açıklanabileceği sonucuna varmıştır. 
Ayrıca Beneti’nin belirttiği gibi Lucas arz eğrisi 
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açısından enflasyonun sürekliliği yapısal bir 
parametre olma özelliğini korumuştur. 

 
Markov ve 

Nitschka (2013) 

 
İsviçre 

(1985:Q1-2000:Q3) 

 
ARIMA 

Piyasa katılımcılarının, İsviçre Ulusal 
Bankasının (SNB) davranışlarını nasıl 
algıladıklarına incelemek için bekleyiş eklentili 
Taylor kuralı oluşturulmuştur. Buna göre, 
bankanın çıktı açığı ve döviz kurundaki 
hareketlenmelere tepki verdiği görülmüştür. 

Barradas (2013) Euro Bölgesi 
(1990:Q1-2008:Q4) GMM 

Enflasyon ve çıktı açığı düzeyine orijinal Taylor 
kuralının etkin bir şekilde tepki gösterdiği 
sonucuna varılmıştır. 

Ardor ve Varlık 
(2013) 

 
Türkiye 

(202-2012) 
 

GMM 

İleriye dönük Taylor kuralının merkez 
bankasının operasyonel çerçevesiyle uyumlu 
olduğu belirtilirken, Taylor-Mc.Callum melez 
kuralının ise uyumlu olmadığı tespit edilmiştir. 

Bouda (2014) Çek Cumhuriyeti 
(2000:Q1-2012Q3) Bayesian 

Gali (2008) çalışması doğrultusunda, ileriye 
dönük Taylor kuralının diğer Taylor kuralı 
modellerine kıyasla daha etkili olduğu 
belirlenmiştir. 

Albayrak ve 
Abdioğlu (2015) 

Türkiye 
 (2002:M1-
2014:M12 

OLS TCMB’nin çıktı açığından ziyade enflasyon 
hareketlerine tepki verdiği görülmüştür. 

Alkın ve Işık 
(2015) 

Türkiye  
(2006:M1-
2015:M2) 

Johansen 
ve 

Granger 

İleriye dönük Taylor kuralının TCMB para 
politikası geçerliliğinin araştırıldığı çalışmada, 
reel faiz oranı ile enflasyon açığı ve faiz 
düzleştirme değişkeni arasında uzun dönemli 
ilişkiye rastlanmıştır. Aynı zamanda, enflasyon 
açığı ve faiz düzleştirme değişkenininden faiz 
oranına doğru bir nedensellik ilişkisi tespit 
edilmiştir. 

Farreell (2015) 
Avustralya, Kanada 

ve Yeni Zelanda 
(1990:Q1-2007:Q2) 

Bayesian 

Enflasyon ve çıktı açığıyla mücadele sözkonusu 
üç ülkenin de önemli hedefleri olmakla birlikte, 
bu amaçla kullanılan faiz düzleştirmesini içeren 
Taylor kuralının sınırlı kaldığı için optimal 
politika olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Göçen ve 
Bayhanay (2016) 

Türkiye  
(2005:M1-
2015:M12) 

OLS 

Beklentisiz ve geriye dönük Taylor kuralında 
üretim açığının faizler üzerinde anlamlı etkisinin 
olmadığı, ancak faizler ile enflasyon sapması 
arasında istatistiki bakımdan anlamlı bir ilişkinin 
olduğu görülmüştür. 

Gögül ve Sungur 
(2016) 

Türkiye  
(2006:Q1-
2015:Q2) 

ARDL 
TCMB’nin Taylor kuralı çerçevesinde örtülü 
olarak kurala dayalı para politikası rejimi 
uyguladığı belirtilmiştir. 

Liv vd. (2016) Amerika 
(1952:Q2-2007:Q3) OLS 

Makro dinamikler ve gelecek dönem Yeni 
Keynesyen Modelde faiz oranlarının vade 
yapısı üzerindeki etkilerinin araştırıldığı 
çalışmada, optimal para politikası rejimine 
ulaşılamamıştır. 

Bauer ve 
Neuenkirch 
(2017) 

Euro Bölgesl, 
İngiltere ve 

Amerika 
(1990:Q1-
2016:Q4) 

 
OLS 

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve ECB 
enflasyon belirsizliğine karşı önemli ölçüde 
negatif tepki gösterirken, BoE ekonomik 
büyüme belirsizliğne karşı düşük faiz oranı ile 
cevağ vermiştir. Buna göre, Taylor kuralının 
optimallikten ziyade para politikası yetkilileri 
için kısa süreli politika duruşunu belirleyen bir 
kural olduğu belirtilmiştir. 
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4. Ampirik Analiz 
4.1. Yöntem 

Makroekonomik değişkenler arasındaki karşılıklı ilişki, içsel-dışsal değişken ayrımını 
zorlaştırırken aynı zamanda oluşturulan model üzerinde iktisat teorisinden kaynaklanan bazı 
kısıtlamalara gidilmektedir. Sims (1980, s.2-3) bu konuya ilişkin eleştirel bakış açısıyla 
yaptığı çalışmada, özellikle para ve finans ile ilgili zaman serilerinin analizinde kullanılmak 
üzere VAR yöntemini geliştirmiştir. Bu kapsamda VAR’a dayalı eşanlı denklem sistemlerinde 
hem herhangi bir kısıtlamama yapılmamakta, hem de değişkenlerin tümü içsel kabul 
edilerek, gecikmeli değerlerine yer verilmektedir. Böylece değişkenler arasındaki geri 
besleme süreci de belirlenmektedir. İktisat teorisi ise VAR sisteminde kullanılacak 
değişkenlerin seçimine yardımcı olmaktadır.  

Buna göre,  olarak belirtilen zaman serisinin, -gecikmeli standart 
bir VAR( ) modeli şu şekildedir: 

 

Denklem 19’dan hareketle iki değişkenli ve iki gecikmeli VAR (2) modeli de aşağıdaki 
gibi yazılabilir: 

+  

+  

Diğer taraftan, VAR modelinin bütünlüğü açısından değişkenler arasındaki karşılıklı 
etkileşimin yapısal analizi amacıyla, Granger nedensellik testi, etki-tepki fonksiyonları ve 
varyans ayrıştırmasından yararlanılmaktadır.  

4.1.1. Granger Nedensellik Testi 

Granger nedensellik testi, VAR modelindeki değişkenler arasındaki etkileşimin varlığı 
ve yönü hakkında bilgi vermektedir. İki değişken arasındaki nedensellik ilişkisi şu şekilde 
yazılabilir (Granger, 1969, s.427): 

                          

                          

Denklem 22 ve 23 kapsamında nedensellik testi ve ’nin grup halinde sıfıra eşit olup 
olmadığını inceler. Buna göre; 

= 0 ise   

≠ 0 ise   

Burada, eğer  belirli bir anlamlılık düzeyinde sıfırdan farklı ise ’nin geçmiş 
değerleri, ’in öngörü performansında başarılıdır. Dolayısıyla  “  ,   ’nin nedenidir” 
denir.  

= 0 ise   

≠ 0 ise   
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Aynı şekilde,  belirli bir anlamlılık düzeyinde sıfırdan farklı olduğunda , ’nin geçmiş 
değerleri ’nin öngörü performansında başarılıdır ve “  ,  ’nin nedenidir” denir.  

Yalnız  sıfırdan farklı olduğu takdirde değişkenler arasında karşılıklı nedensellik 
ilişkisi söz konusuyken,  bunların sıfıra eşit olması durumunda iki değişken arasında 
herhangi bir nedensellik ilişkisinden söz edilemez. 

 

4.1.2. Etki-Tepki Fonksiyonları 

VAR modelindeki değişkenlerin hata terimlerinde ortaya çıkan bir standart sapmalı 
şoka verdiği tepki, etki-tepki fonksiyonları aracılığıyla görülebilmektedir. Buna göre, standart 
bir VAR modelinin etki-tepki fonksiyonlarının matris gösterimi şu şekildedir (Enders, 1995, 
s.221-225): 

 

Denklem 24’teki   ve  şeklinde ifade edilen hata terimlerinin,  ve  gibi iki 
şoktan oluştuğu varsayılır ve   olarak yazılırsa,  aşağıdaki gibi belirtilir: 

  

  

 Denklem 25 ve 26’dan yararlanılarak (2x2) boyutunda bir ψi matrisi elde edilebilir; 

 

Denklem 27’den hareketle de  matrisi, jk (i) faktörleri biçiminde ise şu şekilde 
yazılabilir: 

      

Denklem 28’deki  ’nin katsayıları etki-tepki fonksiyonlarını temsil etmektedir. 
Dolayısıyla bu katsayılar   ve  şoklarının,  değişkenlerine olan etkisini 
yansıtmaktadır. Yalnız geçici nitelikteki ekonomik şokların etkisinin değerlendirildiği bu 
analizde örneğin,  ve ,  ve ’deki bir birimlik değişmenin  üzerindeki bir 
dönemlik etkisi görülebilmektedir. 

4.1.3. Varyans Ayrıştırması 

VAR modelindeki değişkenlerde meydana gelen değişimin ne kadarının değişkenin 
kendisinden ve diğer değişkenlerden kaynaklandığı varyans ayrıştırmasıyla incelenmektedir. 
Burada değişkenlerden herhangi birindeki değişmenin büyük bir kısmının kendisindeki 
şoklardan oluşması halinde o değişkenin dışsal hareket ettiği varsayılmaktadır. Ayrıca, 
değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisine yönelik bilgiler de veren varyans ayrıştırması 
aşağıdaki gibi yazılabilir (Luetkepohl, 2011, s.18-19):    
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Aynı zamanda, h adım sonraki öngörü hatası olarak da ifade edilen denklem 29’dan 
yararlanılarak  ’nin,  bileşeni hata varyansı şu şekilde yazılabilir: 

) =        

Denklem 30’daki ( ), değişkenlerde meydana gelen şoku temsil 
ederken, ) /  , bu şokun h adım sonraki tahmin hatası varyansına 
katkısını göstermektedir. 

4.2. Ampirik Model ve Değişkenler 

Bu çalışmada standart Yeni Keynesyen Yaklaşımdan türetilen optimal Taylor kuralı 
politika faiz oranının enflasyon ve çıktı açığına verdiği tepki katsayısının büyüklüğüne göre 
değerlendirilmektedir. Buna göre, aynı zamanda Woodford, 2001;Lees vd., 2007; Cömert ve 
Yeldan, 2008; Darıcı, 2012; Bouda, 2014 çalışmaları baz alınarak Türkiye’de Yeni 
Keynesyen Yaklaşım altında optimal Taylor kuralını incelemek amacıyla oluşturulan ve hem 
talep ve maliyet itişli şokların önemli belirleyicilerinden hem de  ihmal edilen değişken olarak 
örneğin döviz kurunu da içeren mevcut döneme ilişkin model,  
şeklinde ifade edilebilir. Bu kapsamda ele alınan Türkiye ekonomisine ait 2005:M01-
2017:M12 dönemi veri seti aşağıdaki Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 
Bununla birlikte, çalışmada, 2005 yılının başlangıç yılı olarak seçilmesinin nedeni, 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gerek kendisinin kurumsal çerçevesini 
etkinleştirmesi, iletişim politikasını daha net ortaya koyması ve enflasyon tahmin yöntemlerini 
geliştirmesi gerekse de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in yayımladığı fiyat endeksinde 
yapmış olduğu değişiklikler nedeniyle 2005 yılını enflasyon hedeflemesine fiilen geçiş için 
hazırlık dönemi ilan etmesidir (TCMB, 2006, s.2).  

  Tablo 2. Veri Seti 
Değişken Tanımlama 

Faiz Oranı 
(FO) 

Bankaların marjinal fonlama maliyetini belirleyerek ekonomik konjonktüre hızlı 
tepki vermesini sağlaması nedeniyle TCMB bankalararası para piyasası gecelik 
borç verme faiz oranı serisidir. 

Faiz 
Düzleştirme 

(FD) 

TCMB faiz politikası aracı olarak faiz koridorunu 2002-2010 döneminde pasif, 
Mayıs 2010 döneminden itibaren ise aktif olarak kullanmıştır. Bu nedenle aynı 
zamanda koridorun alt ve üst bantlarını ifade eden TCMB gecelik borç alma ve 
verme faiz oranlarının ağırlıklı ortalamasıdır. 

 

Enflasyon 
Sapması 

(ES) 

Gerçekleşen enflasyonun beklenen enflasyondan sapması, TÜFE serisi ile tüketici 
fiyatlarının değişimine ilişkin beklenti anketi serisi arasındaki farktır. 

  

Çıktı Açığı 
(ÇA) 

Çıktı açığı sanayi üretim endeksi ile bu seriden yararlanılarak Hodrick-Prescott 
(HP) filtreleme yöntemiyle belirlenen potansiyel üretim serisi arasındaki farktır. 

 

Döviz Kuru 
(DK) 

Uluslararası finansal piyasalardaki yaygın kullanımı nedeniyle dolar kurunun 
ağırlıklı ortalamasıdır. Modelde ihmal edilmiş değişkeni temsil etmektedir. 
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Veriler, TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sisteminden (EVDS) alınmış ve mevsimsel etkilerden 
arındırılarak kullanılmıştır.  

4.3. Ampirik Sonuçlar ve Değerlendirme 
4.3.1. Ön Testler 

Oluşturulan VAR modeline yönelik analize başlamadan önce değişkenlerle ilgili bazı 
testlere başvurulmuştur. Bu amaçla, ilk olarak değişkenlerin durağanlıkları incelenmiştir. Box-
Jenkins (1970) metodolijisine dayanan durağanlık, değişkenlerin zaman içerisinde belirli bir 
değer etrafından dalgalanmasını öngörmektedir. Buna göre, değişkenlerin ortalama ve 
varyansının sabit, gecikmeli kovaryansının da iki zaman değeri arasındaki farka bağlı olması 
gerekir. Bu sayede değişkenler arasında anlamlı ilişkiler kurulabilmektedir. Aynı zamanda, 
değişkenlerin geçmiş dönemde karşılaştıkları geçici ekonomik şoklar bir sonraki döneme 
aktarılarak kalıcı hale gelebilmektedir. Bu nedenle, mevsimsel dalgalanma ve trend özellikleri 
taşıyan durağan olmayan değişkenler ortaya çıkmakta, bunların kullanıldığı analizlerde ise 
sahte regresyon problemi yaşanmaktadır (Granger ve Newbold, 1974, s.111-112). Bu 
kapsamda değişkenlere, genişletilmiş Dickey-Fuller (Augmented Dickey Fuller-ADF) birim 
kök testi ADF birim kök testi ile Phillips-Peron (PP) birim kök testi uygulanmıştır. Buna göre, 
p-olasılık değeri< 0.05 ise; “seri durağan değildir” şeklindeki boş hipotez reddedilir. Birim kök 
testi sonuçlarının yer aldığı tablo 3’e göre, ÇA haricindeki tüm değişkenler her iki birim kök 
testinde hem sabit terimli modelde hem de sabit terimli ve trendli modelde düzey değerinde 
durağan değildir. Bu değişkenler birinci farkı alındıktan sonra durağan hale gelmiştir. Yani ÇA 
I(0) iken diğer değişkenler I(1)’dır. 

     Tablo 3. Birim Kök Testi Sonuçları 

 
Not: Köşeli parantez içindeki değerler, değişkenlerin p-olasılık değerlerini, parantez içindeki değerler 
ADF testi için Schwarz bilgi kriteri (SC) göre belirlenmiş optimum gecikme uzunluğunu, PP testi için 
Newey-West temelli Barnelt Kernel bant genişliğini ifade etmektedir.  

 
Değişkenlerin durağanlıklarının incelenmesinin ardından, modele ilişkin en uygun 

gecikme uzunluğu tespit edilmiştir. Burada, literatür çerçevesinde Akaike bilgi kriteri (Akaike 
Information Criterion: AIC), Schwarz bilgi kriteri (Schwarz Information Criterion: SC), Son 
Tahmin Hatası kriteri (Final prediction error: FPE) ve Hannan-Quinn bilgi kriteri (Hannan-
Quinn Information Criterion: HQ) kullanılmıştır (Enders, 1995, s.221-225). Buna göre tablo 
4’te görüldüğü gibi,  uygun gecikme uzunluğu SC’ye göre sıfır, LR, FPE, AIC, SC ve HQ’ya 
göre ikidir. Ancak sıfırıncı gecikme geçersiz olacağı için dikkate alınmamıştır. 

Diğer taraftan bu gecikme uzunluğunda, istikrar koşulunun sağlanıp sağlanmadığı AR 
Root testi ile oluşturulan Grafik 1’deki VAR modelinin karakteristik ters kökleri ile 
gösterilmektedir.      

Düzey 
Değerleri  ADF PP Birinci 

Farkları  ADF PP 

Sabit 
Terimli 
Model 

 

FO 1.48(1)[0.54] 1.58(1)[0.49] 
Sabit 

Terimli 
Model 

ΔFO 7.04(1)[0.00] 10.01(1)[0.00] 
FD 1.53(1)[0.51] 1.49(1)[0.53] ΔFD 6.88(1)[0.00] 9.99(1)[0.00] 
ES 1.89(1)[0.33] 1.77[0.39] ΔES [8.07](1)[0.00] 10.73(1)[0.00] 
ÇA 4.17(1)[0.00] 8.76(1)[0.00] ÇA - - 
DK 0.32(1)[0.98] 0.80(1)[0.99] ΔDK 9.61(1)[0.00] 9.30(1)[0.00] 

Sabit 
Terimli 

ve 
Trendli 
Model 

FO 1.69(1)[0.75] 1.54(1)[0.81] Sabit 
Terimli 

ve 
Trendli 
Model 

ΔFO 7.02(1)[0.00] 9.99(1)[0.00] 
FD 1.40(1)[0.86] 1.22(1)[0.90] ΔFD 6.88(1)[0.00] 10.01(1)[0.00] 
ES 3.02(1)[1.32] 2.75(1)[1.22] ΔES [8.05](1)[0.00] 10.71(1)[0.00] 
ÇA 4.16(1)[0.01] 8.73(1)[0.00] ÇA - - 
DK 2.06(1)[0.56] 1.82(1)[0.69] ΔDK 9.78(1)[0.00] 9.39(1)[0.00] 
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             Tablo 4. VAR Modeli Uygun Gecikme Uzunluğu 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik 1. VAR Modelinin Karakteristik Ters Kökleri 
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Grafik 1’e göre, ters kökler birim çember içinde kaldığı için VAR modeli durağan bir 
sürece sahip olduğu gibi, etki-tepki fonksiyonları ve standart hata açısından da istikrarlıdır. 
Ancak, VAR modelinin tam anlamıyla yapısal bir sorun içerip içermedğini tespit etmek 
önemlidir. Bu amaçla, modelde White testi ile değişen varyans, LM testi ile de 
otokorelasyonun varlığı araştırılmıştır. 

White testi sonuçlarının yer aldığı Tablo 5’e göre, p-olasılık değeri>0.05 olduğu için 
“değişen varyans yoktur” şeklindeki boş hipotez kabul edilir. Böylece, değişkenlere ait hata 
terimlerinin varyansının tüm örneklem için sabit olduğu belirlenmektedir. 

          Tablo 5. Değişen Varyans Testi 
 

  

           Aynı zamanda Tablo 6’daki LM testi sonuçlarına göre, p-olasılık değeri>0.05 
olduğu için “otokorelasyon yoktur” şeklindeki boş hipotez kabul edilir. Böylece, günlük, 
haftalık, aylık gibi veri sıklığının arttığı modellerde hata terimlerinin önceki dönemlerinden 
etkilenmesi şeklinde ortaya çıkan otokorelasyon sorununun olmamasıyla birlikte VAR 
modelinin ön testler bakımından analize uygun olduğu görülmektedir.  

Gecikme Uzunluğu LR FPE AIC SC HQ 

0 NA 2.51e-12 -12.51946 -12.41586* -12.47736 
1 57.34399 2.35e-12 -12.58838 -11.96680 -12.33580 
2 93.14473* 1.65e-12* -12.94437* -11.80482 -12.48131* 
3 25.83799 1.91e-12 -12.79817 -11.14063 -12.12463 
4 25.49385 2.21e-12 -12.65749 -10.48197 -11.77346 
5 31.63501 2.42e-12 -12.57822 -9.884725 -11.48371 
6 17.50960 2.98e-12 -12.38491 -9.173430 -11.07992 
7 15.30132 3.74e-12 -12.17826 -8.448803 -10.66279 
8 14.92871 4.71e-12 -11.97497 -7.727533 -10.24901 
9 25.21911 5.34e-12 -11.88531 -7.119893 -9.948871 

10 32.54410 5.56e-12 -11.88940 -6.606003 -9.742479 
11 36.63885 5.48e-12 -11.96088 -6.159509 -9.603483 
12 28.35562 5.91e-12 -11.95703 -5.637679 -9.389150 

Ki-Kare İstatistiği Serbestlik Derecesi Olasılık Değeri 
300.3940 300 0.4827 
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     Tablo 6. Otokorelasyon  Testi 
Gecikme Uzunluğu LM-Test İstatistiği Olasılık Değeri 

1 22.71056 0.5945 
2 28.27358 0.2954 
3 29.67611 0.2366 
4 26.58704 0.3768 
5 28.88427 0.2688 
6 17.49971 0.8629 
7 18.09527 0.8383 
8 25.50102 0.4346 
9 31.65486 0.1682 

10 19.57845 0.7686 
11 33.87641 0.1106 
12 27.45132 0.3337 

4.3.2. Granger Nedensellik Testi Analizi 

Analizin bu ilk kısmında, değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi ve yönünü 
belirlemek amacıyla Granger nedensellik testinden yararlanılmıştır. Tablo 7’de yer alan 
Granger nedensellik testi sonuçları incelendiğinde,  çıktı açığından faiz oranına doğru F 
istatistiği > 2.5 veya p-olasılık değeri < 0.05 olduğu için “değişkenler arasında nedensellik 
ilişkisi yoktur” şeklindeki boş hipotez reddedilir. Ancak, bunun aksine çıktı açığı haricindeki, 
diğer değişkenlerden faiz oranına doğru F istatistiği < 2.5 veya p-olasılık değeri >0.05 olduğu 
için “değişkenler arasında nedensellik ilişkisi yoktur” şeklindeki boş hipotez habul edilir.  

Tablo 7’deki sonuçlara göre, çıktı açığı ile faiz oranı arasındaki ilişki şekil 1 ile 
aşağıdaki gibi gösterilebilir: 

Şekil 1. Değişkenler Arasındaki Nedensellik İlişkisi 

 

 

Şekil 1’e göre, çıktı açığından faiz oranına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi 
mevcuttur. Bu durum, Türkiye’de talep şoklarından kaynaklanan çıktı açığına karşı faiz 
oranının duyarlılığını açıklamaktadır. Bu kapsamda, Çıktı açığındaki dalgalanmalar sonucu 
ekonominin toplam arz kısmında ve fiyatlarda ortaya çıkan dengesizlikten, TCMB dolaylı 
olarak etkilenmektedir.  

  Tablo 7.  Granger Nedensellik Testi Sonuçları 
Nedenselliğin 
Yönü 

Optimum 
Gecikme 
Uzunluğu 

F 
İstatistiği 

Olasılık 
Değeri Karar 

FD→FO 2 2.094 0.127 Faiz düzleştirme katsayısından faiz oranına 
doğru bir nedensellik ilişkisi yoktur. 

FO→FD 2 0.236 0.789 Faiz oranından faiz düzelştirme katsayısına 
doğru bir nedensellik ilişkisi yoktur. 

ES→FO 2 2.045 0.133 Enflasyon sapmasından faiz oranına doğru bir 
nedensellik ilişkisi yoktur. 

FO→EF 2 0.552 0.577 Faiz oranından enflasyon sapmasına doğru bir 
nedensellik ilişkisi yoktur. 

Faiz Oranı Çıktı Açığı 
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Not: Optimum gecikme uzunluğu LR, FPE , AIC ve SC kriterleri baz alınarak belirlenmiştir. 

4.3.3. Etki-Tepki Fonksiyonları Analizi 

Çalışmanın bu kısmında, Türkiye’de faiz düzleştirme katsayısının, enflasyonun, çıktı 
açığının ve döviz kurunun faiz oranına etkisini araştırmak için on döneme yönelik incelenen 
etki-tepki fonksiyonları elde edilmiştir.  

Grafik 2. Faizin Diğer Değişkenlerin Hata Teriminde Oluşan Şoka Gösterdiği Tepki 
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Not: Sürekli çizgiler içsel değişkenin diğer değişkenlerde meydana gelen şoklara tepkisini, kesikli 
çizgiler ise  2 standart hata için güven aralıklarını ifade etmektedir. 

ÇA→FO 1 5.645 0.08 Çıktı açığından faiz oranına doğru bir 
nedensellik ilişkisi vardır. 

FO→ÇA 1 1.820 0.09
8 

Faiz oranından çıktı açığına doğru bir 
nedensellik ilişkisi yoktur. 

DK→FO 2 0.825 0.44
0 

Döviz kurundan faiz oranına doğru bir 
nedensellik ilişkisi yoktur. 

FO→DK 2 1.144 0.32
1 

Faiz oranından döviz kuruna doğru bir 
nedensellik ilişkisi yoktur. 

Faizin Faiz Şokuna Faizin Faiz Düzleştirme Şokuna Tepkisi 

Faizin Enflasyon Sapması Şokuna Tepkisi Faizin Çıktı Açığı Şokuna Tepkisi 

Faizin Döviz Kuru Şokuna Tepkisi 
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Güven aralıkları için Monte Carlo simülasyon tekniğinin ve Pesaran ve Shin (1998, 
s.17) tarafından öne sürülen genelleştirilmiş etkiler yaklaşımının kullanıldığı analizde VAR 
modelindeki değişkenlerin içselden dışsala doğru sıralamasına gerek kalmamaktadır. Bu 
çerçevede Grafik 2’de yer alan etki-tepki fonsiyonu sonuçlarına göre, faiz oranı diğer 
değişkenlerle birlikte birinci dönemden itibaren azalış eğilimi göstermiş ve bu durum 
dördüncü dönemde etkisini yitirmeye başlamıştır. Buna göre, faiz oranının kendisindeki 
değişme ile faiz düzleştirme katsayısındaki değişmeye verdiği tepki neredeyse aynıdır. Bu 
nedenle TCMB’nin kademeli faiz politikasında faiz düzleştirme katsayısını dikkate aldığı 
söylenebilir.  

 
Diğer taraftan döviz kurundaki artış eğiliminin, özellikle ithal mal ve girdi fiyatları yoluyla 

enflasyona ilişkin bekleyiş ve üretimi olumsuz yönden etkileyen geçişken bir yapıya sahip 
olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla, talep ve maliyet itişli şokların belirleyicilerinden döviz 
kurunda yaşanan değişimlere karşı enflasyon ve üretimin gösterdiği duyarlılık TCMB faiz 
kararlarında etkili olmaktadır. 

 
4.3.4. Varyans Ayrıştırması Analizi 
 
Analizin bu son kısmında varyans ayrıştırmasıyla, faiz oranında meydana gelen 

değişmelerin ne kadarının kendinde oluşan şoklardan ne kadarının diğer değişkenlerde 
oluşan şoklardan kaynaklandığı araştırılmıştır. Bu amaçla varyans ayrıştırması sonuçları, 
Tablo 8’de gösterilmiştir. 

 
      Tablo 8. Varyans Ayrıştırması Sonuçları 

Not: Tüm değerlerin dengeye gelmeye başladıkları period dikkate alınmaktadır. Bu nedenle, 8. 
perioddan itibaren değerler dengeye geldiği için bu perioddaki değerler yorumlanmıştır. 
 

Tablo 8’e göre, faiz oranındaki değişmelerin yaklaşık yüzde 90’ı kendisinden, yüzde 
2’si faiz düzleştirme katsayısından, yüzde 2,6’sı enflasyondaki sapmadan, yüzde 3,6’sı çıktı 
açığından ve yüzde 1,8’si döviz kurundaki değişmelerden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, 
faiz oranının dışsal olarak hareket ettiği görülmektedir. Bu durum bir yandan Taylor kuralı 
açısından faiz oranının ataleti (eylemsizliği) olarak algılanırken diğer yandan faiz düzleştirme 
katsayısının kademeli faiz politikasının açıklanmasında zayıf kaldığı şeklinde söylenebilir. 

5. Sonuç ve Öneriler 
 

Yeni Keynesyen Yaklaşım, optimal para politikası analizleri için genellikle standart bir 
araç olarak kullanılmaktadır. Bu açıdan, Yeni Keynesyen Yaklaşım temel kuramsal varsayımı 
ileriye dönük olmakla birlikte geriye dönük unsurları da bünyesine katarak mevcut döneme 
ilişkin gerçekliği bulmaya çalışmaktadır. Aynı zamanda, açık ekonomi koşullarıyla ülkelerin 
kendine özgü niteliklerini biraraya getirerek genişletilebilir para politikası stratejilerinin 

Period FO FD ES ÇA DK 
1 100.0000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
2 95.56188 0.366249 1.610649 1.226036 1.235184 
3 92.87095 2.122894 2.298769 1.493563 1.213822 
4 91.76352 2.142638 2.391150 2.417840 1.284856 
5 90.97578 2.131704 2.383832 3.022477 1.486205 
6 90.36511 2.117574 2.447469 3.376666 1.693186 
7 90.02967 2.107814 2.545792 3.547832 1.768890 
8* 89.81811 2.102027 2.624708 3.655245 1.799906 
9 89.69244 2.098821 2.664196 3.724878 1.819661 
10 89.60948 2.096705 2.684868 3.772245 1.836701 
11 89.55663 2.095311 2.697402 3.801982 1.848677 
12 89.52289 2.094402 2.706134 3.820522 1.856052 
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oluşturulmasına yardımcı olmaktadır. Buna göre, Yeni Keynesyen Yaklaşım kapsamında 
optimal Taylor kuralı ile merkez bankasının sosyal kayıp fonksiyonunu minimize etmek 
amaçlanmaktadır. Böylece faiz oranının gözlemlenen davranışının merkez bankasının 
perspektifinden en uygun olduğu varsayılarak, politika yapıcıların tercihleri belirlenmektedir. 

 
Bu doğrultuda çalışmada, 2005: M1-2017:M12 döneminde TCMB’nin para politikası 

tercihleri Yeni Keynesyen Yaklaşım kapsamında alternatif bir Taylor kuralı dahilinde VAR 
yöntemiyle değerlendirilmiştir. Bu amaçla çalışmada, orijinal Taylor kuralı izlenerek 
gözlemlenen ve tahmin edilen değişkenler arasındaki farkı örneğin enflasyondaki sapma ve 
çıktı açığı gibi en aza indirgeyen tercih parametreleri dikkate alınmıştır. Ayrıca, merkez 
bankasının sosyal kayıp fonksiyonu ağırlıkları örneğin döviz kuru gibi ihmal edilen 
değişkenler ve kademeli faiz politikasına uygun faiz düzleştirme katsayısıyla birlikte ele 
alınarak optimallik araştırılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, faiz oranı ile diğer 
makroekonomik hedef değişkenler arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı olmasına 
karşın sınırlıdır. Nitekim, faiz oranındaki değişmelerin yüzde 90’ı kendisinden kaynaklanırken 
yüzde 2’si faiz düzleştirme katsayısından, yüzde 2,6’sı enflasyondaki sapmadan, yüzde 
3,6’sı çıktı açığından ve yüzde 1,8’si döviz kurundaki değişmelerden kaynaklanmaktadır. Bu 
bakımdan değişkenlerin eş zamanlı olarak hareket etmemesi ya da faiz oranının ataleti ile 
açıklanabilen çalışmanın sonuçları, Çağlayan (2005), Lee ve Crowley (2010), Yıldırım vd. 
(2010), Farreell (2015), Liv vd. (2016), Bauer ve Neuenkirch (2017) çalışmalarının 
sonuçlarıyla örtüşmektedir. Dolayısıyla, bu atalet altında Taylor kuralı enflasyon hedeflemesi 
doğrultusunda TCMB’nin beklentilerini uzun vadede karşılamamaktadır. 

 
Sonuç olarak, para politikası kararlarında ataletli bir faiz oranı yapısını içeren optimale 

en yakın politika kuralı tercih edilebilir gibi görünmektedir. Bu nedenle politika yapıcıların 
ihtiyatlı öngörüleri dahilinde makroekonomik değişkenlerin belirsizliğinin altı çizilmelidir. Bu 
çerçevede, özellikle enflasyondaki sapmaya verilen tepkinin, çıktı açığı ve döviz kurundaki 
değişmelerin, fiyat istikrarı için bir endişe haline gelmesine dikkat çekilmelidir. Ayrıca 
üretimde ve enflasyonda büyük ve kalıcı dalgalanmalar yol açan parasal olmayan şoklar gibi 
farklı içsel yayılma mekanizmaları hesaba katılmalıdır. Böylece, faiz oranının tipik bir Taylor 
kuralındaki dinamik tepkisi nispeten sağlıklı yorumlanır.   
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Dipnotlar 
                                                           
1 Maliyet itişli şokların varlığı, çıktı açığı ve enflasyonun dengelenmesi arasındaki trade-off durumudur 
(Clarida vd., 1998, s. 1035) 2 Clarida vd. (1998) tarafından ileriye dönük Taylor kuralı,  
şeklinde tanımlanmış ve eşitlikte bulunan gözlemlenemeyen değişkenlerin, reel döviz kuru, yurtdışı 
faiz oranı ve para arzı gibi değişkenler olabileceği belirtilmiştir. Bu doğrultuda Favero (2001) 
gözlemlenemeyen değişkenleri, parasal büyüklük, yurtdışı faiz oranı, uzun vadeli faiz oranı, döviz kuru 
dalgalanmaları ve varlık balonu olarak değerlendirirken, Gerlach-Kristen (2004) ise finansal piyasalara 
ait göstergelerin gözlemlenemeyen değişkenleri yansıtabileceğine değinmiştir.   3 Transpozesi (matris satır ve sütunun yer değiştirmesi) ile tersi birbirine eşit olan matristir. 


