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Öz

Bu çalışma ile Türk bankacılık sektöründe kredi hacmini etkileyen içsel (mikro) ve dışsal 
(makro) değişkenlerin belirlenmesi ve kredi hacmi üzerinde bu değişkenlerin etki düzeylerinin ortaya 
konması hedeflenmiştir. Çalışmanın sonucunda, genel olarak mikro değişkenlerin makro değişkenlere 
göre kredi hacmi üzerinde daha etkili olduğu; takibe dönüşüm oranı, mevduat, faiz giderleri ve net faiz 
marjı değişkenlerinin kredi hacmini belirleyen başlıca faktörler olduğu görülmüştür. Dikkat çeken bir 
diğer sonuç ise banka türü bazında mevduat bankaları ile katılım bankaları için kredileri belirleyen 
faktörlerin farklılaşmış olmasıdır. 
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The Factors Which Effect The Loan Volumes in Turkish Banking Industry and Levels of 
Their Impacts 

Abstract  

The purpose of this study is to demonstrate the factors which effect the credit volumes in the 
banking sector with respect to type of banks and credit types and also to understand the most 
important factor in this process. As a result of the study, it has been observed that the micro variables 
in general are more effective than the macro ones on the credit volume and the NPL ratios, deposits, 
interest expenses and net interest margin are the most important factors which determine the credit 
volume. Another result to be kept in mind is that the factors determining the credits of the participation 
and deposit banks vary. 

Keywords: Determinants of Credit Volume, Risk, Credit Risk, Total Loans, Net Loans, Mortgage 
Loans, SME Loans, Corporate Loans, NPL, Credit/Deposit Ratio, NPL/Total Loan.  
JEL Classification: G21, C23. 

* Başkent Üniversitesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. https://orcid.org/0000-0001-6170-3269.
** QNB Finansbank A.Ş., Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi. https://orcid.org/0000-0003-
4048-9245. 
*** TOBB ETÜ, Genel Sekreter. https://orcid.org/0000-0003-2325-193X. 

Makalenin Gönderilme Tarihi:12/02/2019                      Kabul Tarihi: 17/05/2019 



Prof. Dr.Güray Küçükkocaoğlu - Dr. Durmuş Ali Kuzu - Dr. Gökhan Göksu 
 

4 

1. Giriş 
 
Banka kredileri, ekonomik büyümenin sağlanması ve sürdürülmesinde itici bir role 

sahip olup, hemen hemen her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir fon transfer 
yöntemidir.  Ekonomik sistemin paydaşları olarak hane halkları, firmalar ve devlet, tüketim ve 
yatırım harcamaları yapmakta, bankalar ise bu harcamaların finanse edilmesine kredi 
vererek destek olmaktadırlar. Bu sebeple, krediler parasal aktarım mekanizmasının önemli 
bir bileşeni olup, etkin bir kredi piyasasına sahip olmak bir ülkenin ekonomisinin büyümesi 
için hayati öneme sahiptir. Kredi özü itibariyle karşı tarafa itibar sunma; bir borç-ödünç verme 
işlemidir. Nakdi olarak verilen krediler doğrudan tüketim ve yatırım harcamalarına 
dönüşürken, gayri nakdi krediler genel olarak ticari faaliyetlerde ve taahhüt işlerinde 
kullanılmaktadır. Kredi hacmindeki genişlemenin özellikle 1980 sonrası liberalleşme 
döneminde ülkemizde ne kadar etkili olduğu görülmüştür. Bu dönemde, bankacılıkta “ahlaki 
riziko” ve “tersine seçim” olgularının her ikisi birden yaşanmış, yüksek faiz-enflasyon 
ortamında devletin ana borçlanıcı olması ile birlikte bu durum kredi piyasasının bozulmasına 
yol açmıştır. Ekonomik krizler ve finansal skandallar sonrasında uygulanan ekonomi 
programları ve bankacılık reformları sayesinde Türk Bankacılık Sektörü (TBS) bugünkü güçlü 
ve sağlıklı yapısına kavuşmuştur. Özellikle 2005 ve sonrasında ise kredi piyasası etkin hale 
gelmiş ve ekonominin ihtiyaç duyduğu fonları sağlamada önemli bir rol üstlenmiştir. Kredi 
hacmindeki bu artış ve kredilerin kullandırım alanları makro ekonomik hedeflerin takibi 
açısından daha da öncelik kazanmış ve kamuyu “makro ihtiyati tedbirler” olarak adlandırılan 
önlemleri almaya itmiştir. 
  

Banka kredilerinin ülkemizdeki seyrine baktığımızda ise hem Türk lirası cinsinden 
hem de yabancı para cinsinden kredi hacminin yıllar itibariyle arttığı görülmektedir. Ayrıca 
Türk Bankacılık sektöründe mevduatın krediye dönüşüm oranı da yıllar itibariyle artarak son 
dönemlerde yüzde 120 seviyelerine kadar çıkmıştır. Banka kredileri toplam banka 
varlıklarının yüzde 63’ünü oluşturan en önemli kalemlerinden birisidir (BDDK, 2016). Türk 
Bankacılık Sektörünün (TBS) Eylül 2018 itibariyle aktif büyüklüğü 4.211 milyar TL olarak 
gerçekleşmiştir. Aynı dönemde krediler 2.588 milyar TL’na ulaşmış, mevduat hacmi 2.137 
milyar TL olmuştur. Krediler TBS’nin en önemli aktif (plasman) kalemi olup, Kredi/Mevduat 
dönüşüm oranı yüzde121’ler seviyesine yükselmiştir. Kredi hacmindeki genişleme, bankalar 
açısından risk getiri analizleri sonrasında genel olarak tercih edilen bir durum olmakla 
beraber, zaman zaman tersine seçime ve ekonomide hedef sapmalarına neden 
olabilmektedir. 

  
Kredilerin öneminden dolayı, literatürde kredilerin hem ekonomi üzerindeki etkilerini 

inceleyen hem de kredi hacmini belirleyen makro ve mikro değişkenlerin neler olduğunu 
analiz eden çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, Türk Bankacılık Sektörünün 
kullandırdığı kredilerin, banka türü ve kredi türü (segment) bazında hangi faktörlerden 
etkilendiğinin ve bu faktörlerden hangilerinin daha fazla etkiye sahip olduğunun ortaya 
konulmasıdır. Çalışmanın ampirik kısmında, kredi hacminin mikro ve makro belirleyicilerinin 
neler olduğunu incelemek için panel veri seti analizi yapılmıştır. Ayrıca yapılan bu 
araştırmada en uygun mikro ve makro değişkenleri tespit etmek amacıyla birleştirici 
(kombinatoryal) değişken seçimi metodolojisini esas alan adımsal seçim yöntemi 
uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda, genel olarak mikro değişkenlerin makro değişkenlere 
göre kredi hacmi üzerinde daha etkili olduğu; takibe dönüşüm oranı, mevduat, faiz giderleri 
ve net faiz marjı değişkenlerinin kredi hacmini belirleyen başlıca faktörler olduğu görülmüştür. 
Dikkat çeken bir diğer sonuç ise banka türü bazında mevduat bankaları ile katılım bankaları 
için kredi hacmini belirleyen faktörlerin farklılaşmış olmasıdır.  
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2. Literatür Çalışması 
  

 Bu bölümde banka kredi hacmini belirleyen faktörler hakkında literatürdeki 
uluslararası ve ülkemizdeki çalışmalar özetlenecektir. 

2.1. Uluslararası Çalışmalar 
 
Literatürde banka kredilerini etkileyen makro ve mikro faktörlerin neler olduğu 

hakkında bu faktörleri ayrı ayrı ya da birlikte değerlendiren çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Söz 
konusu çalışmalara genel olarak bakıldığında kredi faiz oranlarının, kredi faiz oranı ile 
mevduat faizi oranı arasındaki fark olarak tanımlayabileceğimiz faiz marjının, gayri safi yurt 
içi hasılanın, ekonomik büyümenin, enflasyon oranının, döviz kurunun, para arzının, risk 
algısının, bankaların sermaye büyüklüklerinin ve likiditelerinin banka kredileri üzerinde 
anlamlı bir etkiye sahip olduğunu görülmektedir. Bunun yanında bankaların yükümlülüklerinin 
ve BDDK tarafından bankalara uygulanan kredi kısıtlarının da banka kredileri üzerinde 
anlamlı etkiye sahip olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur.  

 
Literatürde yer alan başlıca çalışmaları incelediğimizde; Hoffman (2001) 

endüstrileşmiş 16 ülkeyi (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık, Kanada, 
Avusturalya, İspanya, Hollanda, Belçika, İrlanda, İsveç, İsviçre, Norveç ve Finlandiya) 
incelediği çalışmasında reel krediler ile reel GSYH, reel faiz oranı ve reel emlak fiyatları 
arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Hoffman yapmış olduğu bu çalışmada uzun dönemde reel 
GSYH ve reel emlak fiyatları ile reel krediler arasında aynı yönlü, reel faiz oranı ile ise ters 
yönlü anlamlı bir ilişki bulmuştur. 

 
Calza vd. (2001) Euro bölgesi verilerini kullanarak yaptıkları çalışmada, kredi talebini 

etkileyen faktörleri incelemişler ve reel GSYH büyümesi ile pozitif, kısa dönem ve uzun 
dönem reel faiz oranı ile negatif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  

 
Ezirim (2005)’e göre bankacılıktaki riskler bankaların kredi verme kararları üzerinde 

oldukça etkilidir. Ayrıca kredi verme aktivitelerinin başarısı, bankaların kredi verdikleri kişi ve 
kurumları iyi analiz edip etmemelerine, bu kişi ve kurumlar hakkındaki raporların kalitesine 
büyük ölçüde bağlı olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

 
Hempell ve Sorensen (2010) de Avro bölgesindeki ülkeleri incelemiş ve finansal krizin 

banka kredileri üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre bankaların 
bilançolarını etkileyen etmenlerin finansal olmayan kurumlara ve hane halklarına verilen 
krediler üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğunu göstermektedir. Hem kredi fiyatlarının (daha 
riskli krediler için daha yüksek marj) hem de kredi kısıtlamalarının hem şirket kredilerindeki 
büyümeyi hem de konut kredilerindeki büyümeyi negatif etkilediği de bu çalışmanın tespit 
ettiği bir başka sonuçtur. Çalışmada incelenen 2007-2009 finansal kriz dönemine 
baktığımızda ise; bu dönemde bankaların likidite pozisyonlarındaki ve finansman 
piyasalarına erişimlerindeki bozulmaların kriz dönemi öncesi kurumsal kredilerin büyümesi 
üzerinde etkili olmamasına karşın bu dönemde etkili olduğu sonucuna varmışlardır. Buna ek 
olarak kriz döneminde kredi standartlarındaki sıkılaşmalar sonucunda kredi büyümesi 
yavaşlayabilmekte ve ortalama kredi fiyatları üzerindeki kar marjlarında daralmalar 
yaşanmaktadır.  

 
Berrospide ve Edge (2010)’e göre banka kredilerini etkileyen en önemli faktör 

bankanın sermayesidir. Bakker ve Gulde (2010)’ye göre ise Avrupa Birliği’ne yeni üye olan 
ülkelerde kredi genişlemesi yaşanmaktadır. Aisen ve Franken (2010)’in 80 ülke için yaptığı 
çalışmaya göre kriz öncesi banka kredilerinin büyüme hızının kriz sonrasına göre daha fazla 
olduğu sonucuna varmışlardır. Bunun dışında para politikasındaki konjonktürel 
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dalgalanmaların ve bankaların likidite pozisyonlarının da kriz sonrasında banka kredilerinin 
azalması üzerinde önemli bir rol oynadığı görülmüştür.  

 
Takats (2010)’ın finansal kriz dönemlerinde bankaların kredi davranışlarını 

inceledikleri çalışmalarında banka kredilerinin kriz dönemlerinde keskin bir biçimde 
düştüğünü bulmuşlardır. Gelişmekte olan 21 ekonomi için yaptıkları çalışmanın sonuçlarına 
göre kriz dönemlerinde arz ve talepteki değişimlerin banka kredilerini etkilediğini, gelişmekte 
olan ekonomilerde arz şoklarının ülkeler arası kredi miktarlarını belirleyen önemli etkenlerden 
biri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Barajas vd. (2010)‘nin çalışmasına göre Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika’daki kredi hacmi artışını temel olarak bankaların sermayelerindeki büyüme ve 
kredi verme iştahındaki farklılıklar ile açıklamaktadır.    

 
Veri seti açısından diğer bir kapsamlı çalışma ise gelişmiş ve gelişmekte olan 36 

ülkenin hane halkı kredilerini etkileyen faktörleri incelen Rubaszek ve Serwa (2011)’ın 
çalışmasıdır. Yapılan ampirik çalışmanın sonucuna göre; kredi faizi ile mevduat faizi 
arasındaki fark arttıkça hane halkının kullandığı kredi miktarının azaldığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Kredi hacminde daralmaya yol açan kredi risk priminin zaman içerisinde kredi 
faizi ile mevduat faizi arasındaki farkı azalttığı sonucuna da varılmıştır. Diğer bağımsız 
değişken olan gelir devamlılığının hane halkı kredileri üzerindeki etkisi ise beklenildiği gibi 
negatiftir. Yani bireyin uzun süreli işsizlik durumu arttıkça kullandığı kredi miktarında azalma 
söz konusudur. Bunlara ek olarak kontrol değişken olarak kullanılan kişi başına gelir ve konut 
fiyatları endeksinin hane halkı kredileri üzerindeki etkisi de beklenildiği gibi çıkmıştır. Başka 
bir ifadeyle kişi başına düşen gelir ve konut fiyat endeksinin artması hane halkının kullandığı 
kredi miktarını arttırmaktadır. Kişinin gelirindeki belirsizlik durumunun ise hane halkı kredi 
kullanımını üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı sonucuna varılmıştır.  

 
Guo ve Stepanyan (2011) çalışmasında gelişmekte olan ekonomilerdeki banka 

kredilerindeki değişimi üzerinde mevduatın ve yabancı yükümlülüklerinin banka kredileri 
üzerinde pozitif yönlü bir etkisi olduğu sonucu bulunmuştur. Ayrıca yine bu çalışma 
göstermektedir ki ekonominin büyümesi, verilen kredilerin ve enflasyonun artmasına ve 
genişlemeci para politikası kredi hacminin genişlemesine neden olmaktadır. Kredi arz ve 
talebi yönünden kredi hacminin belirleyenleri ise (Chernykh ve Theodossiou (2011);  (Ghosh 
ve Ghosh (1999); Grodzicki v.d. (2010) tarafından  incelenmiştir.  

 
Literatürde diğer çalışmalardan farklı olarak Igan ve Pinheiro (2011) 1995-2005 yılları 

için 90 ülkenin kredi büyümesi ile banka istikrarlılığı arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 
Çalışmanın sonuçları reel GSYH büyümesinin, kredi büyümesi üzerinde pozitif ve anlamlı bir 
etkisinin olduğu görülmektedir. Döviz kurunun değerlenmesi ve düşük reel faizin, periyotlar 
arasındaki etkisi farklı olmakla birlikte, kredi büyümesi ile pozitif ilişkisi vardır. Ayrıca net faiz 
marjı ve kredi büyümesi arasında da pozitif ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Fakat 
banka sermaye sahipliğinin kamu kesiminde olması ile kredi büyümesi arasındaki ilişkiye 
bakıldığında, bu ilişkinin negatif olduğu görülmektedir. Diğer bir ifade ile, finansal sektördeki 
reformlar özel sektörün krediye olan erişimini kolaylaştırmaktadır.  

 
Blaes (2011) ise aynı dönemde kredi kısıtlamalarındaki sıkılaşmanın kredi büyüme 

hızı üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu göstermektedir. Bunun yanında kredi 
standartlarındaki gevşeme, reel GSYH’deki büyüme, girişimler için banka kredileri 
finansmanının maliyeti ile diğer alternatif finansman kaynaklarının maliyeti arasındaki fark, 
sermaye oranı, risk algısı değişkenler de bankaların kredi verme büyüme oranını anlamlı bir 
şekilde etkilediği görülmektedir. Bu değişkenlerden reel GSYH’deki büyüme ile bankaların 
kullandırdıkları kredi büyümesi arasındaki ilişki aynı yönlü iken; diğer açıklayıcı değişkenlerle 
olan ilişkisi ters yönlüdür. 
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 Djiogap ve Ngomsi (2012) altı Afrika ülkesinde bulunan 35 ticari banka üzerinde 2001 
ile 2010 yılları arasındaki verileri kullanarak bankaların uzun dönem banka kredileri 
belirleyicilerini incelemişlerdir. Çalışmalarından elde ettikleri sonuç ise uzun dönemli kredi 
genişlemesinin bankaların büyüklüğüne, sermaye miktarına, GSYH’deki büyümeye ve 
bankaların uzun dönem yükümlülüklerine bağlı olduğunu bulmuşlardır.  

 
Pham’ın (2015) banka kredilerinin belirleyenleri için yapmış olduğu çalışma kullandığı 

veri seti itibariyle literatürdeki en kapsamlı çalışmalardan biri olarak göze çarpmaktadır. 
Çalışmasında 1990-2013 yılları arasında 146 ülke verisini kullanmıştır. Çalışmanın sonuçları 
incelendiğinde mevduatın, banka işlem maliyetlerinin, ekonomik büyümenin, enflasyon 
oranının literatürdeki birçok çalışmada yer alan sonuçların aksine krediler üzerinde anlamlı 
bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında kredi faiz oranlarının da banka 
kredileri üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu ayrıca para arzının da özel sektöre 
verilen banka kredileri üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisinin bulunduğu sonucuna 
varılmıştır. Dışsal arz faktörlerinin etkilerine baktığımızda ise döviz kurunun oldukça anlamlı 
ve negatif bir etkisinin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Fakat yabancı sermaye akımları ve 
ticaret serbestliğinin özel sektöre verilen krediler üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Küresel faktörlere baktığımızda ise yurtiçi ve küresel faiz oranı 
arasındaki farkın anlamlı ve negatif bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 
Aysun ve Hepp (2016) çalışmasında, uluslararası borç verilebilir fon akışının dış ve iç 

belirleyicileri üzerinde durmuşlar ve Ülkeler arası verileri kullanarak, ülke dışında belirlenen 
faktörlerin yabancı/küresel bankalardan sağlanan kredilerde daha önemli belirleyicileri 
olduğunu ortaya koymuşlardır. Ayrıca, bankaların daha az rekabetçi olduğu durumlarda dış 
borçların daha istikrarlı olduğunu ve borçlanan ülkelerin bankacılık sektöründeki yabancı 
payının arttığını belirlemişlerdir.  

 
Bruno ve D’Onofrio ise (2017) 2008-2014 yılları arasında Avrupa ve ABD'deki banka 

kredi hacminin önemli belirleyicilerinin hangileri olduğunu analiz etmiş ve çalışmada 
bankalarca borç verirken bölgeler arasında ve zaman içinde farklı davranıldığı ve toplam 
kredi hacminden ziyade kurumsal kredi kanalının işlemesinde Avrupa'da ABD’den daha 
güçlü bir yapının varlığı ortaya konulmuştur. Kredi hacmini etkileyen temel faktörlerin 
büyüklük, likidite, sermaye, mevduat, risk ve hazine tahvili gibi faktörler bağlı olduğunu 
bulmuşlardır. 

 
Vo (2018) makalesinde Vietnam'da bankaların kredi verme davranışını incelemiş ve  

ekonometrik tahmin modelleri kullanarak Vietnam bankalarının kredi verme davranışının 
bankaya özgü (içsel) özelliklere ve makroekonomik (dışsal) faktörlere bağlı olduğu, 
Bankacılık sektörü piyasa yapısının banka kredileri üzerinde önemli bir etkisinin bulunmadığı 
sonucuna varmıştır.  

 
Gozgor (2018) çalışmasında 1984- 2016 yılları arasında 61 gelişmekte olan 

ekonominin panel verileri üzerinden yerel kredi hacminin belirleyicilerini incelemiş ve  cari 
işlemler dengesi ile faiz oranı farklılıklarının kredi hacmi üzerinde negatif etkisinin olduğunu, 
politik riskteki azalmanın daha iyi sosyo ekonomik koşulların (daha az yoksulluk, daha düşük 
işsizlik ve daha yüksek tüketici güveni) ve düşük yolsuzluğun kredi hacmini olumlu yönde 
etkilediğini göstermiştir. 

 
Avdjiev v.d. (2019) yaptıkları çalışmada, uluslararası bankaların makroekonomik ve 

finansal şokların aktarılmasındaki rolünü analiz etmişler ve çekici (ev sahibi ülke ve bağlı 
şirkete özgü) faktörlerin, küresel banka kredilendirmesinin itici (kredi veren ülke ve şirket 
sahibi banka sahibi şirkete özel) faktörlerinden daha önemli belirleyici olduğunu 
göstermişlerdir. Bu sonuçlar, küresel bankaların bağlı ortaklıklarının bulunduğu ülkedeki 
makroekonomik koşulların ve bu bağlı kuruluşların mali durumunun, ana ülkelerdeki 
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makroekonomik koşullara kıyasla borç verme davranışları açısından istatistiksel ve ekonomik 
olarak daha önemli olduğunu ortaya koymuştur. 

  
2.2. Türkiye İle İlgili Çalışmalar 
 
Banka kredi kanalının parasal aktarım mekanizması olarak incelendiği çalışmalardan 

birini gerçekleştiren Brooks (2007), Türkiye’de banka kredi kanalının parasal aktarım 
mekanizması olarak çalışıp çalışmadığını incelemiştir. Para politikasının belirgin şekilde 
sıkılaştırılmasına neden olan Mayıs-Haziran 2006’da yaşanan finansal dalgalanma, dışsal bir 
şok olarak kullanılmış, Türkiye’deki bankaların kredi arz tepkileri bilanço özelliklerine bağlı 
olarak incelenmiştir. Çalışmada elde edilen ana sonuçlardan birincisi, Türkiye’de kredi 
arzının likidite tarafından etkilendiğidir. Likidite ile kredi arzı arasında aynı yönde bir etki 
olduğu görülmüştür. Diğer bir ifadeyle likidite oranı düşük olan bankalar, likidite oranı daha 
yüksek olan bankalara göre daha az kredi verme eğilimindedirler. Çalışmadan elde edilen 
diğer bir sonuç ise banka sermayesinin kredi arzında anlamlı bir etkisinin bulunmamasıdır. 
Son olarak çalışmada, dikkat çeken diğer bir bulgu banka büyüklüğünün kredi arzı üzerinde 
anlamlı bir etkisinin bulunmadığıdır. Bu sonuçlar, parasal aktarım mekanizması olarak banka 
kredi kanalının Türkiye’de kısmi olarak çalıştığını göstermektedir. Ayrıca Türkiye’de para 
politikasının etkisinin likidite pozisyonuna bağlı olarak bankacılık sektörü tarafından 
yaygınlaştırılabileceği gösterilmiştir.  

 
Yapılan bir diğer çalışmada Türkiye’de kredi miktarını etkileyen arz ve talep faktörleri 

araştırılmış ve modelde bağımlı değişken olarak reel kredi miktarının çeyrek dönemlik 
büyüme oranı kullanılırken açıklayıcı değişkenler olarak anket verilerinden elde edilen kredi 
arzı ve talebi ile ilişkili göstergeler kullanılmıştır (Tunç (2012)). Buna göre reel GSYH’nin 
büyüme oranı, reel donuk alacakların büyüme oranı, bankaların sermaye oranları, bankaların 
likidite oranları, Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ortalama faiz oranları arasındaki fark; 
zorunlu karşılık oranı; BDDK tarafından uygulanan bireysel kredi kısıtları ve küresel kriz gibi 
değişkenlerin toplam, taşıt ve konut kredilerindeki büyüme üzerinde etkili olduğu sonucuna 
varılmıştır. Ayrıca bankaların kredi faiz oranları ile DİBS ortalama faiz oranları arasındaki 
fark, zorunlu karşılık oranı ile kredi büyümesi arasında ters yönlü bir ilişkinin bulunduğu; 
zaman gecikmeli olarak bankaların donuk alacaklarının büyüme hızı ile kredi büyüme hızı 
arasında ters yönlü bir ilişkinin olduğu; likidite oranın ise kredi büyüme oranı hızı ile aynı 
yönlü bir ilişkisinin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Konut ve taşıt kredisi büyümesi 
üzerindeki etkileri incelendiğinde de kredi faiz oranları ile DİBS ortalama faiz oranları 
arasındaki fark ile kredi büyüme hızı arasında ters yönlü bir ilişki olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Konut ve taşıt kredileri ile zorunlu karşılıklar arasındaki ilişkilere baktığımızda ise 
zorunlu karşılıkların konut kredilerini olumsuz etkilediği ancak taşıt kredilerini etkilemediği 
görülmüştür. Bir başka sonuç ise bankaların likidite ve sermaye oranının banka kredileri 
büyüme hızı üzerindeki etkilerinin olumlu olduğudur.  

 
Alper vd. (2012) 2002 ile 2011 yılları arasındaki Türk bankalarının aylık bilanço 

verilerinin çeyrek dönemlik ortalamalarını içeren panel veri seti kullanarak bankaların likidite 
pozisyonlarını manipüle edebilen para politikaların banka kredilerini etkileyip etkilemediklerini 
incelemişlerdir. Bu çalışmada da Brooks’un çalışmasındaki sonuçlara paralel olarak, banka 
likiditesinin, banka kredileri üzerinde önemli bir belirleyici olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 
Buna ek olarak, “banka kredileri, sadece bankaların kendi likiditeleri tarafından 
belirlenmelerinin yanı sıra tüm bankacılık sistemindeki likiditeden de etkilenmektedir” 
sonucuna ulaşmışlardır. Bu nedenle, likiditeyi etkileyebilecek herhangi bir para politikası 
değişikliği, kredi arzı üzerinde de etkili olacaktır.  

 
Türkiye’de ticari bankaların kredi verme davranışı üzerinde kredi faiz oranı, sanayi 

üretim endeksi ve reel kesim güven endeksinin etkili olduğu bulunmuştur (Yiğitbaş (2015)). 
Ayrıca kredi faiz oranı ile ticari bankalar tarafından özel sektöre verilen krediler arasında ters 
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yönlü, sanayi üretim endeksindeki ve reel kesim güven endeksi ile ise aynı yönlü bir ilişkinin 
olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile kredi faiz oranındaki azalma, verilen kredi miktarını 
arttırmaktadır. Buna karşın reel kesim güven endeksi ve sanayi üretim endeksindeki artış 
ticari bankalar tarafından özel kesime verilen kredi miktarını arttırmaktadır.  

 
Çetiner ve Taşdelen (2017)  2005-2017 dönemine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası veri tabanından temin edilen aylık verileri kullanarak Türk bankacılık sektörünün 
kredi hacmini belirleyen faktörlerin bulunması amaçlayan araştırmalarında kredi hacmi  ile 
enflasyon, kredi kartı harcamaları ve tasarruf mevduatı arasında pozitif yönlü ve istatistikî 
olarak anlamlı bir ilişki ile kredi hacmi ile merkez bankası faiz gelirleri arasında negatif yönlü 
ve istatistikî olarak anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir.  

 
Akkaya (2018) Ocak 2002- Eylül 2017 dönemi verileri üzerinden Türk bankacılık 

sektörü kredi hacmini etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçlayan çalışmasında küresel kriz 
öncesinde ve sonrasında kredi piyasasında gerçekleşen balonların ve bu balonların 
oluşumunda etkili olan değişkenlerin analizini içermekte olup kredi hacmi ile makro 
değişkenler arasındaki ilişki incelemiştir. Model sonuçlarına göre yurtiçi kredi hacmi ile 
ihracatın ithalatı karşılama oranı ve işsizlik oranı arasında anlamlı ilişki bulunmakta; İlişkinin 
yönü ise kredi hacmindeki balonlardan ihracatın ithalatı karşılama oranı, imalat kapasite 
kullanım oranı ve net uluslararası rezervler yönüne tek taraflı olmakta ve kredi hacmindeki 
artışlar ihracatı teşvik ederken, imalat kapasite kullanım oranı ve net uluslararası rezervleri 
artırmaktadır.  

 
 Kredi hacmini belirleyen faktörler hakkındaki akademik literatürden farklı olarak bu 

çalışmada bankaların panel veri setleri ve makro değişkenler üzerinden banka kredi hacmini 
etkileyen faktörlerin neler olduğunun, banka ve kredi türü dikkate alınarak tahmin modelleri 
aracılığı ile analiz edilmesi hedeflenmektedir. 2005-2016 dönemi için Banka mali tabloları ile 
ilgili BDDK, TCMB ve TBB gibi kaynaklardan temin edilen mikro değişkenlerin yanı sıra aynı 
dönem için makro değişkenler analiz edilmiştir. İzleyen bölümde çalışmanın ampirik kısmı yer 
almaktadır.  

 
3. Ampirik Çalışma 
 
Çalışmanın amacı Türk Bankacılık Sektöründe kredi hacmini etkileyen mikro ve 

makro değişkenlerin tespit edilmesidir. Ayrıca bu çalışmada kurumsal krediler, ipotek 
kredileri, canlı krediler, tüketici, ihtiyaç ve diğer kredilerin toplamı ve küçük ve orta 
büyüklükteki işletme (KOBİ) kredilerinin belirleyenleri de tespit edilecektir.  

 
3.1. Veri  
 
Çalışmada, Türk Bankacılık Sektöründe kredi hacmini etkileyen mikro ve makro 

değişkenlerin tespit edilmesi amacıyla, 2005-2016 yıllarında faaliyet göstermiş 38’i mevduat, 
6’sı katılım ve 13’ü kalkınma yatırım bankası olmak üzere toplam 57 bankanın çeyrek 
dönemlik verileri dikkate alınmış olup, veriler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) düzenlemeleri uyarınca Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama 
Standartlarına (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan solo mali tablolardan, Türkiye Bankalar 
Birliği (TBB), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Kamuyu Aydınlatma 
Platformundan (KAP) temin edilmiştir. Çalışmada 6’sı bağımlı değişken; 21’i bağımsız 
değişken olmak üzere toplam 27 değişken kullanılmıştır. Oluşturulan veri setinde incelenen 
zaman aralığında her bir değişken için gözlem sayısı 1968 ile 2089 arasında değişmektedir. 
Çalışma panel veri seti ile yapılmış olup, değişken başına 1968 ile 2089 arasında değişen 
gözlem bulunmaktadır. Bu kapsamda, mevduat, katılım ve kalkınma-yatırım bankası 
ayrımının ortaya konulabilmesi için de iki adet kukla değişken kullanılmıştır. 
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Tablo 1-Çalışmada Kullanılan Değişken Listesi 

Değişken  Tür Formül/Açıklama 

CT : Bağımlı Kurumsal Krediler/Toplam Aktif 

MT : Bağımlı İpotek kredileri/Toplam Aktif 

LT : Bağımlı NPL1 hariç toplam (Canlı) krediler/Toplam Aktif 

OT : Bağımlı (Tüketici+ihtiyaç+Diğer kredileri) /Toplam Aktif 

ST : Bağımlı Kobi kredileri/Toplam Aktif 

TT : Bağımlı NPL dahil toplam krediler/Toplam Aktif 

LR : Bağımsız (mikro) Likidite Oranı (1.Kalite Varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı 
Kaynaklar) 

IEXTA : Bağımsız (mikro) Faiz giderleri/Toplam Aktif 

DEPTA : Bağımsız (mikro) Mevduat/Toplam Aktif 

EQTA : Bağımsız (mikro) Özkaynaklar/Toplam Aktif 

IEMKSTA : Bağımsız (mikro) İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Tahvil-Bono)/Toplam Aktif 

NIM : Bağımsız (mikro) Net faiz marjı (Katılım bankaları için net kar payı)2 

OPEXTA : Bağımsız (mikro) Faaliyet gideri/Toplam Aktif 

INTA : Bağımsız (mikro) Faiz Geliri/Toplam Aktif 

RESTA : Bağımsız (mikro) Rezervler/Toplam Aktif 

ROA : Bağımsız (mikro) Net Kar/ Toplam Aktifler 

ROE : Bağımsız (mikro) Net Kar/ Toplam Özkaynaklar 

TDO : Bağımsız (mikro) Takibe dönüşüm oranı 

TATOGSH : Bağımsız (mikro) Toplam Aktif/ Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 

ENF : Bağımsız (makro) Enflasyon Oranı 

FDIGRWTH : Bağımsız (makro) Doğrudan sermaye yatırımı büyüme oranı 

GSHGRWT : Bağımsız (makro) Gayrisafi milli hasıla (GSMH) büyüme oranı 

KFO : Bağımsız (makro) Kredi faiz Oranları 

M2TOGSH : Bağımsız (makro) Para arzı/GSYH 

BATOGSH : Bağımsız (makro) Bütçe açığı/GSMH 

BISTGRWTH : Bağımsız (makro) BİST 100 büyüme oranı 

LNTA : Bağımsız (kontrol) Ln(Toplam Aktifler) 

 
Kurulan model ile toplam kredi hacmini ve canlı kredileri1 etkileyen faktörlerin 

yanında, segment bazında kurumsal krediler, ipotek kredileri, KOBİ kredileri ve tüketici, 
ihtiyaç ve diğer kredileri etkileyen faktörler de araştırılmış ve diğer çalışmalardan farklı olarak 
kredi hacmini etkileyen faktörlerin hem kredi türüne hem de banka tipine göre etki düzeyleri 
ayrı ayrı ortaya konulmuştur. Çalışmada her bir banka türü için bağımlı değişken olarak  
toplam krediler, canlı krediler (toplam krediler-net tasfiye olunacak alacaklar bakiyesi2), 
kurumsal krediler, ipotek (konut) kredileri, ihtiyaç-tüketici kredileri ve KOBİ kredileri 
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kullanılmış bu değişkenler toplam aktif büyüklüğüne oran olarak ifade edilmiştir. Tablo-1 de 
bağımlı değişkenler ve bağımsız değişken olarak kullanılan mikro ve makro değişkenler 
listelenmiştir.  

Kredi türü bazında altı bağımlı değişkene ilişkin gözlem değerleri ilgili çeyrek 
dönemdeki toplam aktife oranı ifadesiyle modelde kullanılmıştır. Kredi hacminin yüzde 
50’sinden fazlası kurumsal ve ticari kredilerden oluşmaktadır. Modelde bu krediler büyük 
hacimli olması ve tüzel kişilere kullandırılması özelliklerinden dolayı kurumsal krediler olarak 
ifade edilmiştir. Her çeyrek dönem için toplam kredi hacminden kurumsal, KOBİ, ipotek 
toplamı düşülmüş ve bu şekilde tüketici, ihtiyaç ve diğer krediler toplamı hesaplanmıştır. 

Çalışmadaki değişkenlere ilişkin e-views kullanılarak hesaplanan özet tanımlayıcı 
istatistikler izleyen Tablolarda yer almaktadır. Tablo 2 ve 3 ve 4’de, çalışmada kullanılan 
açıklayıcı değişkenlerin tanımlayıcı özet istatistiklerini göstermektedir. Buna göre, 11 yılda 50 
çeyrek dönemde ve 57 bankaya ait 2089 adet gözlemin ortalama, medyan, maksimum, 
standart sapması gibi değerleri göstermek üzere tanımlayıcı istatistikler hesaplanmıştır.  

 

Tablo 2 - Tanımlayıcı istatistikler - Bağımlı Değişkenler 

Değişken Ortalama Medyan Maks. Mini. Std. Sap. Çarp. Basıklık Gözlem 
CT 0,31 0,32 0,97 0,00 0,19 0,37 2,97 2089 
MT 0,03 0,00 0,40 0,00 0,05 2,68 15,09 2089 
OT 0,06 0,01 0,67 0,00 0,08 1,83 7,70 2089 
ST 0,10 0,07 0,50 0,00 0,11 0,77 2,38 2089 
LT 0,45 0,55 0,95 0,00 0,26 -0,58 1,97 2089 
TT 0,47 0,57 1,08 0,00 0,26 -0,56 2,05 2089 

 

Tablo 3 - Tanımlayıcı istatistikler - Mikro Bağımsız Değişkenler 

Değişken Ortalama Medyan Maks. Mini. Std. Sap. Çarp. Basıklık Gözlem 
LR 7,18 6,80 48,23 0,00 5,03 1,10 7,68 1968 

IEXTA 2,46 1,93 26,87 0,00 2,24 2,23 16,43 1968 
DEPTA 36,41 49,33 87,05 0,00 29,44 -0,13 1,34 1968 
EQTA 24,44 13,60 98,90 1,62 23,30 1,67 4,43 1968 

IEMKTA 1,57 0,00 51,65 0,00 5,89 5,63 36,92 1968 
NIM 2,99 2,48 27,06 -21,70 2,53 2,07 20,61 1968 

OPEXTA 3,06 2,18 62,08 -13,72 3,87 5,04 49,60 1968 
RESTA 0,04 0,03 0,33 0,00 0,03 1,42 8,02 1968 

ROA 1,06 0,96 32,21 -28,25 2,66 -1,82 45,59 1968 
ROE 6,03 5,50 45,41 -178,64 10,17 -4,49 66,76 1968 
TDO 10,29 3,28 100,00 0,00 22,87 3,32 12,78 1968 

TATOGSH 7,42 1,52 61,11 0,00 13,10 2,16 6,54 1968 
INTA 5,45 4,80 48,82 0,33 3,61 2,10 16,63 1968 
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Tablo 4 - Tanımlayıcı istatistikler - Makro Bağımsız Değişkenler 

Değişken Ortalama Medyan Maks. Mini. Std. Sap. Çarp. Basıklık Gözlem 
ENF 8,28 8,37 11,13 3,99 1,62 -0,34 2,75 1988 

FDIGRWTH -30,51 -14,49 86,88 -543,90 105,47 -3,02 14,72 1988 
GSHGRWT 2,91 1,16 16,14 -11,14 7,59 0,00 1,73 1988 

KFO 16,70 14,60 23,73 11,67 4,28 0,49 1,50 1988 
M2TOGSH 194,78 198,73 246,62 131,22 30,11 -0,28 2,13 1988 
BATOGSH -1,68 -1,60 2,43 -5,19 1,74 0,03 2,80 1988 

BISTGRWTH 2,75 2,74 43,41 -29,75 13,66 0,28 3,99 1988 
 
3.2. Metodoloji ve Model: Regresyon Analizi 
 
Çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların kullandırdıkları kredilerin, diğer bir 

ifade ile kredi hacminin mikro ve makro belirleyicilerinin hangilerinin olduğu ve bunların etki 
düzeyi, tahmin modeli (regresyon) aracılığı ile araştırılmıştır. Kredi hacminin mikro ve makro 
belirleyicilerinin neler olduğunu incelemek için çalışmada panel veri seti ve analizi 
kullanılmıştır (Greene, 2002). Panel veri analizinde sabit etkiler modeli ve rastsal etkiler 
modeli olmak üzere iki yöntem izlenmektedir. Sabit etkiler modelinde, zaman birimi ve kesit 
birimlerinin eğim katsayılarının aynı olduğu varsayılarak, yatay kesit serileri arasında ve 
zaman içerisindeki değişikliğin sabit terim ile açıklandığı belirtilir. Rastsal etkiler modelinde 
ise birimlerin sabit terimlerinin rastsal olarak dağıldığı varsayılmaktadır. Bu bağlamda panel 
veri analizinde hangi modelin kullanılması gerektiğini belirlemek için Hausman testine 
başvurulmuş olup, Hausman testi sonuçlarına göre rassal etki modeline karar verilmiştir.  

  
Çalışmada yer alan açıklayıcı değişkenlerin sayısının fazla olması nedeniyle 

değişkenlerin belirlenmesinde “adımsal seçim” yöntemi olarak birleştirici  değişken seçimi 
kullanılmış olup, bu yöntem ile regresyondaki değişkenlerin tüm kombinasyonları kullanarak 
regresyonlar çalıştırılmış ve R-karesi en yüksek olan değişkenler seçilmiştir (Alpar, 2003 
v.d.).  
 

Bu çerçevede, Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların kullandırdıkları kredilerin, diğer 
bir ifade ile kredi hacminin mikro ve makro belirleyicilerinin hangilerinin olduğu araştırdığı 
model aşağıdaki gibidir.  

 
 

 
Modeldeki, Credit terimi Tablo 2’de verilen bağımlı değişkenleri , 

, MikroDeg: bankalar için temin edilen ve Tablo 3’de verilen 
n sayıda gözlem içeren mikro verileri, MakroDeg: Tablo 4’de verilen n sayıda gözlem içeren 
makro verileri, Mev: mevduat bankalarını temsil eden kukla değişkeni, Kat: katılım 
bankalarını temsil eden kukla değişkeni, KontDeg:kontrol değişkenini ve  regresyonun 
hata terimini ifade etmektedir Ayrıca, modeldeki eşitliklerde kullanılan KontDeg (kontrol 
değişkeni) için toplam aktiflerin doğal logaritması alınmıştır. Kredi hacminin mikro ve makro 
belirleyicilerinin hangilerinin olduğu bunların etki düzeyi panel veri analizi ile araştırılmış olup, 
Hausman testi sonucunda kredi türleri için sabit etkiler modelinin kullanılmasına karar 
verilmiştir. Verinin durağan olup olmadığını test etmek  için ADF - Fisher Ki –Kare, Im, 
Pesaran ve Shin W, Levin, Lin & Chu t ve PP - Fisher Ki -Kare birim kök testleri uygulanmış 
olup IEMKTA, ENF, GSHGRWT, KFO, M2TOGSH, RESTA ve TATOGSH değişkenlerinin 
birim kökü olduğu dolayısıyla bu değişkenlerin durağan olmadığı anlaşılmıştır. IEMKTA, 
ENF, GSHGRWT, KFO, M2TOGSH, RESTA ve TATOGSH değişkenlerini durağan hale 
getirmek için birinci düzeyde farkları alınmış ve birim kök testleri tekrarlanmıştır. Birleştirici  
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adımsal regresyon yöntemi sonuçlarında ise açıklayıcı değişkenlerin, bağımlı değişken 
üzerinde etkisinin istatistiksel olarak yüzde 5 veya daha yüksek düzeyde olması durumunda 
regresyona dahil edilmiştir. Bu amaçla (1) ila (6) numaralı denklemler için yatırım, mevduat 
ve katılım bankaları için ayrı ayrı çalıştırılmıştır.  

 

 

 

 (1) 

 

 

 (2) 

 

 

 (3) 

 

 

 (4) 

 

 

 (5) 

 

 

 (6) 

 
3.3. Modelin Bulguları 
 
Model sonuçlarını elde etmek üzere birleştirici adımsal regresyon 20 defa 

çalıştırılmıştır. Regresyon sonuçlarına göre katılım bankaları için TDO, EQTA, OPEXTA, 
ROE, LR, ROA ve D(RESTA) değişkenleri bireysel bazda kredi hacmini yüzde 5 istatiksel 
anlamlılık düzeyinde etkilemektedir. Yatırım bankaları için TDO, EQTA, OPEXTA, ROE, LR, 
ROA, D(M2TOGSH), D(TATOGSH), IEXTA ve INTA değişkenleri bireysel bazda kredi 
hacmini istatiksel olarak etkilemektedir. Mevduat bankaları içinse D(RESTA), D(TATOGSH), 
D(IEMKTA), INTA ve BATOGSH değişkenleri hariç diğer değişkenler bireysel bazda kredi 
hacmini istatiksel olarak etkilemektedir. 

 
Aşağıdaki bölümlerde kurumsal krediler, KOBİ kredileri, ipotek kredileri, canlı krediler, 

tüketici-ihtiyaç kredileri ve NPL dahil toplam krediler için ayrı ayrı denklem (1) ile (6) da yer 
alan regresyonların sonuçları ilgili başlıklar altında açıklanmıştır. Her bir kredi türüne ilişkin 
belirleyenleri belirlemek için kullanılan denklemlerin iki yönlü (yatay ve zaman kesitli) panel 
regresyon sonuçları Tablo-5 ve Tablo-6’da yer almaktadır.  Tablolarda yer alan iki yönlü 
panel regresyon sonuçlarına baktığımızda tüm kredi türleri için kredi belirleyenlerini araştıran 
modellerin anlamlı olduğu görülmektedir.  
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Tablo 5: Regresyon Sonuçları 

Kurumsal Kredileri Etkileyen Faktörler 

Değişkenler C TDO OPE
XTA LR EQT

A ROE ROA DEP
TA 

D(TATO
GSH) NIM IEXT

A 
LNT
A  

Düzeltil
miş R2 

F-
İstatisti
ği 

Tüm 
Bankalar 

Kats
ayı 

0,72
82 

-
0,00

23 

-
0,001

0 

-
0,00

44 

-
0,00

08 

0,00
00 

0,00
34 

0,00
19 0,0019 0,00

39 

-
0,00

73 

-
0,02

58   
0,74 52,34 

Olas
ılık 

0,00
00 

0,00
00 

0,379
0 

0,00
00 

0,03
10 

0,97
60 

0,03
20 

0,00
00 0,3920 0,01

40 
0,00

00 
0,00

10     0,00 

Mevduat 
Bankaları 

Kats
ayı 

0,31
34 

-
0,00

44 

0,001
5 

0,00
12 

0,00
09 

-
0,00

05 

0,00
33 

0,00
07 0,0008 0,00

16 

-
0,01

02 

-
0,00

11   
0,60 22,92 

Olas
ılık 

0,04
80 

0,00
00 

0,378
0 

0,13
90 

0,07
90 

0,33
60 

0,22
40 

0,06
50 0,7060 0,41

30 
0,00

00 
0,90

80     0,00 

Katılım 
Bankaları 

Kats
ayı 

7,97
31 

-
0,01

56 

0,014
4 

-
0,00

25 

-
0,01

88 

-
0,01

11 

0,10
04 

0,00
04 0,0363 

-
0,06

81 

0,01
21 

-
0,44

40   
0,72 8,84 

Olas
ılık 

0,00
00 

0,00
10 

0,197
0 

0,38
20 

0,00
00 

0,02
80 

0,01
40 

0,81
20 0,2380 0,00

30 
0,56

20 
0,00

00     0,00 

Yatırım 
Bankaları 

Kats
ayı 

0,60
46 

-
0,00

17 

-
0,007

8 

-
0,00

35 

0,00
00 

-
0,00

11 

-
0,00

35 

  
0,1348 0,01

95 

-
0,01

89 

-
0,01

46   
0,85 45,30 

Olas
ılık 

0,00
60 

0,00
00 

0,000
0 

0,11
80 

0,99
80 

0,32
30 

0,22
20 

  0,0000 0,00
00 

0,00
00 

0,32
10     0,00 

Kobi Kredilerini Etkileyen Faktörler 

Değişkenler C TDO OPE
XTA LR EQT

A ROE ROA DEP
TA   NIM   LNT

A 
FDIGR
WTH 

Düzeltil
miş R2 

F-
İstatisti
ği 

Tüm 
Bankalar 

Kats
ayı 

-
0,31
23 

-
0,00
06 

0,002
0 

0,00
11 

0,00
09 

-
0,00
04 

-
0,00
01 

-
0,00
01 

  0,00
15   0,02

42 -0,0008 0,80 72,13 

Olas
ılık 

0,00
00 

0,00
00 

0,000
0 

0,00
50 

0,00
00 

0,05
20 

0,92
10 

0,67
80   0,05

40   0,00
00 0,118   0,00 

Mevduat 
Bankaları 

Kats
ayı 

-
0,34
03 

-
0,00
07 

0,003
4 

-
0,00
11 

0,00
03 

-
0,00
01 

0,00
09 

0,00
06   0,00

19   0,02
52 -0,0009 0,81 61,23 

Olas
ılık 

0,00
00 

0,00
80 

0,000
0 

0,01
30 

0,29
70 

0,76
20 

0,41
20 

0,00
30   0,03

30   0,00
00 0,075   0,00 

Katılım 
Bankaları 

Kats
ayı 

-
2,86
93 

-
0,00
83 

-
0,012
5 

0,00
18 

0,00
20 

0,00
32 

-
0,03
09 

0,00
00   0,05

57   0,18
13   0,85 12,26 

Olas
ılık 

0,00
30 

0,01
20 

0,143
0 

0,47
20 

0,27
80 

0,30
70 

0,22
80 

0,99
70   0,00

10   0,00
10     0,00 

Yatırım 
Bankaları 

Kats
ayı 

-
0,08
37 

-
0,00
03 

0,001
1 

-
0,00
15 

0,00
01 

-
0,00
03 

0,00
03     0,00

17   0,00
87   0,67 13,97 

Olas
ılık 

0,33
00 

0,07
50 

0,164
0 

0,08
10 

0,76
60 

0,40
20 

0,80
50     0,23

10   0,13
20     0,00 

İpotek Kredilerini Etkileyen Faktörler 

  C TDO OPE
XTA LR EQT

A ROE ROA DEP
TA 

D(TATO
GSH) NIM IEXT

A 
LNT
A   

Düzeltil
miş R2 

F-
İstatisti
ği 

Tüm 
Bankalar 

Kats
ayı 

0,18
12 

0,00
00 

-
0,000

5 

0,00
02 

-
0,00

03 

-
0,00

08 

0,00
12 

0,00
00 -0,0006 0,00

02 

-
0,00

16 

-
0,00

87   
0,85 103,00 

Olas
ılık 

0,00
00 

0,82
20 

0,077
0 

0,26
50 

0,00
40 

0,00
00 

0,00
60 

0,86
30 0,3550 0,67

50 
0,00

20 
0,00

00     0,00 

Mevduat B. 

Kats
ayı 

0,32
22 

-
0,00

03 

-
0,000

8 

0,00
06 

-
0,00

02 

-
0,00

10 

0,00
15 

0,00
01 -0,0004 

-
0,00

05 

-
0,00

34 

-
0,01

70   
0,82 67,58 

Olas
ılık 

0,00
00 

0,04
20 

0,180
0 

0,03
10 

0,24
90 

0,00
00 

0,10
30 

0,68
80 0,6000 0,44

60 
0,00

00 
0,00

00     0,00 

Katılım B. 

Kats
ayı 

1,12
39 

-
0,00

04 

0,003
9 

-
0,00

19 

-
0,00

29 

0,00
06 

-
0,00

19 

0,00
13 -0,0131 

-
0,01

33 

0,00
54 

-
0,06

61   
0,88 57,55 

Olas
ılık 

0,00
00 

0,64
60 

0,111
0 

0,00
30 

0,00
10 

0,58
50 

0,82
60 

0,00
20 0,0500 0,00

80 
0,23

20 
0,00

00     0,00 

Yatırım B. 

Kats
ayı 

-
0,07

46 

0,00
00 

0,000
2 

0,00
00 

0,00
01 

0,00
02 

-
0,00

05 

  
0,0020 0,00

07 

-
0,00

08 

0,00
51   

0,82 14,72 

Olas
ılık 

0,00
00 

0,90
80 

0,267
0 

0,76
30 

0,02
60 

0,03
20 

0,00
90 

  0,4200 0,01
70 

0,01
20 

0,00
00     0,00 
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Kurumsal Kredileri Etkileyen Faktörler 
 
TDO (takibe dönüşüm oranı) ile CT (kurumsal krediler /aktif) değişkeni arasında 

mevduat bankaları, katılım bankaları ve yatırım bankaları için yüzde 1 düzeyinde negatif 
anlamlı ilişki vardır. Takibe dönüşüm oranı tüm bankalar için toplam kredileri negatif yönde 
belirleyen etkendir. 

 
NIM (net faiz marjı)iii ile CT (Kurumsal krediler/aktif) değişkeni arasında yatırım 

bankaları için yüzde 1 düzeyinde pozitif anlamlı ilişki varken, katılım bankaları için yüzde 1 
düzeyinde negatif anlamlı ilişki bulunmaktadır. Net faiz marjı yatırım bankaları için toplam 
kredileri pozitif yönde belirleyen etken iken; katılım bankaları için negatif bir etkendir. 

 
IEXTA (faiz giderlerinin aktife oranı) ile CT (Kurumsal krediler/aktif) değişkeni 

arasında mevduat bankaları ve yatırım bankaları için yüzde 1 düzeyinde negatif anlamlı ilişki 
içindeyken, katılım bankaları için ilişki bulunmamaktadır. Faiz giderlerinin aktife oranı 
mevduat ve yatırım bankaları için toplam kredileri negatif yönde belirleyen etkenken, katılım 
bankalarında toplam kredileri etkilememektedir. 

 
Katılım bankalarında kurumsal krediler ile aktif karlılığı ile yüzde 10 düzeyinde pozitif 

ilişki içindedir; yatırım bankalarında ise aktiflerin milli gelire oranı ile kurumsal kredilerle 
pozitif ilişki içerisindedir. 

 
Kobi Kredilerini Etkileyen Faktörler 
 
Mevduat bankaları için DEPTA (mevduatın aktife oranı) ile ST (kobi kredileri/aktifler) 

değişkeni arasında yüzde 1 düzeyinde pozitif anlamlı ilişki bulunmaktadır. Mevduatın aktife 
oranı mevduat bankaları için toplam kredileri pozitif yönde etkilemekteyken katılım bankaları 
için böyle bir etki bulunmamaktadır. Yatırım bankaları için mevduat söz konusu olmadığından 
sonuçlar arasında yer almamıştır.  

 
TDO (takibe dönüşüm oranı) ile ST (kobi kredileri/aktifler) değişkeni arasında 

mevduat bankaları ve katılım bankaları için negatif anlamlı ilişki bulunmaktadır. Takibe 
dönüşüm oranı mevduat, katılım ve yatırım bankaları için kobi kredilerini negatif yönde 
belirleyen bir etken olup, en yüksek ilişki mevduat bankalarındadır. 

 
NIM (net faiz marjı) ile ST (kobi kredileri/aktifler) değişkeni arasında mevduat 

bankaları için yüzde 5 düzeyinde pozitif anlamlı ilişki varken, yatırım bankaları için ilişki 
bulunmamaktadır. Net faiz marjı mevduat bankaları için toplam kredileri pozitif yönde 
belirleyen etken faktördür.  

 
Mevduat ve katılım bankalarında kobi krediler ile aktif büyüklüğü arasında yüzde 5 

düzeyinde pozitif ilişki içindedir. 
 
İpotek Kredilerini Etkileyen Faktörler 
 
IEXTA (faiz giderlerinin aktife oranı) ile MT (ipotek kredileri/aktifler) değişkeni 

arasında tüm bankalar ve yatırım bankaları için yüzde 1 düzeyinde negatif anlamlı ilişki 
içindeyken, katılım bankaları için ilişki bulunmamaktadır.  Faiz giderlerinin aktife oranı 
mevduat ve yatırım bankaları için ipotek kredilerini negatif yönde belirleyen etkenken katılım 
bankalarında ipotek kredilerini etkilememektedir. 

 
İpotek kredileri sabit faizli ve uzun vadeli krediler olduğu için bu kredilerin 

fonlamasında uzun ve sabit faizli mevduat dışı kaynakların kullanımı daha yaygındır. Nitekim 
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DEPTA (mevduat/aktifler) ile MT (ipotek kredileri/aktifler) arasında anlamlı bir ilişkinin 
bulunmadığı görülmektedir. 

 
TDO (takibe dönüşüm oranı) ile MT (ipotek kredileri/aktifler) değişkeni arasında 

mevduat bankaları için yüzde1 düzeyinde negatif anlamlı ilişki varken, katılım ve yatırım 
bankaları için ilişki bulunmamaktadır. Takibe dönüşüm oranı mevduat bankaları için ipotek 
kredilerini negatif yönde belirleyen etkenken katılım ve yatırım bankalarında ipotek kredilerini 
etkilememektedir. 
 

Canlı Kredileri Etkileyen Faktörler 
 
Mevduat bankaları için DEPTA (mevduatın aktife oranı) ile LT (canlı kredi/aktif) 

değişkeni arasında yüzde 1 düzeyinde pozitif anlamlı ilişki bulunmaktadır. Mevduatın aktife 
oranı mevduat bankaları için canlı kredileri pozitif yönde etkilemekteyken katılım bankaları 
için etken değildir. Yatırım bankaları için mevduat söz konusu olmadığından denklemde yer 
almamıştır.  

 
TDO (takibe dönüşüm oranı) ile LT (Canlı krediler/aktif) değişkeni arasında tüm 

bankalar için yüzde 1 düzeyinde negatif anlamlı ilişki vardır. Takibe dönüşüm oranı mevduat, 
katılım ve yatırım bankaları için canlı kredileri negatif yönde belirleyen etkendir. 

 
NIM (net faiz marjı) ile LT (canlı kredi/aktif) değişkeni arasında mevduat bankaları ve 

yatırım bankaları için yüzde 1 düzeyinde pozitif anlamlı ilişki varken, katılım bankaları için 
ilişki bulunmamaktadır. Net faiz marjı mevduat ve yatırım bankaları için canlı kredileri pozitif 
yönde belirleyen etkenken katılım bankaları için bir etken değildir. 

 
IEXTA (faiz giderlerinin aktife oranı) ile LT (canlı krediler/aktif) değişkeni arasında 

mevduat bankaları ve yatırım bankaları için negatif anlamlı ilişki içindeyken, katılım bankaları 
için ilişki bulunmaktadır. Faiz giderlerinin aktife oranı mevduat ve yatırım bankaları için canlı 
kredileri negatif yönde belirleyen etkenken katılım bankalarını etkilememektedir. 

 
Katılım bankalarında canlı krediler, özkaynak/aktif oranıyla yüzde 1 düzeyinde negatif 

ilişki içindedir; yatırım bankalarında ise aktiflerin milli gelire oranı ile canlı krediler pozitif ilişki 
içerisindedir. 

 
Canlı kredileri etkileyen faktörler incelendiğinde katılım bankaları kar payı esasına 

göre çalıştığı için kredi hacmine etki eden faktörler ve ilişkinin yönü açısından mevduat 
bankalarından ayrışmaktadır. 
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Tablo 6: Regresyon Sonuçları 

Toplam (Canlı) Kredileri Etkileyen Faktörler 

  C TDO OPE
XTA LR EQT

A ROE ROA DEP
TA 

D(TATO
GSH) NIM IEXT

A 
LNT
A   

Düzeltilm
iş R2 

F-
İstatisti
ği 

Tüm 
Bankalar 

Kats
ayı 

0,66
02 

-
0,00

34 

0,001
1 

-
0,00

25 

-
0,00

07 

0,00
12 

-
0,00

05 

0,00
21 0,0020 0,00

85 

-
0,00

49 

-
0,01

49   
0,89 146,20 

Olas
ılık 

0,00
00 

0,00
00 

0,232
0 

0,00
00 

0,02
50 

0,00
10 

0,71
40 

0,00
00 0,3010 0,00

00 
0,00

40 
0,02

40     0,00 

Mevduat 
Bankaları 

Kats
ayı 

0,73
58 

-
0,00

44 

0,006
2 

0,00
03 

-
0,00

02 

0,00
10 

-
0,00

22 

0,00
10 0,0009 0,00

91 

-
0,00

54 

-
0,01

98   
0,89 122,67 

Olas
ılık 

0,00
00 

0,00
00 

0,000
0 

0,67
70 

0,66
70 

0,01
30 

0,33
90 

0,00
30 0,6110 0,00

00 
0,01

90 
0,01

60     0,00 

Yatırım 
Bankaları 

Kats
ayı 

0,14
88 

-
0,00

26 

-
0,004

3 

-
0,00

17 

0,00
03 

0,00
04 

-
0,00

53 
  0,1406 0,01

87 

-
0,01

49 

0,01
88   

0,88 58,30 

Olas
ılık 

0,49
00 

0,00
00 

0,025
0 

0,44
30 

0,66
20 

0,71
30 

0,05
70   0,0000 0,00

00 
0,00

10 
0,19

10     0,00 

Katılım 
Bankaları 

Kats
ayı 

4,43
26 

-
0,01

31 

-
0,004

7 

-
0,00

30 

-
0,01

31 

-
0,00

34 

0,02
77 

-
0,00
12 

-0,0067 
-

0,00
97 

0,01
17 

-
0,21

20   
0,84 16,77 

Olas
ılık 

0,00
00 

0,00
00 

0,318
0 

0,01
50 

0,00
00 

0,11
20 

0,10
90 

0,12
40 0,6060 0,31

60 
0,18

60 
0,00

00     0,00 

Tüketici, İhtiyaç ve Diğer Kredileri Etkileyen Faktörler 

  C TDO OPE
XTA LR EQT

A ROE ROA DEP
TA   NIM IEXT

A 
LNT
A   

Düzeltilm
iş R2 

F-
İstatisti
ği 

Tüm 
Bankalar 

Kats
ayı 

-
0,08

28 

0,00
06 

0,000
9 

0,00
01 

-
0,00

06 

0,00
05 

-
0,00

17 

0,00
01   0,00

61 
0,00

16 
0,00

79   
0,79 73,50 

Olas
ılık 

0,05
25 

0,00
00 

0,008
1 

0,80
31 

0,00
00 

0,00
00 

0,00
09 

0,68
29   0,00

00 
0,01

51 
0,00

28     0,00 

Mevduat 
Bankaları 

Kats
ayı 

0,07
90 

0,00
04 

0,002
0 

0,00
01 

-
0,00

06 

0,00
06 

-
0,00

24 

-
0,00

01 
  0,00

85 
0,00

24 

-
0,00

19   
0,80 61,77 

Olas
ılık 

0,21
48 

0,01
04 

0,000
1 

0,67
39 

0,00
55 

0,00
03 

0,00
49 

0,35
39   0,00

00 
0,02

52 
0,62

14     0,00 

Yatırım 
Bankaları 

Kats
ayı 

-
0,50

08 

0,00
03 

0,001
2 

0,00
30 

0,00
08 

0,00
06 

-
0,00

09 
    

-
0,00

30 

0,00
53 

0,03
41   

0,72 21,96 

Olas
ılık 

0,00
00 

0,00
20 

0,005
4 

0,00
00 

0,00
00 

0,02
18 

0,14
44     0,00

21 
0,00

00 
0,00

00     0,00 

Katılım 
Bankaları 

Kats
ayı 

0,64
20 

-
0,00

10 

-
0,005

3 

-
0,00

17 

-
0,00

08 

0,00
02 

-
0,00

95 

-
0,00
02 

  
-

0,01
52 

0,00
36 

-
0,03

18   
0,83 16,41 

Olas
ılık 

0,00
35 

0,19
46 

0,007
3 

0,00
30 

0,07
28 
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64 
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03 
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Takipteki Krediler (NPL) Dahil Toplam Kredileri Etkileyen Faktörler 
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05 
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Tüketici, İhtiyaç ve Diğer Kredileri Etkileyen Faktörler 
 
TDO (takibe dönüşüm oranı) ile OT (toplam tüketici, ihtiyaç ve diğer krediler /aktif) 

değişkeni arasında tüm bankalar ve yatırım bankaları için yüzde 1 düzeyinde pozitif anlamlı 
ilişki varken,  mevduat bankaları ile yüzde 5 düzeyinde pozitif anlamlı ilişki vardır. Katılım 
bankaları için ilişki bulunmaktadır.  

 
NIM (net faiz marjı) ile OT değişkeni arasında bankaların tamamı ile mevduat 

bankaları için yüzde 1 düzeyinde pozitif anlamlı ilişki varken, katılım ve yatırım bankaları için 
yüzde1 düzeyinde negatif anlamlı ilişki bulunmaktadır. Net faiz marjı mevduat ve yatırım 
bankaları için tüketici, ihtiyaç ve diğer kredileri pozitif yönde belirleyen etkenken katılım 
bankaları için negatif yönde belirleyen etkendir. 

 
IEXTA (faiz giderlerinin aktife oranı) ile OT değişkeni tüm bankalar, mevduat ve 

yatırım bankaları için yüzde 5, yüzde 5 ve yüzde 1 düzeyinde pozitif anlamlı ilişki içindeyken, 
katılım bankaları için ilişki bulunmaktadır. Faiz giderlerinin aktife oranı mevduat ve yatırım 
bankaları için toplam tüketici, ihtiyaç ve diğer kredileri pozitif yönde belirleyen etkenken 
katılım bankalarında toplam kredileri etkilememektedir. 

 
OPEXTA (faaliyet giderlerinin aktife oranı) ile OT değişkeni arasında bankaların 

tamamı ile mevduat bankaları ve yatırım bankaları için yüzde 1 düzeyinde pozitif anlamlı ilişki 
içindeyken, katılım bankaları için yüzde 1 düzeyinde negatif ilişki bulunmaktadır. Faaliyet 
giderlerinin aktife oranı mevduat ve katılım bankaları için tüketici, ihtiyaç ve diğer kredileri 
pozitif yönde belirleyen etkenken katılım bankalarını negatif yönlü etkilemektedir. 

 
Özkaynak  karlılığı (ROE) ile OT  arasında mevduat bankalarında yüzde1, yatırım 

bankaları ile yüzde 5 düzeyinde pozitif ilişki var iken katılım bankalarında  ilişki 
bulunmamaktadır.  

 
Genel olarak sonuçlar yorumladığında katılım bankalarının mevduat ve yatırım 

bankalarından ayrıştığı ve OT belirleyenleri olan TDO ve IEXTA’nın işaretlerinin tüm 
kredilerin belirleyenlerinden farklı olduğu görülmektedir. 

 
Takipteki Krediler Dahil Toplam Kredileri Etkileyen Faktörler 
 
Mevduat bankaları için DEPTA (mevduatın aktife oranı) ile TT (toplam kredi/aktif) 

değişkeni arasında yüzde1 düzeyinde pozitif anlamlı ilişki bulunmaktadır. Mevduatın aktife 
oranı mevduat bankaları için toplam kredileri pozitif yönde etkilemekteyken katılım bankaları 
için yüzde10 düzeyinde negatif etkendir. Yatırım bankaları için mevduat söz konusu 
olmadığından sonuçlar arasında yer almamıştır.  

 
TDO (takibe dönüşüm oranı) ile TT  değişkeni arasında mevduat bankaları ve yatırım 

bankaları için yüzde1 düzeyinde negatif anlamlı ilişki varken, katılım bankaları için ilişki 
bulunmamaktadır. Takibe dönüşüm oranı mevduat ve yatırım bankaları için toplam kredileri 
negatif yönde belirleyen etkenken katılım bankalarında toplam kredileri etkilememektedir. 

 
NIM (net faiz marjı) ile TT değişkeni arasında mevduat bankaları ve yatırım bankaları 

için yüzde 1 düzeyinde pozitif anlamlı ilişki varken, katılım bankaları için ilişki 
bulunmamaktadır. Net faiz marjı mevduat ve yatırım bankaları için toplam kredileri pozitif 
yönde belirleyen etkenken katılım bankaları için bir etken değildir. 

 
IEXTA (faiz giderlerinin aktife oranı) ile TT değişkeni arasında tüm bankalar ve yatırım 

bankaları için yüzde 1 düzeyinde negatif anlamlı ilişki içindeyken, katılım bankaları için ilişki 
bulunmamaktadır. Faiz giderlerinin aktife oranı mevduat ve yatırım bankaları için toplam 
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kredileri negatif yönde belirleyen etkenken katılım bankalarında toplam kredileri 
etkilememektedir. 

 
OPEXTA (faaliyet giderlerinin aktife oranı) ile TT değişkeni arasında mevduat 

bankaları ve katılım bankaları için yüzde 1 düzeyinde pozitif anlamlı ilişki içindeyken, yatırım 
bankaları için yüzde 1 düzeyinde negatif ilişki bulunmaktadır. Faaliyet giderlerinin aktife oranı 
mevduat ve katılım bankaları için toplam kredileri pozitif yönde belirleyen etkenken yatırım 
bankaları negatif yönlü etkilemektedir. 

 
Katılım bankalarında toplam krediler, aktif karlılığı ile yüzde 5 düzeyinde pozitif ilişki 

içinde iken likidite oranıyla yüzde 5 ve özkaynak aktif oranıyla yüzde 1 düzeyinde negatif 
ilişki içindedir. Yatırım bankalarında ise aktiflerin milli gelire oranı toplam kredilerle pozitif 
ilişki içerisindedir. 

 
4. Sonuç 
 
Ülkemizde 2000’lerin ilk yarısından bu yana toplam kredi hacmi hem büyüklük hem 

de aktif içerisindeki payı dikkate alındığında yıllar itibariyle önemli artışlar göstermiş, kredi 
mevduat dönüşüm oranı bu dönemde yüzde 65’ler seviyesinden yüzde 120’ler seviyesine 
yükselmiş; bu sürecin bir sonucu olarak da özellikle son beş yılda takibe dönüşen kredi 
hacminde artışlar söz konusu olmuştur. Çalışmanın ampirik kısmında ve makro 
değişkenlerden hangilerinin kredi hacmi üzerinde etkili olduğu ve bu faktörlerden hangilerinin 
daha önem arz ettiği incelenmiştir. Çalışma, sektörde faaliyet gösteren farklı banka grupları 
bazında daha fazla sayıda bağımsız değişkeni değerlendirmeye alarak, temel kredi segmenti 
ayrımında hangi faktörlerin belirleyici olduğunu ortaya koyması açısından literatürdeki diğer 
çalışmalardan ayrışmaktadır. Bu bağlamda, toplam kredi, canlı kredi, kurumsal kredi, ipotek 
(konut) kredisi, kobi kredisi ve tüketici kredisi hacimlerini etkileyen faktörler ayrı ayrı 
incelenmiştir.  

 
Çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde; takibe dönüşüm oranı, mevduatların 

toplam aktife oranı, faiz giderlerinin toplam aktife oranı, net faiz marjı gibi mikro değişkenlerin 
makro değişkenlere göre kredi hacmi üzerinde daha etkili olduğu; enflasyon oranı, GSMH 
büyüme oranı, kredi faiz oranları gibi makro değişkenlerin ise tüketici, ihtiyaç ve diğer 
kredilerinde görece daha etkili olduğu görülmektedir. Ülkemizdeki mevduat bankacılığı ikili bir 
yapıya sahiptir. Bu durum, kredilerdeki iş modelini ve süreçlerini iki banka grubu için 
temelden farklılaştırmakta olup, faiz maliyeti üzerine fiyatlamaya dayalı konvansiyonel 
(mevduat-kalkınma/yatırım) bankacılık ile kar payı (getirinin) paylaşılması esasına dayalı 
katılım bankacılığı açısından kredi belirleyicilerini de ayrıştırmaktadır. Çalışma, ülkemiz 
açısından katılım bankacılığının gelişmesi için getirinin faiz oranlarından daha yüksek olduğu 
bir ekonomik ve yatırım ortamının bulunması gerektiğine işaret etmektedir.  

 
Bilindiği üzere, geçmiş dönemlerde makro ihtiyati tedbirlerden önemli maddelerinden 

biri olan kredi hacmine ilişkin tedbirler tek bir kredi büyüme oranının düşürülmesi ya da 
artırılması şeklinde uygulanmıştır. Oysaki belirlenen politika ve tedbirlerin, selektif olarak 
detaylandırılması, kredi segmentasyonunu ve iş modelleri ile farklı banka gruplarının farklı 
yapılarını dikkate alması ve düzenleme, denetim, lisanslama gibi temel fonksiyonların 
gerçekleştirilmesinde bu yönde bir perspektif ortaya koyması gerekmektedir. Bu çalışma, 
mikro faktörlerin bankaların kredi hacmi üzerinde daha önemli ve etkin bir belirleyicilik 
etkisine sahip olduğunu ortaya koymuş olup, çalışmanın sonuçları ekonomi politikalarına 
ilişkin bankacılık sektörü üzerinden uygulanacak makro ihtiyati tedbirlerin daha hassas 
şekilde belirlenmesinde yol gösterici olabilecektir.  
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Dipnotlar: 
                                                           
1 Canlı krediler, NPL hariç toplam kredileri ifade etmek üzere (toplam krediler-net takipteki krediler) 
bakiyesi olarak hesaplanmıştır.   
2 Tasfiye olunacak krediler takipteki krediler olarak da ifade edilmektedir. 
3 Takipteki krediler kavramının İngilizce karşılığı non-performing loan olarak yer almakta olup ve 
kısaca NPL şeklinde ifade edilmektedir. 
4 NIM (net faiz marjı) değişkeni  faizli bankacılık esaslarına göre faaliyet gösteren bankalar için faiz 
gelirleri ile faiz giderleri arasındaki fark, katılım bankları için kar payı gelirleri ile kar payı giderleri 
arasındaki fark olarak hesaplanmıştır. 
5 Bankacılıkta kar marjının ifadesi olan NIM  mevduat ve kalkınma/yatırım bankaları için faiz geliri-faiz 
gideri olarak, katılım bankalarında ise kar payı gelirleri-kar payı giderleri olarak hesaplanmıştır. 
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Kartlı Ödeme Sistemleri, Bu Sistemlere Bilgi 
Sistemleri Aracılığıyla 

Yapılan Saldırılar ve Güvenlik Önlemleri
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Dr. Hakan Gülaç**

Öz

Gelişen bilgi teknolojileri ve hızlanan bilgi sistemleri altyapıları ile birlikte, nakit para kullanımı 
azalırken buna karşılık internet bankacılığı, mobil bankacılık, banka ve kredi kartlarının kullanımı artış 
göstermektedir. Kartlı sistemler, yıllardan beri gelişen güvenlik altyapısına sahip olması nedeniyle,
literatürde aksini belirten birkaç görüşe rağmen (Murdoch, Drimer, Anderson, & Bond, Chip and PIN is 
Broken, 2010), kabul edilebilir güvenlik sunmaktadır. Ancak, ödeme cihazı ile ödeme noktası arasında 
fiziksel temas olmadan ödeme yapılmasına olanak veren temassız ödeme sistemlerinin ödeme
işlemlerine getirdiği hız ve kolaylıklar nedeniyle yüz yüze olmayan (online) ödemelerin artmasına bağlı 
olarak güvenlik gereksinimi daha ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, kartlı ödeme 
sistemlerinin işleyişi, barındırdığı zafiyetler, yapılabilecek saldırı çeşitleri incelenmiş ve alınabilecek 
önlemler tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kartlı Ödeme, EMV, Temassız Ödeme, CHIP&PIN, Kart Dolandırıcılığı, Kart 
Güvenliği, POS Güvenliği.  
JEL Sınıflandırması: G18, G21, O33. 

Abstract 
The use of internet banking, mobile banking, debit and credit cards is rising contrary to cash 

usage by the intense use of information technology and information systems infrastructures. Since 
card systems have improved security infrastructure for many years, they offer acceptable security 
despite a few opinions in the literature (Murdoch, Drimer, Anderson, & Bond, Chip and PIN is Broken, 
2010). However, due to the speed and ease of online payment systems allowing payment without 
physical contact between the payment device and the payment point, the security requirement 
becomes more prominent. Therefore, in this study, operation of card payment systems, weaknesses it 
encounters, types of attacks and counter measures are discussed. 

Keywords: Card Payment, EMV, Contactless Payment, CHIP&PIN, Card Fraud, Card Security, POS 
Security.  
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1. Giriş 

Ödeme teknolojileri, dijital dönüşüm çağına en hızlı uyum sağlayan sektörlerin başında 
gelmektedir. Dijital dönüşüm çağında birçok araştırma “nakitsiz toplum” yapısına doğru 
hızlanarak gittiğimizi göstermektedir. Bu kapsamda, dünyanın en nakitsiz toplumu olarak 
bilinen Kanada’da nakitsiz (dijital) işlemlerin gerçekleşen tüm parasal işlemlerin içindeki 
ağırlığının yüzde 60’a yaklaştığı tahmin edilmektedir. Kanada’yı, İsveç, Birleşik Krallık, 
Fransa ve Amerika gibi gelişmiş toplumlar takip etmektedir. Bunun yanı sıra gelişmekte olan 
ülkelerin de giderek nakitsizleştiği gözlemlenmektedir. (Güven ve Şahinöz, 2018, s.217) 

Günümüzde gelişen bilgi teknolojileri ve hızlanan bilgi sistemleri altyapıları ile birlikte, 
nakit para kullanımı azalırken, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve kredi kartlarının 
kullanımı artış göstermektedir. Araştırmalar insanların nakit kullanmadığı zaman yüzde 20 - 
yüzde 30 oranında daha fazla harcama yaptıklarını ve bunun doğal sonucu olarak toplam 
işlem hacminin artmakta olduğunu göstermektedir. (Smart Card Alliance Contactless 
Payment Council, 2006, s.3) Dolayısıyla, kartlı ödeme sistemlerine gitgide artan talep 
nedeniyle de dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunanlar için sektör cazip hale gelmektedir. Kartlı 
sistemlerde yıllardan beri gelişen bir güvenlik altyapısı olduğundan dolayı aksini belirten 
birkaç görüşe rağmen (Murdoch, Drimer, Anderson, & Bond, Chip and PIN is Broken, 2010) 
kabul edilebilir güvenlik sunmaktadır. Ancak, kullanıcı ödeme cihazı ile ödeme noktası (POS) 
arasında fiziksel bir temas olmadan ödeme yapılmasına olanak veren temassız ödeme 
sistemlerinin ödeme işlemlerine getirdiği yenilik, hız ve kolaylıklar nedeniyle 
yaygınlaşmasıyla ve buna bağlı olarak mevcut saldırı yüzeylerinin artmasıyla güvenlik 
gereksinimi daha da ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle kartlı ödeme sistemlerinin işleyişi, 
barındırdığı zafiyetler ve yapılabilecek saldırı çeşitlerinin incelenmesi önemli bir husus olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, söz konusu önem arz eden hususlar incelenip 
sonucunda alınabilecek önlemler tartışılmıştır. 

İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık hizmetleri günden güne artış gösterse de kredi 
kartı kullanımı hâlihazırda en fazla başvurulan ödeme sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
BKM verilerine göre 2018 yılı Haziran ayı itibari ile Türkiye’de yaklaşık 64,8 milyon kredi kartı 
ve yaklaşık 136,4 milyon banka kartı kullanılmaktadır. Banka kartları 2016-2017 yılları 
arasında yüzde 12 artarken bu büyüme 2017 Haziran-2018 Haziran ayları arasında yüzde 10 
olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra aynı tarih aralıklarında kredi kartlarındaki büyüme 
oranı yüzde 6 ve yüzde 7 olarak gerçekleşmiştir. (Bankalararası Kart Merkezi [BKM], 2018, 
s.6) Ayrıca, 2017 yılı itibariyle kredi kartı sahipleri, kartlarını ayda ortalama 7 kez kullanmakta 
ve yine ortalama 819 TL’lik harcama yapmaktadır. (Bankalararası Kart Merkezi [BKM], 2017, 
s.7) 

Bu çalışmada öncelikle kartlı ödeme ekosistemi (sisteme dahil olabilecek paydaşlar) ve 
sistemin işleyişi ele alınmıştır. Sonraki bölümde, ödeme işlemine dahil olan taraf sayısı ve 
kartın fiziksel olarak kullanılıp kullanılmamasına göre sınıflandırma yapılmıştır.  Dördüncü 
bölümde sistemin zafiyetleri ve buna yönelik bilgi sistemleri unsurları içeren saldırılar ele 
alınmış, son bölümde ise kartlı ödeme sistemlerinde alınabilecek güvenlik önlemleri ve 
öneriler tartışılarak çalışma tamamlanmıştır. 

 
2.   Ekosistem ve Sistemin İşleyişi 
2.1. Ekosistem  

Kartlı ödeme sistemleri birçok paydaştan oluşmaktadır.  5464 sayılı Banka ve Kredi 
Kartları Kanunu ve bağlı yönetmeliklerde yer alan paydaşlar şu şekildedir. 
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a. Kartlı Sistem Kuruluşu: Banka kartı veya kredi kartı sistemi kuran ve bu sisteme göre 
kart çıkarma veya üye işyeri anlaşması yapma yetkisi veren kuruluşlardır. Örnek olarak, 
Türkiye için, Visa, MasterCard, American Express ve Troy, dünyada ise Visa, MasterCard, 
American Express, Discover, UnionPay, JCB şirketleri verilebilir. 

b. Kart Çıkaran Kuruluş: Müşterinin kartlı ödeme uygulamasına tanımladığı Banka kartı 
veya kredi kartı düzenleme yetkisine haiz veya hesapları bünyesinde tutan bankalar ile diğer 
kuruluşlardır.  Kart çıkarma faaliyetine özel, bilgi sistemlerine ilişkin mevzuatta herhangi bir 
hüküm bulunmamaktadır. 

c. Kart Kuruluşu: Kartlı sistem kuruluşu, kart çıkaran kuruluş ve üye işyeri anlaşması 
yapan kuruluşlardır. 

d. Müşteri (Kart Hamili):  Kartlı ödemeyi gerçekleştiren paydaştır. Müşteri, ödemenin 
yapıldığı kart veya hesabın sahibi olup aynı zamanda kartlı ödeme hizmetleri için abonelik 
ilişkisi bulunmaktadır.  

e. Üye İşyeri:  Kartlı ödemeler kapsamında, alışveriş yapılırken ödeme kabul eden 
paydaş işyeridir. Müşterinin ve kartlı ödeme aracının fiziksel olarak işyeri ile aynı ortamda 
bulunduğu ödemelerin gerçekleşebilmesi için, işyerinin ödemeyi kabul edebilecek bir cihaz 
bulundurması gerekmektedir. Bu cihaz doğrudan Üye İşyeri Anlaşması Yapan Kuruluş ile 
veya bu kuruluşa hizmet sunan bir üçüncü parti kuruluş ile bağlantı kurarak ödemeyi kabul 
eder.  

Üye işyeri ile ilgili olarak Banka ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'te yer alan bilişim 
teknolojileri hükümleri şöyledir: 

Madde 27/A – 5: "Üye işyerleri, banka kartları veya kredi kartlarının fiziksel olarak 
doğrudan kart hamili tarafından bir cihaz üzerinde kullanıldığı durumlar ve Kanunun 20 nci 
maddesi kapsamındaki işlemler hariç olmak üzere, kartın POS veya POS kullanımının 
mümkün olmadığı durumlarda harcama veya nakit ödeme belgesi düzenleyen mekanik 
cihazlar haricinde bir cihaz üzerinden herhangi bir işleme tabi tutulmamasını sağlayacak alt 
yapıyı tesis ederler. Üye işyerleri, POS’un üye işyeri anlaşması yapan kuruluş sistemleri ile 
bağlantısını sağlayan alt yapı üzerinde, kartlara ilişkin hassas veriyi tutan, işleyen veya 
kaydeden bir sistem kuramazlar. Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar, POS’un kendi 
sistemleri ile veri iletişiminde asgari seviyede Ödeme Kartı Endüstrisi Veri Güvenliği 
Standardının (Payment Card Industry -PCI- Data Security Standard -DSS) şifrelemeye ilişkin 
hükümlerini dikkate alırlar. Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar, bu fıkra hükümlerinin üye 
işyerleriyle yapacakları sözleşmelerde yer almasını ve uygulanmasını gözetmekle 
yükümlüdürler."  

Madde 27/A – 6: "POS üzerinde işleme tabi tutulan banka kartı veya kredi kartından 
okutulan verilerden, üye işyerinin ihtiyaç duyacağı minimum veri setine karşılık gelen bölümü, 
bu veri setinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesi durumunda gizlilik ihlaline veya haksız 
menfaat sağlanmasına sebebiyet verilmemesi hususları da göz önünde bulundurulmak 
kaydıyla POS’un dış bağlantı ara yüzleri üzerinden aktarılır. Aktarma işlemi, üye işyeri 
anlaşması yapan kuruluşların POS üzerinde yer alan yazılımları tarafından, taraflar arasında 
belirlenecek formatta ve şekilde yapılır."  

f. POS(Point Of Sale/Ödeme Noktası): Banka kartı veya kredi kartı üzerindeki  bilgileri 
esas alarak her türlü mal ve hizmet alımı veya nakit ödeme belgesi düzenlenmesi işlemleri ile 
bu Yönetmelik hükümleri uyarınca nakit kullanımı kapsamında değerlendirilebileceği belirtilen 
işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan elektronik cihazdır. POS cihazı, üye işyeri ile üye 
işyeri anlaşması yapan kuruluş arasında kartlı ödeme işleminin gerçekleşmesi için iletişim 
arayüzüdür. 

POS ile ilgili olarak Banka ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'te yer alan hükümler 
şöyledir: 
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Madde 27/A – 1: "Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar, kartlı ödeme işlemlerinde 
kullanılacak POS’un, asgari olarak Ödeme Kartı Endüstrisi Güvenlik Standartları Konseyi 
(Payment Card Industry -PCI- Security Standards Council) tarafından yayımlanan POS PIN 
Giriş Cihazı Güvenlik Gereksinimleri (PIN Entry Device -PED- Security Requirements) 
standardının güncel versiyonunun gereklerini, kartlı sistem kuruluşlarının tanımlamış 
oldukları süre çerçevesinde yerine getirmesini sağlarlar." 

Madde 27/A – 2: "POS, sahip olduğu güvenlik mekanizmaları ile asgari olarak aşağıdaki 
fonksiyonları yerine getirir;  

a) Üzerinde yer alan bellenimin ve üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlara ait 
uygulamalar gibi her türlü yazılımın, üye işyeri anlaşması yapan kuruluş veya bunlar 
tarafından görevlendirilmiş kişi veya taraflar haricinde kişilerce ve yetkisiz olarak erişilmeye 
karşı korumalı olmasını sağlamak için gerekli önlemleri üzerinde bulundurur. Bu önlemler, 
POS’a uzaktan yazılım yükleme ve yazılım güncelleme faaliyetlerini de kapsar. POS, 
kaynağını veya bütünlüğünü onaylamadığı yazılımları işleme almadan siler. POS üzerindeki 
kriptografik anahtarlara ve bu anahtarları işleyen hassas fonksiyonlara erişim kimlik 
doğrulama kontrolleriyle sağlanır.  

b) POS, işleme tabi tutulmakta olan kartlara ilişkin hassas verilere yetkisiz fiziki veya 
elektronik erişimi engeller." 

g. Üye İşyeri Anlaşması Yapan Kuruluş (Acquirer): Banka kartı veya kredi kartı 
kabulünü sağlamak amacıyla üye işyeri ile kartlı ödeme kabul etme anlaşması yapan 
kuruluştur.   

Üye işyeri anlaşması yapan kuruluş ile ilgili olarak bilişim teknolojileri açısından Banka ve 
Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'te yer alan hükümler şöyledir: 

Madde 27/A- 3: "Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar, belirleyecekleri bir periyot 
çerçevesinde, kullanımdaki POS’lar üzerinde koşmakta olan yazılımlarını, amaca uygun 
olmak kaydıyla kendilerinin belirleyeceği bütünlük ve geçerlilik testine tabi tutarlar."  

Madde 27/A- 4: "Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar POS üzerindeki kendilerine ait 
yazılımların yüklenmesine ve güncellenebilmesine ilişkin yazılı ve denetlenebilir bir süreç 
oluşturur, sürecin işleyişine ilişkin gerekli detayda dokümantasyon tutar, kendilerine ait 
yazılımlarda gizlenmiş, yetkilendirilmemiş veya yazılı olarak kayda alınmamış fonksiyonların 
POS’ta barındırılmadığına ilişkin güvence oluşturacak düzeyde belgelendirme yapar. POS 
üzerinde yer alan ve işletim sistemi, bellenim gibi POS’un temel işlevlerini yerine getiren 
yazılımlar için benzer yapının kurulması sorumluluğu, POS’un bir üye işyeri anlaşması yapan 
kuruluşa ait olması durumunda söz konusu kuruluşa, aksi durumlarda ise POS sahibi merci 
tarafından belirlenecek üye işyeri anlaşması yapan kuruluşa aittir." 

Madde 27/A-7: "Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ve üye işyerleri, harcama ve 
alacak belgesi düzenleme imkânı olmayan, kart hamili tarafından başlatılan ve internet 
kullanılarak gerçekleştirilen işlemler için diğer önlemlerle birlikte 3DSecure kart hamili 
doğrulama teknolojisini içerecek şekilde kart kullanım alt yapısı tesis ederler. Bu fıkra 
kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerde söz konusu altyapının kullanımının zorunlu 
tutulması, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşların ve üye işyerlerinin tercihlerine bağlı olup, 
zorunlu tutulmadığı durumlarda kullanım kart hamilinin tercihine bağlıdır. Kart hamili dışında 
kalan Kanun kapsamındaki taraflar, bu fıkra ile getirilen yöntem hakkında kart hamillerini 
bilgilendirirler."  

Madde 27/A- 8: "Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlarca, güvenlik alt yapısının daha 
kolay tesisi, operasyonel zorlukların en aza indirilmesi, kaynakların verimli kullanımı gibi 
hususlar yanında, kullanılan POS’ların teknolojik olanakları, kapasiteleri ve kesintisiz hizmet 
verilmesi kriterlerine göre, taraflar arasında yapılacak sözleşme hükümleri saklı kalmak 
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kaydıyla, aynı POS üzerinde maksimum sayıda üye işyeri anlaşması yapan kuruluş 
uygulamasının çalışmasını sağlayacak bir yapı oluşturulur." 

 
2.2. Sistemin İşleyişi 

Bir kartlı ödeme işlemi farklı uygulama ve metotlarda birçok farklılık gösterebilecek 
olmakla birlikte özetle şu şekilde gerçekleşmektedir. Kartlı ödeme hizmetinden faydalanmak 
isteyen kişi kart çıkaran kuruluşa başvurarak kart hamili haline gelir.  Herhangi bir mal veya 
hizmet sağlayan ticari firma üye işyeri anlaşması yapan kuruluşla sözleşme imzalayarak ve 
kabul etmeyi planladığı kartlı ödeme teknolojilerinin gerektirdiği donanım yatırımını yaparak 
üye işyeri haline gelir. 

Kart hamili fiziksel olarak veya internet üzerinden bir işyerinden alışveriş yaptığında, 
müşterinin kimliğinin doğrulanması ve işlemin onaylanması kart çıkaran kuruluş tarafından 
yapılır. Ancak, veri iletiminin güvenliğinden internet hizmet sağlayıcısı sorumludur. İşlem 
sonunda ödeme meblağı, kart çıkaran kuruluş tarafından müşteriden tahsil edilir ve üye işyeri 
anlaşması yapan kuruluş tarafından üye işyerine ödenir. Bu iki paydaş arasındaki mutabakat 
ve finansal netleştirmeler mutabakat kuruluşu tarafından yapılır. 

 
3. Kartlı Ödeme Sistemleri Sınıflandırması  

Kartlı ödeme sistemleri taraf sayısına göre, ödeme işlemi sırasında kartın kullanılıp 
kullanılmaması ve kart verisinin tutulduğu yere göre sınıflandırılabilir. Ödeme amacıyla 
kullanılan kartlar farklı ülkelerde söz konusu üç sınıflandırmaların alt kümelerinin farklı 
kombinasyonlarından oluşabilmektedir. Bir başka deyişle, aşağıda bahsedileceği şekilde 
ödeme işlemi, her bir sınıflandırmanın içerdiği alt bölümlendirmelerden seçilecek bir metotla 
yapılabilmektedir. 

 
3.1. Taraf Sayısına Göre Sınıflandırma 
a. Üç taraflı ödeme sistemleri: 
Üç taraflı ödeme sisteminde kart çıkaran kuruluş ile üye işyeri anlaşması yapan kuruluş 

aynı olup, POS cihazında kart çıkaran kuruluşa ait ödeme uygulaması yer alır. Bu durumda 
iletişim POS ile kart çıkaran kuruluş arasında gerçekleşir.  

Kart -> POS -> Üye İşyeri Anlaşması Yapan Kuruluş = Kart Çıkaran Kuruluş (KÇK)  

 
b. Dört taraflı ödeme sistemleri: 
Dört taraflı yapıda ise kart çıkaran kuruluş ile üye işyeri anlaşması yapan kuruluş farklıdır. 

POS öncelikle üye işyeri anlaşması yapan kuruluş ile iletişim kurar. Üye işyeri anlaşması 
yapan kuruluş kartın kendisine ait olmaması sebebiyle BKM veya kartlı sistem kuruluşu 
(VISA, MasterCard,vb.) üzerinden kart çıkaran kuruluş ile iletişime geçer ve ödeme 
gerçekleşir (Türkiye Bankalar Birliği, 2011). 

Kart -> POS -> Üye İşyeri Anlaşması Yapan Kuruluş -> BKM ve/veya Kartlı Sistem Kuruluşu 
-> Kart Çıkaran Kuruluş  
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3.2. Kart Kullanımına Göre Sınıflandırma 
Kartlı ödeme sistemleri üzerinden gerçekleştirilen işlemler, kartın fiziksel olarak ödeme 

için kullanıldığı (Card Present-CP) ödemeler ile kartın fiziksel olarak ödemede kullanılmadığı 
fakat karta ilişkin çeşitli bilgilerin kullanıldığı (Card Not Present- CNP) ödemeler olmak üzere 
iki başlık altında incelenebilir.  

CP ödemelerde fiziksel olarak kart ve POS cihazı bulunurken; CNP ödemeler fiziksel 
olarak kartın kullanılmadığı sanal bir POS üzerinden gerçekleştirilir. Bunlara ek olarak sanal 
cüzdan uygulamaları ile gerçekleştirilen ödemeler de bir kartlı ödeme çeşidi sınıfına alınabilir. 
Sanal cüzdan ile gerçekleştirilen ödemeler, doğrudan banka hesabına veya telefon şirketi 
faturasına yansıtılabildiği gibi kredi kartı faturasına yansıtıldığı uygulamalar da mevcuttur.  

 
3.2.1 Kartın fiziksel olarak kullanıldığı ödemeler (CP): 

Ödeme işlemi sırasında, kartın üzerindeki manyetik şerit, çip veya temassız çip üzerinde 
yer alan veriler kullanılmaktadır.  

 
a. Manyetik Şeritli Kartlar: 
Bu kartlarda ödeme işlemi kartın arka yüzünde tutulan manyetik şerit içerisinde saklanır. 

Manyetik şerit teknolojisi 1960 yılında IBM tarafından keşfedildikten sonra geliştirilmiş 
olmakla birlikte, temelde aynı teknolojidir. 

Manyetik şerit,  kolaylıkla kopyalanabilir olduğundan sistemin güvenlik zafiyeti oldukça 
yüksektir. 

 
b. EMV (Chip & PIN): 

 Chip & PIN olarak da bilinen EMV teknolojisi, adını kendisini geliştiren üç kartlı ödeme 
kuruluşundan (Europay, MasterCard ve Visa) almaktadır.  Bu teknolojide kart verisini tutan 
çip üzerindeki güvenlik önlemleri nedeniyle, kart bilgilerinin çalınması ve çalıntı bilgilerle 
yeniden kart üretilmesi zorlaşmıştır. Halihazırda çip teknolojisinin kopyalanmasına ilişkin 
gerçekleşmiş herhangi bir vaka bulunmamaktadır.  

EMV, banka ve kredi kartlarıyla yapılan ticari işlemleri düzenleyen adını baş harflerinden 
aldığı Europay, MasterCard ve Visa tarafından oluşturulmuş küresel bir standarttır. Bu 
oluşum, kullanıma sunduğu “Chip and PIN” markasıyla beraber dünya genelinde yükselerek 
bankacılık sektöründe güçlü bir yer edinmiştir. EMVco (EMV Kurumları Birliği) istatistiklerine 
göre Bölgesel EMV kartı kullanım oranları ve işlemlerinin yüzdesel olarak ne kadarının EMV 
kartlar ile yapıldığı Şekil 1’de gösterilmektedir: 
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Şekil 1. EMVco Dünya Haritası 19.03.2018 

 

 
Kaynak: EMVCo (2018) “Worldwide EMV Deployment Statistics” 

Dünyada artan kart dolandırıcılıklarına çözüm olarak pazarlanan bu standarda göre; 
kartların taklit edilebilmesi önlemek için bir çip, çalıntı kartların finansal işlemlerde 
kullanımına engel olmak için ise PIN (Personal Identification Number) bulunur. Banka veya 
kredi kartı kullanılarak yapılan bir işlem esnasında kriptografik kimlik doğrulama kodları, dijital 
imzalar ve PIN gibi bileşenlerin yardımıyla hem kart hem de müşteri için doğrulama işlemi 
gerçekleştirilir.  

EMV standardının şu anki versiyonu, POS terminallerinde ve kartlarda Açık Anahtar 
Altyapı kullanımını zorunlu kılmaktadır. EMV, yirmi yıl önce sunulduğundan beri, Açık 
Anahtar Şifreleme algoritması RSA algoritmasını kullanmaktadır. Bu yapıda, bağımsız her bir 
ödeme ağı, Sertifika Otoritesi olarak görev yapar ve standartlaştırılmış EMV Açık Anahtar 
altyapısını desteklemek için kendi Açık Anahtar hiyerarşisini kurar ve korur. 

Açık Anahtar Şifreleme algoritmasının gücü, temel anahtar boyutuna doğrudan bağlıdır. 
Anahtar çiftler ne kadar uzun olursa, dolandırıcıların kripto düzenini kırması , yani özel 
anahtar’ı”, ilgili ortak anahtar  bilgisine dayanarak hesaplaması daha zor ve karmaşık bir 
hal alır. Beklenen mali kazanca kıyasla, bu hesaplama  süresinin, pratik olarak uzun ve 
pahalı olması halinde, güvenlik kabul edilebilir varsayılır, yani temel ödeme sisteminin 
güvenli olduğu beyan edilebilir. 

Son 10 yılda bilgisayarların hesaplama gücündeki artışlar, temelde GPU(Graphics 
Processing Unit/ Grafik İşlemci Ünitesi)’lardaki ve faktorizasyon tekniklerindeki gelişmeler ile 
birlikte, 1408-bitden daha kısa RSA anahtarların kullanımı artık güvensiz kabul edilmektedir. 
GPU, geleneksel CPU(Central Processing Unit/Merkezi İşlemci Birimi)’lardan daha fazla 
paralel işlem yapma kapasitesine sahiptir. Birçok ödeme sisteminde, kart ihraç edenler ve 
kart kabul edenler kartların ve POS terminallerinin RSA anahtar boyutlarını 1408-bite 2018 
yılı itibariyle yükseltmeye başladılar. Ancak bilgisayarların işlem gücünün sürekli artması ve 
kuantum bilgisayarların da yaygınlaşması ile 2025’ten itibaren, 1408-bit RSA anahtar 
boyutunun güvenliği sağlamakta yetersiz kalacağı ve 1984 bit anahtarlar ile değiştirilmesi 
gerekecektir. Öte yandan, RSA 1984 bit anahtar boyutunun beklenen ömrü yalnızca 2027 
yılının sonuna kadar olacaktır. Bu nedenle, EMV’nin RSA kriptografisi ile yaptığı yolculuk bu 
noktada sona erecek, çünkü RSA anahtar boyutlarının 1984-bit in ötesine geçmeye 
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çalışılması, EMV standart komutunun izin verilen maksimum boyutunu ve yanıt mesajlarını 
geçecek ve protokol ile komut / yanıtın tam olarak yeniden tasarlanmasını gerektirecektir 
(Brzuska ve diğerleri, 2013). 

Yeni nesil EMV, sürekli gelişen çipler ve POS donanımlarının artan işlem kabiliyetinden 
faydalanarak RSA’dan daha kısa boyutta ve daha verimli ECC algoritması (Elliptic Curve 
Cryptography) kullanmaya başlayacaktır. Bu yaklaşım, EMV mesaj yapılarının yeniden 
tasarlanması ihtiyacını tamamen ortadan kaldıracak ve mevcut EMV protokolünün temellerini 
koruyacaktır. EMVCo’nun bu değişim önerisi neticesinde, POS terminalleri ile ECC uyumlu 
EMV kartı arasında, POS cihazlarında saldırıları önleyecek güvenli kanal kurulabilecektir 
(Brzuska ve diğerleri, 2013). 

 
EMV Sisteminin İşleyişi 
EMV sisteminde, müşteriler banka ya da kredi kartı işlemini POS cihazına kartlarını takıp 

PIN'lerini girerek onaylamaktadırlar. PIN akıllı kart çipi tarafından doğrulanmakta ve 
sonrasında POS terminaline dijital bir sertifika ile giriş yapması sağlanmaktadır. 

 EMV esnek bir yapıdır. Müşterilerine EMV kartları düzenleyen bir banka, kendi risk algısı 
ve tercihleri doğrultusunda sunulan EMV protokollerinin bir alt kümesini seçerek kartlar 
üzerinde bunu uygular. Ancak bir protokolün uygulanabilmesi için hem kart hem de POS 
tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Bu protokoller 3 safhada ele alınabilir. Bunlar; 
kartın doğrulanması, kart sahibinin doğrulanması ve işlemin onaylanmasıdır (Murdoch ve 
diğerleri, 2015).  

 
i. Kartın doğrulanması:  
Bu işlemde terminal, kart üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını temin etmelidir. 

EMV kapsamındaki akıllı kartlar birbirlerinden farklı kriptografik anahtarlara sahip birden çok 
uygulama içerebilmektedir. Banka veya kredi kartının ödeme esnasında fiziksel olarak yer 
aldığı durum, ATM’ler üzerinde kullanım ve internet bankacılığı için Mastercard Chip 
Authentication Programme (CAP) bu farklı uygulamalardandır. Bu doğrultuda bir kart POS 
terminaline yerleştirildiğinde, terminal kartın desteklediği uygulamaları talep edip seçimini 
yaptıktan sonra işlem başlatılır. Ardından terminal tarafından kart üzerindeki çeşitli bilgiler 
okunur. Bunlar arasında bazı veriler elektronik olarak imzalanmış bir biçimde yer alır. 
Böylelikle verilerin geçerliliği kontrol edilmiş olur. 

Çipli kartlarda, çevrim dışı (offline) veri doğrulaması sağlamak amacıyla farklı yöntemler 
kullanılmaktadır. Bunlardan ilki olan statik veri doğrulama (Statik Data Authentication-SDA) 
yönteminde terminal, karttan okunan verinin kartı düzenleyen banka tarafından 
imzalandığından emin olmak için çip üzerindeki statik sertifikayı kontrol eder. Kartın kendisi 
veri imzalama yeteneğine sahip değildir. Veri doğrulama amaçlı kullanılan imza verisi 
işlemden işleme değişmemiş olduğundan statiklik arz eder. Buna karşın dinamik veri 
doğrulama (Dynamic Data Authentication-DDA) teknolojisini destekleyen kartlarda RSA 
asimetrik şifreleme algoritması kullanılarak terminalin gönderdiği rastgele bir bilginin 
şifrelenerek terminale gönderilmesi yoluyla veri doğrulaması gerçekleştirilir. Terminalin 
gönderdiği bilgi her işlemde değiştirildiğinden dolayı veri doğrulaması amaçlı kullanılan imza 
verisi dinamiklik arz eder. Çevrimdışı veri doğrulaması kapsamında kullanılan son yöntem 
olan CDA’da (kombine veri doğrulaması) ise DDA’ya ek olarak işlemin onaylanması 
aşamasında da dijital imza kullanılmaktadır. Örneğin kartın CDA’yı desteklediği fakat 
terminalin ancak SDA’yı desteklediği bir senaryoda işlem SDA ile gerçekleşir. EMV 
standardında eski kart veya terminallerin işlem yapabilmesi için geriye dönük olarak 
yöntemlere destek verilir. İşlem öncesinde kart ile terminal pazarlık ederek ikisinin de 
desteklediği en ileri metodu seçerler (Murdoch ve diğerleri, 2015). 
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ii. Kart sahibinin doğrulanması:  
Kart sahibinin doğrulanması aşamasında öncelikle terminal ile kart arasında doğrulama 

için hangi yöntemin kullanılacağı belirlenmelidir. CVM (Kart sahibi doğrulama metodu) listesi 
kartın hangi durumda hangi politikayı uygulayacağını (PIN, imza gibi) belirler. PIN kullanılan 
durumda terminal, müşteri tarafından girilen PIN ile kartın üzerindeki PIN verisinin 
uyuştuğunu temin eder. Bir doğrulama işleminin başarısız olduğu durumda ne yapılacağı da 
yine CVM listesi tarafından belirlenir. Buna göre; bir diğer doğrulama metodu denenebilir 
veya işlem iptal edilir. 

Kart sahibinin doğrulanması için kullanılan diğer bir kart alternatifi ise “Chip & Signature” 
kartlardır. PIN hatırlayamayan veya görme engeli olan kişilere talep üzerine verilen bu kartlar 
PIN doğrulaması kullanmaz. Buna karşın PIN kullanılan işlemlerin kart sahibine ek 
yükümlülükler getirmesi sebebiyle bu kartı talep edenler de bulunmaktadır. 

PIN kullanılan işlemlerde, müşteri tarafından girilen PIN karta yollanır ve kart bu veriyi 
sakladığı PIN verisiyle karşılaştırır. ATM’ler üzerindeki kart sahibi doğrulama işlemi “çevrim 
içi PIN doğrulaması” ile gerçekleştirilir. Girilen PIN, ATM tarafından şifrelenerek kart çıkaran 
kuruluşa gönderilir ve doğrulama kart çıkaran kuruluşta yapılır.  

 
iii. İşlemin onaylanması:  
Ödemenin gerçekleşmesi için gerekli olan son adımda, terminal tarafından kartı 

düzenleyen bankanın işlemi onayladığı temin edilir. Terminal karttan ARQC (Authorization 
Request Cryptogram) adı verilen bir kriptogram talep eder. Terminal tarafından (üye işyeri 
anlaşması yapan kuruluş üzerinden) kart çıkaran kuruluşa gönderilen kriptogram kart, 
terminal ve işlem verilerini (tanım, miktar, para cinsi gibi), işlem sırasını (ATC – application 
transaction counter) ve bu veriler birleştirilerek elde edilen mesaj doğrulama kodunu (MAC) 
içerir.  

Kart çıkaran kuruluş kriptogramı onaylarken kartın orijinal olduğunu ve kopyalanmadığını 
temin etmelidir. Bu aşamada banka, kartın çalıntı kart listesinde olup olmadığı, kart bakiyesi 
gibi çeşitli dolandırıcılıkla mücadele kontrollerini ve finansal kontrolleri gerçekleştirir. İşlem 
kart çıkaran kuruluş tarafından onaylanıyorsa, işlemin nasıl devam edeceği bilgisi üye işyeri 
anlaşması yapan kuruluş ve terminal üzerinden karta gönderilir. Kart, kendisine ulaşan MAC’i 
doğrular, işlem banka tarafından onaylandıysa durumunu buna göre günceller. Son olarak 
terminal kartın işlemi onayladığına dair kendisine bir işlem sertifikası düzenlemesini ister. 
Terminal, kendine ulaşan sertifikayı bankaya gönderirken, herhangi bir anlaşmazlık 
durumunda sunmak üzere kendisi de bir kopyasını tutar. 

PIN doğrulanmasında olduğu gibi işlem onaylanmasında da çevrim içi ve çevrim dışı 
ayrımı bulunmaktadır. Çevrimdışı işlemler kart çıkaran kuruluşa iletilmeksizin POS ile kart 
arasında tamamlanır. Çevrimdışı işlem yapılması, belirli işlem sayısı, toplam işlem miktarı ve 
belirli zaman aralıklarında çevrimiçi (online) işlem yapılması gibi parametrelere bağlı olarak 
değiştirilmektedir. Ayrıca çevrimdışı işlem limitleri sektörel olarak belirlenmekte ve riskli 
sektörlerde offline işlem limiti uygulanmamaktadır. Çevrimdışı işlemlerde, terminal kartın 
işlem sertifikasını ilk ARQC talebine cevap olarak göndermesini ister. Buna göre kart işlemi 
kabul edebilir, çevrimiçi işlem yapılmasını zorlayabilir veya tümüyle reddedebilir. Çevrim dışı 
işlemler çevrim içi işlemlere göre daha güvensizdir. 

 
c. Temassız Ödeme Çipli Kartlar: 
Temassız ödeme sistemlerinin, ödeme işlemlerine getirdiği yenilik, hız ve kolaylıklar 

nedeniyle kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Kullanıcılar ağırlık, zaman ve güvenlik gibi 
nedenlerle nakit para taşımak, alışverişte sıra beklemek, ödeme bilgisi imzalamak ve hatta 
PIN girmek istememekte, bunun yerine taşıdığı ödeme cihazını okuyucuya yaklaştırarak 
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ödeme işlemini çok kısa bir sürede yapmak istemektedir. Bu kapsamda yapılan araştırmalar 
ödeme noktasında harcanan zamanın nakit ödeme ve kredi kartı ödemelerine göre azaldığını 
göstermektedir. Temassız ödeme yapma süreci, nakit ödemeye göre işlem başına yüzde 63 
ve kredi kartı ödemelerine göre ise yüzde 53’lük zaman kazancına sebep olmaktadır (Smart 
Card Alliance, 2006). 

Temassız ödeme sistemleri, kullanıcı açısından kullanıcının ödeme sistemi üzerinde 
daha fazla kontrolü olması, veri işleme hızı ve nedeniyle birçok fayda sağlamaktadır. Ayrıca, 
temassız ödeme sistemleri bankaların müşterilere daha fazla ödeme seçeneği sunmalarını 
sağlamakta; nakit dışında ödemeleri cazip kılarak bankalar için işlem hacimlerinin artmasına; 
kart programları için kart hamilinin sadakatini yükseltmeye yardımcı olmaktadır.  

Bunlara ek olarak, temassız ödeme kabul eden ödeme noktaları için yeni fırsatlar 
oluşturmakta; mevcut kredi kartı altyapısına entegre olabilen yeni bir POS makinesinin 
kullanılmasıyla temassız olarak ödeme işlemi yapılabilmektedir. Düşük maliyet, gelişmiş 
operasyonel verimlilik, elde nakit bulundurmanın getirdiği zorunluluğun giderilmesiyle nakit 
bulundurma riskinin azalması ve temassız okuyucuların düşük bakım maliyeti nedeniyle daha 
fazla tercih edilebilir olmaktadır.  

Temassız teknolojilerin, birçok nedenden ötürü temaslı teknolojilere göre daha güvensiz 
olduğu düşünülmektedir. Ancak, SINCE (Secure and Interoperable Networking for 
Contactless in Europe) isimli kuruluş tarafından Avrupa projesi kapsamında yapılan 
Temassız Kartlarla ilgili Güvenlik ve Tehdit Değerlendirmeleri çalışmaları, temassız 
sistemlerin temel olarak temaslı sistemlerden daha az güvenli olmadığını ortaya çıkarmıştır 
(Handschuh, 2004).  Buna karşın, temassız sistemler, veri iletişiminin hava yolu ile 
gerçekleşmesi nedeniyle, özel olarak bazı saldırı çeşitlerine karşı hassastır ve buna bağlı 
olarak belirli güvenlik açıkları içermektedir.  

Bankacılık sektöründe kullanılmakta olan temassız ödeme sistemleri, kullanıcı ödeme 
cihazı ile ödeme noktası (POS) arasında fiziksel bir temas olmadan ödeme yapılmasına 
olanak veren yeni bir finansal üründür. Geleneksel manyetik bantlı ve akıllı kartlı (çipli) 
ödeme sistemlerinde, ödeme noktasında (POS) kartın bir manyetik okuyucudan geçirilmesi 
veya çipin okunması için bir okuyucuya yerleştirilmesi gibi fiziksel olarak temas yoluyla 
ödeme bilgisi elde edilmektedir. Bunun aksine, temassız ödeme sistemlerinde ise ödeme 
hesabı bilgisi radyo dalgaları kullanılarak iletilmektedir.  

RFID teknolojisi üretim, taşıma ve nesne tabanlı izleme gibi çok fazla gizli bilgi içermeyen 
uygulamalarda kullanıldığı için yaklaşık 10 metre ve daha uzun mesafelerde çalışabilmekte 
olup minimum güvenlik ve gizlilik öğeleri içermektedir. RFID teknolojisi basittir ve akıllı bir 
teknoloji değildir. Buna karşın, finansal uygulamalarda çok fazla gizlilik ve güvenlik gerektiren 
bilgi kullanılmaktadır. Temassız ödeme sistemleri, 10 cm gibi kısa mesafelerde çalışmakta ve 
hem kart hem de sistem seviyesinde daha sağlam, güvenilir ve detaylı güvenlik ve gizlilik 
uygulamalarına ihtiyaç duymaktadır.  

Temassız akıllı kartlar, RFID etiketlerden farklı olarak uygulamaların veri bütünlüğü, 
gizliliği ve güvenliğini sağlamak için birçok güvenlik teknolojisini desteklemektedir. Bu 
bağlamda, kart içerisinde güvenli bir şekilde gizli bilgi tutmak, yönetmek, uygulamaların 
veriye güvenli erişimini sağlamak, karşılıklı doğrulama ve şifreleme yapmak gibi karmaşık 
fonksiyonları yerine getirebilmektedir. 

Temassız ödeme sistemleri, ISO/IEC 14443 standardında tanımlandığı şekilde yaklaşımlı 
(proximity) akıllı kart teknolojisi olarak da adlandırılmaktadır. Bu kapsamda bir yaklaşımlı 
(proximity) akıllı kart sistemi, okuyucu üzerinde yer alan ve iletilen veriyi çözüp yorumlayan 
alıcı/verici ve programlanabilir akıllı çip olmak üzere temel olarak iki bileşenden oluşur. 

Günümüzde artan mobil cihaz kullanımı ile birlikte temassız ödemelerde mobil cihazların 
kullanımı için NFC (Near Field Communication) standardı da kullanılmaktadır. Ancak, bu 
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çalışmada sadece kartlı ödeme sistemleri ele alındığından, söz konusu standart kapsam 
dışında bırakılmıştır.  

 
Temassız Ödeme Sistemi Bileşenleri  
Temassız akıllı kart, hassas bilgileri güvenli ve şifreli bir şekilde içerisinde tutan, güvenli 

iletişim ve güvenli kişisel tanımlama yapabilen ve içerisindeki bilgiye ulaşmak isteyen kişi 
veya uygulamaların erişim yetkisini doğrulatabilen taşınabilir kişisel güvenlik cihazlarıdır. 
Akıllı kart, içine gömülü bir anten, akıllı bir mikroçip (Tümleşik devre – IC) veya eşdeğer 
fonksiyonda bir devre ve dahili hafıza biriminden oluşur. Mikroçip, paralel bağlanmış sarım, 
kapasitör, indüktör ve bir tümleşik devreden oluşur. Mikroçip, okuyucu ile iletişimi RF arayüzü 
ile sağlar. Bazı mikroçipler temaslı ödeme yapabilmesi için çift arayüzlü olarak üretilmektedir. 
Çift arayüzlü mikroçiplerde, arayüzler dahili hafızayı ve çip kaynaklarını ortak kullanmaktadır.  

Okuyucu üzerinde akıllı karttan gelen sinyalleri yorumlayabilen ve sinyallere karşılık 
komutlar üretebilen bir mikro kontrolör bulunur. Mikro kontrolörler genel amaçlı 
bilgisayarlardan farklı olarak, sınırlı bir çevrede sınırlı bir işlev için çalışırlar. Mikro kontrolörler 
üzerinde temel işlem birimi, rastgele erişimli hafıza (RAM), sadece okunabilir hafıza (ROM), 
giriş/çıkış üniteleri ve zamanlayıcı gibi birimler bulunur.  

 
Temassız Ödeme Sistemi Çalışması 
Okuyucu tarafından sürekli düşük bir RF sinyal yayılır ve bir elektromanyetik alan 

oluşturulur. Kart, okuyucunun elektromanyetik alanına girdiğinde, kart içerisinde gömülü olan 
mikroçip anten/sarım, sinyalden gelen enerjiyi akıma dönüştürür. Oluşan akım kapasitörü 
doldurur ve kapasitör tarafından tümleşik devre enerjilendirilir. Mikroçipin aktif olmasından 
sonra okuyucu ile kart arasındaki kablosuz iletişim protokolü ile oturum başlar ve veri 
transferi gerçekleşir. 

Temassız akıllı kart, bir okuyucunun elektromanyetik alanına girdiğinde, sırasıyla 
aşağıdaki işlemler gerçekleşir: 

1. Mikroçipin aktif hale gelmesi için okuyucudan karta enerji transferi 
2. Senkronizasyon için saat sinyali transferi 
3. Temassız akıllı karta veri transferi 
4. Temassız akıllı karttan veri transferi 

 
Şekil 2. Temassız Ödeme Sistemleri Çalışma Sistemi 

 

  

 

  

 

 

 

Kaynak: Visa (2015) 
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Tüm teknolojiler gibi temassız ödeme sistemleri de bir takım güvenlik açıkları 
içermektedirler. Bu açıkların, bir kısmı teknolojiden kaynaklanmakta, bazıları ise sistemin 
içerdiği verilerin hassaslığından kaynaklanmaktadır.   

 
3.2.2. Kartın fiziksel olarak ödemede kullanılmadığı fakat karta ilişkin çeşitli 

bilgilerin kullanıldığı ödemeler (Card Not Present- CNP): 
CNP ödemelerde kart ödeme işlemi sırasında fiziksel olarak kullanılmamakta, ancak 

karta ait bazı veriler kullanılarak ödeme yapılmaktadır. Bu tarz ödemeler e-posta, telefon ya 
da internet aracılığı ile gerçekleştirilmektedir (MOTO – mail order telephone order/e-posta 
emri telefon emri). E-posta yolu ile gerçekleştirilen ödemelerde, üye işyeri müşteri ödeme 
talimatlarını e-posta ya da faks yolu ile almaktadır. Aynı şekilde telefon emri ile ödeme 
sisteminde üye işyeri ödeme emrini telefon aracılığı ile almaktadır. İnternet ödemelerinde ise 
kart çıkaran kuruluş ile üye işyeri arasında özel bir anlaşma yapma zorunluluğu 
bulunmaktadır ve üye işyerine, internet üye işyeri numarası verilmektedir. Bu tarz işlemlerde 
arada ödeme servis sağlayıcısı bulunması ve ödeme vekili (payment gateway) olarak 
hareket ederek, güvenli bir şekilde müşteri kart bilgilerini ödeme sayfasında alıp, üye işyeri 
anlaşması yapan kuruluşa iletmesi gerekmektedir. CNP ödemelerde kart sahibi, kart 
numarası, son kullanım tarihi ve/veya CVV (Card Verification Value – Kart Doğrulama 
Değeri) numarası bilgisi MOTO veya internet aracılığı ile kart çıkaran kuruluşa iletilmektedir. 
2016 yılında avro kullanılan bölgelerde kart sahtekarlığı kompozisyonuna ilişkin olarak, kart 
dolandırıcılığının yüzde 73'ü, kart mevcut olmayan (CNP) ödemelerde, yani internet, posta 
veya telefon yoluyla yapılan ödemelerde, yüzde 19'u satış (POS) terminallerinde ve yüzde 8'i 
ise otomatik vezne makinelerinde (ATM) gerçekleşmiştir (European Central Bank, 2018). Bu 
noktada özellikle ödemeyi yapan kişinin kart sahibi ya da kartı kullanmaya yetkili kişi olup 
olmadığı, araya girilerek kart bilgilerinin ele geçirilebilecek olması ya da aracılık yapan 
kişilerin bu bilgileri kötü amaçlı kullanmaları risklerini ön plana çıkmaktadır. Bu riskleri 
azaltabilmek için ek bir katman güvenlik önlemi olarak iki faktörlü kimlik doğrulama metodu 
olan 3-D Secure (3DS- Three Domain Secure) metodu geliştirilmiştir. Ülkemizde de 
kullanılan 3-D Secure sistemi sayesinde ödeme işlemi gerçekleştirilirken kart sahibi ile üye 
işyeri arasındaki iletişim güvenli olarak gerçekleşmektedir. Sistem aynı zamanda üye işyerini 
yetkisiz CNP ödemelerine karşı korumayı amaçlamaktadır. İnternet aracılığı ile 
gerçekleştirilen ödemelerde finansal sorumluluk üye işyerine ait olmakla birlikte, 3DS sistemi 
kullanıldığında firma kendini koruma altına alarak bu riski bankaya ve/veya kart hamiline 
aktarmaktadır. Bazı üye işyeri kuruluşlar 3DS desteği verebilirken bazıları ise bu durumu şart 
koşmaktadır. İşlemin 3-D Secure metodu ile gerçekleşebilmesi için hem kartın hem de üye 
işyerinin sistemi destekliyor olması gerekmektedir.  

3DS üye işyerini ve üye işyeri anlaşması yapan kuruluşu birbirine bağlayan bir iletişim 
protokolü olarak ekosistem tarafından zaten benimsenmiş durumdadır. Üye işyeri 
sunucusunun isteğini takiben, kart sahibinin kimlik doğrulaması yapılması ve işlem şartlarının 
özellikle de ödeme miktarının onaylanması için üye işyeri anlaşması yapan kuruluş ile 
bağlantı kurulur ve işlemin kanıtı olarak bir kayıt veya sertifika hazırlanır. Üye işyerinin 3DS 
uyumlu olduğu yani kart çıkaran kuruluşun 3DS desteği verdiği durumlarda kart sahibi 
(müşteri), 3DS Dizin aracılığı ile kart çıkaran kuruluş kimlik doğrulama sunucusuna 
yönlendirilir. Müşterinin kart çıkaran kuruluş tarafından bu işlemler için onay almış olması ve 
ilk doğrulanmış ödeme işleminden önce kimlik doğrulama prosedürü hakkında bilgi sahibi 
olması gereklidir. Bu onay sonrasında, müşteriden şifresinin girmesi istenen bir pencere açılır 
ve bu işlem daha sonra kart çıkaran kuruluş tarafından doğrulanır. İlgili işlemde şifre 
tarafından sunulan güvenlik seviyesi, hizmetin gerektirdiği şifrenin niteliğine, yani statik veya 
dinamik oluşuna bağlıdır. Dinamik şifreler daha güçlü kimlik doğrulaması sağlar. Bu 
durumda, 3DS, farklı seçeneklerle (donanım simgeleri, SMS veya cep telefonu uygulamaları 
gibi) kimlik doğrulama amacıyla “tek kullanımlık şifre” (OTP – One Time Password) 
üretecektir. Kart sahibinin kimliği doğrulandıktan sonra üye işyeri, üye işyeri anlaşması yapan 
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kuruluş aracılığıyla bilgilendirilir. Üye işyeri daha sonra kart çıkaran kuruluşa, başarılı kart 
sahibi kimlik doğrulamasının dijital kanıtını içeren bir yetkilendirme talebi gönderir. Üye işyeri 
son yetkilendirme mesajını aldıktan sonra, işlem sonlandırılabilir. Bu kimlik doğrulama 
çözümü ek güvenlik sağlar ve bu hizmetin kullanımı daha önce de belirtildiği üzere, 
dolandırıcılık durumunda yükümlülüğün üye işyerinden kart çıkaran kuruluşa ve/veya kart 
hamiline kayması sonucunu doğurur (Ardizzi, 2017). 

EMV Co tarafından geliştirilen 3DS 2.0 statik parolalar yerine simge bazlı ve biyometrik 
kimlik doğrulamayı kullanmaktadır. İşlemler sırasında ek verilerin iletilmesi desteklenmekte 
ve kimlik doğrulamada risk bazlı kararlar alınabilmektedir. 3DS 2.0 ile ilk kayıt işleminin ve 
kart sahiplerinin statik şifreler kullanması gerekliliğinin ortadan kaldırılması nedeniyle 
kullanıcı deneyimi basitleşmekte ve geliştirilmektedir.  

Mevcut 3DS, kart sahiplerinin kendilerini, kartlarını veren bankaya doğrulamasını sağlar. 
Bu yaklaşımla, dolandırıcılık sorumluluğu, satıcıdan ve kart veren kişiye doğru uzanmakta ve 
üye işyerine yapılan geri ödemeleri azaltmaktadır. 3DS, kullanım sırasında, sistem, bankanın 
kullanıcının kimliğini doğrulaması için kullanıcının bir şifre girmesini gerektiren bir açılır 
pencere veya satır içi çerçeve çıkarmaktadır. Ancak, açılır pencereyi oluşturan varlığın kimlik 
bilgileri doğrulanamamaktadır. Bunun yanı sıra mobil tarayıcılarda çerçeve veya açılır 
pencerelerin kullanılamaması da 3DS için sorun oluşturmaktadır. 

3DS 2.0 ile CNP ödemelerde tarayıcı tabanlı olmayan uygulama içi, mobil ve dijital 
cüzdan ödeme yöntemlerinin artık mümkün olacaktır. 3DS, yalnızca standart web tarayıcıları 
tarafından yönlendirilen çevrimiçi satış işlemlerinde kart sahibi kimlik doğrulaması için 
tasarlandığından, söz konusu teknolojiler desteklenmemektedir. Ek olarak, 3 DS 2.0 ile risk 
tabanlı kimlik doğrulama için geliştirilmiş veri setleri oluşturulacak ve kart sahibinin kart 
numarası çalınmış veya klonlanmış olsa bile, kimliği doğrulanmamış ödemenin önlenmesi 
sağlanacaktır (GPayments, 2018). 

 
4. Kartlı Ödeme Sistemlerine Yönelik Saldırılar 

Kartlı ödeme sistemlerinde, hala kolaylıkla kopyalanabilen manyetik şerit bulunması ve 
yurtdışında kopya kartların EMV (Chip & PIN) uyumlu olmayan ATM’lerde ve POS 
cihazlarında kullanılabiliyor oluşu suçlular tarafından suistimal edilmektedir. Kartlı ödeme 
sistemlerinde ülkemizin EMV’ ye geçişi tamamlamış olması ve kartlı ödeme sistemlerinin 
güvenliğine ilişkin global ilkeler sistemin güvenliğini bir noktaya kadar sağlasa da, sistemin 
doğası gereği küresel kullanıma açık bir sistem olması dolayısıyla düzenleme 
oluşturulmasının zorluğu ve kartın fiziksel olarak kullanılmayıp kart üzerindeki verilerden 
faydalanılarak gerçekleştirilen ödemelerde (Card Not Present) müşterinin güvenliğini 
sağlayacak mevzuatın eksikliği bu sistemi saldırılara açık kılmaktadır. Öte yandan elektronik 
bankacılık sistemlerine gitgide artan talep nedeniyle de dolandırıcılık faaliyetlerinde 
bulunanlar için sektör cazip hale gelmektedir (Dzemydiene ve diğerleri, 2010). 

Ancak İngiltere’nin ilgili kuruluşu Financial Fraud Action UK ve Fransa’nın ilgili kuruluşu 
French Observatory for Payment Card Security (Observatoire de la sécurité des cartes de 
paiement)’e göre CNP üzerinde gerçekleşen dolandırıcılık faaliyetleri en önde gelen kartlı 
sistem dolandırıcılık faaliyetleridir (European Central Bank, 2012). 

Kartlı sistem kuruluşları da bu çerçevede CNP işlemlerini en güvensiz işlem olarak 
tanımlamıştır. Arkasından kart numarası ve son kullanma tarihinin üye işyeri tarafından 
girildiği ve kartın ve kart sahibinin üye işyerinde görsel olarak doğrulandığı işlemler (PAN Key 
Entry) gelir. Üçüncü sırada manyetik şerit ile gerçekleştirilen CP işlemler, dördüncü sırada 
statik veri doğrulaması (Static Data Authentication- SDA) kullanan çipli kartlar ile gerçekleşen 
CP işlemler gelmektedir. Dinamik veri doğrulaması (Dynamci Data Authentication- DDA) 
kullanan çipli kartlar ile gerçekleşen CP işlemler de en güvenli kartlı işlem tipi olarak 
belirlenmiştir. Kart hamilinin bir harcamaya yaptığı itirazın haklı bulunması durumunda, 
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harcamaya ilişkin bedelin iade edilmesine “chargeback” denir. Kart çıkaran kuruluşlar, kartlı 
ödeme sistemleri aracı kılınarak gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerini azaltmak için 
çeşitli tedbirler alsa da, güvenli bir sistemin oluşabilmesi için gerekli olan asgari önlemlerden 
bir bölümünü maliyet, planlama ve önceliklendirme gerekçeleriyle almamaktadır. Alınmayan 
önlemlerin maliyeti ise genellikle "chargeback" olarak üye işyerlerine yansıtılmaktadır. Üye 
işyerleri “chargeback” ile alışverişin maliyetinin yanı sıra bir de cezai ödemeye (chargeback 
penalty) maruz kalmaktadırlar. Bu sebeplerden ötürü kart çıkaran kuruluşlara çeşitli 
yükümlülükler tanımlanmalıdır.  

 
4.1.  Kartın fiziksel olarak kullanıldığı ödemelere (CP) saldırılar: 
CP işlemlerde 3 farklı aşamada kart verisi çalma faaliyetinden bahsedilebilir: 

 
a. ATM üzerinde kart kopyalanarak kart verisi çalma: 
Sahte önyüz, sahte klavye, kart sıkıştırma aparatları, kart kopyalama aparatları, mobil 

kamera gibi ATM’nin diğer birimlerine monte edilebilecek yabancı cihazlar kullanılarak kart 
verisinin elde edilmesidir.  Bu gibi yabancı cihaz veya aparatların ATM’ye takılmasını ve 
mevcut ATM ekipmanlarının ATM’den çıkarılmasını zorlaştırıcı teknikler ile önleyici veya 
tespit edici kontroller (algılayıcı/sensör vs) kullanılmalıdır. 

 
ATM üzerine herhangi bir kart kopyalama ve dolandırıcılığı amaçlı cismin monte 

edildiğinin belirlenmesi, ATM cihazının kurcalandığının tespiti, kart kopyalama ve 
dolandırıcılığını önlemeye yönelik çözümlerin (elektronik anti-skimming vs) alarm üretmesi 
veya çalışmadığının algılanması durumlarında; ATM otomatik olarak kendisini, güvenlik 
amaçlı devre dışı bırakarak ilgili birime uyarı/arıza sinyali vermeli, fiziksel olarak muayene 
edilmeden veya kamera görüntüleri incelenerek herhangi bir problemin bulunmadığı 
hususunda güvence sağlanmadan tekrar hizmete açılmamalıdır.  

 
b. Kart ile POS arasındaki etkileşim ve işlem esnasında kart verisi çalma: 
Bu saldırıların en sık rastlanılanı, kartların manyetik şeritlerinden faydalanılarak, ödeme 

esnasında işyerlerinde kart bilgisinin papağan, modifiye edilmiş pos cihazları veya el 
terminali cihazları kullanılarak ele geçirilmesidir. Bu metot özellikle turizm bölgelerinde 
yaygındır ve yabancı kartlar genellikle hedeflenir, ancak yerli kartları hedef alan uygulamalar 
da mevcuttur. Bu tip faaliyetlerde genellikle satıcı tarafında suçlulara yardım eden 
çalışan/çalışanlar bulunur.  

 
c. Verinin POS’tan çıkmasından sonra kart verisi çalma: 
Bu tip faaliyetler ise yeterli güvenlik önlemi alınmamış ağ cihazları ve kablolar üzerinden 

kart verisinin çalınmasıdır. Kablo değiştirilmesi ve POS cihazı çıkış noktasına izleme 
cihazının yerleştirilmesi en sık rastlanılan iki metottur.  

 
4.2.  Kartın fiziksel olarak kullanılmadığı ödemelerde (CNP) saldırılar: 
CNP yöntemiyle yapılan ödemeler için müşterinin kart bilgilerini alan işyerinin bu bilgileri 

suiistimal ederek daha sonra kullanması, satması veya çaldırması hususları görülmektedir. 
Bir ödeme işlemi için kullanılan verinin başka bir işlemde de kullanılabiliyor oluşu sistemin en 
büyük zafiyetidir. Küresel anlamda EMV yapısına geçiş ilerlemekte olduğundan ve gelişen 
teknoloji ile imkânların artması neticesinde dolandırıcılık faaliyetleri tamamına yakını CNP 
işlemlerde yapılmaktadır. 

CNP ödemelerde kullanılmak için müşterilerin kart bilgileri saldırganlar tarafından çok 
büyük şirketlerden gerçekleşen veri sızıntıları ve veri hırsızlığı saldırıları ile sosyal 
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mühendislik (phishing, smishing, vishing vb.) ve sosyal medya platformlarında banka 
müşterilerini hedef alan sahte banka site bağlantılarını içeren reklamlar yoluyla ele 
geçirilmeye çalışılmaktadır.  

 
4.3. EMV’ ye Yönelik Saldırılar: 
Her ne kadar çipin kopyalanmasının oldukça pahalı bir süreç olması sebebiyle çip 

kopyalanamaz kabul edilse de, EMV kartlarına yönelik saldırı tipleri de geliştirilmektedir. EMV 
standardının güncel sürümüne bütün dünyada aynı anda geçiş tamamlanamadığından, 
standardın eski ve yeni sürümlerine uyum adına, kartlı ödeme sistemlerinde çok geniş 
esneklikler bulunmaktadır. Bu esnekliklerin bazıları da suçlular tarafından kullanılmaktadır. 
Bu esnekliklerin bazıları da suçlular tarafından kullanılmaktadır. Söz konusu esnekliklerin 
başında mevcut kartlarda çip ve manyetik şeritin birlikte bulunması gelmektedir. Böylece, 
eski tip manyetik şerit kopyalama saldırısı çipli kartlarda da kolaylıkla yapılmaktadır.  
 

a. YES-Card Saldırıları: 
YES-card saldırıları, sadece statik veri ile kimlik doğrulama (SDA) kullanan kartlar ile 

gerçekleştirilen çevrim dışı (offline) işlemlerde uygulanabilmektedir. Bu tip işlemlerde PIN 
doğru mesajının sabit olması ve işlemden işleme değişmemesi sebebiyle, saldırgan 
kaydetmiş olduğu bir adet “PIN doğru” mesajını defalarca kullanır. Bu metot dinamik veri ile 
kimlik doğrulama (DDA – her bir kartta public ve private anahtarın bulunduğu metot) kullanan 
kartlarda veya çevrim içi (online) işlemlerde uygulanamamaktadır (Anderson ve diğerleri, 
2005). 

 
b.  Relay (Man-in-the-middle) Saldırıları:  
Çip bütünlüğünü ve geçerliliğini POS tarafından test edilirken, POS’a ilişkin bu tipte 

testlerin çip tarafından yapılmaması açıklığından kaynaklanmaktadır. Bu tip saldırılarda kart 
hamili POS cihazının ekranında yazan değer kadar ödediğini düşünerek PIN’ini girer ancak 
saldırganlar ekranda yazandan çok daha büyük miktarlarda para alırlar. Müşteri önüne gelen 
POS cihazı yakınlardaki başka bir cihazla kablosuz ağ üzerinden veri alışverişi yapmaktadır. 
Müşteri bu durumdan habersiz bir şekilde PIN’ini girdiğinde kartından yüklü bir meblağ 
çıkmış olur. Bu duruma özel olarak iki çözüm önerisinde bulunulabilir. İlki ödeme sonrası 
üretilen slipte yer alan kart numarasının doğruluğu müşteri tarafından kontrol edilmelidir. 
İkinci çözüm önerisi de cihaz ile kart arasında geçen haberleşme süresine kısıt konulmasıdır. 

  
Buna ek olarak Relay saldırılarının engellenmesine yönelik kart kuruluşlarının getirdiği 

bilgi güvenliği standartları POS verisinin haberleşmesinin ne şekilde yapılması gerektiğini 
belirlemektedir. Standartlara uyulduğu sürece belirtilen saldırılara maruz kalınmayacaktır.  

 
c. Wedge (No-PIN) Saldırıları:  
Hem çevrim-içi hem de çevrim-dışı işlemlerde uygulanabildiği gibi hem SDA hem de 

DDA’da uygulanabilmektedir. Ancak PIN doğrulamasının çevrim-içi gerçekleşmesi 
durumunda (örneğin ATM’lerde) veya CDA (Combined DDA/Application Cryptogram 
Generation) kullanılması durumunda uygulanamamaktadır. Normal bir işlemde, PIN bilgisi 
POS’a girildiğinde POS bu bilgiyi çipe yollar ve çipten PIN’in doğru veya yanlış olduğuna 
ilişkin kontrol verisi (Card Verification Results – CVR) alır. Bu tip saldırılarda ise POS’tan çipe 
veri gönderilirken kesilir ve POS’un anlayamayacağı sahte bir PIN doğru cevabı POS’a 
yollanır. CVR formatı kart çıkaran kuruluştan kuruluşa değişmektedir. Bu sebeple EMV 
standardı CVR’nin POS tarafından algılanamama ihtimalini de gözetmektedir. POS cihazı bu 
durumda PIN doğrulamayı atladığı bilgisini içeren bir kontrol verisi (Terminal Verification 
Results -TVR) üretilir. TVR’ın taşıdığı değer banka tarafından izlenmemesi halinde bu saldırı 
başarıya ulaşır.  Çip tarafına herhangi bir PIN sorgusu gelmediğinden, kart sahibinin 
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doğrulanması için imza kullanılacağı varsayımı yapılarak işlem gerçekleştirilir. Bu saldırı tipi 
de aslında çipin servis kodunda PIN doğrulamasının zorlanmamasından kaynaklanmaktadır. 

 
d. BIN  Saldırıları: 
BIN saldırıları saldırganların internet üzerinden ilk 12 hanesi sıralı olan ve son 4 hanesi 

tahmin edilerek yapılan bir saldırı türüdür. İlk adımda internet üzerinde bulunan Creditmaster 
gibi bir yazılımlar yeni kart numaraları üretmelerine olanak sağlamaktadır.  İkinci adımda, bu 
yeni kart numaralarını internet sitelerinde test edilmektedir. Bu adımda, belli bir tutarın 
altındaki işlemler tüm yeni sayıları denenerek ve orijinal kartla aynı son kullanma tarihini 
kullanılarak test edilirler. Başarılı olduğunu kanıtlayan sayılar daha sonra üçüncü adımda 
kullanılır. Son adım, bilinen iyi kart numaralarını, “hit” bulmak için farklı internet tabanlı satıcı 
sitelerinde yüksek meblağlı alışverişte kullanılmaktadır (Sysware Group, 2019). 

 
4.4. Temassız Ödeme Sistemlerine Yönelik Saldırılar: 
Temassız kartlar iletişim ortamı olarak havayı kullanmaktadır. Bu durum birçok saldırı için 

açık kapı bırakarak güvenlik açığı oluşturmakta ve karşı önlemler alınmazsa sistem güvensiz 
olmaktadır.  

 
a. Dinleme (Eavesdropping) Saldırıları: 
Temassız teknolojilerin en temel güvenlik açığı, iletişim kanalının kolaylıkla 

dinlenebilmesi ve iletilen verinin elde edilmesi ve/veya değiştirilebilmesidir. Dinleme saldırıları 
pasif şekilde gerçekleşirse, kullanıcının haberi olmadan uygun bir mesafeden karta bir cevap 
gönderilerek sadece iletilen bilgi elde edilebilmektedir. Bu kişisel veya hassas bilgilerin 
yetkisiz kişilerin eline geçmesi ve gizliliğin tehdit edilmesi riskini oluşturmaktadır.  

Aktif dinleme saldırılarında ise iletimi dinleyen saldırgan arada birkaç paketi 
değiştirmektedir (Man-in-the-Middle Saldırısı). Bu saldırıda hassas veya kişisel bilgilerin 
güvenliği risk altındadır. Bu nedenle, kart kullanıcıları, kişisel ve gizli bilgilerinin çalınması, 
yetkisiz ve kötü niyetli kişilerin eline geçmesi riskine karşılık, ödeme cihazlarını çok kısa 
süreli de olsa yanlarından ayırmamalıdırlar. Bununla birlikte RFID korumalı kılıflar 
kullanılarak yanlarında taşıdıklarında dahi kötü niyetli kullanıma karşı önlem almak gerekliliği 
tavsiye edilmektedir. Bu tarz kart kullanımı ülkemizde uygulanmamakla birlikte, önemli bir 
açığa karşı basit ama etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 
b. Hizmeti Aksatma (Denial of Service) Saldırıları 
Kullanıcının eriştiği servisin, kullanıcı kartının veya okuyucunun uygun frekansta 

elektromanyetik dalga gönderilerek hizmet dışı bırakılması saldırılarıdır. Bu saldırı ile 
kullanıcı kartının toplam limiti tüketilebilmektedir. Hizmet aksatma (Servis reddi) saldırıları, 
kötü niyetli kullanıcılar tarafından bedelsiz alışveriş yapmak amacıyla kartın üst üste 
kullanılmasıyla gerçekleştirilebilmektedir. 

 
c. Operasyonun Engellenmesi Saldırıları: 
Kart ile okuyucu arasındaki iletişimin gerçekleşebilmesi için aralarında belli bir mesafe 

olması gerekmektedir. Kartın belli bir alanın dışına çıkması durumunda iletişimin yarım 
kalmasıyla meydana gelen saldırılardır.  

 
d. Tekrarlama ve Gizli Ödeme İşlemi Saldırıları: 
Bir temassız ödeme sisteminin yetkisiz, sahte bir okuyucu ile iletişime geçmesi ve sahte 

bir ödeme işlemini tetiklemesi yoluyla yapılan temassız ödeme sistemlerinin karşı karşıya 
bulunduğu en önemli saldırı şeklidir. Bu yolla, ödeme işlemi birkaç kez kullanılarak harcamış 
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olduğu meblağdan çok daha büyük bir meblağ ödemiş veya küçük meblağlarda birçok kez 
ödeme yapılmış gibi gösterilebilmektedir. Tekrarlama ataklarında ise iletişim bilgisi 
kopyalanıp tekrar kullanılarak okuyucuya gönderilmektedir. 

 
e. İletişim Kanalı ve Çift Arayüz Saldırıları 
Bir kartın hem temaslı hem de temassız ödeme arayüzünün olması nedeniyle saldırganın 

daha az güvenli arayüzü seçerek saldırması işlemidir. Saldırgan bir arayüzle başlamış olan 
saldırıyı daha az güvenli olan diğer arayüze yan kanal tekniği ile anahtarlayarak saldırısını 
gerçekleştirebilmektedir. 

 
f. Fiziksel Saldırılar 
Direk olarak çip donanımı üzerine bir iğne ile temas ederek içindeki veriyi okumaya 

yönelik saldırılardır (Microelectronic Probing). Ayrıca, kartların fiziksel olarak zarar görmesi 
ve çalışmamasına neden olacak davranışlar da bu saldırı sınıfında değerlendirilebilir. 

 
g. Yan Kanal Saldırıları 
Çip içerisinde oluşan elektriksel aktivitenin izlenerek bir takım güç, zaman ve 

elektromanyetik hesaplamalarla çip içerisinde bulunan verilerin elde edilmesine dayalı 
saldırılardır. Eğer önlem alınmazsa, kısıtlı kaynaklarla bile başarıya ulaşabilen bir saldırı 
tipidir. 

 
5. Güvenlik Önlemleri ve Öneriler 

Kartlı ödeme sistemlerinde yukarıda belirtildiği gibi birden çok paydaş bulunmaktadır. Bu 
nedenle kartlı ödeme sistemlerinde yapılabilecek sahtekârlıklara karşı hangi paydaşın 
sorumlu olacağını belirlemek önem arz etmektedir. Bu konuda gerekli tanımlamalar 
yapıldıktan sonra alınabilecek güvenlik önlemlerini paydaşlar üzerinden değerlendirmenin 
daha doğru bir yaklaşım olduğu düşünülmektedir.  Buna ek olarak, POS cihazlarının kapalı 
ve özel bir bilgisayar gibi buna karşılık CNP ödemelerin ise sanal POS (yetkisiz erişime daha 
açık sunucu şeklinde bilgisayarlar) olarak düşünülerek alınabilecek önlemleri ayrı bir başlık 
altında değerlendirmenin uygun olacağı düşünülmektedir. Ayrıca kimlik doğrulama 
faaliyetinin kartlı ödeme sistemlerinin en önemli aşaması olduğu ve dolandırıcılık 
faaliyetlerinin ne şekilde olursa olsun bu aşamayı içermesi nedeniyle kimlik doğrulama 
aşamasında alınabilecek önlemlerin ayrı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 
5.1. Kart Çıkaran Kuruluşça Alınacak Önlemler: 
a. Kart Çıkarma Aşamasında Alınacak Önlemler: 
Kartlı ödeme sistemleri, kartın fiziksel olarak kullanıldığı, sadece kart bilgilerinin 

kullanıldığı v.b. birçok değişik ödeme kanalında kullanılmaktadır. Kartlar, ödeme 
sistemlerinde kullanılmaya başlanmadan önce sahip olacağı her türlü özellik kart çıkaran 
kuruluşça tanımlanmaktadır. Dolayısıyla, kartın kullanıma başlamadan önce sahip olduğu 
riskler, risk kısıtlamaları, riskli durumlar için bilgilendirme yapılması, ekstra risk 
oluşturabilecek özelliklerin üretim aşamasında kapalı olması ve kullanıcı isteğiyle açılması ve 
bu konuda seçenek sunulması güvenlik açısından önem arz etmektedir. 

Bu kapsamda, kart kullanımının sahip olduğu riskler, kart çıkaran kuruluşça kart 
sahiplerine bildirilmeli ve bu durumlara karşı seçenek sunulmalıdır. Bunun yanı sıra bilişim 
teknolojilerinde genel kabul görmüş kullanılmayan özelliklerin kapatılarak güvenlik 
sıkılaştırması yapılması ilkesi de kart çıkaran kuruluşlarca kartın üretilmesi aşamasında 
dikkate alınmalıdır. Ayrıca, kart çıkaran kuruluşlar, seçeneklerin tanımlanması ve 
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değiştirilmesi için doğrudan yüz yüze başvuru imkânlarının yanı sıra; gerçekleştirdiği risk 
analizleri çerçevesinde ve kart hamili sayısını dikkate alarak, internet bankacılığı ve mobil 
bankacılık gibi güvenli ortamlar üzerinden de seçeneklerin belirlenmesine imkan sağlamalıdır 
(European Central Bank, 2013).  

Risk analizi sonucunda riskli durumlar için risk kısıtlama seçenekleri sunulmalıdır. Bunlar, 
asgari olarak; kartın fonksiyonlarının, tek bir fonksiyona ait tek bir işlem için geçici veya kalıcı 
olarak kapatılabilmesi kartın CNP ödemelere kapatılabilmesi, kartın MOTO ödemelere 
kapatılabilmesi, sanal kart kullanılması haricinde kartın CNP ödemelere kapatılması, belirli 
üye işyerleri haricinde CNP ödemelere kapatılabilmesi gibi hususlarını içermelidir. Bunun 
gibi, tek bir fonksiyona ait fatura dönemi içerisindeki toplam işlemlere ilişkin en üst tutarın 
belirlenebilmesi, kartın belirli iller haricinde kullanıma kapatılabilmesi veya belirli ülkeler 
haricinde yurtdışı kullanıma kapatılabilmesi, önlemleri kart çıkaran kuruluşlarca 
alınabilmelidir.  

Kartların üretim aşamasında her türlü özelliklerinin kullanılabilir şekilde üretilmesi saldırı 
yüzeylerini artıracaktır. Bu nedenle, mevzuat yönünden bir zorunluluk olmamasına rağmen 
güvenlik önlemi olarak kart çıkaran kuruluş, kartlarını yurtdışında kullanıma kapalı olarak 
müşterilerine sunmalı ancak sözleşme aşamasında ya da sonradan bu kullanımın getirdiği 
güvenlik zafiyetleri konusunda müşterinin açıkça bilgilendirilmesi ve onayının alınması 
akabinde yurtdışında kullanımı mümkün olmalıdır. Bunun yanı sıra, kartlar yurtdışında 
kullanılırken mümkün olan her durumda kartın kopyalanması halinde kopyalanan kart 
bilgilerinin EMV uyumsuz bir ülkede kullanımının önlenebilmesi için PIN doğrulamasını 
çevrim içi yapmalıdır.  

Kart çıkaran kuruluş, mevzuat yönünden bir zorunluluk olmamasına rağmen güvenlik 
önlemi olarak müşteri aksini talep etmezse, kartın manyetik şeridinde hassas kart verisi 
bulundurmamalıdır. Hassas kart verilerinin hem çip hem de manyetik şerit üzerinde tutulması 
saldırı yüzeylerini artıracaktır. Ancak bu durumda kartlar, EMV uyumsuz olan ülkelerde 
kullanılamayacaktır. Müşterinin böyle bir veriyi talep etmesi halinde, müşterinin manyetik 
şeritte hassas kart verisi bulunmasının taşıdığı riskler hususunda bilgilendirilmesi ve 
müşterinin açık onayının alınması sonrasında, hassas kart verisini taşıyan manyetik şerit 
bulunduran kartlar sunulmalıdır. 

Kart çıkaran kuruluş, müşterilerine sunduğu kartları CNP ödemelere kapalı olarak 
sunması ise bir diğer güvenlik sıkılaştırması olarak düşünülebilir. Ancak bu durumda, 
kartların kullanılamaması nedeniyle e-ticaret hacmini düşüreceği aşikârdır. Bu nedenle, 
sözleşme aşamasında ya da sonrasında, CNP kullanım imkânları ve bu kanallar üzerinden 
gerçekleştirilecek ödemelerin taşıdığı riskler ve kart çıkaran kuruluşun bu risklere karşı aldığı 
sanal kart, 3D Secure gibi önlemler konularında müşterinin bilgilendirilmesi ve müşterinin 
açık onayının alınması halinde, bu kanallar üzerinden işlem yapma imkânı kart hamiline 
sunulmalıdır.  

CNP işlemlerin taşıdığı ekstra riskler nedeniyle, kart çıkaran kuruluş, CNP işlemleri ve 
belli tutarın üstündeki CP işlemlerinin çevrim içi gerçekleşmesini sağlayacak altyapı 
sunmalıdır. Kendisinin belirlediği limitin üzerindeki işlemlerin çevrim içi onaylanması için kart 
üzerinde gerekli kısıtlamaları yapmalıdır. Bu çerçevede tam anlamıyla güvenli bir 
mekanizmayı kurmak mümkün değildir. Bu nedenle belirli bir risk üstlenilmek zorundadır.  

BIN saldırılarına karşılık, kart çıkaran kuruluş tarafından kart üretim algoritmasının tahmin 
edilebilir olması önemli bir risktir. Kartlar sıralı değil, rastlantısal şekilde bin bazında 
belirlenen değer aralıklarında üretilmeli, kart numarası ile birlikte işlem içerisinde gelen vade 
değeri kontrol edilmelidir.  
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b. Kimlik Doğrulamaya Yönelik Önlemler: 
Kart hamilinin kötü niyetli hareket ettiği veya kimlik doğrulama (kart, PIN vs) verisini 

korumada gerekli özeni göstermediği ispat edilemezse; kart hamili kartını kaybetmemişken, 
kart hamilinin bilgisi haricinde, kart bilgilerinden faydalanılarak gerçekleşen işlemlerden 
dolayı kart hamilinin herhangi bir sorumluluğu olmamalıdır. Bu konuda yasal mevzuatta bir 
hüküm bulunmamaktadır. Ancak, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2017/ 864 sayılı kararında bu 
yönde bir karar vermiştir. Bu durum, kartın kopyalanması ile gerçekleşen CP işlemleri, kartın 
fiziksel olarak bulunmadığı CNP işlemleri ve ayrıca hem ödeme hem de para çekmeyi 
kapsamaktadır. Söz konusu karar nedeniyle, yeni çıkarılan kart kendisine fiziksel olarak 
ulaşmadan önce gerçekleşen işlemlerden dolayı kart hamilinin sorumluluğunun bulunmadığı 
sonucuna varılabilecektir. Bu durumda, kartla ilgili işlemlerde kullanılmakta olan kimlik 
doğrulama prosedürü, kart hamilinin işlemi gerçekleştirdiğini ispatlamaya yeterli 
sayılmamalıdır çünkü söz konusu işlemlerin Yargıtay kararında da belirtildiği gibi kart hamili 
tarafından yapıldığı yeterli delille ispatlanamamaktadır. Aynı şekilde CP işlemlerde iki faktörlü 
kimlik doğrulama haricindeki bir kimlik doğrulama prosedürü, kart hamilinin işlemi 
gerçekleştirdiğini ispatlamaya yeterli sayılmamalıdır (European Central Bank, 2013).  

Uygulamada, kart hamilinin bilgisi haricinde kart bilgilerinden faydalanılarak gerçekleşen 
işlemlerde 2 faktörlü kimlik doğrulama kullanılması yeterli kabul edilmektedir. Ancak, sahip 
olunan ve bilinen bir unsurla sağlandığı varsayılan 2 faktörlü kimlik doğrulama mekanizması 
yeterli güvenlik sağlamamaktadır. Bu nedenle, sadece sahip olunan ve bilinen şeklinde farklı 
kanallarla güvenlik sağlamak yerine aynı kanaldan sağlansa bile (sadece sahip olunan veya 
sadece bilinen unsur gibi) bir tanesi her seferinde değişen (SMS ya da OTP gibi) güvenlik 
unsurunun kullanılmasının daha güvenli olacağı düşünülmektedir. 

Kart sahibinin bildiği, sahip olduğu veya biyometrik bir karakteristiği olan unsurlardan en 
az 2 tanesinin kullanıldığı kimlik doğrulamaya iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) 
denilmektedir. CP ödemelerde Chip&PIN kullanılması halinde 2FA şartları sağlanmaktadır. 
Ancak, ödemede temassız teknoloji kullanılması halinde PIN sorulmaması, manyetik şerit 
kullanılması halinde kolay kopyalanabilir olduğu için kartın kullanıcının sahipliğini garanti 
etmemesi nedeniyle 2FA sağlanamamaktadır. MOTO ve 3D-Secure kullanılmayan internet 
üzerinden ödemelerde sadece kart üzerinde basılı olan bilgilerle işlem yapılabildiği için tek 
faktörlü kimlik doğrulama (Single Factor Authenticaion) yapılmaktadır. 3D-Secure 
kullanılması halinde ise makul seviyede güvenlik sağlanmasına karşın kimlik doğrulamada 
kullanılan unsurların her ikisi de sahip olunan unsur olduğu için 2FA sağlanamamaktadır.  

Bu nedenle, Avrupa Birliği Merkez Bankası (EBA) tarafından kartlı ödemelerde (özellikle 
CNP ve internet ödemelerinde) en az iki bileşenden oluşan, kimlik doğrulama amacıyla 
kullanılan veri kümesinin her bir kullanım için tekil olan ve bir kez kimlik doğrulama 
gerçekleştirilen veri kümesi ile ikinci bir kimlik doğrulamanın gerçekleştirilemediği bir unsurun 
kullanılmasını öngören güçlü kimlik doğrulama mekanizması (Strong Customer 
Authentication – SCA) önerilmektedir (European Central Bank, 2014). Ayrıca, güçlü kimlik 
doğrulama bileşenlerinden birinin kısa mesaj üzerinden iletilen tek kullanımlık şifre olması 
halinde, kısa mesajın metninde yetkilendirilmekte olan işleme ilişkin üye işyerinin adı, ödenen 
tutar, vb. özet bilgi yer almalıdır (EU Directive 2015/2366). 

Ancak, bütün işlemlerde SCA zorunluluğunun getirilmesi, ülkemiz kart hamillerinin kimi 
yurtdışı ülkelerde CP ve CNP ödeme yapmasının engellediği gibi bu ülkelerin vatandaşlarının 
da bizim ülkemizde ödeme yapmasını engelleyeceği aşikârdır. Ayrıca müşteri deneyiminin 
zorlaşacak olması nedeniyle kart hamilinin nakit ödeme yapmasına yol açabilecektir. Bu 
nedenle, ülkemizde çıkarılan kartların yurtiçi ödemelerde kullanılması halinde SCA 
zorunluluğu olması yurtdışında kullanılması halinde ise ödemeyi alan tarafından sunulan en 
güvenli ödeme mekanizmasını zorlamasının hem dolandırıcılık riskini azaltacağı hem de 
kullanıcı deneyimini zorlaştırmayacağı düşünülmektedir.  Bunun yanı sıra, kart hamilinin 
fiziksel olarak yurtdışına çıkması halinde GSM operatörlerinin uluslararası dolaşıma açmak 
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için gönderdiği bilgilendirme mesajının bir benzeri kart için de gönderilmesi sağlanarak bu 
durumda oluşabilecek mağduriyetlerin giderilebileceği düşünülmektedir. 

Telefon üzerinden yapılan ödemeler (Telephone Order-TO) ve temassız ödemeler doğası 
gereği SCA’ya uygun değildir. Telefon üzerinden ödemelerde şifre sorulmaması 
gerekmektedir. Aksi halde sosyal mühendislik saldırılarına daha açık hale gelecektir. 
Temassız ödemeler ise düşük riskli işlemlerde hızlı ödeme yapılması için geliştirilmiş bir 
kanaldır. Bu ödeme türünde PIN sorulması ödemenin mantığına aykırı olacaktır. Sonuç 
olarak, CP ödemelerde manyetik şeritli ödemelerin yurtiçinde kullanımına kapalı olması, TO 
ve temassız ödemelerin SCA kapsamı dışında tutulması gerekmektedir. Buna karşılık 
internet üzerinden yapılan CNP ödemelerde SCA kullanılmasının uygun olacağı 
düşünülmektedir. İstisna olarak, müşteri tarafından tanımlanacak “beyaz liste”de yer alan üye 
işyerlerinde gerçekleşecek CNP işlemlerin SCA kullanılmadan onaylanması sağlanabilir. 
Ancak, beyaz liste dışındaki işlemler için SCA kullanılması zorunlu olması beyaz listede yer 
alan üye işyerlerinden yapılacak işlemlerde ise kart çıkaran kuruluş, SCA kullanılmamış 
herhangi bir işlemi onaylamadan önce, kart hamilinin bilgilendirilmesi sağlanmalıdır 
(European Banking Authority, 2014). Bunun gibi, kart hamillerine gönderilecek hesap 
özetlerinde, CNP olarak gerçekleştirilen ödemeler vurgulanmalıdır. 

Ayrıca, kart çıkaran kuruluş, bir kart sahibine ait kartlara ilişkin başarısız kimlik doğrulama 
teşebbüslerinin belirli bir sayıyı aşması halinde, ilgili kart sahibinin kartlarını kalıcı veya geçici 
olarak bloke etmeli ve kart sahibinin yapılan bloke işlemi ile ilgili olarak bilgilendirmelidir. 
Böylece, kart sahibinin kartın veya kart bilgilerinin başkası tarafından kullanım 
teşebbüslerinden haberdar olması ve bu duruma karşı önlem alması sağlanmış olacaktır. 

BIN saldırılarına karşı önlem olarak vade değeri için hatalı deneme adedi sayacı 
sistemde tutulmalı ve belli değere ulaştığında kart provizyona kapatılmalıdır. Son olarak kart 
güvenlik kodu olarak da bilinen CVV (Card Verification Value) olmayan otorizasyon 
taleplerine daha temkinli yaklaşılmalıdır.  

CNP ödemeler kart fiziksel olarak kullanılmadan yapılmaktadır. CNP ödemelerde 
müşterileri tanımlamak ve müşterilerin kimliğini doğrulamak için kullanılan bütün hassas 
ödeme verileri; saklanırken, işlenirken ve aktarılırken korunmalıdır. Söz konusu veriler 
internet üzerinde iletilirken, iletişim kuran taraflar arasında uçtan uca şifrelenerek veya 
simgeleştirilerek (tokenization) aktarılmalıdır. Simgeleştirme (Tokenization) kart bilgisi, 
kullanıcı bilgisi, ödeme bilgisi gibi hassas ödeme verilerinin matematiksel bir fonksiyon 
vasıtasıyla üçüncü kişiler tarafından anlaşılmayacak şekilde rastgele üretilmiş, tekil ve tek 
yönlü (ters algoritmalarla orijinal verinin elde edilemediği) bir değere dönüştürülmesi 
anlamına gelmektedir. Veri iletimi esnasında hassas veriler yerine simge (token) değeri 
iletilir. Simge değeri her ödeme için oluşturulan farklı olmalı ve daha sonraki ödemeler için 
oluşabilecek riskler ortadan kaldırılmalıdır.  

 
5.2. Üye İşyeri Anlaşması Yapan Kuruluşlar Tarafından Alınacak Önlemler 
Üye işyeri anlaşması yapan kuruluş ile üye işyerleri arasında yapılan sözleşmelerde, 

sunulan ödeme hizmetlerinin taşıdığı riskler çerçevesinde; üye işyerlerinin uygulaması 
gereken asgari güvenlik kontrolleri yer almalıdır.  

Üye işyeri anlaşması yapan kuruluş, sunduğu POS cihazlarında kart hamilinin kimliğinin 
SCA ile doğrulanarak ödeme yapılmasına ilişkin altyapı sunmalıdır. CP ödemelerde, 
yurtiçinde çıkarılan kartlarda, kartın üzerinde yer alan verilerin manuel olarak girilmesi veya 
sanal POS kullanarak kartın üzerinde yer alan verilerin manüel olarak girilmesi ile 
gerçekleştirilmesini sağlayan bir fonksiyon POS cihazı üzerinde bulundurulmamalıdır. Kartın 
yurtdışında kurulu bir kart çıkaran kuruluş tarafından üretilmiş olması halinde, kart çipli ise çip 
kullanılarak, kart çip bulundurmuyorsa da manyetik şerit ile işlem tamamlanmalı, kart 
üzerindeki verilerin elle girilmesi ile işlemin tamamlanmasına müsaade edilmemelidir. 
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Üye işyeri anlaşması yapan kuruluş, CNP işlemlerinin tamamının ve belli tutarın 
üstündeki CP işlemlerinin çevrim içi olarak kart çıkaran kuruluşun onayına sunulmasını 
sağlayacak mekanizmaları tesis etmelidir. Buna ek olarak, CNP ödemelerde, ürün müşteriye 
teslim edilecekse, ürün teslimat adresi bilgisini kart çıkaran kuruluşa iletmelidir. 

POS cihazından kaynaklanan başarısız kimlik doğrulama teşebbüslerinin belirli bir sayıyı 
aşması halinde veya belirli bir süre boyunca cihazdan işlem yetkilendirme talebi gelmemiş 
olması durumunda, ilgili cihazdan gelen işlem yetkilendirme talepleri üye işyeri anlaşması 
yapan kuruluşça geçici veya kalıcı olarak bloke edilmelidir.  

POS cihazı, sabit telefon hattı üzerinden bağlantı kuruyorsa (Dial-up POS) sadece 
belirlenmiş bir il sınırı içerisinde ve belirlenmiş telefon numarası ya da numaraları üzerinden 
çalışmalıdır. (European Payment Council, 2017). Bunun yanı sıra internet üzerinden çalışan 
ADSL POS ve GSM ve/veya GPRS üzerinden bağlantı kuran Mobil POS’larla ilgili olarak ilgili 
iletişim operatöründen destek alınarak hatların sahip olduğu IP numaralarının o ilde dağıtılan 
IP havuzundan alınması ve diğer illerden alınmış IP numaralarının çalışması engellenmelidir.  

Üye işyerinden ödeme mekanizmasına ilişkin tahsil edilecek/edilebilecek olan her türlü 
ücret ile chargeback kuralları ve bu kapsamdaki cezaları, üye işyerinin sunduğu 
ödeme/kimlik doğrulama mekanizmasının riskliliği ile orantılı olmalıdır. Üye işyeri anlaşması 
yapan kuruluş CNP ödemelerde üye işyerlerini, müşterinin kart verisini üye işyerine 
vermesini gerektirmeyen ödeme metotlarının kullanımı hususunda sanal kart veya sanal 
cüzdan gibi çeşitli uygulamaların kullanılmasını sağlamalıdır. 

 

5.3. Üye İşyerleri Tarafından Alınacak Önlemler 
Üye işyerleri ödeme verilerine veya ödeme sistemine etki edebilecek tüm güvenlik ihlali 

olaylarını üye işyeri anlaşması yapan kuruluşla paylaşmalıdır.   

CP ödemelerde, kartlı sistem alt yapısını SCA mekanizmasını destekleyecek şekilde ve 
kartın POS haricinde bir cihaz üzerinden herhangi bir işleme tâbi tutulmamasını sağlayacak 
alt yapıyı tesis etmelidir.  

CNP işlemlerde, kart kullanım altyapısı müşterinin kart verisini gerektirmeyen ödeme 
metotlarından en az birine destek vermelidir. Hassas kart verisi bir sisteme kart hamili 
haricinde bir kişi tarafından elle girilmemelidir. Telefon üzerinden gerçekleşecek işlemlerde 
kart hamilinin hassas kart verisinin gerekmesi halinde, bu veri bir otomatik yanıt sistemine 
kart hamili tarafından tuşlanmalı ve üye işyerinde veri sistemsel olarak doğrudan üye işyeri 
anlaşması yapan kuruluşun sistemine akmalıdır. Aktarım öncesinde hassas kart verisi 
şifrelenmeli ve aktarım boyunca gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. Posta üzerinden 
gerçekleşecek işlemlerde hassas kart verisi kullanılmamalıdır. 

Üye işyerleri şifrelenmiş bile olsa hiçbir biçimde hassas kart verisi saklamamalı, hassas 
kart verisini kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda tutan, işleyen veya kaydeden bir sistem 
kurmamalıdır. Bu yasak, veritabanları, gelen işlem verisi, denetim izleri, geçmiş dosyaları 
(history files), yedek dosyaları gibi her türlü birincil ve ikincil sistemi ve kâğıt üzerinde yer 
alan bilgileri kapsamalıdır. 

Üye işyerlerinde herhangi bir amaçla görüntü alan kameralar POS cihazının PIN girilen 
klavyesine doğru yöneltilmemelidir. POS cihazına yapılacak bakımlar önceden duyurulmalı 
aksi halde POS cihazı bakım görevlilerinin POS cihazlarına erişimine müsaade 
edilmemelidir. 

Üye işyerleri kart hamiline ilişkin sakladığı tüm verilere yetkisiz erişilmesine karşı uygun 
güvenlik önlemlerini almalıdır. Bu çerçevede üye işyerleri, hem bilgi teknolojileri üzerinde 
saklanan hem de fiş, fatura, makbuz gibi kâğıt üzerinde yer alan önemli kart verisine veya 
hassas ödeme verileri güvenliği sağlanarak, gerekli süre ve sadece yetkili kişilerin erişimine 
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açılmalı, denetim izleri tutulmalı ve süre sonunda geri döndürülemeyecek şekilde imha 
edilmelidir. Bu kapsamda;  

- Veriyi, işin gerektirdiği minimum süre boyunca güvenli bir biçimde saklamalı,  
- Verinin kendisine ve veriye ilişkin kritik sistem kaynaklarına erişimi işin gerekliliği ile 

sınırlayarak uygun kimlik doğrulama kontrolleri ile izinsiz fiziksel ve elektronik erişimleri 
önleyecek ve tespit edecek kontrolleri işletmeli,  

- Görevi gereği bütün haldeki bilgiye erişmesine gerek olmayan personele veriler 
maskelenerek veya kırpılarak (truncation) sunulmalı, 

- Verinin kendisine ve veriye ilişkin kritik sistem kaynaklarına tüm erişimlere ilişkin erişene 
sorumluluk atayacak biçimde denetim izlerini tutmalı ve periyodik olarak gözden geçirmeli,  

- Verinin, ağ üzerinden iletilmesi esnasında şifreli iletim, son kullanıcı mesajlaşma 
yöntemleri (e-posta, chat, anlık (instant) mesajlaşma) üzerinden iletimin engellenmesi v.b. 
gibi gerekli güvenlik önlemleri alınmalı. 

 
5.4. Temassız Ödeme Sistemlerinde Güvenlik Önlemleri 
Temassız ödeme sistemleri güvenlik teknolojileri farklı seviyelerde ele alınacaktır. Kart 

seviyesinde geliştirilen güvenlik teknolojileri akıllı kart içerisinde tutulan verileri, sistem 
seviyesinde tanımlanan güvenlik önlemleri ise ödeme işlemi iletişiminin güvenli hale 
gelmesini sağlamaktadır. Diğer taraftan her kart üreticisi farklı teknolojiler kullanarak kendi 
sistemini daha güvenli hale getirmeye çalışmaktadır. Bu nedenle tek bir güvenlik stratejisi 
bulunmamaktadır.  

Temassız akıllı kart kullanan bir uygulamada yer alacak bilgi güvenliği ve gizlilik sistem 
seviyesinde tasarlanmadır. Öncelikle, sistemi geliştirecek kurum ya da organizasyonun 
yeterli güvenlik gereklilikleri ve politikaları olmalı ve sonrasında gerekli teknolojiler 
kullanılarak sistem geliştirilmelidir. Temassız akıllı kartlar çok geniş güvenlik özellikleri 
içermektedir ve geliştirilecek sistemde hangilerinin yer alacağı sistemin kullanılacağı 
uygulamanın gerektirdiği güvenlik seviyesine ve maruz kalınan risklere bağlıdır. 

 
5.4.1. Kart Seviyesinde Tanımlanan Güvenlik Önlemleri 
a. Karşılıklı Doğrulama ve Yetkili Veri Erişimi 
Akıllı Kartların doğrulaması, içinde taşıdığı veriye göre okuyucu tarafından yapılmaktadır. 

Bunun yanında akıllı kartlar, kendisine ve/veya çipinde bulunan veriye erişmek isteyen 
kullanıcı, cihaz ve uygulamaları doğrulamak için mekanizmalar bulundurur. Bu nedenle kart 
içerisinde bulunan gizli bilgiye erişilmeden önce doğrulama işlemi yapılabilir. Doğrulama 
işlemi, kart içerisinde saklanmakta olan kullanıcıya ait veriler kullanılarak 
gerçekleştirilmektedir. 

Akıllı kart içerisinde bulunan veriye sadece uygun erişim haklarına sahip olarak ve akıllı 
kart işletim sistemi ile erişilebilir. Bu özellik sayesinde kişisel bilgiler merkezi bir veritabanı 
yerine kart içerisinde tutulabilir ve kullanıcının kişisel bilgisine kimin ve ne zaman eriştiği 
hakkında daha fazla bilgisi ve kontrolü olur.  

Dinleme, servis reddi, tekrarlı ve gizli ödeme bilgisi saldırılarını önlemek için karta 
erişilmeden önce okuyucu doğrulanmalı ve yetki denetimi yapılarak sadece yetkili kişi veya 
sistemlerin erişimine izin verilmelidir. 

 
b. Şifreleme ve Bilgi Güvenliği 
Akıllı kartlar, güvenli anahtar oluşturma, güvenli anahtar depolama, özetleme ve sayısal 

imza gibi sağlam şifreleme yeteneklerine sahiptir. Gelişmiş veri güvenliği gerektiren 
uygulamalarda, kart içinde tutulan gizli bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi için şifreli 
bir halde tutulmaktadır. Sadece okuyucu şifrelenmiş veriyi açacak anahtara sahipse iletilen 
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veri okunabilmektedir. Şifreleme algoritması olarak DES, 3DES v.b gibi standart algoritmalar 
kullanılmaktadır.  

Bunun yanında akıllı kartlar, veri güvenliğini sağlamak, kartın kimlik doğrulaması ve 
yetkilerini tanımlamak için özetleme algoritmaları ve sayısal imza teknolojilerini 
desteklemektedir. Kişiye özel kişisel güvenlik duvarı sağlayarak kart içerisindeki bilginin 
sadece istenilen zamanda gönderilmesini gerçekleştirebilmektedirler. 

Ancak, kart içerisinde bulunan çip alanı çok küçük olduğundan açık anahtar şifreleme ve 
şifreleme işlemcisi kart alanına uyumlu bir şekilde tasarlanmakta ve çip içerisinde daha 
güçsüz işlemci kullanılmaktadır. Bu durum desteklenen algoritma sayısının azalmasına ve 
kartın işlem yapma zamanının artmasına yol açmaktadır. 

 
c. Cihaz Güvenliği 
Akıllı kart teknolojisi değiştirilmeye ve bozulmaya karşı dirençlidir ve kopyalanması 

zordur. Çipler, dışarıdan değiştirme girişimlerini anlayan çok sayıda yazılım ve donanım 
içerir. Örneğin, çipler termal ve mor ötesi ışık ataklarını tespit eden ekstra bir metalle 
kaplanmıştır ve içerisinde güç analizleri yapabilen yazılım ve donanım bulunmaktadır. Bu 
güvenlik önlemleri ile fiziksel saldırıların engellenmesi amaçlanmaktadır.  

 
5.4.2. Sistem Seviyesinde Tanımlanan Güvenlik Önlemleri 
Sistem seviyesinde geliştirilen güvenlik önlemleri, kartın veya okuyucunun fiziksel ve 

teknik güvenliğinden çok temassız ödeme sistemi ve uygulamalarının güvenliğini 
sağlamaktadır. 

 
a. Veri İletişim Güvenliği 
Okuyucu ile akıllı kart arasındaki iletişimin güvenliğini sağlamak ve muhtemel 

dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etmek için online yetki denetimi ve sahteciliği önleyen 
sistemler kullanılmaktadır. Okuyucu ve akıllı kart arasındaki veri iletişimi de verilerin 
dışarıdan ele geçirilme riskini azaltmak için şifreli olarak gerçekleştirilir. Her kart içerisinde 
kart doğrulaması değeri olarak kullanılmak üzere güçlü kriptografik rastgele sayı 
oluşturucuları kullanılarak oluşturulan dinamik kriptografik anahtarlar bulunur. Herhangi iki 
farklı kart aynı anahtar değerini taşımaz ve anahtar hiçbir şekilde iletimde gönderilmez. 
Temassız kart ile okuyucu arasındaki iletişim, 128 bit standart şifreleme tekniği kullanılarak 
şifrelenir. Dinleme ve tekrarlama saldırılarının önlenmesi için trafik yeterince güçlü şifreleme 
algoritmaları ile şifrelenmelidir. 

 
b. Ödeme Bilgisi Değeri Oluşturma 
Tekrarlama saldırıları ve gizli ödeme bilgisi saldırılarını önlemek amacıyla, her ödeme 

işlemi için kart içerisinde şifreli halde bulunan ve karttan karta farklılık gösteren gizli anahtar 
kullanılarak bir ödeme bilgisi değeri ve/veya güvenlik kodu hesaplanır. Bu bilgi her farklı 
ödeme işleminin ayırt edilmesi için kullanılır. Gizli anahtar hiçbir şekilde kart dışına çıkmadığı 
ve sadece kart sahibi tarafından bilindiği için kartın kopyalanması sahtecilik açısından hiçbir 
işe yaramamaktadır.  

Bankalar ödeme işlemi gerçekleşmeden önce kullanılan kartın doğru ve yetkili bir kart 
olduğunu tespit etmektedir. Ödeme ağı, aynı ödeme bilgisi değerini taşıyan bir girişimi 
otomatik olarak tespit eder ve reddeder. Bu nedenle, okuyucu ve akıllı kart arasındaki trafik 
dinlenerek bir ya da birkaç ödeme bilgisi elde edilse bile her farklı ödeme işlemi için bu değer 
farklı olacağından bu bilgiler kullanılarak bir sahtecilik yapmak imkânsızdır. Bu tür saldırıların 
önlenmesi için ödeme işlemi bir şekilde kullanıcının dahil olduğu bir işlemle doğrulanmalıdır. 
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Kullanıcılara kart üreticileri ve bankalar tarafından sahte bir ödeme olması durumunda 
sorumlu tutulmayacaklarına dair güvence verilerek ekstra bir koruma sağlanmalıdır. 

 
c. Alternatif Hesap Numarası Oluşturma: 
Temassız ödeme sistemleri altyapısı geleneksel manyetik bantlı veya çipli ödeme 

sistemlerinde olduğu gibi kullanıcının isminin iletilmesine ihtiyaç duymamaktadır. Hatta bazı 
temassız ödeme sistemleri kullanıcının hesap numarası yerine hesap numarasıyla ilişkili 
alternatif bir numara kullanmaktadır. Kart kullanımında okuyucu ile kart arasında alternatif 
numara iletilir. Hesap numarası ile alternatif numaranın eşleştirilmesi sistem içerisinde arka 
planda çalışan sistemler tarafından yerine getirilir. 

 
d. Çarpışma Engelleme 
Okuyucu alanına birden fazla temassız cihaz girmesi durumunda, ikisinin aynı anda 

okunup sinyal çarpışması olmaması için okuyucu tarafında çarpışma engelleyici algoritmalar 
tanımlanmıştır. 

 
e. Yedekleme ve Ters İzleme Mekanizmaları 
Servis reddi ve operasyonun engellenmesi saldırılarını önlemek için sistem seviyesinde 

uygun yedekleme ve ters izleme mekanizmaları geliştirilmelidir ve kullanıcının sadece bir kez 
ödeme yaptığına emin olmalıdır. 

 
f. Diğer Sistem Seviyesi Güvenlik Önlemleri 
Temassız ödeme sistemlerinde, kart sahibi ödeme işlemi sırasında hem işlemi hem de 

kartı kontrol etmekte ve kart sahibinin hesap bilgisi ve/veya kartı bir başkasına teslim 
edilmemektedir. Ancak, kartın kullanıcıya ilk iletilmesi aşamasında da içindeki verinin 
çalınması riski vardır. Bunu önlemek için kart sağlayıcıları kullanımdan önce içindeki verinin 
okunmasını engellemek için RF engelleyici tabakalarla çipi kaplamaktadırlar ve kart içerisine 
kart kullanıcısının ismi ve/veya hesap bilgisi yazılmamaktadır. 

Çift arayüzlü kartlara yapılan saldırıların engellenmesi için, temaslı ve temassız ödeme 
sistemleri ayrı kartlarda bulunmalı ya da aynı kart üzerinde olsa bile operasyon olarak 
ayrılmalı ve iletişim kanalları sadece bir kez kullanılabilmelidir. 

Radyo dalgaları ve temassız teknoloji, yan kanal atakları için çok elverişli bir ortam 
sunmaktadır. Bu nedenle, çip üretilirken diğer yan kanallar hesaba katılmalıdır. Ayrıca, veri 
bu yolla elde edilse bile anlamlı olmaması için, çip programlama esnasında mesaj ve 
bileşenler değişken olarak tasarlanmalıdır. 

Güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla, düşük tutarlı ödeme işlemlerinde rastgele 
aralıklarda PIN sorulmalı ya da tek bir tuşa basılmak suretiyle ödeme yapılmasına izin veren 
kullanıcının dahil olduğu bir doğrulama yapılmalıdır. 

Temassız ödeme işlemleri için günlük alışveriş sınırı konulmalı ve bu sınırı aşan 
alışverişler için mobil telefonu mesajı ile kullanıcı bilgilendirilmelidir. 

Kullanımı desteklemek ve cesaretlendirmek için sistemin güvenlik açıkları ve alınan 
tedbirler kullanıcıya açıkça belirtilmeli ve oluşan risklerin engellenmesi için kullanıcının 
yapması gerekenler açıkça ifade edilmelidir. 

Şüpheli ve hileli uygulamalar için hukuki anlamda kullanıcının sorumluluk ve 
sorumsuzlukları açık ve net bir şekilde ifade edilmelidir. 

İletişim sırasında olabildiğince az veri kullanılmalı ve mümkünse kullanıcıya ait hiçbir 
hassas bilgi kullanılmamalıdır. 
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Şifreleme ve karşılıklı doğrulama sistemleri yeterince güçlü ve kendisini ispatlamış 
algoritmalar olmalı ve teknolojide gelişme olması durumunda sisteme adapte edilmelidir. 

Kart içerisinde bulunan gizli bilginin doğruluğunun garanti altına alınması için kart içindeki 
bilgi daha güvenli veritabanları ile karşılaştırılıp doğrulanmalıdır. 

 
5.5. POS Fonksiyonu Barındıran Cihazlarda Alınması Gereken Önlemler 
POS cihazı kart verilerini girdi ünitelerinden başlayarak korur ve kart verileri ile şifreleme 

anahtarları, tasarım nitelikleri, durum bilgisi gibi güvenliğe ilişkin diğer hassas verilere yetkisiz 
erişimi ve bu verilerin cihaz dışına güvenli şifreleme gerçekleştirilmeden çıkışını da engeller. 
POS cihazları için, 2004 yılı öncesinde her kart işleticisinin kendi PED (PIN Entry Device) 
güvenlik standartları vardı. 2004 yılında bu standartlar birleştirilerek PCI PED standartı 
oluşturuldu. 2006 yılında ise söz konusu standart PCI SSC çatısı altına alınmıştır (Hypercom, 
2009). Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte PCI SSC tarafından 
yayınlanmış olan PIN PED standardına uyum hâlihazırda hükme bağlanmıştır. Buna karşın 
PCI SSC bu standardı genişleterek ismini PTS (PIN Transaction Security) olarak 
değiştirmiştir. Bu standartla PED, EPP ve UPT standartlarını birleştirilmiştir. Yeni nesil 
ödeme cihazlarının kullanılmaya başlanılmasıyla POS cihazları yazarkasalara entegre olarak 
kullanılmaktadır.  

Bu çerçevede kart verisi tutan, işleyen veya ileten tüm birimler, asgari olarak Ödeme 
Kartı Endüstrisi Güvenlik Standartları Konseyi (Payment Card Industry -PCI- Security 
Standards Council) tarafından yayımlanan ilgili standardın/standartların güncel versiyonunun 
gereklerini, yerine getirmelidir. Üye işyeri anlaşması yapan kuruluş, kartın kabulünü 
sağlayacak POS fonksiyonu barındıran cihazların, tüm birim ve fonksiyonlarının ve cihaz ile 
kart çıkaran kuruluş arasında kart verisi tutan, işleyen veya ileten tüm sistemlerin bu hükmün 
gerekliliklerini yerine getirdiğine ilişkin makul güvence oluşturmalıdır. 

POS cihazı, kurcalanmayı (tamper) ve birimlerinin yetkisiz olarak değiştirilmesi ve 
çıkarılması ile yeni birim eklenmesi faaliyetlerini algılama ve tepki verme kabiliyetine sahip 
olmalıdır.  

Cihaz, fiziksel ve yazılımsal olarak kart verilerine ve güvenliğe ilişkin diğer hassas verilere 
yetkisiz erişimi önlemeye yönelik güvenlik önlemleri barındırmalı ve yetkisiz bir erişimin 
algılanması durumunda barındırdığı hassas verileri geri döndürülemeyecek biçimde sildikten 
sonra çalışmayı durdurmalıdır.  

Cihazda tek bir güvenlik mekanizmasının başarısız olması durumunda cihazın güvenliğini 
tehlikeye düşürmeyecek biçimde cihazda yedek güvenlik mekanizmaları bulunmalıdır. 
Herhangi bir tehdide karşı en az iki güvenlik mekanizması aracılığıyla güvenlik sağlanmalıdır. 

Cihaz güvenliği; sıcaklık ve voltaj gibi çevresel ve operasyonel şartların değiştirilmesi 
veya cihazın çalışabileceği sınırların dışına çıkarılması ile veya beklenmeyen veya 
bilinmeyen komutlar, yanlış parametre girişleri gibi yazılımsal anormallikler ile azalmamalıdır. 
POS cihazının güç tüketimi, güç tüketim dalgalanmaları, ürettiği sesler ve elektro-manyetik 
dalgalar gibi dışsal veya içsel karakteristikleri izlenerek ne herhangi bir kart verisine ne de 
şifreleme anahtarları gibi güvenliğe ilişkin diğer hassas verilere erişilememelidir.  

POS cihazları, hassas kart verisini şifrelenmiş bile olsa hiçbir şekilde işlem bittikten sonra 
gerekli olan en kısa süreden daha fazla saklamamalı, işlem esnasında veya sonrasında da 
güvenli şifreleme gerçekleştirilmeden cihaz dışına göndermemelidir.  

Cihaz, tampon belleklerini işlem bittikten sonra veya zaman aşımı durumlarında (kart 
sahibinden veya üye işyerinden cevap beklenirken) güvenli bir şekilde temizlemelidir.  

POS cihazı ağ üzerinden gerçekleştirdiği iletişimlerde iletilen hassas verilerin gizliliği ve 
bütünlüğü korunmasına yönelik önlemler almalıdır. İletişim gerçekleştirilmeden önce taraflar 
birbirinin kimliklerini doğrulamalıdır.  
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POS cihazı, günlük olarak, bellenimlerinin ve güvenlik mekanizmalarının bütünlük ve 
geçerlilik (kaynağının üye işyeri anlaşması yapan kuruluş olup olmadığını sorgulama) 
testlerini gerçekleştirmelidir. Bir hata durumunda cihaz, çalışmasını güvenliği zedelemeyecek 
biçimde durdurmalıdır.  

Cihaz konfigürasyon veya yazılım güncellemesine izin veriyorsa, güncelleme 
mekanizması asgari olarak gizlilik, bütünlük ve sunucu kimliğinin doğrulanması hususlarına 
ilişkin kontroller barındırmalıdır. Cihaz bütünlüğünü ve geçerliliğini doğrulamadığı 
güncellemeleri işleme almadan silmelidir.  

POS cihazı bünyesindeki anahtarlar, yetkisiz değiştirilmeye karşı korunaklı bir biçimde 
saklanmalı ve kullanılmalıdır. Cihazdaki anahtarlar kendileri için tanımlanmış amacın dışında 
kullanılmamalıdır. Örneğin PIN şifreleyen anahtar ile PIN haricinde başka bir veri 
şifrelenememelidir. 

Hassas kart verilerinin işlendiği cihazlar, ömürlerinin tamamlanmasının ardından, üye 
işyeri anlaşması yapan kuruluşa teslim edilmelidir. Cihazların bünyesindeki kart verilerinin 
geri döndürülemeyecek şekilde silinerek güvenli imhası, üye işyeri anlaşması yapan kuruluş 
tarafından gerçekleştirmelidir. Önemli kart verilerinin işlendiği veya saklandığı fakat hassas 
kart verilerinin ne işlendiği ne de saklandığı cihazların ömürlerini tamamlanmasının ardından 
güvenli imhası üye iş yeri tarafından gerçekleştirilmelidir.  

POS’ların teknolojik olanakları, kapasiteleri ve kesintisiz hizmet verilmesi kriterlerine göre, 
taraflar arasında yapılacak sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aynı POS üzerinde 
maksimum sayıda üye işyeri anlaşması yapan kuruluş uygulamasının çalışmasını 
sağlayacak bir yapı oluşturulmalıdır. Ancak POS’un birden fazla uygulamayı desteklediği 
durumlarda, bu uygulamaların birbirinden ayrı çalışması sağlanmalı ve herhangi bir 
uygulamanın diğerini veya işletim sistemini kesmesi ve değiştirmesi engellenmelidir.  
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Öz

Bu çalışma, farklı kamu kesimi büyüklüğü göstergeleri bazında, 2006:1 2016:2 dönemi için 
Türkiye’de optimal kamu kesimi büyüklüğünü ampirik olarak tahmin etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda 
çalışmada TAR [eşik otoregresif] modelinden istifade edilerek eşik değerler elde edilmektedir. Çalışmanın 
temel bulguları, ekonomik büyümeyi maksimize eden optimal kamu kesimi büyüklüğünün, ölçüme esas 
alınan kamu kesimi büyüklüğü göstergesine göre farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Buna göre, 
Türkiye’de, kamu kesimi büyüklüğü göstergesi olarak kamu tüketim harcamaları optimalin üzerinde, kamu 
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oranlarının, optimal kamu kesimi büyüklüğünün üzerinde olduğuna işaret etmektedir.
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Abstract 

This study aims to estimate empirically the optimal government size on the basis of different 
indicators of the government size for the period 2006:1 2016:2 in Turkey. Against this background, 
threshold values are obtained by utilizing TAR [threshold autoregressive] model. The main findings of the 
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1. Giriş  
 
Kamu maliyesinin en çok ilgi gören, ilgi gördüğü kadar da tartışmalı olan konularından 

biri, genelde kamu kesimi büyüklüğü [kamu kesiminin ekonomideki göreli değeri], özelde de 
kamu kesimi için ideal büyüklüğün ne olması gerektiğidir. Kamu kesimi büyüklüğü, yalnızca 
büyüklüğünün boyutuna bağlı olarak değil; aynı zamanda bu büyüklüğün ölçütü olarak hangi 
göstergenin esas alındığına bağlı olarak da ekonomik büyüme üzerinde farklı [olumlu veya 
olumsuz] etkiler meydana getirir. Söz gelimi, kamu kesimi büyüklüğünün göstergesi olarak 
toplam kamu harcamalarının veya vergilerin ya da bunların farklı alt bileşenlerinin GSYİH içindeki 
payının dikkate alınmasının, ekonomik büyüme üzerinde farklı etkilerde bulunacağı aşikârdır. 
Kamu tüketim harcamaları ile yatırım harcamalarının veya transfer harcamalarının etkisi ise ne 
büyüklük olarak ne de dönemsel [kısa ve uzun dönemde] açıdan aynıdır. Aynı hususları farklı 
vergi türleri için de söylemek mümkündür. Örneğin aynı miktarda/oranda olsa dahi, kurumlar 
vergisi ile katma değer vergisinin ekonomi üzerinde meydana getireceği etki aynı değildir. 
Dolayısıyla kamu kesimi büyüklüğünün ekonomik büyüme üzerindeki etkisi, her şeyden önce 
kamu kesimi büyüklüğü göstergesi olarak neyin esas alındığına bağlı olarak farklılık 
gösterecektir.  
 

Öte yandan, gösterge olarak hangi ölçüt dikkate alınırsa alınsın kamu kesimi 
büyüklüğünün, ekonomik büyümeyi her zaman kendisi ile aynı yönde ve büyüklükte etkileyeceği 
şeklinde bir çıkarımda bulunma olanağı da yoktur. Kamu kesimi büyüklüğünün artmasının, belirli 
bir noktaya kadar ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilemesi beklenirken; söz konusu noktadan 
sonra ki bu nokta iktisat/maliye literatüründe “optimal kamu kesimi büyüklüğü” olarak 
adlandırılmaktadır  ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilemesi olasıdır. Bu durum, kamu 
kesimi büyüklüğü ile ekonomik büyüme arasında doğrusal olmayan bir ilişkinin varlığına işaret 
etmektedir. Nitekim günümüzde böyle bir ilişkinin varlığını teyit eder mahiyette hatırı sayılır bir 
literatür oluşmuş durumdadır. Barro [(1990), (1991)] ve Ram (1986) ile başlayan bu minvaldeki 
çalışmalar, izleyen yıllarda da Armey (1995), Scully [(1998), (2003)], Sheehey (1993) ve Vedder 
& Gallaway’in (1998) çalışmaları ile devam etmiş ve son yıllarda da Chen & Lee (2005), Pevcin 
(2005), Forte & Magazzino (2011), Herath (2012) ve Christie (2014) gibi çalışmalarla da zirve 
yapmış durumdadır.  
 

Kamu kesiminin büyümesi, mülkiyet haklarının korunmasına yönelik regülasyonlar, 
altyapı hizmetleri ve bu hizmetlerde standardizasyonun sağlanması, temel kamusal hizmetlerin 
sunulması gibi yollarla ekonomik büyümeye katkıda bulunabilir.1 Bununla birlikte, aşırı büyümüş 
bir kamu kesiminin, gerek kamu harcamaları ve bunların finansmanında kullanılan vergilerin 
arttırılması yoluyla doğrudan gerekse kamu harcamalarındaki artış neticesinde ortaya çıkan 
bütçe açıklarının, vergi dışı kaynaklarla nasıl ve nereden finanse edildiğine bağlı olarak, dolaylı 
bir biçimde ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkide bulunması olasıdır. Örneğin, kamu 
kesimine temel fonksiyonlarının çok ötesinde bir misyon yüklenmesi, ilave finansman arayışını ve 
alternatif finansman kaynaklarının neden olacağı muhtemel sorunları gündeme getirecektir. Daha 
da somut bir ifadeyle, artan kamu harcamalarının finansmanı için ilave vergi artışına gidilmesi 
vergilerin saptırıcı etkilerinin; merkez bankası dışı iç borçlanmaya gidilmesi de özel kesim yatırım 
harcamalarının faiz elastikiyetine bağlı olarak dışlama etkisinin [crowding out effect]2 ortaya 
çıkmasına sebep olabilecektir. Tüm bu unsurlar da kuvvetle muhtemeldir ki ekonomik büyümeyi 
menfi yönde etkileyecektir. Buna mukabil, aşırı küçük bir kamu kesimi ise, her şeyden önce 
toplumu temel kamu hizmetlerinden istifade etmekten mahrum bırakacaktır. 
 

Bir ekonomide kamu kesiminin olmaması, bir bakıma kanunsuzluk, güvensizlik ve 
istikrarsızlık demektir. Hiç var olmaması durumu ile mukayese edildiğinde, sınırlı büyüklükteki bir 
kamu kesiminin bile, hukukun üstünlüğü ve mülkiyet haklarının temini yoluyla ülkenin refahına 
katkıda bulunacağı açıktır. Ancak toplumu oluşturan birey ve hanehalkları zenginleştikçe, 
ekonomide kamu kesiminin payı da doğal olarak artış gösterecektir (Slemrod, 1995). Çünkü 
ortanca seçmen3, her şeyden önce devletten daha iyi bir eğitim, sağlık ve emeklilik sistemi talep 
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edecektir. Öte yandan, kamu kesimi büyüklüğü arttıkça, kamu harcamaları ve buna bağlı olarak 
da toplum bireylerinin katlanmak zorunda kalacakları vergi yükü de artacaktır. O halde uzun 
dönemde optimal kamu kesimi büyüklüğünün ekonomik büyümeyi maksimize eden kamu 
kesimi büyüklüğünün  tespiti, rasyonel davranan bir kamu politikası yapıcısı açısından göz ardı 
edilemeyecek kadar önemli bir husustur.  
 

Geleneksel Keynesyen yaklaşım, 1929 Buhranı’na atıfta bulunarak kamu kesimi 
büyüklüğünün temel göstergesi olan kamu harcamalarının arttırılmasının toplam talebi; toplam 
talepteki artışın da GSYİH’yi ve istihdamı arttırarak, özellikle resesyonla mücadelede etkin bir rol 
oynayabileceğini savunmaktadır. Ancak bu konudaki mevcut literatür incelendiğinde, Keynesyen 
yaklaşımla benzer bakış açısına sahip olan çalışmaların yanında, bu yaklaşımdan önemli ölçüde 
ayrışan çalışmaların da olduğu görülmektedir. Örneğin, ilk grupta yer alan çalışmalar [Ram 
(1986), Kormendi & Meguire (1986), Grossman (1988) ve Ghali (1998)] kamu kesimi 
büyüklüğündeki artışın ekonominin çıktı düzeyi üzerinde olumlu bir etkide bulunacağını 
savunmaktadır. Bahsi geçen çalışmaların bulguları, kamu kesimi büyüklüğünün artmasının 
Keynesyen çarpan mekanizması yoluyla ekonomik büyümeyi daha yüksek oranda arttıracağını 
ortaya koymaktadır. Çünkü kamu kesimi, bir ekonomide bireysel ve toplumsal çıkarlar arasındaki 
çatışmanın önlenmesinde aktör konumda olmasının yanında, üretken yatırımlarda da bir artış 
sağlayabilme ve bu yatırımları yönlendirebilme potansiyelini pekâlâ haizdir. Yine bahsi geçen 
çalışmalara göre kamu kesimi, ekonomik büyüme için en uygun yatırım iklimini sağlayabilme 
yetkinliğine de ziyadesiyle sahiptir. Bu noktada kamu harcamalarını arttırmak, özel mülkiyet için 
sigorta işlevi görecek ve özel yatırımları teşvik etmek suretiyle de ekonomik büyümeyi olumlu 
yönde etkileyecektir. Farklı bir söylemle kamu kesimi, özel kesim üstyapı yatırımlarının 
gerçekleştirilmesini mümkün kılacak altyapı yatırımlarını sunacak ve bu yatırımlar da kamu 
kesimi özel kesim rekabet ilişkisi içerisinde değil de, tamamlayıcılık ilişkisi içerisinde oldukları 
sürece ekonomi üzerinde içleme etkisi [crowding in effect] ortaya çıkaracaktır. Bu da ekonomik 
büyümenin daha da artması anlamına gelmektedir. 
 

İkinci grupta yer alan çalışmalar ise, kamu kesimi büyüklüğü ile ilgili yapılan tartışmalarda 
Keynesyen yaklaşımdan oldukça farklı sonuçlar ortaya koymakta ve kamu kesiminin gereğinden 
fazla büyümesinin örneğin kamu harcamalarının artmasının  dışlama etkisine neden olacağını 
ileri sürmektedir. İlgili literatürde kendilerine hatırı sayılır bir yer edinen Landau (1983), Engen & 
Skinner (1991), Fölster & Henrekson (2001), Dar & Amir Khalkhali (2002) gibi çalışmalar, bu tür 
bulgular ortaya koyan çalışmalar arasında yer almaktadır.4 Bahsi geçen çalışmalar, sürekli artan 
kamu harcamalarının, eninde sonunda kaynak tahsisinde etkinsizliğe neden olacağını iddia 
etmektedir. Çünkü diğer değişkenler sabitken, kamu harcamalarının artması demek, bu 
harcamaları finanse edebilmek için daha fazla vergiye ihtiyaç duyulması demektir. Vergilerdeki 
artış ise ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkileyecektir. Adı geçen çalışmalar, kamu 
harcamalarını finanse etmek için toplanan vergilerin, özel kesimin çalışma ve yatırıma ilişkin 
kararlarını olumsuz yönde etkileyebileceğini ve dolayısıyla büyüyen bir kamu kesiminin, özel 
kesim tarafından verimli/üretken yatırımlarda kullanılabilecek fonları absorbe etmek suretiyle, 
ekonomik büyümenin önünde engel teşkil ettiğini ortaya koymuştur. Sonuç itibariyle, sürekli 
büyüyen bir kamu kesimi, ekonominin çıktı düzeyini azaltacaktır. Ayrıca, söz konusu 
çalışmalarda sıklıkla kamu kesimi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin genelde verimsiz bir 
şekilde icra edildiği ve kamu regülasyonlarının da ulusal ekonomiye ilave maliyetler yüklediği dile 
getirilmektedir. 
 

Kamu kesimi büyüklüğünün ekonomik büyüme üzerindeki etkisini açıklamaya çalışan ve 
bu alanda oldukça önemli bir yere sahip olan bir başka teorik/ampirik çalışma da Robert J. 
Barro’ya (1990)5 aittir. Barro (1990), kamu kesimi büyüklüğü ki bu söz konusu çalışmada kamu 
kesimi büyüklüğü, kamu tüketim harcamalarının GSYİH’ye oranı olarak ifade edilmektedir  ile 
ekonomik büyüme arasında Laffer eğrisi tipi, doğrusal olmayan bir ilişki olduğunu içsel büyüme 
modeline dayalı olarak açıklamaya çalışmıştır. Kamu harcamalarının yalnızca nispi vergilerle 
finanse edildiği varsayımından hareket eden diğer bir ifadeyle, yalnızca vergilerle finanse edilen 
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kamu harcamalarını dikkate alan  Barro (1990), modelinde büyümenin belirleyici unsurları 
arasına kamu kesimini de dâhil etmiştir. Böylelikle kamu harcamalarının da bir üretim faktörü 
olduğu varsayımından hareketle, kamu harcamaları değişkeninin üretim fonksiyonuna bir üretim 
faktörü olarak dâhil edilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede Barro (1990), ekonominin büyüme ve 
tasarruf oranının, başlangıçta üretken kamu harcamalarının GSYİH’ye oranındaki artışla 
artacağını, ancak bu oranın eninde sonunda optimal düzeye ulaşıp, bu optimal düzeyi (eşik 
değeri) aştıktan sonra gerileyeceğini ifade etmiştir. Bu ilişkiye karşılık gelen eğri, büyüme 
literatüründe “Barro eğrisi” olarak bilinmekte ve optimal kamu kesimi büyüklüğünün belirlenmesi 
açısından literatürde bir “mihenk taşı” olarak kabul edilmektedir.  
 

Barro’ya (1990) göre, kamu kesimi büyüklüğündeki artışın ekonomik büyümeye etkisi, 
kamu harcamalarını karşılamaya yönelik vergileri artırma ihtiyacı nedeniyle negatif olacaktır.6 
Tanninen (1999), Fatás & Mihov (2001) ve Dar & Amir Khalkhali (2002) gibi ampirik çalışmaların 
bulguları Barro’yu (1990) desteklemekte ve temel işlevlerinin ötesinde artan kamu harcamalarının 
ekonomik büyümeyi, bu harcamaları finanse etmek amacıyla artan vergiler nedeniyle olumsuz 
yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. 
 

Kamu kesimi büyüklüğü ekonomik büyüme ilişkisine dair literatürde Robert J. Barro’dan 
sonra üzerinde önemle durulması gereken bir diğer iktisatçı ise Richard Armey’dir. Armey (1995) 
ikinci dereceden bir fonksiyon geliştirerek, ideal kamu kesimi büyüklüğünün7 ne olması gerektiğini 
ortaya koyabilmek için, yine Laffer veya Kuznets eğrisi benzeri “ters U” tipi bir eğri tanımlamıştır. 
Barro gibi, Armey de kamu kesimi büyüklüğü ile büyüme arasında doğrusal olmayan bir ilişki 
olduğunu ortaya koymuştur. Bu eğri de literatürdeki yerini “Armey eğrisi” olarak almıştır. 
 

Burada önemle belirtelim ki, mevcut ampirik literatürde özellikle de Türkçe literatürde  
kamu kesimi büyüklüğü ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi test etmede, ağırlıklı olarak 
doğrusal modellerin tercih edildiği görülmektedir. Ne var ki, bu modellere dayalı olarak yapılan 
çalışmalar birbiri ile oldukça tutarsız sonuçlar ortaya koymaktadır. O nedenle bu çalışmada, 
mevcut literatürden farklı olarak, Türkiye için alternatif göstergeler bazında optimal kamu kesimi 
büyüklüğünün, doğrusal olmayan modellerden faydalanılarak tahmin edilmesi amaçlanmaktadır. 
Bu amaçla bu çalışmada Ram’ın (1986) iki sektörlü üretim modeli, TAR modeline uyarlanmış ve 
Hansen’in [(1996), (2000)] eşik regresyon metodu uygulanarak eşik etkiler tahmin edilmiştir.  
 

Yazarları bu çalışmayı yapmaya sevk eden bir dizi gerekçe bulunmaktadır. Bu gerekçeler 
aynı zamanda bu çalışmayı, bu alanda yapılan diğer çalışmalardan farklı kılan temel nedenlerdir. 
Bu çalışma her şeyden önce kamu kesiminin büyüklüğünün tahmininde kullanılan harcama ve 
vergi odaklı olası tüm alternatif göstergeleri analize dâhil etmektedir. Başka bir ifadeyle, kamu 
kesimi büyüklüğü ve bu büyüklüğün ideal ölçütünün ne olduğu konusunda tek bir göstergeden 
hareket edilmemekte; aksine farklı göstergeler esas alınmakta ve bu göstergeler arasında 
karşılaştırma yapılmaktadır. Çalışma, bu yönüyle Türkçe literatürde yer alan çalışmalardan 
farklılaşmaktadır. Öte yandan bu çalışma ile literatürde mevcut çalışmalarda kullanılan klasik 
ekonometrik tahmin yöntemlerine bir alternatif sunulmakta ve bu bağlamda doğrusal yöntemler 
yerine doğrusal olmayan bir yöntem tercih edilmektedir.  
 

Toplamda yedi bölümden oluşan çalışmanın ikinci bölümünde, kamu kesimi büyüklüğü 
ekonomik büyüme ilişkisinin teorik çerçevesi ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde “kamu kesimi 

büyüklüğü nasıl ölçülmeli ve bu büyüklüğün ideal ölçütü ne olmalı?” sorusuna cevap 
aranmaktadır. Çalışmanın dördüncü bölümünde ise kapsamlı bir literatür taramasına yer 
verilmektedir. Çalışmada kullanılan rejim değişim modellerinden TAR modeli ile veriler beşinci 
bölümde anlatılmaktadır. Ardından çalışmanın ampirik bulguları değerlendirilmekte; bu da 
çalışmanın altıncı bölümünü oluşturmaktadır. Çalışma, sonuç ve ileriye yönelik bazı politika 
çıkarımlarının sunulduğu yedinci bölüm ile son bulmaktadır.  
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2. Teorik Arka Plan 
 

Devletin/kamu kesiminin ekonomideki rolü ve dolayısıyla büyüklüğü nedir, ne olmalıdır? 
Bugüne değin bu iki soru üzerinde akademisyenler arasında bir uzlaşı sağlanabilmiş değildir. 
Üstelik bu iki soruya verilebilecek olası yanıtlar da tartışmaya açıktır. Devletin/kamu kesiminin 
rolüne ilişkin bu tartışmaların köklerini, modern iktisadın doğuşu öncesi döneme, Thomas 
Hobbes’a [1588 1679] kadar götürmek mümkündür. Hobbes, 1993[1651] yılında yayımlanan 
“Leviathan Bir Din ve Dünya Devletinin İçeriği, Biçimi ve Kudreti” başlıklı eserinde, devletin aşırı 
büyümesinin ortaya çıkaracağı olumsuzluklara dikkat çekmiş ve aşırı büyüyen devleti, Tevrat ve 
İncil’de ifadesini bulan ve kendi büyüklüğü altında ezilen su canavarına benzetmiştir. Aşırı 
büyüyen devletin sınırlandırılmasının gerekliliğine vurgu yapan Hobbes, “Leviathan” kavramını 
mutlak güç ve yetkilere sahip egemen bir devleti tasvir etmekte kullanmıştır. Klasik iktisadi 
düşüncenin felsefi altyapısını oluşturan Hobbes’un bu eseri, devletin/kamu kesiminin rolünü 
sorgulayan iktisadi akımlara da özellikle de liberal akımlara  ilham kaynağı olmuştur. İzleyen 
dönemler boyunca Liberal iktisatçılar, Hobbes’un “canavar devlet” benzetmesine atfen devletin; 
bireysel özgürlükleri kısıtlayan ve ekonomik etkinsizliğe sebebiyet vermek suretiyle ki bu 
literatürde “devletin başarısızlığı” olarak adlandırılmaktadır  büyüme ve kalkınmayı olumsuz 
yönde etkilediği tezini savunmuşlardır. Bu tezden hareketle de, devletin küçültülmesi ve minimal 
düzeye çekilmesi gerektiğini ısrarla savunmuşlar ve hala da savunmaya devam etmektedirler.   
 

Artan enflasyona, gerileyen büyümenin ve yükselen işsizliğin eşlik ettiği ve günümüzde 
“stagflasyon” olarak tabir edilen iktisadi olgunun ortaya çıkışı ile birlikte, Keynesyen politikaların 
sonuçlarının sorgulanmaya başlandığı 1970’li yıllarda Leviathan, neoliberal akımın öncü 
ekollerinden kamu tercihi teorisinin temsilcisi olan James M. Buchanan [1919 2013] tarafından, 
devletin aşırı büyümesinin olumsuz sonuçlarına dikkat çekmek amacıyla yeniden gündeme 
getirilmiş ve Hobbes’un eserine atfen Leviathan kavramı, aşırı ölçüde büyümüş kamu kesimi 
faaliyetleri ve bunun tehlikeli sonuçlarına dikkat çekmek amacıyla “Leviathan devlet” olarak lanse 
edilmiştir. Devletin çıkarları ile bireylerin çıkarlarının örtüşmediği, ayrıştığı ve hatta çoğu zaman 
da çatıştığı noktasından hareket eden ve bunu “metodolojik bireyselcilik”, “rasyonalite ve 
maksimand”, “politik mübadele” olmak üzere üç temel ilkeye/varsayıma dayalı olarak açıklayan 
Buchanan ve kamu tercihi teorisinin diğer temsilcileri, Hobbes’un Leviathan’ını tekrar ön plana 
çıkartmışlar ve devleti yalnızca kendi kendine hizmet eden ve giderek büyüyen bir canavar olarak 
addetmişlerdir. Onların gözünde büyüyen devlet, bireysel ve ekonomik özgürlükleri kısıtlayan; 
plüralistlerin hakem devlet öngörüsünün aksine, her şeye müdahale eden adeta bir “dadı”dır. 
Büyüyen veya büyümüş devlet, hizmet kayırmacılığına, nepotizme, rüşvet ve yolsuzluklara kapı 
aralayan bir yönetim örgütüdür/bir siyasi birliktir. Büyüyen devlet, yaygın ve katı bürokrasi ve 
regülasyonlar, saptırıcı vergi ve sübvansiyon uygulamaları, popülist kararlar, kamu projelerinin 
uygulanmasındaki gecikmeler ve bunun gibi nedenlerle ekonomik büyümeyi sekteye uğratan 
veya azaltan bir mekanizmadır. Yine büyüyen veya büyümüş devlet, işlevsel olmayan ve hantal/ 
köhne bir yapıdır. Onların gözünde büyüyen veya büyümüş devlet, günümüz ekonomilerinin 
kronik sorunlarından biri olan bütçe açıklarının temel sebebidir. Bütçe açıkları da makroekonomik 
sorunların kaynağını oluşturmaktadır. 
 

Tabiî burada önemle belirtelim ki, mevcut literatürde neoklasik iktisadi akımın önde gelen 
temsilcilerinden kamu tercihi teorisyenlerinin bu temel argümanlarına karşı argümanlar da yok 
değildir. Kamu tercihi yaklaşımının yukarıda sıraladığımız tezlerine karşı duranlar, devletin neden 
ekonomik hayatta etkin bir biçimde olması gerektiğini, Richard A. Musgrave’in [1910 2007] 1959 
yılında yayımlanan “Kamu Maliyesi Teorisi: Kamu Ekonomisi Üzerine Bir Çalışma” başlıklı 
eserinde formüle ettiği ve iktisat/maliye literatüründe devletin ekonomideki “Musgraveci amaçları” 
olarak bilinen şu üç amaç çerçevesinde açıklamaya çalışmaktadırlar: i) Makroekonomik istikrar, 
ii) Kaynak dağılımında etkinlik, iii) Gelirin yeniden dağılımı.8 J. Maynard Keynes’in [1883 1946] 
devletin ekonomiye müdahale etmesinin nedeni olarak ön plana çıkardığı makroekonomik 
istikrara ilave olarak Musgrave, kaynak dağılımında etkinlik ve gelir dağılımında adalet amaçlarını 
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da ortaya koymuştur. Abba P. Lerner ise [(1941), (1943)] ortaya attığı “fonksiyonel maliye” 
yaklaşımı ile devlete ekonomide daha aktif bir misyon yükleyen bir bakış açısıyla, tam istihdamın 
sağlanmasını, fiyat istikrarının ve daha iyi bir yaşam standardının teminini devletin temel 
makroekonomik görevleri arasında saymıştır. Musgrave ve Lerner’in görüşleri, klasik iktisatçıların 
temel argümanlarını destekleyen kamu tercihi teorisyenlerinin devlete/kamu kesimine bakış 
açısını reddeden görüşlerdir.  
 

Öte yandan, özellikle ekonomik büyüme perspektifinden bakıldığında, kamu kesiminin/ 
devletin büyüme sürecindeki rolünün, standart neoklasik büyüme modellerinde genellikle göz 
ardı edildiği ya da dikkate alınmadığı görülmektedir. Örneğin neoklasik büyüme modelinin en 
önemli iki temsilcisi Robert M. Solow [1924  ] ve Trevor Swan [1918 1989] modellerinde ki bu 
iki model literatürde yaygın olarak “Solow Swan modeli” olarak bilinmektedir  büyümenin 
belirleyicilerinin tamamının dışsal olduğunu varsaymakta ve bu varsayımdan hareketle, 
ekonomilerin istikrar durumuna geçişi hariç olmak üzere, kamu politikalarının büyüme oranlarını 
etkilemediğini iddia etmektedir.  

 
Ancak neoklasik modellerin aksine, maliye politikası araçları (kamu harcamaları ve 

vergiler) ile büyüme arasında bir ilişkinin olduğuna dair varsayım, ilk kez içsel büyüme 
modellerinde dikkate alınmış ve büyüme modeline dâhil edilmiştir. Barro (1990), King & Rebelo 
(1990), Futagami, Morita & Shibata (1993), Jones, Manuelli & Rossi (1993), Stokey & Rebelo 
(1995), Devarajan, Swaroop & Zou (1996)9, Mendoza, Milesi-Ferretti & Asea (1997), Ghosh & 
Mourmouras (2002) gibi çalışmalara konu olan söz konusu büyüme modellerinin ortaya çıkışı, 
büyüme üzerinde kamu kesiminin rolüne bakışta bir farklılaşmayı da beraberinde getirmiştir.  
 

Kamu kesimi büyüklüğü ekonomik büyüme ilişkisine dair yukarıda zikredilen 
çalışmalardan özellikle Barro’nun 1990 yılındaki çalışması adeta bir milât niteliğindedir.10 Barro, 
bahse konu olan yılda Journal of Political Economy’de yayımlanan “Basit Bir İçsel Büyüme 
Modelinde Kamu Harcaması” başlıklı çalışmasında, geliştirdiği büyüme modeline kamu 
harcamalarını da dâhil etmiş ve kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasında doğrusal 
olmayan bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Barro’nun (1990) bu çalışmasında, özel kesimin 
kamu hizmetlerini sunmada yetersiz kaldığına, dolayısıyla kamu kesiminin eğitim, sağlık, altyapı 
yatırımları, AR GE faaliyetlerini yaygınlaştırma, teknoloji transferi, haberleşme ağlarının 
güçlendirilmesi, mülkiyet haklarının korunması gibi amaçlarla, özel kesimin de etkinliğini artıracak 
faaliyetleri yürütmesinin önemine vurgu yapmıştır. Barro’nun 1990 çalışması yalnızca kamu 
kesimi büyüklüğü ile ekonomik büyüme ilişkisine vurgu yapan bir çalışma olmakla kalmamış, 
aynı zamanda bu konuda devasa bir literatürün ortaya çıkmasına da öncülük etmiştir.11  
 

Barro’nun 1990 yılındaki çalışmasını takiben, kamu kesimi büyüklüğü ile ekonomik 
büyüme arasında “ters U” ilişkisi olduğuna dikkat çeken bir diğer iktisatçı Richard Armey’dir. 
Armey 1995 yılında yayımlanan çalışmasında, Barro’nun söylemlerini teyit edercesine kamu 
kesimi büyüklüğü ile ekonomik büyüme arasında Kuznets ve Laffer eğrileri benzeri, doğrusal 
olmayan bir ilişki olduğunu ileri sürmüştür. Optimal kamu kesimi büyüklüğü ile ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkiyi ortaya koyan Armey’in bu argümanı, iktisat/maliye literatürüne “Armey eğrisi” 
olarak girmiştir. Armey eğrisi, kamu kesimi büyüklüğünün bir noktaya kadar ki o nokta 
ekonomik büyümeyi maksimize eden optimal kamu kesimi büyüklüğünü yansıtmaktadır  
ekonomik büyümeyi teşvik ettiğini, söz konusu nokta aşıldığında ise kamu kesiminin büyümeye 
devam etmesinin ekonomik büyümeyi sürekli olarak olumsuz yönde etkilediğini ileri sürmektedir. 
 

Armey eğrisi, kamu kesiminin olmadığı bir durumda çok düşük düzeyde çıktı üretileceğini 
ima etmektedir. Söz konusu çıktı düzeyi, teorik olarak sıfıra dahi eşdeğer olabilir. Armey eğrisine 
göre kamu harcamalarını artırmak, ekonomik büyümenin maksimum değere ulaştığı belirli bir 
noktaya kadar GSYİH’de bir artışa neden olur. Yüksek büyüme oranı, kamu kesiminin büyümeyi 
teşvik eden mal ve hizmetleri sunmasının bir sonucudur. Diğer taraftan kamu hizmetleri özel 
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kesimin dayandığı yasal ve sosyal çerçeveyi de belirlediği için, bu düzenlemeler de büyümeyi 
olumlu etkileyecektir. Bir başka ifadeyle, kamusal mal ve hizmetlerin sunumu, özel kesimin 
iktisadi etkinliğini bütünüyle arttırmaktadır. Etkinliğin artması, kamusal faaliyetlerin yerine 
getirilmesinden dolayı kamunun özel kesime sağladığı pozitif dışsallıklardan, başka bir deyişle 
fiyatlandırılmamış faydalardan kaynaklanmaktadır. Diğer yandan, sınırlı bir seviyedeki kamu 
harcama düzeyi için gerekli olan sınırlı vergileme ve/veya borçlanma seviyelerinde, dışlama 
etkisinin ortaya çıkma ihtimali de doğal olarak düşük olacaktır. Ekonomik büyümenin maksimuma 
ulaştığı noktaya kadar kamu harcamalarının marjinal verimliliği, özel kesim harcamalarının 
marjinal verimliliğine eşit olacaktır. Ancak söz konusu noktadan sonra, kamu harcamalarındaki 
artışın devam etmesinin ekonomik büyümeye katkısı ise ya hiç olmayacak ya da olumsuz yönde 
olacaktır. Çünkü ekonomide azalan verimler kanunu kendisini gösterecek ve bu kanunun etkisi 
ile kamu harcamalarında artışın sürdürülmesi, ekonomik büyüme üzerinde negatif etkide 
bulunacaktır. Sonuç olarak da, ekonomik büyümeyi azaltan kamu kesimi büyüklüğünü düşürmek 
elzem olacaktır. Aksi takdirde kamu harcamalarındaki ilave bir artış, yalnızca ekonomik daralma 
anlamına gelecektir.  
 

Barro’nun [(1990), (1991)] ve bu alanda özel bir önem arz eden Armey’in (1995) literatüre 
katkılarını, Rahn & Fox (1996) ve Scully’nin [(1998), (2003)] benzer mahiyetteki çalışmaları 
izlemiştir. Kamu kesimi büyüklüğü ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi teorik ve ampirik 
zeminde analiz eden bu çalışmalar, konuyu hem daha popüler hem de daha tartışmalı bir hale 
getirmiştir. Nitekim kamu kesimi büyüklüğü ekonomik büyüme ilişkisi, bahsi geçen yazarların 
soyadlarının baş harflerine atfen “BARS eğrisi” olarak iktisat/maliye literatüründeki yerini almıştır.  
 

BARS eğrisi, yatay eksende kamu kesimi büyüklüğünün göstergesi olarak Kamu 
Harcamaları/GSYİH oranının, dikey eksende ise reel GSYİH’nin [veya reel GSYİH büyüme 
oranının] yer aldığı koordinat düzleminde kamu kesimi büyüklüğü ile ekonomik büyüme 
arasındaki Laffer eğrisi tipi bir ilişkiyi resmetmektedir. Buna göre, belli bir noktaya kadar kamu 
kesimi büyüklüğü artarken ekonomik büyüme de artmakta; ancak söz konusu noktadan sonra 
kamu kesimi büyüklüğü artmaya devam ederken, ekonomik büyüme azalmaya başlamaktadır. 
Daha yalın bir ifadeyle, belli bir kamu kesimi büyüklüğü seviyesine kadar kamu kesimi büyüklüğü 
ile ekonomik büyüme arasında pozitif; o seviyenin aşılması durumunda ise negatif yönlü, 
doğrusal olmayan bir ilişki söz konusudur. BARS eğrisinin önemi, bahsi geçen bu ilişkiye teorik 
ve ampirik tespitlere dayalı olarak dikkat çekmesi ve büyümeyi maksimum yapan kamu kesimi 
büyüklüğünün ne olduğunun ampirik tespitine olanak tanıması ve bunun da kamu kesiminin 
nerede durması ve nerede özel kesime yol vermesi gerektiği konusunda bir fikir vermesinden ileri 
gelmektedir. Kamu harcamalarının hiç yapılmaması durumunda devletin sunması gereken asgari 
mal ve hizmetleri, özel kesim ya hiç sunamayacak ya da yetersiz sunacaktır. Kamu 
harcamalarının optimalin üzerinde gerçekleşmesi durumunda ise, ekonomik büyüme azalış 
eğilimine girecektir. Dolayısıyla kamu kesimi büyüklüğü ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin 
yönünün doğru bir şekilde tespiti, kamu kesimi özel kesim arasındaki görev paylaşımının 
rasyonel olarak yapılabilmesi adına oldukça önemli bir konudur. 
 

Ayrıca optimal kamu kesimi büyüklüğünün tahminini ya da ne olması gerektiğini ortaya 
koymak, yalnızca büyümeyi maksimize etmek için değil; aynı zamanda kamu harcamalarında ve 
vergilerde etkinliği sağlayabilmek için kamu politikası yapımı açısından da hayati önem 
taşımaktadır. Bu anlamda “kamu harcamaları ve vergilerin alt bileşenlerinde nasıl bir değişiklik 
yapılmalıdır? Hangileri arttırılmalı, hangileri azaltılmalıdır?” soruları yanıtlanması gereken önemli 
sorular olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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3. Kamu Kesimi Büyüklüğü Nasıl Ölçülmeli ve Bu Büyüklüğün İdeal Ölçütü Ne 
Olmalı?  

 
Kamu kesimi büyüklüğü, bir ekonomide kaynakların ne kadarının kamu kesimi tarafından 

kontrol edildiği konusunda fikir edinmemize olanak sağlamaktadır. Söz konusu büyüklüğün ne 
olacağını da, ülkenin siyasi yapısı, ekonomik düzeni, tarihsel geçmişi ve toplumsal yapısı gibi bir 
dizi faktör belirlemektedir. Özellikle ülkelerin siyasi yapıları, bir başka ifadeyle kamu politikalarının 
oluşturulmasına ve yürütülmesine katılan veya bunu etkileyen yapıların meydana getirdiği bütün, 
kamu kesimi büyüklüğünü belirleyen önemli bir unsurdur. Merkezi planlamaya dayalı ülkelerde, 
kaynakların önemli bir boyutu devlet tarafından kontrol edildiği için, ekonomide kamu kesiminin 
ezici ağırlığını görmek daha kolay olmaktadır. Piyasa ekonomisinin geçerli olduğu ülkelerde ise 
kamu kesimi büyüklüğü göreli olarak daha düşük düzeylerde kalmaktadır.  

 
Kamu kesiminin zaman içinde büyümesi, kuşkusuz kendiliğinden olan bir gelişme 

değildir. Kamu kesiminin toplam ekonomi içindeki payının artması, iç ve dış güvenlik, adalet 
hizmetleri gibi tam kamusal mal ve hizmetlere olan ihtiyaçtan kaynaklı olarak ortaya çıkabileceği 
gibi, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi yarı kamusal mal ve hizmetlere ve enerji, ulaştırma ve 
haberleşme gibi ölçek ekonomilerinin söz konusu olduğu hizmetlere olan ihtiyaçtan da ileri 
gelebilir. Öte yandan hem iç hem de dış ekonomik dengenin sağlanması ve muhafazası, özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde devletin ekonomik büyüme ve kalkınmaya öncülük edip destek 
sağlaması gibi iktisadi ve mali faktörler, kamu kesiminin yıldan yıla büyümesinin diğer nedenleri 
arasında sayılabilir. Bununla beraber siyasi aktörlerin kendi özel çıkarlarını maksimize etme 
peşinde koşmaları, politik konjonktürde seçim ekonomisi stratejisinin uygulanması, bürokrasinin 
kamu kesimi bütçesinin hacmini genişletme ve baskı ve çıkar gruplarının ise devletten rant 
kollama çabaları, hükümetlerin partizan tutumları ve patronaj politikaları gibi siyasi faktörler ile 
nüfus artışı, gelir ve servet dağılımındaki eşitsizlik, bölgesel kalkınmışlık farklılıkları, terör ve 
sosyal güvenlik hizmetleri gibi bir dizi sosyal faktör de kamu kesiminin genişlemesine yol açan 
gerekçeler arasında sayılabilir.12  
 

Bir ekonomide kamu kesimi büyüklüğünün göstergesi olarak birden fazla ölçüt 
kullanılmaktadır. Zira literatürde bu konuda genel bir uzlaşı yoktur. Hal böyle olmasına karşın, 
kamu kesimi büyüklüğünün göstergesi olarak genelde kamu harcamaları esas alınmakta ve bu 
bağlamda Kamu Harcamaları/GSYİH13 oranı ya da kamu harcamalarının alt bileşenlerinin 
GSYİH’ye oranı, en yaygın kullanılan kamu kesimi büyüklüğü göstergesi olarak karşımıza 
çıkmaktadır.14,15 Şu durumda denilebilir ki, kamu kesimi büyüklüğünün geleneksel ölçütü, kamu 
harcamalarının GSYİH içindeki payına dayanmaktadır.16  
 

Diğer taraftan kamu kesimi büyüklüğü, kamu harcamalarının kapsamına bağlı olarak da 
pekâlâ farklılık gösterebilecektir. Bir başka ifadeyle, kamu kesiminin büyüklüğünün ölçümünde 
hangi kamu harcamalarının [genel bütçe harcamaları mı, merkezi hükümet harcamaları mı, reel 
harcamalar mı nominal harcamalar mı, verimli harcamalar mı verimsiz harcamalar mı, cari 
harcamalar mı, yatırım harcamaları mı yoksa bütün bunların bazı alt bileşenleri mi?] dikkate 
alındığı önemli bir husustur. Bu nedenle, kamu kesimi büyüklüğünü tam ve doğru olarak ortaya 
koyabilmek için, devleti oluşturan bütün organların harcamaları toplamının dikkate alınması, daha 
doğru sonuçlara ulaşılmasına imkân tanıyacaktır. Öte yandan, şüphe yoktur ki kamu 
harcamalarının her bir bileşeninin etkisi diğerinden farklıdır. O nedenle kamu harcamalarının 
ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini tam ve doğru olarak ortaya koyabilmek için, kamu kesimi 
büyüklüğüne dayanak teşkil edecek ölçüte yalnızca toplam büyüklük olarak değil; aynı zamanda 
alt bileşen bazında bakmak daha gerçekçi bir yaklaşım olacaktır.  
 

Burada göz ardı edilmemesi gereken bir diğer husus da, kamu kesimi büyüklüğünün 
göstergesi olarak kamu harcamalarının alt bileşenlerinin esas alınması halinde bile, kamu kesimi 
büyüklüğünün gereğinden küçük görünebilir olma olasılığıdır. Örneğin kamu harcamaları içinde 
transfer harcamalarının, sübvansiyonların ve kamu yatırımlarının büyük yekûn tuttuğu ülkelerde, 
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kamu kesimi büyüklüğünün göstergesi olarak kamu tüketim harcamalarının esas alınması, kamu 
kesiminin gereğinden küçük görünmesine sebebiyet verecektir. Bunun gibi, yerel yönetimlerin 
önemli bir yer tuttuğu ve dolayısıyla toplam kamu harcamalarının önemli bir kısmının yerel 
yönetimler tarafından gerçekleştirildiği ülkelerde, kamu kesimi büyüklüğünün göstergesi olarak 
merkezi hükümet harcamalarının dikkate alınması durumunda, yine yanıltıcı sonuçlar ortaya 
çıkabilecektir. O nedenle kamu kesimi büyüklüğüne esas alınacak gösterge tercihinde, sıralanan 
bu ve benzeri tüm hususların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir.  
 

Kamu harcamalarının milli gelir içindeki payı dışında, kamu kesimi büyüklüğü 
göstergelerinden bir diğeri de vergilerin GSYİH içindeki payıdır. Bu oranı, radikal bir söylemle, 
ülkede yaratılan kaynakların ne kadarına devletin el koyduğu şeklinde yorumlamak yanlış 
olmayacaktır. Çünkü vergiler, özel kesimden/piyasa ekonomisinden kamu kesimine/kamu 
ekonomisine aktarılan, devletin hükümranlık gücüne dayanan ve dolayısıyla gönüllü ekonomik 
ilişkiye değil, zora ve yaptırıma dayanarak elde edilen gelirlerdir. Bu anlamda, devletin ekonomi 
içindeki yerini anlamak açısından vergi gelirlerinin GSYİH içindeki payı da, anlamlı ve önemli bir 
kamu kesimi büyüklüğü göstergesi niteliğindedir. Ancak burada önemle belirtelim ki, kamu 
bütçesinin açık vermesi durumunda Vergi Gelirleri/GSYİH oranı, kamu kesimini gerçekte 
olduğundan daha küçük; kamu bütçesinin fazla vermesi durumunda da kamu kesimini daha 
büyük gösterecektir. Bu nedenle ancak devlet bütçesinin denk ya da ona yakın olduğu 
durumlarda, Vergi Gelirleri/GSYİH oranı kamu kesimi büyüklüğünün anlamlı bir ölçütü olabilir. 
Aksi durumda yanıltıcı sonuçlar ortaya koyacaktır.17 
 

Ampirik çalışmalarda çok yaygın bir kullanım alanı bulmasa da, zaman zaman 
harcamalar ve gelirlerden oldukça farklı olarak, kamu kesiminde istihdam edilenlerin ulusal 
istihdam içindeki payı da kamu kesimi büyüklüğünün bir göstergesi olarak ele alınmaktadır. Söz 
konusu orandaki bir değişme, kamu kesiminin büyümesinin ya da küçülmesinin bir göstergesi 
niteliğindedir. Ne var ki, ulusal istihdam [kamu + özel] içinde kamusal istihdamın payı, istihdam ve 
gelir dağılımı bağlantılı sorunları açıklamakta oldukça faydalı bir kamu kesimi büyüklüğü 
göstergesi olmakla birlikte; kamu kesiminin kaynak dağılımı üzerindeki etkilerini tam ve doğru 
olarak ortaya koymada yetersiz kalmaktadır. Oysaki kamu kesiminin kaynak dağılımına etkisi, 
göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir husustur. Zira kamusal istihdamdaki değişmeler de 
bunun bir nedeni değil; aksine sonucudur. Kamu kesimi, istihdam ettiği daha sınırlı sayıdaki 
personel ile ulusal kaynakların daha büyük bir kısmını kontrol etmek suretiyle pekâlâ mal ve 
hizmet üretebilir. Tabiî bu da verimlilik, etkinlik gibi sorunları beraberinde getirebilecektir.  
 

Kamu kesiminin yaptığı hukuki düzenlemelerin yoğunluk derecesi de kamu kesimi 
büyüklüğünün tespitinde göz ardı edilmemesi gereken bir diğer önemli husustur. Vergiler, kamu 
harcamaları gibi kamu maliyesi temelli kamu kesimi büyüklüğü göstergeleri bazında kamu 
kesimi, gereğinden küçük; buna mukabil, kamu kesiminin yapmış olduğu iktisadi ve hukuki vb. 
düzenlemeler bazında ise gereğinden büyük olabilir. Böyle bir durumda kamu kesimi görünürde 
küçük gözükse de gerçekte devasa boyutlarda olabilir. Kamu kesimi, ekonominin gerek 
yönlendirilmesi gerekse denetlenmesi adına sık sık ve hatta zaman zaman çok yoğun hukuki 
düzenlemeler yapabilmektedir. Buradan hareketle, kamu kesiminin özel kesimin faaliyetlerini 
sınırlandırıcı, yasaklayıcı, düzenleyici ve kontrol edici uygulamaları gereğinden fazla ise, kamu 
kesiminin büyük olduğu konusunda bir kanaate ulaşılabilir. Ne var ki, kamu kesiminin 
büyüklüğünün gerçek manada tespiti bakımından bir hayli önem arz eden bu husus, ölçülebilir 
olmadığı için ampirik çalışmalarda mütemadiyen göz ardı edilmektedir. Ancak son yıllarda bu 
konuda endeks geliştirme yoluna gidilmiştir. Bu endekslerden en önemlisi kamu etkinlik düzeyi 
[Worldwide Governance Indicators (WGI)] endeksidir.   
 

Söz konusu endeksin hesaplanmasında kamunun sunduğu hizmetler, bireylerin kamu 
hizmetlerinin kalitesine ve etkinliğine bakışı, siyasi baskılardan bağımsızlık derecesi, politik 
oluşum ve uygulama kalitesi ve tüm bu politikaları kamunun yerine getirme yeterliliği gibi faktörler 
kullanılmaktadır. Bütün bu sıralanan faktörler, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çok sayıda 
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girişimci, vatandaş ve uzmanın anket yoluyla katılımı ile bir araya getirilmektedir. Söz konusu 
endeks, çeşitli araştırma enstitüleri, düşünce kuruluşları, sivil toplum örgütleri, uluslararası 
kuruluşlar ve özel kesim firmaları tarafından üretilen 30’un üzerinde bireysel veri kaynağına 
dayanarak oluşturulmaktadır. 
 

Öte yandan ilgili endeks, kamunun ülke ekonomilerindeki payının ne derece optimal olduğu ve 
aynı zamanda kamusal mal ve hizmetlerin kalitesi, etkinliği ve verimliliği hakkında bilgi 
vermektedir. Bundan dolayıdır ki ülkelerin kamu etkinlik düzeyi ekonomik, sosyal, siyasal vb. 
faktörler açısından çok büyük önem taşımaktadır.  

 
4. Literatür Taraması 
 

  Daha önce de değinildiği gibi, kamu kesimi büyüklüğü ekonomik büyüme ilişkisi, kamu 
maliyesi literatüründe ilgi çekici olduğu kadar tartışmalı da bir konudur. Kamu kesimi büyüklüğü 

ekonomik büyüme üzerine özellikle 1970’lerin ikinci yarısından bu yana çok sayıda ampirik 
çalışma yapılmıştır. Mevcut uluslararası literatür yalnızca üç temel arama motoru Jstor, Taylor & 
Francis ve Elsevier bazında tarandığında, 1970’lerin ikinci yarısından bu çalışmanın kaleme 
alındığı 2018 yılının ilk yarısına kadar geçen 40 küsur yıllık süreçte, doğrudan kamu kesimi 
büyüklüğü ekonomik büyüme üzerine yapılan devâsa bir akademik literatürün oluştuğu 
görülmektedir. Bu denli yoğun ilgiyi, konunun ne kadar önemsendiğinin bir işareti olarak 
yorumlamak mümkündür. Peki, akademisyenlerin/araştırmacıların bu konuya bu denli önem 
vermelerini gerektiren sebep veya sebepler nelerdir? İlgili literatür detaylı bir biçimde gözden 
geçirildiğinde, özellikle iki gerekçe/cevap ön plana çıkmaktadır: Birincisi, konunun iktisadi açıdan 
önemli bir yeri haiz olması; diğeri ise konunun politik bir boyutunun bulunmasıdır.  
 
  Mevcut literatürden anlaşıldığı kadarıyla bu alandaki öncü ampirik çalışmalar ABD’li 
iktisatçılar Richard Rubinson ve Thomas E. Borcherding’e aittir. Rubinson (1977), 1955 1970 
dönemi için 45 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede Kamu Geliri/GSMH oranının ki bu oran 
kamu kesimi büyüklüğünün bir göstergesidir  büyüme üzerindeki etkisini analiz etmiş; zengin ve 
fakir ülkelerde kamu gelirlerinin GSMH üzerindeki etkisinin farklı olduğunu ortaya koymuştur. 
Buna göre, kamu gelirlerinin GSMH üzerindeki etkisi, zengin ülkelerle mukayese edildiğinde fakir 
ülkelerde daha büyüktür. Borcherding (1977) ise ABD’de 1902 1970 dönemi için, kamu 
harcamalarındaki artışın kaynaklarını araştırdığı çalışmasında, kamu kesimi büyüklüğünü kamu 
harcamaları perspektifinden ele almış ve ampirik analize tâbi tutmuştur. 
 
  Rubinson’un (1977) ve Borcherding’in (1977) öncü çalışmalarını bu literatürde fark 
yaratan Landau [(1983), (1986)], Kormendi & Meguire (1985), Saunders (1985), Barro [(1981), 
(1990), (1991)], Karras (1993), Hansson & Henrekson (1994), Hsieh & Lai (1994), Gwartney, 
Lawson & Holcombe (1998), Guseh (2007), Feldmann [(2009), (2010)] gibi çok sayıdaki çalışma 
takip etmiştir. Bu çalışmaların her biri, kendine münhasır bir özellik taşıması ve konuyu farklı bir 
bakış açısı ile ele alması nedeniyle mevcut literatüre çok büyük değer katmaktadır. 
 
  Bu çalışmalardan Barro (1981), kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki 
etkisini, kamu harcamalarını “geçici kamu harcamaları” ve “sürekli kamu harcamaları” şeklinde 
ikili bir tasnife tâbi tutarak analiz etmektedir. Buna göre Barro (1981) kamu kesimi büyüklüğünün 
bir göstergesi olarak kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini araştırma 
konusu yapmış ve kamu harcamalarındaki geçici değişmelerin büyüme üzerindeki etkisinin, aynı 
büyüklükteki sürekli değişmelerle kıyaslandığında daha fazla olduğu sonucuna ulaşmıştır. Barro 
(1981) elde ettiği bulguları “refah etkisi” ile açıklamakta ve geçici kamu harcamalarının toplam 
talep üzerindeki etkisinin daha güçlü olduğunu savunmaktadır. Ancak Karras (1993), Barro’nun 
(1981) bu tezine karşı bir tezle cevap vermekte ve kamu harcamalarındaki sürekli değişmelerin, 
aynı büyüklükteki geçici değişmeler ile mukayese edildiğinde daha fazla olduğunu ve bunun da 
kamu harcamalarındaki sürekli değişmelerin optimal işgücü arzını etkileyen refah etkisinden 
kaynaklandığını savunmaktadır. Bahsi geçen çalışmasında 37 ülke için kamu harcamalarını 
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sürekli ve geçici harcamalar olmak üzere ikili bir tasnife tabî tutan ve her bir harcama kaleminin 
istihdamı ve ekonomik büyümeyi nasıl etkilediğini araştıran Karras (1993), kamu harcamalarında 
süreklilik arz eden değişmelerin, ekonomik büyüme ve istihdam üzerinde daha büyük bir etki 
meydana getirdiği yargısına ulaşmıştır.  
 
  Yine, kamu kesimi büyüklüğü ekonomik büyüme üzerine yapılan öncü çalışmalardan 
ikisi de Landau’ya [(1983, 1986)] aittir. Landau (1983), kamu kesimi büyüklüğünün göstergesi 
olarak reel kamu tüketiminin GSYİH içindeki payının esas alındığı çalışmasında, farklı gelir 
düzeylerine sahip 104 ülke18 için 1961 1976 döneminde kamu tüketim harcamalarının reel kişi 
başına gelirdeki artış üzerindeki etkisini incelemiş ve analize dâhil edilen bütün ülkeler için negatif 
bir etki bulmuştur. Ancak Landau (1983), örneklemin fakir ülkelerle sınırlı tutulması durumunda, 
söz konusu negatif etkinin ortadan kalktığına dikkat çekmiştir. Landau’nun 1986 yılında 
yayımlanan bir diğer çalışmasında ise kamu harcamaları; tüketim harcamaları, yatırım 
harcamaları, eğitim harcamaları, askeri harcamalar, transfer harcamaları şeklinde beşli alt 
kalemlere ayrılmış ve her bir harcama kaleminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi analiz 
edilmiştir. Çalışmanın bulguları istisnasız her bir harcama kaleminin ekonomik büyüme ile negatif 
ilişki içinde olduğunu ortaya koymuştur.  
 
  Landau’nun [(1983), (1986)] yukarıda bahsi geçen iki çalışması ile aynı istikamette olan 
ampirik çalışmaların büyük ekseriyeti [Kormendi & Meguire (1985), Saunders (1985), Barth & 
Bradley (1988), Diamond (1989), Barro [(1990), (1991)], Agell, Lindh & Ohlsson (1997), 
Gwartney, Lawson & Holcombe (1998), Yamamura (2011), Bergh & Henrekson (2011)] kamu 
kesimi büyüklüğü ile ekonomik büyüme arasında negatif yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu 
ortaya koyarken; sınırlı sayıdaki çalışma da [Wu, Tang & Lin (2010), Facchini & Melki (2013), 
Ghose & Das (2013), de Mendonça & Cacicedo (2014)] pozitif yönlü bir ilişki olduğunu ortaya 
koymaktadır. Hsieh & Lai (1994), Hansson & Henrekson (1994) gibi bazı çalışmalar ise iki 
değişken arasında negatif veya pozitif bir ilişki olmadığını; olsa bile bu ilişkinin ülkeden ülkeye ve 
zamandan zamana farklılık göstereceğini ifade etmektedir.   
 
  Agell, Lindh & Ohlsson (1997), Vedder & Gallaway (1998), Romero Ávila & Strauch 
(2008) gibi bazı çalışmalar ise duruma bağlı olarak bu ilişkinin negatif veya pozitif yönlü olduğuna 
ya da bu iki değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığına işaret etmektedir. 
Örneğin, Bairam (1990) tarafından 20 Afrika ülkesi üzerine yapılan bir çalışmada, analize tâbi 
tutulan ülkelerden 11’inde kamu harcamalarındaki bir artışın ekonomik büyümeyi pozitif yönde 
etkilediği tespit edilirken; 9’unda ise negatif yönde etkilediği ortaya koyulmuştur. Bu bulgudan 
hareketle söz konusu çalışma, kamu kesimi büyüklüğünün ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 
konusunda bir genelleme yapmanın mümkün olamayacağına dikkat çekmektedir.   
 

Kamu harcamaların ekonomik büyüme üzerindeki etkisini analiz eden bir diğer önemli 
çalışma Kormendi & Meguire’e (1985) aittir. 47 ülkeyi kapsayan ve kamu kesimi büyüklüğünün 
göstergesi olarak savunma ve eğitim harcamalarının dikkate alındığı çalışmanın bulguları, kamu 
kesimi büyüklüğünün ekonomik büyümeyi negatif yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Saunders 
(1985) ise 21 ülke için kamu kesimi büyüklüğünün göstergesi olarak toplam kamu harcamalarının 
büyüme üzerindeki etkilerini araştırmış ve bu etkinin negatif olduğu sonucuna varmıştır. 
Saunders (1985) gibi, Barth & Bradley’nin 1988 çalışması da 16 OECD ülkesi için kamu tüketim 
harcamalarının büyümeyi negatif yönde etkilediğini tespit ederken; Ram (1986) 115 ülke üzerine 
yapmış olduğu çalışmada kamu kesimi büyüklüğünün ekonomik büyümeyi istatistiksel olarak 
anlamlı ve pozitif yönde etkilediğini ortaya koymuştur. 

 
Kamu kesimi büyüklüğünün göstergesi olarak kamu kesimi tüketim harcamalarının 

toplam tüketim harcamaları içindeki payının, ekonomik büyümenin göstergesi olarak ise kişi 
başına gelirdeki artışın kabul edildiği bir çalışmasında Barro (1990), 98 ülke için 1960 1985 
döneminde kamu kesimi büyüklüğünün ekonomik büyüme üzerinde negatif etkiye sahip olduğu 
sonucuna ulaşmıştır. 1970 1987 dönemini esas alan ve 14 OECD ülkesini analize konu edinen 
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Hansson & Henrekson’ın (1994) çalışması ise toplam kamu harcamaları yanında, kamu 
harcamalarının alt bileşenlerinin de ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini incelemiştir. Söz 
konusu çalışmada, toplam kamu harcamaları ile tüketim ve transfer harcamalarının ekonomik 
büyümeyi olumsuz yönde etkilediği; ancak ilginç bir biçimde beklenilenin aksine, kamu yatırım 
harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde herhangi bir etki meydana getirmediği tespit 
edilmiştir. Grier (1997) ise OECD ülkelerinde kamu tüketim harcamalarının ekonomik büyümeyi 
negatif yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Grier (1997) gibi, Fölster & Henrekson’ın 2001 
çalışması da, 1970 1995 dönemi için seçilmiş zengin ülkelerin kamu kesimi büyüklüğü ile 
ekonomik büyümesi arasında negatif bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Borcherding, Ferris & 
Garzoni (2003) ise 1970 1997 dönemi için 20 OECD ülkesi üzerine yapılan çalışmada, kamu 
kesimi büyüklüğünün ekonomik büyümeyi istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde etkilediğini 
ortaya koymuştur. 

 
Ulaşılan sonuçlar bakımından oldukça ilginç bir çalışma da Vedder & Gallaway’in 1998 

yılında kaleme aldığı çalışmadır. Söz konusu çalışmada, 1947 1997 dönemi için ABD, Kanada, 
Danimarka, İtalya, İsveç ve Birleşik Krallık’tan oluşan bir grup gelişmiş ülke için GSYİH’nin payı 
olarak kamu harcamalarının dört farklı alt bileşeni [sosyal güvenlik harcamaları, sağlık 
harcamaları, savunma harcamaları, yatırım harcamaları] dikkate alınarak, kamu kesimi 
büyüklüğü ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki analize tâbi tutulmuş ve sonuçta da yalnızca 
ABD için kamu kesimi büyüklüğü ile ekonomik büyüme arasında bir nedensellik ilişkisi tespit 
edilmiştir. Çalışmada, diğer ülkeler için böyle bir ilişki tespit edilememesi hususu, kamu kesimi 
büyüklüğü ile ekonomik büyüme ilişkisinin zaman içinde sürekli değişmesine bağlanmıştır. 
Çalışmanın bulgularına göre kamu kesiminin boyutlarının aşırı genişlemesi, kamu yatırımlarının 
gereğinden fazla artmasına neden olacak ve bu da özel yatırımların dışlanmasına ve aynı 
zamanda artan vergilerle ekonominin olumsuz etkilenmesine yol açacaktır. Ancak küçük bir 
kamu kesimi ekonomik büyümeyi teşvik edecektir. Vedder & Gallaway (1998), yukarıda belirtilen 
çelişkili bulguların temel sebebini, kamu kesimi büyüklüğü ile ekonomik büyüme arasında 
doğrusal olmayan ilişkinin varlığına bağlamaktadır. Adı geçen çalışmaya göre, doğrusal olmayan 
bir ilişkinin doğrusal yöntemlerle analiz edilmesi, elde edilen bulguların farklı ve hatta çelişkili 
olması ile sonuçlanmaktadır. Lin (1994) ise kamu kesimi büyüklüğünün göstergesi olarak 
sırasıyla Kamu Tüketim Harcamaları/GSYİH ve Kamu Verimsiz Harcamaları/GSYİH oranlarını 
dikkate almış ve her iki göstergenin de kısa dönemde ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkide 
bulunduğu sonucuna ulaşmıştır. 

 
Kamu kesimi büyüklüğünün ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilediğini tespit eden 

bir başka çalışma da Bergh & Karlsson’a (2010) aittir. 1970 1995 ve 1970 2005 dönemleri için 
göreli olarak zengin 29 OECD ülkesi için kamu kesimi büyüklüğü ile ekonomik büyüme ilişkisini 
analiz eden ve kamu kesimi büyüklüğünün ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilediği 
sonucuna ulaşan bu çalışmada, kamu kesiminin nispeten daha büyük olduğu ülkelerde dışa 
açıklık düzeyi ile uygulanan iktisadi politikaların, kamu kesiminin ekonomik büyüme üzerindeki 
olumsuz etkilerini azaltmada bir araç olarak kullanılabileceğine dikkat çekilmiştir. 

 
1965 1980 dönemi için 57 ülke üzerine yaptığı bir çalışmada Yamamura (2011), kamu 

kesimi büyüklüğünün sermaye birikimini ve dolayısıyla da ekonomik büyümeyi negatif yönde 
etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Bahsi geçen çalışmadan elde edilen ampirik bulgulara göre, dışa 
açıklık ile kamu kesimi büyüklüğü, gelişmiş OECD ülkelerinde büyümeyi etkilememektedir. 
Ancak Yamamura (2011) bu konuda önemli bir hususa dikkat çekmekte; ülkelerin OECD üyesi 
olan ve olmayan şeklinde ikili sınıflandırma bazında analiz edilmesi halinde sonuçların değiştiğine 
işaret etmektedir. Buna göre, OECD üyesi olmayan ülkelerde kamu kesimi büyüklüğü, sermaye 
birikimi üzerinde negatif etkiye sahiptir. Söz konusu çalışma bu bulgudan hareketle, gelişmekte 
olan ülkelerde kamu kesiminin özel kesim yatırımları üzerinde dışlama etkisi meydana getirdiğini, 
bunun da ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilediğini savunmaktadır. 
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1970 2006 dönemi için 19 gelişen piyasa ekonomisi üzerine yaptıkları çalışmada Ghose 
& Das (2013), kamu kesimi büyüklüğü ile yurt içi yatırımların ekonomik büyüme üzerindeki 
etkilerini analiz etmiş ve her iki değişkenin de ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği 
sonucuna ulaşmıştır. Yine, 23 ülke için kamu kesimi büyüklüğü ekonomik büyüme ilişkisi üzerine 
Gwartney, Lawson & Holcombe (1998) tarafından yapılan bir başka ampirik çalışma ise tersi bir 
sonuç ortaya koymuş ve GSYİH’nin bir oranı olarak kamu tüketim harcamalarında meydana 
gelecek %10’luk bir artışın, reel GSYİH’de %1’lik azalışa neden olduğu bulgusuna ulaşmıştır. 
Gwartney, Lawson & Holcombe (1998) ele almış oldukları bütün kamu kesimi büyüklüğü 
göstergelerinin [toplam kamu harcamaları ve kamu yatırım dışı harcamalar] ekonomik büyüme 
üzerinde negatif etkisi olduğunu ortaya koymuştur. de Mendonça & Cacicedo (2014) ise Brezilya 
için kamu kesimi büyüklüğü ile ekonomik büyüme ilişkisini analiz ettikleri çalışmalarında, kamu 
kesiminin büyüklüğünün artmasının büyümeyi istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde 
etkilediğini tespit etmiştir. 

 
Kamu kesimi büyüklüğü ekonomik büyüme ilişkisini analiz eden çalışmaların büyük 

çoğunluğu, aynı zamanda optimal kamu kesimi büyüklüğünü de tahmin etmeye çalışmıştır. Barro 
(1990), geliştirdiği büyüme modelinde kamu harcamalarının optimal bir düzeyinin olduğunu ve bu 
düzeyin kamu harcamalarının marjinal verimliliğe eşit olduğu noktada gerçekleşeceğini ifade 
etmektedir. Barro’nun (1990) çalışması, büyümeyi optimal seviyeye çıkaran vergi oranını %25,1 
olarak tahmin etmiştir. Scully (1994) ABD bakımından 1929 1989 dönemi için analiz yapmış ve 
vergileri dikkate aldığı çalışmasında, optimal kamu kesimi büyüklüğünün %21,5 22,9 arasında 
olduğunu ortaya koymuştur. Karras (1996) 118 ülke19 için Toplam Tüketim Harcamaları/GSYİH 
oranını ele aldığı çalışmada, OECD ülkeleri için optimal kamu kesimi büyüklüğünü %14 (+/- 4)  
olarak tahmin etmiştir. Güney Afrika ülkeleri için ise optimal oranı %33 (+/- 6) olarak tahmin 
etmiştir. Vedder & Gallaway (1998) ele aldıkları gelişmiş ülke20 ekonomileri için, toplam kamu 
harcamalarını ve bunların bazı alt bileşenlerinin optimal oranlarını tahmin etmiştir. Elde edilen 
bulgular, toplam kamu harcamaları bazında ABD için optimal kamu kesimi büyüklüğünün %17,45 
olduğunu ortaya koymuştur. Kanada, Danimarka, İtalya, İsveç ve Birleşik Krallık için optimal 
kamu kesimi oranları sırasıyla %21,37, %26,14, %22,23, %19,43 ve %20,97 olarak tahmin 
edilmiştir. Aly & Strazicich (2000) 5 Körfez ülkesi için yapmış oldukları çalışmada, Kamu Tüketim 
Harcamaları/GSYİH oranı için optimal kamu kesimi büyüklüğünü 1970 1992 dönemi için %12 
olarak tahmin etmiştir. Branson & Lovell (2001) de Yeni Zelanda için büyümeyi arttıran optimal 
vergi oranını %22,5 olarak tahmin etmiştir. Pevcin (2004), 12 Avrupa ülkesi için kamu 
harcamalarının GSYİH'ye oranla hesaplanan optimal oranının %36,6 ile %42,1 arasında 
olduğunu ortaya koymuştur. Chen & Lee (2005) Tayvan için yapmış oldukları analizde toplam 
kamu harcamalarının optimal oranını %22,84, kamu yatırım harcamalarının optimal oranını 
%7,30, kamu tüketim harcamalarının optimal oranını ise %14,97 olarak tahmin etmiştir. 
1975 1996 dönemini esas alarak Ürdün üzerine yapmış oldukları çalışmada da, AbuAL Faul & 
Rafiq (2007) optimal kamu kesimi büyüklüğünü %10,4 olarak tahmin etmiştir. 

 
Herath (2012) Sri Lanka için 1959 2003 dönemini analiz etmiş ve büyümeyi maksimize 

eden kamu harcamalarının optimal oranını yaklaşık olarak %27 olarak tespit etmiştir. Forte & 
Magazzino (2011) 27 Avrupa Birliği ülkesi için toplam kamu harcamalarının GSYİH içindeki 
payını ele aldıkları ortak çalışmalarında, gerek sosyo ekonomik gerekse parasal yapıları 
bakımından farklılık gösteren bu ülkelerde optimal kamu kesimi büyüklüğünün de farklılık 
gösterdiğini tespit etmiştir. Örneğin optimal kamu kesimi büyüklüğü Belçika için %35,39, 
Hollanda için %35,52, Birleşik Krallık için %43,5, İrlanda için ise %44,47 olarak tahmin edilmiştir. 
Facchini & Melki (2013) tarafından yapılan bir çalışmada Fransa için 1896 2008 döneminde 
kamu harcamalarının optimal oranı %30 civarında tahmin edilmiştir. 1971 2005 döneminin esas 
alındığı çalışmasında Christie (2014), kamu kesimi büyüklüğünün göstergesi olarak Toplam 
Kamu Harcamaları/GSYİH oranını kullanmış ve gelişmiş ülkeler için optimal kamu kesimi 
büyüklüğünün %26 32 aralığında olduğunu bulmuştur. Di Matteo & Barbiero (2018) tarafından 
iki G 7 ülkesi [Kanada ve İtalya] için yapılan bir çalışma, kamu kesimi büyüklüğü ile ekonomik 
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büyüme arasında BARS eğrisini teyit eden doğrusal olmayan bir ilişki olduğunu ve reel GSYİH’yi 
maksimize eden kamu kesimi büyüklüğünün de Kanada için %22, İtalya için ise %33 olduğunu 
ortaya koymuştur.  
 

Yukarıda özetlenmeye çalışılan kamu kesimi büyüklüğü ekonomik büyüme ilişkisi 
üzerine yapılan ampirik çalışmaların bulguları, bu konuda henüz bir uzlaşı sağlamanın çok 
uzağında olunduğunu göstermektedir. Özetle, mevcut ampirik literatür, kamu kesimi büyüklüğü 
büyüme ilişkisine ilişkin bulgularda farklılıklar göstermektedir. Ancak söz konusu sınırlı 

literatürün, özellikle farklı ekonometrik yöntemler kullanılarak genişletilmesi yoluyla bu konuda 
ortak bir konsensüse ulaşılabilir. 

 
5. Ekonometrik Model ve Veri Seti 
 
İktisadi değişkenlerin gerek kendi dinamik davranışlarının gerekse aralarındaki ilişkilerin 

doğrusal olmayan karakter taşıyabileceği, iktisatçılar arasında uzun süreden beri tartışılan bir 
konudur.21 Keynes, konjonktürel hareketler esnasında iktisadi değişkenlerin dinamik yapısındaki 
asimetriye dikkat çeken ilk iktisatçılardan biridir. Keynes’e göre ekonominin yüksek konjonktür 
[genişleme] ve alçak konjonktür [daralma] dönemlerinde iktisadi değişkenler farklı davranmakta 
ve bu farklı davranış devresel bir asimetriye yol açmaktadır. Buna göre, örneğin, büyüme 
oranındaki düşüşler, yükselişlere nazaran daha keskin ve derindir. Bu tür bir asimetri, doğrusal 
olmayan karakterli olup, ancak doğrusal olmayan modeller ile yakalanabilmektedir. Bu nedenle 
iktisadi değişkenler arasındaki ilişkilerin daha gerçekçi bir biçimde ortaya koyulabilmesi adına, 
son yıllarda doğrusal ekonometrik yöntemler yerine, doğrusal olmayan yöntemlerin kullanılması 
ön plana çıkmıştır. Bu amaçla bu çalışmada rejimler arası farklılıkları dikkate alan Hansen’in 
[(1996), (2000)] iki rejimli doğrusal olmayan eşik otoregresif modeli [TAR modeli]22,23 tercih 
edilmiştir.24 
 

TAR modelinin temel mantığı, eşik değeri [threshold value] ve bu değerin belirlenmesi 
sonucu farklı rejimler için farklı regresyonlar tahmin edilmesine dayanmasıdır. Bu yolla TAR 
modeli, doğrusal olmayan veri yaratma sürecini modellemekte ve gözlenen seride birden fazla 
doğrusal rejimin olduğunu varsaymaktadır. Rejim değişikliği gösteren değer, “eşik değişken” 
olarak adlandırılmaktadır. Eşik değişken [threshold variable] verilerin farklı grup ve rejimlere 
ayrılmasına neden olan değişkendir. Bu değişken içsel de dışsal da olabilir. Değişkenin dışsal 
olması durumunda TAR modeli karşımıza çıkmaktadır.25 
 

TAR modeline dayalı ekonometrik tahmin yaparken, eşik parametresi [threshold 
parameter] ve eşik değişkeni belirlendikten sonra, TAR modelini doğrusal en küçük kareler 
yöntemiyle tahmin etmek mümkün olabilmektedir. Ancak burada önemle belirtelim ki, TAR 
modellerini tahmin etmek için zaman içinde farklı ve birbirini tamamlayıcı yaklaşımlar 
geliştirilmiştir. Bu çalışmada Hansen’in yaklaşımından istifade edildiği için yalnızca bu yaklaşım 
açıklanacaktır. TAR modeline ilişkin Hansen’in [(1996), (2000)] yaklaşımı Türkçe literatürde “eşik 
regresyon modeli” olarak bilinmektedir. Bu yaklaşım, kamu kesimi büyüklüğünün ekonomik 
büyüme üzerindeki etkisinin, kamu kesimi büyüklüğü göstergesi olarak ele alınan kamu 
harcamalarının ve vergilerin yüksek ve düşük gerçekleştiği dönemlerde [rejimlerde] farklılık 
gösterebileceği varsayımına dayanmaktadır. Böylece, kamu kesimi büyüklüğünün düşük olduğu 
rejimlerle, kamu kesimi büyüklüğünün yüksek olduğu rejimlerde kamu kesimi büyüklüğünün 
ekonomik büyümeye olan farklı duyarlılıklarını analiz etmek, farklı rejimlere ilişkin katsayıların 
tahmini ile mümkün olabilmektedir. Bu yaklaşımda parametrelerin rejimler arasında aniden 
değişiklik gösterdiği öngörülmekte ve her bir rejim, belirlenen eşik değerine göre birbirinden 
ayrılmaktadır.  
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5.1. Ekonometrik Model     
 

 Kamu kesimi büyüklüğü ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin teorik modellemesinin 
özü, Rati Ram’ın 1986 yılında The American Economic Review’de yayımlanan “Kamu Kesimi 
Büyüklüğü ve Ekonomik Büyüme: Yeni Bir Çerçeve ve Yatay Kesit ve Zaman Serilerine Dayalı 
Bazı Bulgular” başlıklı makalesine dayanmaktadır. Gershon Feder’in (1983: 61 67) “İhracat ve 
Ekonomik Büyüme Üzerine” başlıklı Journal of Development Economics’de yayımlanan 
çalışmasından esinlenen Ram (1986), söz konusu eserinde kamu kesimi büyüklüğü ile ekonomik 
büyüme ilişkisini modellemiştir.  
 
 Ekonominin kamu kesimi (G) ve özel kesim (C) olmak üzere iki kesimden müteşekkil 
olduğu, her iki kesimde de ekonominin üretim düzeyinin (Y), emek (L) ve sermaye (K) gibi iki 
temel girdiye bağlı olduğu varsayımına dayanan Ram’ın modeli, Ram (1986) ve Chen & Lee’den 
(2005) istifade edilerek aşağıdaki gibi detaylandırılabilir.  
 

Kamu kesiminin üretim düzeyi ki Ram (1986) bunu kamu kesimi büyüklüğü olarak 
addediyor  özel kesimin üretim düzeyi üzerinde “dışsallık etkisi” meydana getiriyor ise, bu 
durumda özel kesim ile kamu kesimi üretim fonksiyonları sırasıyla aşağıdaki gibi olacaktır:  
 
C = C( , , G)                                         (1) 
 
G = G( , )                                                                                                      (2) 
 

Yukarıdaki eşitliklerden Eşitlik (1) özel kesimin üretim fonksiyonunu; Eşitlik (2) ise kamu 
kesiminin üretim fonksiyonunu ifade etmektedir. Eşitlik (1) ve (2)’den istifade edilerek, kamu 
kesimi ile özel kesimin toplam işgücü ve sermaye miktarlarına ulaşmak mümkündür. İlgili 
eşitliklerdeki alt indisli notasyonlar ise kamu kesimi ve özel kesim tarafından kullanılan emek (L) 
ve sermaye (K) girdilerini simgelemektedir. 
 

Kamu kesimi ve özel kesimin sırasıyla toplam işgücü eşitliği aşağıdaki gibi olacaktır. 
 

 = L                                                       (3a) 
 

Kamu kesimi ve özel kesimin toplam sermaye stoku eşitliği ise: 
 

 = K                                  (3b) 
 
şeklinde olacaktır.  
 

Bu durumda ekonominin geneli için toplam üretim [çıktı] düzeyi (Y) ise iki kesimin 
gerçekleştirdiği üretim toplamına eşit olacaktır.  
 
Y = C + G                                                                                                                                       (3c) 
 

Yukarıda da ifade edildiği gibi, Eşitlik (3a) ve (3b) sırasıyla ekonomide her iki kesim 
tarafından kullanılan toplam işgücü miktarı ile sermaye stokunu yansıtmaktadır. Söz konusu 
eşitlikler, emek ve sermayenin toplam girdi miktarını ifade etmektedir ki bu toplam emek ya da 
sermaye stoku, özel kesimdeki ve kamu kesimindeki emek ya da sermaye girdisinin toplamına 
eşittir.  
 

Diğer taraftan Eşitlik (1), kamu kesimi üretim düzeyinin özel kesim üretim düzeyi 
üzerindeki dışsallık etkisini yansıtması bakımından da önemlidir. İki kesimdeki göreli faktör 
verimliliğinin farklı olduğu noktasından hareketle, her iki kesimdeki göreli faktör üretkenliğine 
ulaşmak mümkündür. Bu da, Eşitlik (4)’te ifadesini bulmaktadır: 
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 =  = (1+ )                                                                                                                    (4) 
 

Kamu ve özel kesim arasındaki marjinal verimlilik farkını ifade edebilmek için Eşitlik 
(4)’teki  ( ) ve  ( ) değerleri sırasıyla; kamu kesimi işgücü marjinal 
verimliliği ve özel kesim işgücü marjinal verimliliğini göstermektedir. Yine, aynı eşitlikteki  
( ) değeri, kamu kesimi marjinal sermaye verimliliğini;  ( ) değeri de özel 
kesim marjinal sermaye verimliğini göstermektedir. 
 

Burada büyük harfle gösterilen alt simgeler, fonksiyonun alt indisli girişe göre kısmi 
türevlerini yansıtmaktadır.  notasyonu ise iki kesimdeki [kamu ve özel] faktör girdileri arasındaki 
marjinal verimlilik farkını yansıtmaktadır. 0 olması durumunda kamu kesimi marjinal 
verimliliği, özel kesim marjinal verimliliğinden daha yüksek olacak demektir. Aksi durumda, yani 

 ise, özel kesim marjinal verimliliği, kamu kesimi marjinal verimliliğinden daha yüksek 
olacak demektir. Burada  notasyonunun işaretinin pozitif veya negatif olması faktör verimliliği 
açısından büyük önem arz etmekte ve hangi kesimin marjinal faktör verimliliğinin daha yüksek 
olduğu konusunda fikir vermektedir. Buna göre,  notasyonunun işareti pozitif ise kamu 
kesiminde daha yüksek bir girdi verimliliği söz konusu olacak demektir.  
 

Eşitlik (1) ve (2), Eşitlik (3a), (3b) ve (3c)’ye ayrıştırılarak yerleştirilir ve sonra da Eşitlik 
(4)’ten istifade edilerek yeniden düzenlenirse Eşitlik (5)’e ulaşılır: 
 

 =  + dK + dG +                                                                                                 (5) 
 

Eşitlik (5), Y’nin bir oranı şeklinde ifade edilirse    ve (L/Y)   olduğu varsayımı 
altında yeni eşitlik aşağıdaki biçimi alır: 
 

=  +  +                                                                                                     (6)26 
 

Eşitlik (6)’daki  katsayısı, özel kesim sermayesinin marjinal verimliliğini;  katsayısı ise 
özel kesimde emeğin üretim esnekliğini göstermektedir. Eşitlik (5) ve (6)’daki  değeri kamu 
kesimi üretim fonksiyonunun, özel kesim üretim fonksiyonu üzerindeki marjinal dışsallık etkisini; 

 değeri ise kamu kesiminin ekonomik büyüme üzerindeki doğrudan etkisini ifade 
etmektedir. Eşitlik (6)’dan hareketle yeni regresyon denklemi Eşitlik (7)’deki gibi formüle edilebilir: 
 

 =  +  +  +  +                                                                                          (7) 
 

Eşitlik (7) ekonomik büyüme oranını ( ) belirleyen değişkenleri ortaya koymaktadır. Söz 
konusu eşitlikteki ( ) t zamanındaki reel GSYİH büyüme oranını, ( ) yatırım oranını,  
işgücü artışını, ( ) kamu harcamalarındaki artışın çoklu etkilerini ve  kamu kesimi 
büyüklüğünü27 simgelemektedir.  
 

Ram’ın (1986) modelinde kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki çoklu 
etkilerine  katsayısının işaretine bakılarak karar verilmektedir. Söz konusu katsayı, ekonomik 
büyüme üzerinde kamu kesiminin karşılıklı iki etkisi olduğunu ifade etmektedir. Birinci etki, kamu 
kesiminin doğrudan etkisidir. Diğeri ise kamu kesiminden özel kesime olan dolaylı etkidir ki bu da 
daha önce ifade edildiği gibi dışsallık etkisidir. 
 

Eşitlik (7), tipik bir doğrusal büyüme modelini yansıtmaktadır. Vedder & Gallaway’in 
(1998) kamu kesimi büyüklüğü ile ekonomik büyüme arasında doğrusal olmayan bir ilişki olduğu 
yönündeki argümanı esas alınarak ve akabinde de Eşitlik (7), Hansen’in [(1996), (2000)] iki rejimli 
TAR modeline uyarlanarak Eşitlik (8) ve (9)’daki gibi ifade edilebilir: 
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              =  +                                                                                                           (8)      
              =  +                                                                                                          (9)            
 

Yukarıdaki eşitliklerde  verisi, modele giren bütün gözlemleri iki gruba bölen eşik 
değişkenini,  bağımlı değişkeni,  bağımsız değişkeni,  bağımsız ve özdeş dağılan rastsal 
hata terimini ve  ise eşik değerini ifade etmektedir. Eşitlik (8) ve (9)’dan yola çıkarak şunu ifade 
etmek mümkündür: Eşik değişkenin eşik değerinden küçük veya eşit olması durumunda 
regresyon denklemi Eşitlik (8)’deki gibi; büyük olması durumunda ise regresyon denklemi Eşitlik 
(9)’daki gibi olacaktır. Burada kukla değişkeni ( ) =   ile ifade edilmekte ve {.} ifadesinin 
gösterge fonksiyonu olduğu varsayılmaktadır. Buna göre   ise I = 1, tersi durumda ise I = 0 
olacaktır. 

 
 ( ) = ( ) iken Eşitlik (8) ve (9) aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

   
=  + (  +  ve   iid(0, )                                                                                        (10) 

 
Burada  = ,  = , hata terimi e =  ve  ve  notasyonları ise tahmin 

edilecek parametrelerdir. Buradan hareketle, tahminciler ve parametreler öngörülebilir ve hata 
kareleri toplamına aşağıdaki şekilde ulaşılabilir: 
 

( ) =  (                                                                                                                          (11) 
 

Optimal eşik değeri de Eşitlik (12)’deki gibi ifade edilebilir: 
 
 = arg min ( )                                                                                                                            (12) 

 
Kalıntıların varyansı ise Eşitlik (13)’deki gibi formüle edilebilir: 

 
 =  = ( )                                                                                                                        (13) 

 
 notasyonu elde edildikten sonra eğim katsayısı vektörleri  = ( ) ve  = ( ) şeklinde 

hesaplanacaktır. Eşitlik (7) ve akabinde yapılan çözümlemeler baz alınarak iki rejimli TAR modeli 
aşağıdaki gibi olacaktır: 
 

= I

+ I +                                                               (14) 

 
Eşik değeri ( ) belirlemede izlenen yöntem şu şekilde özetlenebilir: i) Öncelikle seri 

küçükten büyüğe doğru sıralanır ve gözlem değerlerinin alttan veya üstten başlanarak %15’i 
inceleme dışı bırakılır. ii) Uygun gecikme uzunlukları ve eşik değişkenin gecikmesi belirlenir. iii) 
Gözlem değerlerinin herbiri eşik değeri olarak alınır ve her biri için ayrı TAR modeli tahmin edilir. 
iv) En küçük toplam kalıntı karesine sahip olan TAR modelinin eşik değeri uygun eşik değeri 
olarak belirlenir (Chan, 1993). 
 

Eşik değişkeni ise modele dâhil olmayan, başka bir deyişle modelde yer almayan dışsal 
değişkenler içinden de pekâlâ seçilebilir. Örneğin bu çalışmada kamu kesimi büyüklüğünün farklı 
göstergeleri kamu kesimi büyüklüğünün ölçümünde esas alınan alternatif göstergeler  eşik 
değişkeni olarak dikkate alınmaktadır.   
 



Prof. Dr. Hüseyin Şen  -  Doç. Dr. Ayşe Kaya 

66 

TAR modelini tahmin ederken öncelikle belirlenmesi gerekenler, eşik parametresi ve eşik 
değişkenidir. İkisi belirlendikten sonra TAR modelini doğrusal en küçük kareler yöntemiyle tahmin 
etmek mümkün olmaktadır. Ancak herhangi bir eşik etkinin olmadığını ifade eden boş hipotezin 
varlığı durumunda, eşik parametreleri tanımlanamayacaktır. Bu durum, geleneksel test 
istatistiğinin, büyük bir örneklem dağılımında  dağılımına ait olmamasına neden olacaktır. 
Ancak bunun yerine sıkıcı parametrelerden etkilenen, standart olmayan ve benzer olmayan bir 
dağılıma ait olduğuna işaret edecektir. Bu durum ise, dağılımın kritik değerinin simülasyon 
yöntemleri yoluyla tahmin edilmesine engel olacaktır. 
 

Bu zorluğun üstesinden gelebilmek için Hansen (1996) kendi geniş örneklem dağılım 
fonksiyonu için asimptotik ( ) değerleri hesaplamıştır. Hansen [(1996), (1997)] TAR modellerinde 
eşik bilinmediği zaman standart F-testlerinin kullanılamayacağını ve bu yüzden özçıkarım 
tekniğiyle yeni bir F-dağılımı elde edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Yapılan F-testinin boş 
hipotezinde doğrusallık vardır. Bu yöntemle, eşik değeri ve eşik değişkeninin gecikme süresi de 
eş zamanlı olarak elde edilmektedir.  

 
Boş hipotezin geçerliliği durumunda, ( ) değerleri hesaplanabilir. Eşitlik (14)’ü test etmek 

için boş hipotez aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 
 

 :  =  ; i = 0, 1, 2, 3.                                                                                                            (15) 
 

Eşitlik (15)’te  Eşitlik (7)’deki doğrusal modele kadar gitmektedir. Bu durum  ve  
rejimleri arasında farklı etkiler olduğunu ifade etmektedir.  ve  boş ve alternatif hipotez için 
sırasıyla kalıntıların kareleri toplamı olup; bu durumda F-testi aşağıdaki gibi formüle edilebilir: 
 

 =                                                                                                                                     (16)                           
 

Hansen (1996) eşik etkisi varken, eşik tahmincisinin ( ) mevcut/gerçek eşik değeri ( ) ile 
tutarlı olduğunu ortaya koymuştur. Sıkıcı parametrelerin28 varlığı nedeniyle, asimptotik dağılım 
normal olmayan bir dağılıma benzeyecektir. Bu nedenle Hansen (1996) asimptotik dağılımı 
sağlamak için eşik değeri ( ) test etmekte maksimum olasılık göstergesini kullanmaktadır. Eşik 
değerin boş hipotezi  :  =  şeklinde gösterilmekte ve olasılık istatistikleri aşağıdaki gibi ifade 
edilmektedir: 
 

  =                                                                                                                     (17) 
 

( ) ve ( ) Eşitlik (11)’deki gerçek kalıntıların karelerinin toplamını ve hesaplanan 
değeri göstermektedir. ’in asimptotik dağılımı, tahmin edilen eşik değerleri için geçerli 
güven aralıkları oluşturmak için kullanılabilir.  istatistikleri normal dağılmamaktadır. 
Hansen (2000) bu istatistikler için reddedilemeyecek bölgeleri c( ) hesaplamıştır. Teknik bir 
anlatımla, ( )  c( ) ise c( ) = -2In(1- ) olacak ve bu durumda boş hipotez  :  
= reddedilemeyecektir. 
 

Tek bir eşik rejiminin varlığı halinde izlenecek test prosedürünün gerçekleştirilmesinden 
sonra, iki ya da daha fazla eşik rejimin olup olmadığından emin olmak gerekir. F1 testinin 
reddedilmesi, yalnızca bir eşik rejimin olduğu anlamına gelmektedir ve sonrasında  
hesaplanabilmektedir. Bu yüzden ’nin ikinci bir eşik değerine ihtiyaç vardır. Bu da Eşitlik 
(18)’de ifadesini bulmaktadır: 
 

     ( ) = S( , ) 
     ( ) = S( , )                                                                                                        (18) 
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Eşik tahmincisi ise aşağıdaki gibi yazılabilir: 

 = arg min ( )                                                                                                                         (19) 
 

Burada  boş hipotezi yalnızca bir eşik değer olduğu,  alternatif hipotezi ise iki eşik 
değer olduğu anlamına gelmektedir. Bu durumda olasılık istatistikleri aşağıdaki gibi olacaktır: 
 

 =                                                                                                                              (20) 
 

Eşitlik (20)’deki  değeri hata kareleri toplamı, öncelikle tek rejimlik durum için 
tahmin edilmiştir. Elde edilen bu tahmin değerinden hareketle de hata terimlerinin varyansını 
aşağıdaki gibi ifade etmek mümkün olacaktır: 

 
 =                                                                                                                                    (21) 

 
 test istatistiğinin kritik değerden yüksek olması, modelde iki eşik rejim olduğu anlamına 

gelmektedir. Burada önemle belirtelim ki, yukarıda açıklanan test prosedürünü TAR modelinde 
üç rejimin olup olmadığının test edilmesinde de uygulamak pekâlâ mümkündür. Bu süreç,  boş 
hipotezi kabul edilene kadar tekrarlanabilir. Bu tekrarlar eşik rejimlerin sayısı konusunda emin 
olunmasına imkân verecektir. 

 
5.2. Veri seti    
 
Çalışmanın analiz dönemi 2006 yılının birinci çeyreği ile 2016 yılının ikinci çeyreği 

arasındaki dönemi kapsamakta ve toplamda 42 gözlem değerinden oluşmaktadır. Analiz 
döneminin seçiminde yegâne belirleyici unsur veri mevcudiyetidir. Türk kamu mali yönetiminde 
2006 yılında uygulamaya konulan analitik bütçe sınıflandırmasında yer alan fonksiyonel kodlama 
sayesinde elde edilen bileşen bazlı verileri bu tarihten önceye taşıyabilmek mümkün 
olmadığından, çalışmanın veri setinin başlangıç dönemi olarak 2006 yılı esas alınmıştır. 

 
Diğer yandan, çalışmada optimal kamu kesimi büyüklüğü tahmin edilirken genel yönetim 

harcama ve gelirlerinin yanında, merkezi yönetim harcama ve gelirleri de ayrı olarak analize tâbi 
tutulmuştur. Böyle bir çeşitliliğe gidilmesinin nedeni, merkezin etkisini daha net görebilme 
arzusudur. Değişkenlerin tanımı ve kaynağı Tablo 1’de sunulmaktadır. 
 

Tablo 1: Değişkenlerin Tanımı ve Kaynağı 

Değişken Değişkenin Tanımı Kaynak 
Y Reel Milli Gelir TÜİK 
I/Y Yatırım Oranı [Yatırım Harcamaları/GSYİH] TÜİK 
 İş Gücü Artış Oranı TÜİK 

EGenGov Genel Yönetim Bütçe Harcamaları Hazine ve Maliye Bakanlığı 
 Merkezi Yönetim Faiz Hariç Harcamaları Hazine ve Maliye Bakanlığı 

ECeGov Merkezi Yönetim Bütçe Harcamaları Hazine ve Maliye Bakanlığı 
CIE Genel Yönetim Reel Harcamaları 

[Tüketim ve Yatırım Harcamaları] 
Hazine ve Maliye Bakanlığı 

CE Genel Yönetim Tüketim Harcamaları Hazine ve Maliye Bakanlığı 
IE Genel Yönetim Yatırım Harcamaları Hazine ve Maliye Bakanlığı 
EHE Genel Yönetim Eğitim ve Sağlık Harcamaları Hazine ve Maliye Bakanlığı 
EE Genel Yönetim Eğitim Harcamaları Hazine ve Maliye Bakanlığı 
HE Genel Yönetim Sağlık Harcamaları Hazine ve Maliye Bakanlığı 
DE Genel Yönetim Savunma Harcamaları Hazine ve Maliye Bakanlığı 
Egenr Genel Yönetim Bütçe Gelirleri Hazine ve Maliye Bakanlığı 
RNonT Genel Yönetim Vergi Dışı Gelirleri Hazine ve Maliye Bakanlığı 
TDir Genel Yönetim Dolaysız Vergi Gelirleri Hazine ve Maliye Bakanlığı 
TInd Genel Yönetim Dolaylı Vergi Gelirleri Hazine ve Maliye Bakanlığı 
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6. Ekonometrik Bulgular 
 

Çalışmanın bu bölümünde, farklı kamu kesimi büyüklüğü göstergeleri ile ekonomik 
büyüme arasında doğrusal olmayan bir ilişkinin var olup olmadığı analiz edilmektedir. Bu amaçla, 
Ram’ın (1986) iki kesimli üretim modeli, TAR modeline uyarlanmış ve Hansen’in [(1996), (2000)] 
eşik regresyon metodu uygulanarak eşik etkiler test edilmiştir. Bu bağlamda çalışma, mevcut 
literatür ışığında kamu kesimi büyüklüğünün ölçümünde kullanılabilecek potansiyel göstergeleri 
en detaylı biçimde, alt bileşenlerini de dikkate alarak irdelemekte ve her bir göstergeden 
hareketle, öncelikle kamu kesimi büyüklüğü ekonomik büyüme ilişkisini ampirik olarak ortaya 
koymayı; daha sonra da Türkiye için optimal kamu kesimi büyüklüğünün ne olması gerektiğini 
tahmin etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada öncelikle “kamu kesimi büyüklüğü ve ekonomik 
büyüme ilişkisinin doğrusal olmadığı” varsayımı sınanmakta ve doğrusal olmadığı bulgusu ile 
eşik değerlerin hesaplanması, uygun TAR modelinin oluşturulması ve modelin tahmini 
gerçekleştirilmektedir.  
 

Analizin ilk aşamasında, kamu kesimi büyüklüğü göstergesi olarak ele alınan 
değişkenlerin eşik etkileri olup olmadığı araştırılmaktadır. Söz konusu değişkenler için eşik 
etkilerinin ve eşik dönemlerinin olduğunun tespitinden sonraki aşamada, kamu kesimi büyüklüğü 
için ele alınan alternatif göstergelerin doğrusal ve doğrusal olmayan etkileri incelenmekte ve bu 
göstergelerin farklı eşik dönemlerde ekonomik büyümeyi ve modelde yer alan diğer değişkenleri 
nasıl ve ne yönde etkilediği ortaya koyulmaktadır. 

 

Hansen [(1996), (1997)] TAR modelinde eşik bilinmediği zaman standart F testlerinin 
kullanılamayacağını ve bu yüzden özçıkarım tekniğiyle yeni bir F dağılımı elde edilmesi 
gerektiğini belirtmektedir. Bu amaçla, elde edilen F istatistik değeri ve  olasılık değeri, her bir 
kamu kesimi göstergesinin eşik değerleriyle birlikte Tablo 2A ve 2B’de sunulmuştur.29 Söz 
konusu tablolarda, her bir kamu kesimi büyüklüğü göstergesi için ayrı ayrı hesaplanan F 
istatistiklerinin %1 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. İlgili 
tablolarda ikinci satırda eşik değerleri de sunulmakta ve söz konusu rakamlar, analize konu olan 
göstergelerde bir eşik etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Harcama ve vergi türleri için ayrı ayrı 
elde edilen eşik etkileri ve değerlerinden sonra, her bir harcama ve vergi göstergesinin doğrusal 
ve doğrusal olmayan modellerdeki etkileri tahmin edilmektedir. Böylelikle her bir kamu kesimi 
büyüklüğü göstergesinin büyüme oranı, yatırım oranı ve işgücü artışı gibi bir dizi değişken 
üzerindeki etkileri ortaya koyulmaya çalışılmaktadır. 

 

Tablo 3A ve 3B, kamu kesimi büyüklüğü olarak ele alınan harcama göstergelerinin 
doğrusal ve doğrusal olmayan modellerde, yatırım oranı ( ), işgücü artışı , kamu 
harcamalarındaki artışın çoklu etkileri ( ) ve kamu kesimi büyüklüğü  üzerindeki etkilerini 
göstermektedir. Tablo 3A’da kamu kesimi büyüklüğü olarak [eşik değişken olarak] genel yönetim 
bütçe harcamalarının ( ) ele alınması durumunda, doğrusal modelde, söz konusu 
harcama türünün yatırım oranı, işgücü artışı, kamu harcamalarındaki artışın çoklu etkileri ve 
kamu kesimi büyüklüğünü pozitif ve anlamlı olarak etkilediği görülmektedir. Yine doğrusal 
modelde, genel yönetim bütçe harcamaları, büyüme oranını pozitif ve anlamlı olarak 
etkilemektedir. Kamu kesimi büyüklüğü eşik değerin altında [25’ten küçük] iken, genel yönetim 
bütçe harcamaları ekonomik büyümeyi pozitif ve anlamlı olarak etkilemektedir. Kamu kesimi 
büyüklüğü eşik değerin üzerinde [25’ten büyük] iken, genel yönetim bütçe harcamaları büyümeyi 
anlamlı ve negatif olarak etkilemektedir. Söz konusu bulgulardan hareketle, kamu kesimi 
büyüklüğü olarak genel yönetim bütçe harcamaları ele alındığında, Türkiye için kamu kesimi 
büyüklüğü ve ekonomik büyüme arasında doğrusal olmayan bir ilişki olduğu iddiasında 
bulunulabilir. Burada vurgulanması gereken bir diğer önemli bulgu da işgücü artışının, hem 
doğrusal hem de doğrusal olmayan modelde ekonomik büyüme oranı üzerinde istatistiksel 
olarak anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğudur.  

 

Yine Tablo 3A’da kamu kesimi büyüklüğü olarak merkezi yönetim faiz dışı harcamaları 
( ) dikkate alındığında, söz konusu harcama türünün doğrusal modelde büyüme 
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oranını pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı etkilediği görülmektedir. Kamu kesimi büyüklüğü eşik 
değerin altında [22’den küçük] iken ilgili değişken, ekonomik büyümeyi pozitif yönde ve 
istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde etkilemektedir. Kamu kesimi büyüklüğü eşik değerin 
üzerinde [22’den büyük] iken merkezi yönetim faiz hariç harcamaları, büyümeyi negatif yönde ve 
istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde etkilemektedir. Tablo 3A aynı zamanda genel yönetim reel 
harcamalarının (CIE), genel yönetim tüketim harcamalarının (CE), genel yönetim yatırım 
harcamalarının (IE) ve genel yönetim eğitim ve sağlık harcamalarının (EHE) büyüme oranı 
üzerindeki etkilerini ortaya koymaktadır. Örneğin kamu kesimi büyüklüğü eşik değerin altında 
[15’ten küçük] iken genel yönetim reel harcamaları, ekonomik büyümeyi hem pozitif yönde hem 
de istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde etkilemektedir. Kamu kesimi büyüklüğü eşik değerin 
üzerinde [15’ten büyük] iken genel yönetim reel harcamaları, büyümeyi istatistiksel olarak anlamlı 
ancak negatif yönde etkilemektedir. Benzer bulgular genel yönetim tüketim harcamaları, genel 
yönetim yatırım harcamaları ve genel yönetim eğitim ve sağlık harcamalarının toplamı için de 
tespit edilmiştir.  
 

Tablo 2A: Doğrusallık Sınaması ve Eşik Değerin Tahmini [Kamu Kesimi Büyüklüğü Göstergesi: 
Kamu Harcamaları/GSYİH] 
 

Eşik Değişkenleri 

   CIE CE IE EHE EE HE DE  

 
Eşik 
Testi* 

 
28.37** 
(0.00) 

 
24.44** 
(0.00) 

 
26.33** 
(0.00) 

 
24.44** 
(0.00) 

 
14.67** 
(0.00) 

 
11.49** 
(0.00) 

 
8.83** 
(0.00) 

 
4.28** 
(0.00) 

 
8.31** 
(0.00) 

 
25.34** 
(0.00) 

 
Eşik 
Değeri  
(%) 

 
25 

 
22 

 
15 

 
19 

 
8 

 
5 

 
4 

 
3 

 
4 

 
22 

Not: : Genel Yönetim Bütçe Harcamaları, : Genel Yönetim Faiz Hariç 
Harcamaları, CIE: Genel Yönetim Reel Harcamaları (Yatırım ve Tüketim), CE: Genel Yönetim 
Tüketim Harcamaları, IE: Genel Yönetim Yatırım Harcamaları, EHE: Genel Yönetim Eğitim ve 
Sağlık Harcamaları, EE: Genel Yönetim Eğitim Harcamaları, HE: Genel Yönetim Sağlık 
Harcamaları, DE: Genel Yönetim Savunma Harcamaları,  : Merkezi Yönetim Bütçe 
Harcamaları. Parantez içindeki değerler Bootstrap ) olasılık istatistikleridir. *F istatistik değeri. ** 
%1’de anlamlı. Eşik değerlerdeki [optimal oranlardaki] 0,05 ve üzerindeki ondalıklar bir üst rakama 
yuvarlanmıştır. 

 
 

Tablo 2B: Doğrusallık Sınaması ve Eşik Değerin Tahmini [Kamu Kesimi Büyüklüğü Göstergesi: 
Kamu Gelirleri/GSYİH] 

 
Eşik Değişkenleri 

     

Eşik Testi* 
 

13.03** 
(0.00) 

4.12** 
(0.00) 

6.44** 
(0.00) 

8.59** 
(0.00) 

 
Eşik Değeri 
(%) 

 
15 

 
2 

 
5 

 
9 

Not: : Genel Yönetim Bütçe Gelirleri, : Genel Yönetim Vergi Dışı Gelirleri, : Genel Yönetim Dolaysız Vergi 
Gelirleri, : Genel Yönetim Dolaylı Vergi Gelirleri. Parantez içindeki değerler Bootstrap ) olasılık istatistikleridir. * F 
istatistik değeri. ** %1‘de istatistiksel olarak anlamlıdır. Eşik değerlerdeki [optimal oranlardaki] 0,05 ve üzerindeki ondalıklar 
bir üst rakama yuvarlanmıştır. 
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Tablo 3A: Kamu Kesimi Büyüklüğü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi [Kamu Kesimi Büyüklüğü 
Göstergesi: Kamu Harcamaları/GSYİH] 

 
Eşik Değişken:  Doğrusal Model Küçük Kamu Kesimi Büyük Kamu Kesimi 
Eşik Değer %   25  25 
Kesme Noktası 1.417 (1.371)* 0.452 (1.301)* 3.614 (1.902)* 
I/Y 0.166(1.952)* 0.294 (1.910)* 0.489 (2.751)** 
 0.951 (3.691)** 3.204 (4.115)** 1.196 (6.438)** 
(G/Y) 0.603 (2.520)** 0.260 (3.182)** -0.120 (-3.680)** 
 0.702     0.908 0.507 

Gözlem Sayısı 42 9 33 
Eşik Değişken:  Doğrusal Model Küçük Kamu Kesimi Büyük Kamu Kesimi 
Eşik Değer %   22  22 
Kesme Noktası 0.988 (2.011)** 0.432 (2.300)** 0.620 (2.155)* 
I/Y 0.239 (3.120)** 1.419 (3.110)** 0.201 (3.117)** 
 0.503 (3.155)** 1.640 (2.440)** 0.994 (4.301)** 
(G/Y) 1.733 (3.608)** 0.917 (2.349)** -0.319 (-2.172)** 
 0.570 0.660 0.790 

Gözlem Sayısı 42 24 18 
Eşik Değişken: CIE Doğrusal Model Küçük Kamu Kesimi Büyük Kamu Kesimi 
Eşik Değer %   15  15 
Kesme Noktası 1.261 (3.871)** 0.411 (5.701)** 1.887 (2.340)** 
I/Y 0.018 (3.55)** 0.581 (3.117)** 0.605 (7.029)** 
 0.436 (6.801)** 0.905 (2.601)** 1.332 (4.034)** 
(G/Y) 0.844 (3.224)** 0.576 (1.931)* -1.465 (-2.634)** 
 0.490 0.655 0.568 

Gözlem Sayısı 42 15 27 
Eşik Değişken: CE Doğrusal Model Küçük Kamu Kesimi Büyük Kamu Kesimi 
Eşik Değer %   19  19 
Kesme Noktası 1.729 (4.332)** 3.309 (1.905)* 2.005 (3.824)** 
I/Y 1.055 (2.230)** 2.633 (4.099)** 2.305 (2.554)** 
 0.945 (1.865)* 1.307 (2.417)** 0.870 (4.331)** 
(G/Y) 0.403 (2.771)** 1.440 (2.442)** -0.708 (-4.902)** 
 0.560 0.770 0.494 

Gözlem Sayısı 42 10 32 
Eşik Değişken: IE Doğrusal Model Küçük Kamu Kesimi Büyük Kamu Kesimi 
Eşik Değer %   8  8 
Kesme Noktası          2. 456(5.771)**           1.882 (4.529)** 2.733 (3.298)** 
I/Y -1.220 (-4.634)** 1.592 (3.209)** 1.620 (2.881)** 
 2.360 (6.342)** 1.154 (4.377)** 1.873 (7.301)** 
(G/Y) 1.705 (4.112)** 0.822 (2.298)** -0.114 (-2.773)** 
 0.570 0.440 0.640 

Gözlem Sayısı 42 7 35 
Eşik Değişken: EHE Doğrusal Model Küçük Kamu Kesimi Büyük Kamu Kesimi 
Eşik Değer %   5  5 
Kesme Noktası 2.113 (2.183)** 0.832 (3.144)** 0.609 (2.634)** 
I/Y 0.715 (3.441)** 0.233 (2.748)** 0.618 (2.411)** 
 1.183 (2.711)** 2.422 (4.055)** 0.873 (2.381)** 
(G/Y) 0.501 (1.844)* 0.670 (2.44)** -0.120 (-2.221)** 
 0.453 0.550 0.367 

Gözlem Sayısı 42 22 20 
Not: : Genel Yönetim Bütçe Harcamaları, : Merkezi Yönetim Faiz Hariç Harcamaları, CIE: Genel Yönetim Reel 
Harcamaları (Yatırım ve Tüketim), CE: Genel Yönetim Tüketim Harcamaları, IE: Genel Yönetim Yatırım Harcamaları, EHE: Genel 
Yönetim Eğitim ve Sağlık Harcamaları. 
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Tablo 3B genel yönetim eğitim (EE), sağlık (HE) ve savunma harcamaları (DE) ile 
merkezi yönetim bütçe harcamalarının ) doğrusal ve doğrusal olmayan iki modelde, 
yatırım oranı, işgücü artışı oranı, kamu harcamalarındaki artışın çoklu etkileri ve kamu kesimi 
büyüklüğü üzerindeki etkilerini göstermektedir. Kamu kesimi büyüklüğü eşik değerin altında 
[4’ten küçük] iken eğitim ve savunma harcamaları değişkenleri, ekonomik büyümeyi hem pozitif 
yönde hem de anlamlı olarak etkilemekte; ancak, kamu kesimi büyüklüğü eşik değerin üzerinde 
[4’ten büyük] iken, eğitim ve savunma harcamalarının büyümeyi istatistiksel olarak anlamlı ve 
negatif yönde etkilediği görülmektedir. Burada belirtelim ki, aynı durum sağlık harcamaları için de 
geçerlidir. Kamu kesimi büyüklüğü eşik değerin altında [3’ten küçük] iken sağlık harcamaları, 
ekonomik büyümeyi istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde pozitif yönde etkilemektedir. Kamu 
kesimi büyüklüğü eşik değerin üzerinde [3’ten büyük] iken sağlık harcamaları, ekonomik 
büyümeyi negatif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde etkilemektedir. Yukarıdaki 
genel yönetim harcamaları için ifade edilen doğrusal olmayan ilişkinin, merkezi yönetim 
harcamaları için de geçerli olduğunu burada belirtmek gerekir. 

Tablo 3B: Kamu Kesimi Büyüklüğü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi [Kamu Kesimi Büyüklüğü 
Göstergesi: Kamu Harcamaları/GSYİH] 

 
Eşik Değişken: EE Doğrusal Model Küçük Kamu Kesimi Büyük Kamu Kesimi 
Eşik Değer %   4  4 
Kesme Noktası 0.431 (2.332)** 0.234 (1.904)* 1.620 (1.905)* 
I/Y 0.807 (1.075) 1.153 (3.115)** 0.201 (3.554)** 
 1.507 (2.455)** 1.260 (2.207)** 0.994 (3.701)** 
(G/Y) 0.581 (3.874)** 0.349 (2.281)** -0.478 (-3.172)** 
 0.588 0.814 0.350 

Gözlem Sayısı 42 25 17 
Eşik Değişken: HE Doğrusal Model Küçük Kamu Kesimi Büyük Kamu Kesimi 
Eşik Değer %   3  3 
Kesme Noktası 0.427 (2.508)** 0.307 (2.115)** 1.490 (4.604)** 
I/Y 0.611 (3.681)** 0.724 (5.711)** 1.442 (4.802)** 
 1.360 (2.119)** 3.499 (3.722)** 2.302 (2.552)** 
(G/Y) 0.603 (3.840)** 0.988 (4.198)** -0.713 (-0.308)** 
 0.753 0.450 0.367 

Gözlem Sayısı 42 22 20 
Eşik Değişken: DE  Doğrusal Model Küçük Kamu Kesimi Büyük Kamu Kesimi 
Eşik Değer %   4  4 
Kesme Noktası 0.599 (2.144)** 1.402 (4.119)** 2.173 (3.012)** 
I/Y 0.912 (4.312)** 0.450 (3.614)** 1.812 (2.144)** 
 1.604 (3.288)** 0.871 (3.330)** 0.971 (3.111)** 
(G/Y) 0.702 (2.551)** 2.704 (3.205)** -1.944 (-2.832)** 
 0.339 0.592 0.749 

Gözlem Sayısı 41 9 33 
Eşik Değişken:  Doğrusal Model Küçük Kamu Kesimi Büyük Kamu Kesimi 
Eşik Değer %   22  22 
Kesme Noktası 1.617 (2.681)** 0.788 (5.112)** 2.511 (3.801)** 
I/Y 0.345 (3.704)** 1.116 (2.604)** 0.903 (0.809) 
 1.442 (1.489) 1.902 (3.119)** 2.311 (2.033)** 
(G/Y) 0.646 (2.551)** 0.543 (1.804) -0.239 (-3.194)** 
 0.604 0.761 0.340 

Gözlem Sayısı 42 7 35 
Not: EE: Genel Yönetim Eğitim Harcamaları, HE: Genel Yönetim Sağlık Harcamaları, DE: Genel Yönetim Savunma Harcamaları, 

: Merkezi Yönetim Bütçe Harcamaları.  
 
 

Yine, Tablo 4 de kamu kesimi büyüklüğü olarak ele alınan bütçe gelirleri göstergelerinin, 
doğrusal ve doğrusal olmayan modellerde yatırım oranı, işgücü artışı oranı, kamu 
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harcamalarındaki artışın çoklu etkileri ve kamu kesimi büyüklüğü üzerindeki etkilerini 
göstermektedir. Genel yönetim bütçe gelirleri esas alındığı zaman ) kamu kesimi 
büyüklüğü eşik değerin üstünde [15’ten büyük] iken, genel yönetim bütçe gelirleri ekonomik 
büyümeyi negatif ve anlamlı olarak etkilemektedir. Genel yönetim vergi dışı gelirleri ( ) esas 
alındığında ise, kamu kesimi büyüklüğü eşik değerin yine üzerinde [2’den büyük] iken, genel 
yönetim vergi dışı gelirleri, ekonomik büyümeyi negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olarak 
etkilemektedir. Aynı bulgular dolaylı ve dolaysız vergi ayrımı yapılınca da elde edilmektedir. 
Örneğin genel yönetim dolaysız vergi gelirleri  ( ) kamu kesimi büyüklüğü göstergesi olarak 
esas alındığı zaman, kamu kesimi büyüklüğü eşik değerin üstünde [5’ten büyük] iken, genel 
yönetim dolaysız vergi gelirleri ekonomik büyümeyi negatif ve anlamlı olarak etkilemektedir. 
Genel yönetim dolaylı vergilerinde ( ) ise kamu kesimi büyüklüğü eşik değerin üstünde [9’dan 
büyük] iken, genel yönetim dolaylı vergi gelirleri ekonomik büyümeyi negatif yönde istatistiksel 
olarak anlamlı bir biçimde etkilemektedir.30 

Tablo 4: Kamu Kesimi Büyüklüğü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi [Kamu Kesimi Büyüklüğü 
Göstergesi: Kamu Gelirleri/GSYİH] 

Eşik Değişken:  Doğrusal Model Küçük Kamu Kesimi Büyük Kamu Kesimi 

Eşik Değer %   15  15 
Kesme Noktası 1.844 (1.117)*** 1.166 (1.889) -1.242 (-1.028) 
I/Y 0.818 (1.227) 1.438 (1.980) -1.156 (-2.030)** 
 -1.652 (1.912)** -0.431 (-2.009) 0.489 (1.071) 
(G/Y) -0.784 (-2.406)** -0.812 (-2.144) -0.265 (-1.915)** 
 0.365 0.506 0.764 

Gözlem Sayısı 42 8 34 
Eşik Değişken:  Doğrusal Model Küçük Kamu Kesimi Büyük Kamu Kesimi 
Eşik Değer %   2  2 
Kesme Noktası 0.554 (1.023) 0.351 (3.179)** 1.033 (1.021) 
I/Y 0.758 (1.085) 0.671 (2.020)** -1.170 (-1.034) 
 1.521 (0.081) -0.762 (2.135)** 0. 265 (2.170) 
(G/Y) -0.031 (-2.089)** -0.185 (-3.010)** -0.230 (-1.383) 
 0.604 0.459 0.780 

Gözlem Sayısı 42 15 27 
Eşik Değişken:  Doğrusal Model Küçük Kamu Kesimi Büyük Kamu Kesimi 
Eşik Değer %   5  5 
Kesme Noktası 0.236 (2.139)** 0.971 (2.123)** 0.514 (1.440) 
I/Y 0.796 (1.604) 1.009 (2.015)** -1.129 (-3.711)** 
 0.854 (2.044) 1.443 (3.007)** 2.403 (2. 058)** 
(G/Y) -0.745 (-3.411)** -0.631 (-2.191)** -1.013 (-2.249)** 
 0.340 0.662 0.805 

Gözlem Sayısı 42 15 27 
Eşik Değişken:  Doğrusal Model Küçük Kamu Kesimi Büyük Kamu Kesimi 
Eşik Değer %   9  9 
Kesme Noktası 1.037 (2.144)** 0.914 (3. 051)** 0.643 (2.034)** 
I/Y 0.946 (3.022)** 1.002 (2.231)** -0.805 (-2.802)** 
 1.022 (2.136)** 0.873 (3.001)** 0.492 (1.904)* 
(G/Y) -1.058 (2.014)** -0.791 (2.199)** -0.517 (-3.011)** 
 0.354 0.670 0.550 

Gözlem Sayısı 42 18 24 
Not: : Genel Yönetim Bütçe Gelirleri, : Genel Yönetim Vergi Dışı Gelirleri, : Genel Yönetim Dolaysız Vergi Gelirleri,  

 : Genel Yönetim Dolaylı Vergi Gelirleri. 
 

Tablo 5’te kamu kesimi büyüklüklerine ilişkin temel istatistikler sunulmaktadır. Türkiye’de 
genel yönetim bütçe harcamalarının, genel yönetim faiz dışı harcamalarının ve genel yönetim 
reel harcamalarının [kamu tüketim + yatırım harcamaları] 2016 yılı ikinci çeyreğinde GSYİH’ye 
oran olarak gerçekleşmeleri sırasıyla %21, %20 ve %10 olarak hesaplanmıştır. Söz konusu 
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harcama göstergeleri için hesaplanan optimal oranlar ise sırasıyla %25, %22 ve %15’tir. Elde 
edilen bulgulardan yola çıkarak bu üç kamu kesimi büyüklüğü göstergesinin, optimal oranın 
altında gerçekleştiği söylenebilir. Bir başka ifadeyle, ilgili harcamalarda 2016 yılı ikinci çeyreğinin 
gerçekleşmesi ile hesaplanan optimal oran arasındaki fark kadar bir artışa gidilmesi 
gerekmektedir. 
 

Tablo 5: Kamu Kesimi Büyüklüğü Göstergelerine İlişkin Temel İstatistikler 

Gösterge Ortalama Maksimum 2016:2 
Gerçekleşme 

Oranı 

Optimal 
Oran 

Gözlem 
Sayısı 

 0.22 0,31 0,21 0.25 42 
 0.18 0.23 0.20 0.22 42 

CIE 0.09 0.13 0.10 0.15 42 
CE 0.13 0.29 0.25 0.19 42 
IE 0.04 0.13 0.05 0.08 42 
EHE 0.03 0.04 0.04 0.05 42 
EE 0.02 0.03 0.03 0.04 42 
HE 0.01 0.01 0.01 0.03 42 
DE 0.02 0.03 0.03 0.04 42 

 0.23 0.31 0.23 0.22 42 
 0.20 0.23 0.22 0.15 42 
 0.03 0.06 0.05 0.02 42 

 0.05 0.07 0.06 0.05 42 
 0.11 0.13 0.12 0.09 42 

Not: : Genel Yönetim Bütçe Harcamaları, : Merkezi Yönetim Faiz Hariç Harcamaları, CIE: Genel Yönetim Reel 
Harcamaları [Kamu Tüketim ve Yatırım Harcamaları], CE: Genel Yönetim Tüketim Harcamaları, IE:  Genel Yönetim Yatırım 
Harcamaları, EHE: Genel Yönetim Eğitim ve Sağlık Harcamaları, EE:  Genel Yönetim Eğitim Harcamaları, HE: Genel Yönetim Sağlık 
Harcamaları, DE: Genel Yönetim Savunma Harcamaları, : Merkezi Yönetim Bütçe Harcamaları, : Genel Yönetim Bütçe 
Gelirleri, : Genel Yönetim Vergi Dışı Gelirleri, : Genel Yönetim Dolaysız Vergi Gelirleri, : Genel Yönetim Dolaylı Vergi 
Gelirleri. Optimal oranlardaki 0,05 ve üzerindeki ondalıklar bir üst rakama yuvarlanmıştır. 

 

Bilindiği üzere, genel yönetim reel harcamaları, genel yönetim yatırım ve tüketim 
harcamaları toplamından müteşekkildir. Genel yönetim reel harcamaları arttırılırken, bu 
harcamanın tamamında mı yoksa yalnızca bazı alt bileşenlerinde mi artışa gidilmesi gerektiği 
sorusu cevaplandırılmaya muhtaçtır. Bu amaçla, genel yönetim yatırım ve tüketim harcamalarının 
optimal oranları ayrı ayrı tahmin edilmiştir. Genel yönetim tüketim harcamalarının 2016 yılının 
ikinci çeyreğinde gerçekleşme oranı %25 iken, bu çalışmada elde edilen bulgulara göre optimal 
oranı %19’dur. Öte yandan, yatırım harcamalarının gerçekleşme oranı %5 iken, tahmin edilen 
optimal oran %8’dir. Elde edilen bu ampirik bulgular, kamu tüketim harcamalarının ekonomik 
büyümeyi olumsuz etkilememesi için azaltılmasının gerekliliğine işaret etmekle birlikte, kamu 
yatırım harcamalarının arttırılması gerektiğini göstermektedir. Bu sonuçlardan yola çıkarak 
denilebilir ki, kamu reel harcamalarında azalışa gidilirken mutlaka bu harcamanın alt bileşenlerine 
bakılmalı ve bu çerçevede de kamu tüketim harcamaları kısılırken yatırım harcamaları 
arttırılmalıdır.  

 

Genel yönetim eğitim ve sağlık harcamalarının 2016 yılı ikinci çeyreği gerçekleşme 
oranlarına bakıldığında, bu oranlar sırasıyla %3 ve %1 olarak tespit edilmiştir. Tahmin edilen 
optimal oranlar ise sırasıyla %4 ve %3’tür. Bu bulgular, Türkiye’de eğitim ve sağlık harcamalarının 
optimal oranın altında olduğunu göstermektedir. Aynı durum savunma harcamaları için de söz 
konusudur. Türkiye’de yapılan savunma harcamalarının 2016 yılı ikinci çeyreği gerçekleşmesi 
%3 iken, hesaplanan optimal oranı %4 olarak tahmin edilmiştir. Bu bulgulardan hareketle eğitim, 
sağlık ve savunma harcamalarının da arttırılmasına ihtiyaç olduğu iddia edilebilir.31 

 

Duruma kamu gelirleri perspektifinden bakıldığında ise, genel yönetim bütçe gelirlerinin 
2016 yılı ikinci çeyreği gerçekleşme oranının %22 olduğu görülmektedir. Genel yönetim bütçe 
gelirlerinin tahmin edilen optimal oranı ise %15’tir. Bu durumda Türkiye’de genel yönetim bütçe 
gelirlerinin optimal oranın üzerinde gerçekleştiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Benzer bir 
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çıkarımı genel yönetim vergi dışı gelirleri için de yapmak mümkündür. 2016 yılı ikinci çeyreği 
gerçekleşme oranı %5 iken, söz konusu göstergenin optimal oranı %2 olarak tahmin edilmiştir. 

 
Bu çalışmada genel yönetim dolaysız ve dolaylı vergi gelirlerinin optimal oranları da ayrı 

ayrı tahmin edilmiştir. Genel yönetim dolaysız vergi gelirlerinin 2016 yılı ikinci çeyreğine ilişkin 
gerçekleşme oranı %6 iken, dolaylı vergi gelirlerinin 2016 yılı ikinci çeyreği gerçekleşme oranı 
%12 olarak tespit edilmiştir. Genel yönetim dolaysız vergi gelirlerinin aynı dönem için tahmin 
edilen optimal oranı %5, dolaylı vergi gelirlerinin ise %9’dur. Bu bulgular Türkiye’de genel yönetim 
dolaysız ve dolaylı vergi gelirlerinin optimal oranın üzerinde tahsil edildiğini ortaya koymaktadır. 
Vergi yükündeki bu artışın daha çok dolaylı vergilerde görüldüğünü ayrıca belirtmek 
gerekmektedir.  
 

7. Sonuç ve İleriye Yönelik Bazı Politika Çıkarımları 
 

Kamu harcamalarının GSYİH içindeki payı teorik ve ampirik çalışmalarda yaygın kullanım 
alanı bulsa da, kamu kesimi büyüklüğünün ölçümünde genel kabul gören ideal bir gösterge 
mevcut değildir. Bu çalışmada, kamu kesimi büyüklüğü için birden çok harcama ve vergi temelli 
ölçüt/gösterge esas alınarak, Türkiye için kamu kesimi büyüklüğü ekonomik büyüme ilişkisi 
ampirik olarak analiz edilmiştir. Bu amaçla, Ram’ın (1986) iki kesimli üretim modeli TAR modeline 
uyarlanmış ve Hansen’in [(1996), (2000)] eşik regresyon metodu uygulanarak eşik etkiler tahmin 
edilmiştir. Ampirik bulgular özelinde kamu kesimi büyüklüğü ekonomik büyüme ilişkisine 
yönelik olarak aşağıdaki çıkarımlarda bulunmak mümkündür:  

 
 Kamu kesimi büyüklüğü ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkide belirleyici unsurlardan en 

önemlisi, kamu kesimi büyüklüğünün göstergesi olarak hangi göstergenin esas alındığıdır. 
Kamu kesimi büyüklüğünün ölçümünde kullanılan geleneksel kriter, toplam kamu 
harcamalarının GSYİH içindeki payıdır. Bu gösterge, kamu kesimi büyüklüğünün tam ve 
doğru olarak ortaya koyulabilmesi için gerekli ancak yeterli değildir. Dolayısıyla kamu 
harcamaları dışında, kamu kesimi büyüklüğünün alternatif göstergelerinin de analiz 
kapsamına alınması gerekmektedir. İlgili ampirik literatür incelendiğinde, çok açık bir 
şekilde kamu kesimi büyüklüğü ile ekonomik büyümeye ilişkin bulguların, kamu kesimi 
büyüklüğünün göstergesi olarak neyin esas alındığına bağlı olarak farklılık gösterdiği 
görülmektedir. Bu çalışma ilgili literatürdeki bu eksikliği, Türkiye özelinde ele aldığı geniş 
yelpazedeki göstergeler ile büyük ölçüde gidermiştir. Bununla birlikte, genel kanaatimiz 
odur ki, özellikle uluslararası literatürde yer alan çalışmalarda çelişkili sonuçlar elde 
edilmesinin en önemli sebeplerinden biri, kamu kesimi büyüklüğünün göstergesi olarak 
farklı ölçütlerin dikkate alınmasıdır. 
 

 Ampirik bulgular, Türkiye’de halihazırdaki kamu harcamalarının çoğunluğunun, hem 
toplam hem de bileşen bazında gerçekleşme oranının, optimal oranın altında; vergilerin 
gerçekleşme oranının ise optimal oranın üzerinde olduğuna işaret etmektedir. Bu durum 
kamu harcamalarının arttırılması; buna mukabil vergilerin azaltılması gerekliliğine işaret 
etmektedir. Tabiî burada her bir harcama veya vergi kaleminin ekonomik etkisinin 
diğerlerinden farklı olduğunu gözden ırak tutmamak gerekir. Şu halde, harcama ve vergi 
kalemlerinin alt bileşenlerinin de ayrı ayrı analize tâbi tutulmasına ihtiyaç olduğu açıktır. Bu 
bağlamda bu çalışmada, hem kamu harcamalarının hem de vergilerin ekonomik etkilerinin 
farklı olacağı öngörüsünden hareketle, bu kalemlerde ayrıştırma yoluna gidilmiştir. Ampirik 
bulgular, ekonomik büyümenin maksimizasyonu için Türkiye’de kamu tüketim 
harcamalarının gereğinden fazla; buna mukabil kamu yatırım harcamalarının gereğinden 
az yapıldığını ortaya koymaktadır. Bu durum, kamu tüketim [cari] harcamalarının 
kısılmasını; buna mukabil, kamu yatırım harcamalarının arttırılmasını salık vermektedir. 
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 İkinci olarak ampirik bulgular, ekonomik büyümenin maksimize edilmesi için kalkınma 
carilerinin –ki bunlar eğitim ve sağlık harcamalarından müteşekkildir– arttırılmasının 
önemine işaret etmektedir. Bilindiği üzere, kalkınma carileri, kamu tüketim harcamaları 
içinde yer almakla birlikte; diğer kamu tüketim harcamalarından farklı olarak faydaları 
yalnızca yapıldıkları yıl ile sınırlı olmayan, uzun dönemde [genel olarak 20 25 yıl ve üzeri] 
ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkileyen harcamalardır. O nedenle “kamu tüketim 
harcamaları kısılmalıdır” tezini savunurken, her türlü kamu tüketim harcamasında değil; 
yatırım harcamaları ve kalkınma carileri haricindeki kamu tüketim harcamalarında kesintiye 
gidilmesinin önemine burada dikkat çekmek gerekir.  
 

 Ampirik bulgular aynı zamanda Türkiye’de savunma harcamalarının optimal oranın altında 
gerçekleştirildiğine; diğer bir ifadeyle, savunma harcamalarının arttırılması gerektiğine 
işaret etmektedir. Söz konusu bulgular, 2006:1 2016:2 dönemi için yapılan savunma 
harcamalarının büyümeyi teşvik edici özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, 
son dönemde Türkiye’de teknoloji yoğun savunma harcaması yapılmasının olumlu 
yansımaları olarak telâkki edilebilir. Burada önemle vurgulanması gereken husus, askeri 
teknoloji üretemeyen ülkeler açısından savunma harcamalarının, İngiliz siyasetçi ve 
iktisatçı maliyeci Hugh Dalton’un [1887 1962] dediği gibi israftan öteye geçemeyeceğidir. 
Oysa biliyoruz ve inanıyoruz ki askeri harcamalar, teknoloji üretmeye/geliştirmeye yönelik 
[AR GE ve üretim amaçlı] ise ve geliştirilen teknoloji ülkenin üretim potansiyelini, 
dolayısıyla ihracatını arttırıyor ve ihracatta çeşitlilik sağlıyor ise, bu durumda savunma 
harcamaları verimsiz harcama niteliğinden verimli harcama niteliğine dönüşecektir. Askeri 
teknoloji açısından gelinen noktada Türkiye’nin hâlihazırdaki durumuna bu açıdan bakmak 
yabana atılacak bir iddia değildir. 
 

 Vergiler perspektifinden büyümeyi maksimize eden kamu kesimi büyüklüğüne bakıldığında 
ampirik bulgular, hem dolaysız hem de dolaylı vergilerde gerçekleşme oranının tahmin 
edilen optimal oranın üzerinde olduğunu göstermektedir. Farklı bir söyleyişle elde edilen 
bulgular, ekonomik büyümenin maksimizasyonu için Türkiye’de hem dolaysız hem de 
dolaylı vergilerde indirime gidilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Dolaysız vergilerle 
karşılaştırıldığında, özellikle dolaylı vergilere bir yüklenmenin olduğu da dikkate değer bir 
durumdur. Dolayısıyla, ampirik bulgular Türkiye’de analize tâbi tutulan dönemde ekonomik 
büyümenin maksimizasyonu açısından objektif vergi yükünün yüksekliğine işaret 
etmektedir. Bu bağlamda kayıt dışı ekonominin boyutları küçültülerek ve kayıt dışı 
ekonomi yüksek vergi yükü paradoksunu ortadan kaldıracak tedbirler alınarak vergi yükü 
azaltılabilir. Bu yolla da vergilerin ekonomik büyümeyi maksimize etmesi sağlanabilecektir. 
 

 Özellikle Vergi Gelirleri/GSYİH oranının kamu kesimi büyüklüğünün göstergesi olarak 
tercih edilmesi durumunda, vergi harcamalarının büyüklüğünü hesaba katmak gerekir. 
Vergi harcamalarının bir biçimde her ülkenin mevcut bütçe sisteminde yer alması ve bu 
harcamaların büyüklüğünün ülkeler arasında farklılık göstermesi, buna mukabil tespitindeki 
güçlükler gibi nedenlerle vergi harcamaları, ülkeler arasında kamu kesimi büyüklüğü 
konusunda karşılaştırma yapmayı zorlaştırmakta ve/veya anlamsızlaştırmaktadır.  
 

 Burada gerek kamu harcamaları gerekse vergiler bağlamında üzerinde durulması 
gereken ve kamu kesimi büyüklüğünün tam ve doğru olarak ölçümünü gölgeleyen önemli 
bir husus, bütçe ilkelerine [özellikle de genellik ve birlik ilkelerine] aykırı bir tutum 
sergilenerek bazı bütçe gelir ve gider kalemlerinin, genel bütçe ve/veya merkezi hükümet 
bütçesi kapsamı dışında tutulması (örneğin bütçenin vergi gelirleri cephesinde vergi 
harcamaları, kamu harcamaları cephesinde ise yarı mali işlemler ile koşullu yükümlülükler) 
kamu kesimini zahiren daha küçükmüş gibi algılamamıza sebebiyet verecektir. O nedenle 
dikkat çekmeye çalıştığımız tüm bu hususlarla ilintili olarak, tahmin ettiğimiz kamu kesimi 
büyüklüklerinde küçük de olsa sapmalar olabileceği ve dolayısıyla Türkiye’de hem kamu 
kesimi büyüklüğünün gerçek boyutunun hem de optimal kamu kesimi büyüklüğünün 
hâlihazırdakinden daha da büyük olabileceğinin gözden kaçırılmaması gerekir. 
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Dipnotlar 
                                                           
1 Temel kamusal hizmetlere yönelik harcamaların [savunma, adalet, diplomasi gibi] sunumu yanında kamu 
kesimi, büyüme ve kalkınmanın motoru olan fiziki ve beşeri sermayeyi harekete geçirecek aktif rolleri de 
üstlenmelidir. 
2 Türkçe literatürde kovma etkisi, engelleme etkisi, kalabalıklaşma etkisi, ayağını kaydırma etkisi, iteleme etkisi, 
özel kesimin ötelenmesi, özel kesimin piyasa dışına itilmesi gibi oldukça farklı kavramlarla ifade edilen dışlama 
etkisi; bütçe açıklarının iç borçlanmayla finansmanı sonucu ödünç verilebilir fonlar piyasasında faizlerin 
yükselmesi, yükselen faizlerin de faize duyarlı özel kesim yatırım harcamalarını olumsuz yönde etkilemesi 
sonucu, çıktı düzeyinin olması gerekenden düşük seviyede gerçekleşmesi durumudur. Bu çalışma boyunca söz 
konusu kavram, dışlama etkisi veya İngilizce muadili olan crowding out etkisi olarak adlandırılmaktadır.   
3 Ortanca seçmen, tercihleri tüm seçmenlerin tercihler kümesinin ortasında olan seçmendir. Bu tercihler 
kümesinde, seçmenlerin yarısı ortanca seçmene göre daha az kamusal mal ve hizmet talep ederken; diğer yarısı 
yine ortanca seçmene göre daha çok kamusal mal ve hizmet talebinde bulunmaktadır. 
4 Söz konusu çalışmaların çoğu, kamu kesimi büyüklüğü ile ekonomik büyüme arasında doğrusal bir ilişki 
olduğunu ve bu nedenle bu iki değişken arasındaki ilişkinin En Küçük Kareler, VAR Analizi, Eşbütünleşme Testi 
ve Hata Düzeltme Modelleri gibi doğrusallık varsayımı ile oluşturulan analiz yöntemleriyle araştırılması gerektiğini 
ifade etmektedir. 
5 Barro (1990) çalışmasında, sözel olarak ifade ettiği ampirik bulguların sonuçlarına, izleyen çalışmalarında 
detaylı olarak yer vereceğini ifade etmiştir.  
6 Barro’nun (1990) aksine, Bergh & Henrekson (2011) az gelişmiş ülkelerde kamu kesiminin küçük olduğunu ve 
kamu kesimi büyüklüğü ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin pozitif ve anlamlı olduğunu gözlemlemiştir. 
Buradaki temel fikir, verimli kamu harcamalarının özel yatırımları teşvik etmesinden ileri gelmektedir. Bu görüş 
altında, bir içleme etkisi vardır ve kamu kesimi büyüklüğü ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki pozitiftir. Diğer 
taraftan bazı çalışmalar ise, kamu kesimi büyüklüğü ile ekonomik büyüme arasında pozitif ya da negatif bir 
ilişkinin olup olmadığının, analize tâbi tutulan ülkeye bağlı olarak değişebileceğini vurgulamaktadır. Kullanılan 
yöntem, veri seti, ülke grubu, ele alınan dönem, analiz kapsamı dışında kalan değişkenler [ihmal edilen 
değişkenler] sonuçları belirleyen temel unsurlardır. Diğer taraftan Ghali’nin (1998) çalışması gibi bazı çalışmalar, 
yalnızca bir ülke üzerine odaklanan zaman serisi analizlerinin, panel veri analizlerinden daha rasyonel sonuçlar 
vereceğini savunmaktadır. Çünkü her bir ülke kendi özelinde farklı yapısal dinamiklere sahiptir. 
7 Bahsi geçen çalışmada kamu kesimi büyüklüğünün ölçütü olarak, kamu harcamalarının GSYİH’ye oranı esas 
alınmaktadır.   
8 Tabiî günümüz koşullarında kanımızca bu amaçlara sosyal eşitliği sağlama, terörizmle mücadele, ozon 
tabakasının korunması gibi sosyal ve küresel sorumlulukları da eklemek gerekmektedir. 
9 Devarajan, Swaroop, & Zou’nun 1996 yılındaki çalışması kendilerinden önce yapılan birçok teorik 
modelde ihmal edilmesine karşın  kamu harcamalarının büyüme üzerindeki etkilerini, bu harcamaları “cari” 
ve “sermaye” harcamaları şeklinde ayrıştırıp, ampirik olarak analiz etmiştir. Bu minvalde son dönemlerde 
yapılan bazı çalışmalarda da [Agénor (2005), Agénor & Neanidis (2006), Semmler, Greiner, Diallo, Rezai & 
Rajaram (2007)] Devarajan, Swaroop & Zou’nun (1996) çizgisi izlenmiş, kamu harcamalarının alt bileşenlerinin 

altyapı, eğitim, sağlık harcamaları gibi  büyüme üzerindeki etkileri modellenmiştir.  
10 Tabiî bu durum, bahsedilen konuda Barro’nun (1990, 1991) çalışmaları öncesinde yapılan çalışma olmadığı 
anlamına gelmemektedir. Barro öncesi dönemde bu konuda yapılan ve oldukça önemli olan çalışmalardan 
yalnızca birkaçı Rubinson (1977), Borcherding (1977) ve Landau’nun (1983) çalışmalarıdır. 
11 Dar & Amir Khalkhali (2002) de Barro’nun (1990) argümanlarını teyit etmiş ve kamu kesimi büyüklüğü ile 
ekonomik büyüme arasında doğrusal olmayan bir ilişkinin olduğuna dikkat çekmiştir. Kamu kesimi büyüklüğünün 
belli bir düzeyi aşması halinde, ekonomik büyümenin bundan olumsuz yönde etkileneceğini savunan Dar & Amir 
Khalkhali (2002) bu durumu şu şekilde izah etmektedir: Vergilerdeki artış, vergilerin saptırıcı etkileri yoluyla 
büyüme oranını negatif etkilerken; kamu harcamalarındaki bir artış ise, marjinal sermaye verimliliğini arttırmak 
suretiyle büyüme oranını pozitif yönde etkileyecektir. Kamu kesimi büyük iken birinci etki ikincisine dominanttır; 
kamu kesimi küçük iken ikinci etki birincisine dominanttır. Sonuç olarak, artan kamu harcamalarının ekonomik 
büyüme üzerindeki etkisi tek düze değildir. O nedenle ülke ekonomileri için, optimal bir kamu kesimi 
büyüklüğünün tespiti önem arz etmektedir. 
12 Kamu kesiminin büyümesine neden olan faktörler konusunda detaylı bilgi için bkz. Aktan (1995). 
13 Kamu kesimi büyüklüğünü hesaplarken, kamu harcamalarının GSMH’den ziyade GSYİH’ye oranlanması daha 
doğru bir yaklaşım olacaktır. Çünkü GSMH hesaplamalarında net dış faktör gelirleri kapsam dâhilinde olmakta ve 
bu gelirler birçok ülkede istikrarlı bir seyir izlemediği için sağlıklı bir ölçüm olmamaktadır. Bu nedenle kamu kesimi 
büyüklüğü tahmin edilirken kullanılabilecek en sağlıklı gösterge, kamu harcamalarını GSYİH’ye oranlamak 
olacaktır. Detaylı bilgi için bkz. Bailey (2004).   
14 Kamu kesimi büyüklüğünün ölçütü kabul edilen göstergelerde ciddi farklılıklar olmasına karşın, ampirik 
çalışmaların ekseriyeti, kamu kesimi büyüklüğünün ölçütü olarak toplam kamu harcamalarını veya bunların alt 
bileşenlerini dikkate almaktadır. Bu konudaki zengin literatür arasından bkz. Armey (1995), Rahn & Fox (1996), 
Scully (1998), Pevcin (2004). 



Bankacılar Dergisi                 
 

81 

                                                                                                                                                                                     
15 Bu oranların kamu kesimi büyüklüğünün göstergesi olarak alınmasında etkili olan temel unsurlar; ampirik 
çalışma yapmaya imkân verecek büyüklükte bir zaman dilimi için veri tedarikinin kolay olması ve ülkeler arası 
karşılaştırmalara olanak sağlamasıdır. Ancak çoğu kez yanıltıcı sonuçlar ortaya çıkarma riskini taşımalarıyla 
birlikte, kamu kesimi büyüklüğünü tam ve doğru olarak ortaya koymaktan uzak olmaları da gözden kaçırılmaması 
gereken hususlardır. 
16 Burada önemle belirtelim ki söz konusu göstergeler, kamu kesiminin gerçek boyutunu ortaya koymaktan 
yoksun kalabilir. Örneğin kamu bütçesinin fazla verdiği bir ekonomide Kamu Harcamaları/GSYİH oranı, kamu 
kesiminin gerçek büyüklüğünü ortaya koymaktan uzak kalacak; kamuyu olduğundan küçük göstererek yanıltıcı 
değerlendirmelere neden olabilecektir. 
17 Burada hem harcamalar hem de vergiler açısından üzerinde durulması gereken ve kamu kesimi 
büyüklüğünün gerçek manada ölçümünü gölgeleyen önemli bir husus, bütçe ilkelerine [özellikle de genellik ve 
birlik ilkelerine] aykırı bir tutum sergilenerek bazı bütçe [hem gelir hem de gider cephesinde] kalemlerinin, genel 
bütçe ve/veya merkezi hükümet bütçesi kapsamı dışında tutulması ve/veya bütçe dışı faaliyetlere 
başvurulmasıdır. Böyle bir durum Türkiye için bir kural olmasa bile sıklıkla başvurulan bir vakıadır. Vergi gelirleri 
cephesinde vergi harcamaları, kamu harcamaları cephesinde ise yarı mali işlemler ile koşullu yükümlülükler 
pratikte karşılaşılan bu tür uygulamaların başlıcalarıdır.  
18 Bu ülkeler yüksek gelirli, orta gelirli, düşük gelirli, üçüncü dünya ülkeleri ve petrol zengini ülkelerden 
müteşekkildir. Ülkeler beşli gruplandırmaya tâbi tutulmuş olup, Hindistan gibi büyük ülkelerin yanında Singapur 
gibi küçük ülkeleri de içermektedir. 
19 OECD üyesi ülkeler ile Güney Afrika ülkelerini içermektedir. 
20 ABD (1947 1997), Kanada (1954 1988), Danimarka (1854 1988), İtalya (1862 1988), İsveç (1881 1988), 
Birleşik Krallık (1830 1988). 
21 Örneğin ekonomik krizler, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda meydana gelen dalgalanmalar, hükümet 
politikalarındaki değişiklikler, kurumsal değişiklikler vb. gibi faktörler, iktisadi değişkenlerin hem bireysel 
davranışları hem de birbirleriyle ilişkilerinin doğrusal olmamasında etkili olabilmektedir. 
22 İngilizce’den karşılığı; Threshold autoregressive model şeklindedir. 
23 TAR modelini literatüre 1978 yılında Tong kazandırmıştır (Hansen, 1999). Daha sonra Tong gerek bireysel 
gerekse ortak çalışmalarla TAR modelini geliştirmiştir [Bkz. Tong & Lim (1980), Tong (1983), Tong (1990)]. 
Zaman içinde TAR modelinin tahmin süreci üzerine Tong'un yanı sıra Tsay (1989), Chan (1993) ve Hansen 
[(1996), (1997) teorik ve uygulamaya dönük önemli katkılarda bulunmuşlardır. 
24 Doğrusal olmayan zaman serisi modelleri hakkında ayrıntılı bilgi için Tong (1990), Granger & Teräsvirta 
(1993), Potter (1999), Franses (1998), Franses & Van Dijk (2000) ve Fan & Yao’ya (2003) başvurulabilir. 
25 Eşik değişkenin içsel olması durumunda bir başka ifadeyle, bağımlı değişkenin herhangi bir gecikmeli değeri 
olması durumunda ise Kendinden Uyarımlı TAR [Self Exciting TAR] SETAR modeli söz konusu olmaktadır 
(Hansen, 1996). 
26 Üzerinde nokta işareti bulunan notasyonlar, ilgili değişkendeki büyümeyi ifade etmektedir. 
27 Ram’ın (1986) modelinde, kamu kesimi büyüklüğü göstergesi olarak yalnızca kamu harcamaları dikkate 
alınmıştır. Bu çalışmada ise kamu kesimi büyüklüğünün göstergesi olarak kamu harcamaları yanında, kamu 
gelirleri için de analiz yapılmıştır.  
28 Modele dâhil edilmesi gereken, ancak analizlerin amacı ile alakalı veya anlamlı olmayan parametrelerdir. 
Sıkıcı parametreler [nuisance parameters] modelle doğrudan ilgili parametrelerin sonuçlarını etkileyebilirler, 
ancak analizin odağı haline gelirlerse, kendileri de ilgi parametrelerine dönüşebilirler. 
29 Analizlerde Rats 8.1 ekonometrik paket programı kullanılmış olup, ampirik bulguların sunulduğu tablolarda 
istatistik program çıktısına sadık kalınarak nokta virgül düzenlemesi yapılmamıştır. 
30 Bu çalışmada Türk vergi sisteminde yer alan temel dolaylı [Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi] ve 
dolaysız [Kişisel Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi] vergilerin kümülatif değerleri analize dahil edilmiştir. Dolaylı 
ve dolaysız vergilerin bileşenlerinden hangilerinde indirime gidilmesi gerektiği bu çalışmanın amaçlarının 
ötesindedir. 
31 Burada önemle belirtelim ki, bu çalışmada genel yönetim eğitim, sağlık ve savunma harcamaları kümülatif 
değerleri ile analize tâbi tutulmuştur. Bu harcamaların alt bileşenlerinin etkilerinin ayrı ayrı görülebilmesi ve 
bunlardan hangilerinin arttırılması ya da azaltılması gerektiği bu çalışmanın amaç ve kapsamı dışındadır. 
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Enflasyon ve Beklenen Enflasyon Belirsizlikleri 
Üzerinden Türkiye’de Para Politikasının
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Öz

Ball (1982) hipotezi, enflasyonun yükselişe geçtiği dönemlerde asimetrik bilgi sebebiyle 
enflasyon belirsizliğinin arttığını iddia etmektedir. Enflasyon belirsizliğinin arttığı dönemlerde fiyat 
istikrarının asıl belirleyicisi, merkez bankasına olan güvendir. Güvenin yüksek olduğu dönemlerde 
enflasyon belirsizliği artsa bile beklenen enflasyon belirsizliği bundan etkilenmeyecektir ve bu durum 
fiyat istikrarı hedefine ulaşmayı kolaylaştırabilecektir. Aksi bir durumda ise fiyatların kontrol altına 
alınabilmesi zorlaşacaktır. Bu çalışmada, gerçekleşen enflasyon belirsizliği ile beklenen enflasyon 
belirsizliği arasındaki dinamik kovaryans ilişkisi BEKK-GARCH yöntemi ile incelenmiştir. Ocak 2004 –
Mart 2019 dönemini kapsayan verilerden elde edilen bulgular gerçekleşen enflasyon (ve enflasyonun 
alt gruplarının) belirsizliği ile beklenen enflasyon belirsizliği arasında bir yayılma etkisinin olduğunu 
göstermiştir. Buna göre gerçekleşen (veya beklenen) enflasyona bir şok geldiğinde bu şokun etkisi 
beklenen (veya gerçekleşen) enflasyona yayılmakta ve bu etki bir süre boyunca devam etmektedir. Bu 
bulgu Türkiye’de enflasyonun yükselmeye başladığı dönemlerde TCMB’nin enflasyon beklentilerini 
şekillendirmede tam olarak başarı sağlayamadığına işaret etmektedir. Benzer sonuçlar birkaç istisna 
dışında enflasyonun alt grupları için de geçerlidir. 
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Volatilite Yayılımı. 
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An Evaluation of Monetary Policy In Turkey Through the Inflation and Expected  
Inflation Uncertainties 

Abstract 

Ball (1982) hypothesis claims that inflation uncertainty has increased due to asymmetric 
information in periods of increasing inflation. Confidence in the central bank is the main determinant of 
price stability in the periods of increasing inflation uncertainty. Even if the uncertainty of inflation 
increases in the periods of high confidence, the expected inflation uncertainty will not be affected and 
this will facilitate the achievement of the price stability target. Otherwise, it will be difficult to control 
prices. In this study, the dynamic covariance relationship between inflation uncertainty and expected 
inflation uncertainty was investigated with BEKK-GARCH method. Results provided from January 
2004 - March 2019 data show that there is a spillover effect between the uncertainty of inflation (and 
the sub-groups of inflation) and the uncertainty of expected inflation. Accordingly, when a shock hits 
the actual (or expected) inflation then this shock spreads to the expected (or actual) inflation and this 
effect continues for a while. These findings suggest that CBRT could not fully succeeded in shaping 
inflation expectations in the period of inflation starts to rise in Turkey. Similar results are valid for sub-
groups of inflation with few exceptions.

Keywords: Inflation Uncertainty, Expected Inflation Uncertainty, Diagonal BEKK-GARCH, Volatility 
Spillover.  
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1. Giriş 
 
Ekonomik birimlerin fiyatları belirlerken hangi faktörlerden etkilendikleri konusu, 

iktisatçılar için her zaman araştırmaya değer konular arasında yer almıştır. Mikro temellere 
dayalı olarak oluşturulan makro analizler, enflasyon bekleyişlerinin fiyat belirleme 
kararlarında son derece önemli bir role sahip olduğunu ortaya koymuşlardır.1 Bu nedenle 
enflasyon bekleyişlerinin başarılı bir şekilde yönetilebilmesi, para politikasının fiyat istikrarı 
hedefine ulaşabilmesi açısından son derece önemli bir unsur olarak görülmektedir.2 
Ekonomilerde enflasyon bekleyişlerinin merkez bankaları tarafından etkilenebilme vadesi ne 
kadar uzun ise, para politikasının fiyatları kontrol altına alabilme kapasitesinin o kadar yüksek 
olduğu söylenebilir. Enflasyon bekleyişlerinin merkez bankaları tarafından etkilenebilme 
vadesini belirleyen unsurlardan biri belirsizliktir. Belirsizliğin yüksek olduğu dönemlerde 
ekonomik birimlerin fiyatları belirleme davranışları hem değişmekte hem de güçleşmektedir. 
Bu tür dönemlerde merkez bankalarının fiyat belirleme davranışlarını etkileme kabiliyetleri de 
azalmaktadır. Bu da para politikasının hem etkinliğini düşürmekte hem de fiyat istikrarı 
hedefinden uzaklaşmaya neden olabilmektedir.  

Friedman (1977)’den bu yana fiyat belirleme kararları ile ilgili belirsizlik deyince genelde 
ilk akla gelen enflasyon belirsizliği olmaktadır. Bu nedenle belirsizlik altında seçim konusunu 
ele alan ampirik çalışmalar çoğunlukla enflasyon ile enflasyon belirsizliği ilişkisine 
odaklanmıştır (Bredin ve Fountas (2010); Chen ve Shen (2008); Fountas ve Karanasos 
(2007); Karahan (2012)). Oysa ki ekonomik birimler fiyat belirleme kararlarını enflasyon 
bekleyişlerine göre şekillendirmektedirler. Bu nedenle fiyat istikrarı hedefine ulaşmayı 
amaçlayan bir para politikası otoritesinin odaklanması gereken ana husus, ekonomik 
birimlerin enflasyon beklentilerinin nasıl şekillendiği ve belirsizliğin bu beklentileri nasıl 
etkilediğidir.  

Ekonomilerde enflasyon belirsizliğinin arttığı bir dönemde merkez bankasına güven 
yüksekse, beklenen enflasyona ilişkin belirsizlik artmayacaktır. Bu durum ilerleyen süreçte 
merkez bankasının enflasyonu tekrar kontrol altına alabileceğinin bir göstergesi olarak kabul 
edilebilir. Ancak benzer koşullar altında merkez bankasının politikalarına olan güven 
düşükse, gelecekte enflasyonun hangi oranda gerçekleşeceğine ilişkin belirsizlik daha 
yüksek seyredeceği için enflasyonu kontrol altına almak güçleşecektir. Bu nedenle gelecekte 
enflasyonun nasıl seyredeceği hakkında fikir sahibi olabilmek için enflasyon belirsizliğinin 
yanında beklenen enflasyon belirsizliğinin de yakından izlenmesi gerekmektedir.  

Bu çalışmada gerçekleşen enflasyon belirsizliği ile beklenen enflasyon belirsizliği 
arasındaki ilişkinin BEKK-GARCH yöntemi ile dinamik analizi yapılmıştır. Bu yöntemin temel 
avantajı, gerçekleşen enflasyon belirsizliği ile beklenen enflasyon belirsizliği arasında bir 
etkileşim olup olmadığının ve eğer var ise bu etkileşimin belli bir süre devam edip 
etmediğinin tespit edilmesine olanak sağlamasıdır. Enflasyon ve beklenen enflasyon 
belirsizlikleri arasında etkileşimin varlığı, merkez bankasının fiyat istikrarı konusunda izlediği 
politikaların etkinliğinin azaldığı şeklinde yorumlanabilecektir. Türkiye’de son dönemde 
enflasyonda yaşanan sert yükselişler gözlerin, temel hedefi fiyat istikrarı olan merkez 
bankasına çevrilmesine neden olmuştur. Bilhassa Ağustos 2018’de yaşanan kur şokunun 
akabinde Eylül 2018 enflasyonunun yüzde 20’li seviyeleri aşarak, 2003 baz yıllı seri dikkate 
alındığında, tarihi en yüksek seviyelere ulaşması Türkiye için konunun incelenmesinin 
elzemliğini ortaya koymaktadır. Merkez Bankasının temel iletişim aracı olan enflasyon 
raporlarının daha dikkatli takip edilmesi, mesajların doğru okunması ve bu bağlamda 
beklentilerin şekillendirilmesi konusun ne denli hassas bir konu olduğunun altı bir kez daha 
çizilmektedir. Para politikasının sağlıklı işlemesi, para otoritelerinin attığı adımların yanı sıra 
söz konusu adımların ne kadar karşılık bulduğu ile yakından ilgilidir. Bu nedenle para 
politikasının işlerliği, mesajların doğru ve zamanında okunması, uygulanan para politikasına 
duyulan güven ile mümkün olabilecektir. Yapılan çalışmalar da göstermektedir ki enflasyonun 
yüksek olduğu dönemlerde enflasyona dair belirsizlikler de artmaktadır. Artan belirsizliklerin 
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beklentileri nasıl etkilediğinin araştırılması ise bu dönemlerde iletişimin sıhhati açısından 
oldukça önemlidir. 

Konunun Türkiye özelinde ele alınmasının birkaç nedeni vardır. Bilindiği üzere 
Türkiye’de 2002’den itibaren izlenen enflasyon hedeflemesi stratejisi ile bilikte enflasyon 
oranları düşüşe geçmiştir. Ancak özellikte 2013 yılı sonrasında gerek enflasyon oranları 
gerekse de enflasyon bekleyişleri tekrar tırmanışa geçmiştir. Her iki değişkenin de Türkiye’de 
oynak bir karakter sergilemesi, bu değişkenler arasındaki dinamik ilişkinin incelenmesini 
ilginç kılmıştır. Çalışmanın literatüre en önemli katkısı enflasyon belirsizliği ile beklenen 
enflasyon belirsizliği arasındaki ilişkiyi Türkiye özelinde inceleyen ilk çalışma olmasıdır. 
Ayrıca enflasyon ve beklenen enflasyon belirsizliği arasındaki ilişki ele alınırken, enflasyonu 
oluşturan ana harcama grupları da ayrı ayrı incelenmiştir. Bu sayede alt gruplardaki 
enflasyon belirsizliği ile beklenen enflasyon belirsizliği arasındaki kovaryans ilişkileri de tespit 
edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular gerçekleşen enflasyon belirsizliği ile beklenen 
enflasyon belirsizliği arasında güçlü, dinamik ve anlamlı bir ilişki olduğu şeklindedir. Bu bulgu 
Türkiye’de belirsizliklerin arttığı dönemlerde fiyat belirleme davranışlarının zorlaştığını, 
ekonomik birimlerin enflasyon bekleyişlerinin çapalanmasının zedelendiğini, bu nedenle de 
merkez bankasının fiyat istikrarını sağlamaya yönelik etkinliğinin zayıfladığını göstermiştir. Alt 
gruplar bazında gerçekleştirilen analizlerde ise alkollü içecekler ve tütün, sağlık ile lokanta ve 
oteller grupları hariç olmak üzere diğer enflasyon alt gruplarının belirsizlikleri ile beklenen 
enflasyon belirsizliği arasında yayılma etkisinin mevcut olduğu tespit edilmiştir.  

Çalışmanın takip eden ikinci bölümünde enflasyon, beklenen enflasyon ve bu 
değişkenlerin belirsizlikleri arasındaki ilişki teorik çerçeve gözetilerek anlatılmıştır. Üçüncü 
bölümde çalışmanın yöntemi olan BEKK-GARCH modeli tanıtılmıştır. Dördüncü bölümde 
kullanılan veri seti tanıtılmış olup, beşinci bölümde enflasyon beklentilerinin ve enflasyonun 
belirsizlikleri arasındaki yayılma etkisine dair ampirik bulgulara yer verilmiştir. Altıncı bölümde 
çalışmanın genel bir değerlendirmesi yapılarak politika önerileri sunulmuştur.    

 
2. Enflasyon, Beklenen Enflasyon ve Belirsizlikleri 

Belirsizlik ile enflasyon arasındaki ilişki 1970’li yıllara kadar uzanmaktadır. Friedman 
(1977) enflasyon ile enflasyon belirsizliği arasında pozitif yönlü bir ilişkinin mevcut olduğunu 
iddia etmiştir ve nedenselliğin yönünün enflasyondan enflasyon belirsizliğine doğru olduğunu 
belirtmiştir. Ball (1992) ise bu teoriyi, ekonomik birimler ve kamu otoriteleri arasındaki 
asimetrik bilginin mevcut olduğu varsayımından hareketle Barro-Gordon (1983) tipi model ile 
formüle etmiştir. Buna göre enflasyonun düşük olduğu bir çevrede, ekonomik birimler merkez 
bankalarının enflasyon oranını düşük tutmaya gönüllü olacaklarını bilmektedir. Ancak yüksek 
enflasyonun olduğu bir durumda ekonomik birimler merkez bankalarının enflasyonu ne 
derece düşürmeye gönüllü oldukları hakkında bilgi sahibi değildirler. Bu nedenle ekonomik 
birimler ile merkez bankaları arasında, merkez bankalarının nasıl bir karar alacağı 
konusunda asimetrik bir bilgi durumu vardır ve bu durum belirsizliğin ana kaynağıdır.  

Enflasyon konusunda belirsizlikle ilgili literatür daha çok enflasyon belirsizliğine 
odaklanırken beklenen enflasyon belirsizliği göz ardı edilmiştir. Buna göre literatürdeki hakim 
bulgu; yükselen enflasyon, enflasyon belirsizliğinin artmasına neden olmaktadır. Friedman 
(1977) ve Ball (1992) tarafından yapılan çalışmaları takiben birçok ekonomist, bu iki değişken 
arasındaki ilişkiyi ve nedenselliğin yönünü ampirik açıdan incelemişlerdir. Bu çalışmalardan 
bazıları iki değişken arasında negatif yönlü bir ilişkinin mevcut olduğuna dair bulgular ortaya 
koysa da (Ungar and Zilberfard (1993); Evans and Wachtel (1993);  Chen ve Shen (2008)), 
birçok çalışma enflasyon ve enflasyon belirsizliği arasında aynı yönlü bir ilişkinin mevcut 
olduğunu tespit etmiştir (Friedman (1977); Ball (1992); Yi (1990); Okun (1971); Zhou (2006 
)). Her ne kadar bu çalışmaların (Evans and Wachtel (1993); Holland (1993)) ortak noktası 
nedenselliğin yönünün enflasyondan enflasyon belirsizliğine doğru olduğunu ortaya koyması 
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olsa da  literatürde nedenselliğin yönünün enflasyon belirsizliğinden enflasyona doğru pozitif 
yönlü olduğunu iddia eden çalışmalar (Cukierman ve Meltzer (1986)) da mevcuttur. Hatta 
enflasyon belirsizliğinden enflasyona doğru negatif yönlü bir nedenselliğin mevcut olduğunu 
bulan çalışmalar da (Holland (1995)) yok değildir. 

 
Enflasyon ve enflasyon belirsizliği ilişkisi üzerine Türkiye özelinde önemli bir literatür 

bulunmaktadır. Neyaptı ve Kaya (2001), Berüment vd (2003), Erdoğan ve Bozkurt (2004), 
Korap ve Saatçioğlu (2009), Bhar ve Mallik (2010), Erdem ve Yamak (2013) Türkiye’de Ball 
hipotezinin geçerli olup olmadığını test ederken Nas ve Perry (2000), Telatar ve Telatar 
(2003), Daal vd. (2005), Özer ve Türkyılmaz (2005), Oltulular ve Terzi (2006), Thornton 
(2007), Özdemir ve Fisunoğlu (2008), Keskek ve Orhan (2010), Erkam (2008), Türkyılmaz ve 
Özer (2010) değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisine odaklanmıştır.3  

 
Konuya para politikasının güvenilirliğinin sorgulanması çerçevesinden bakıldığında ise 

ayrı bir literatür ortaya çıkmaktadır. Enflasyon beklentileri veri alınarak merkez bankalarının 
güvenilirliğinin araştırılması bu litratürde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem 
üzerinden Türkiye özelinde yapılan çalışmalar da azımsanmayacak sayıdadır. Enflasyon 
beklentilerinin enflasyon hedefine mi yoksa gerçekleşen enflasyona mı çapalandığının 
araştırılması, para politikasına duyulan güvenin sorgulanması bağlamında bir yazın ortaya 
koymaktadır. Çiçek, Akar ve Yücel (2011) Türkiye’nin enflasyon hedeflemesi deneyimini, 
enflasyon beklentilerinin hedefe çapalanması üzerinden 2003-2010 yılları arasındaki dönemi 
kapsayacak şekilde TV-VAR modeli ile 5 alt örneklemde incelemiştir. Çalışmanın bulguları, 
çapalanma etkisinin 2006 yılı Mayıs ayına kadar yüksek, bu aydaki finansal türbülanstan 
Kasım 2008’e kadar nispeten düşük seyrettiğine, 2008 yılı Kasım ayından sonra ise 
çapalanma davranışının güçlendiğine işaret etmektedir. Çiçek ve Akar (2014) 2002-2011 
dönemine ilişkin aylık enflasyon, enflasyon beklentisi ve hedef enflasyon verilerini baz alarak 
dilim otoregresyon yöntemi ile enflasyon beklentilerinin hem enflasyon hedefine hem de 
gerçekleşen enflasyona yakınsadığını göstermektedir. Çalışma, aynı zamanda, hedef 
enflasyondan sapmanın yüksek enflasyon dönemlerinde daha belirgin olduğunu ortaya 
koymaktadır. Gürkaynak, Levin ve Swanson (2010) merkez bankalarının tam güvenilir 
olduğu bir ortamda uzun dönem enflasyon beklentilerinin makro ekonomik şoklara tepki 
vermeyerek, uzun dönem enflasyon hedefine çapalanmış olması gerektiğini söylemektedir. 
Alkan (2019) 2006-2018 dönemi Türkiye verilerini kullanarak para politikasının güvenilirliğini 
araştırmak için, uzun dönem enflasyon beklentilerinin ekonomik belirsizlik şoklarına tepki 
verip vermediğini araştırmıştır. Yapısal VAR analizinin kullanıldığı çalışmada, incelenen 
dönemde, enflasyon beklentilerinin ekonomik belirsizlik şoklarına tepki vererek merkez 
bankasının tam olarak güvenilir olmadığına işaret ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Başkaya, 
Gülşen ve Kara (2012) Nisan 2006-Mayıs 2012 dönemi örneklemi ile Türkiye’de enflasyon 
beklentilerinin hedeflere, resmi tahminlere ve enflasyon gerçekleşmelerine duyarlılığını 
incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, araştırılan dönemde beklentilerin enflasyon 
gerçekleşmelerine olan duyarlılığının, 2011 yılı sonundan bu yana azaldığı bulgulanmıştır. 
Bu azalışta merkez bankasının yoğun politika iletişiminin etkili olabileceği ima edilmiştir. 

 
Enflasyona belirsizlik penceresinden bakan çalışmalar göz önüne alındığında, 

literatürde bir çok çalışmanın mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Ancak,  bu kadar geniş literatür 
oluşmuş olmasına karşın, beklenen enflasyon belirsizliği ile gerçekleşen enflasyon belirsizliği 
arasındaki ilişkiyi dikkate alan çalışma sayısı yok denecek kadar azdır (Bu konuyu ele alan 
istisnai çalışmalardan biri Fuest ve Schmidt (2017) tarafından gerçekleştirilmiştir). Oysaki 
ekonomik birimler fiyat beklentilerini daha çok beklenen enflasyona göre oluşturdukları için 
beklenen enflasyon belirsizliğinin yakından incelenmesi son derece önemlidir. Ekonomilerde 
enflasyon belirsizliğinin arttığı bir dönemde merkez bankasına güven yüksekse, beklenen 
enflasyona ilişkin belirsizlik düşük seyredecektir. Bu durum ilerleyen süreçte merkez 
bankasının enflasyonu tekrar kontrol altına alabileceğine olan inancın bir göstergesi olarak 
kabul edilebilir. Ancak benzer koşullar altında merkez bankasının politikalarına olan güven 
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düşükse, gelecekte enflasyonun hangi oranda gerçekleşeceğine ilişkin belirsizlik, bir diğer 
deyişle beklenen enflasyon belirsizliği daha yüksek seyredeceği için enflasyonu kontrol altına 
almak güçleşecektir. Bu teorik açıklama bizi Ball (1992) tarafından ortaya konan asimetrik 
bilginin mevcudiyeti sebebiyle enflasyondaki artış enflasyon belirsizliğini artırır çıkarımından 
farklı bir noktaya götürür. Oysa ki asimetrik bilginin varlığı enflasyon belirsizliğinin ana nedeni 
iken merkez bankası politikalarına olan güven beklenen enflasyon belirsizliğinin ana 
kaynağıdır. Bu iki unsur (asimetrik bilgi ve merkez bankası politikalarına olan güven) 
arasındaki karşılıklı etkileşim, fiyat istikrarının gelecekte ne derece sağlanabileceği hakkında 
bilgi verme potansiyeline sahiptir. Şöyle ki merkez bankası ekonomik birimlerin enflasyon 
beklentilerini uzun dönemde çapalamayı başardıysa, ekonomide asimetrik bilgi mevcut olsa 
bile fiyat istikrarına ulaşma hedefinde başarılı olabilecektir. Tersi bir durumda ise fiyat istikrarı 
hedefine ulaşılabilmesi ya mümkün olamayacak ya da uzun zaman alacaktır. Çalışmanın 
bundan sonraki bölümünde gerçekleşen enflasyon belirsizliği ile beklenen enflasyon 
belirsizliği arasındaki dinamik kovaryans ilişkisini yakalamaya imkân veren BEKK-GARCH 
modeli tanıtılacak ve tahmin yöntemiyle ilgili bilgiler sunulacaktır.  

3. Yöntem 
 
Makroekonomik ya da finansal değişkenlerde yaşanan ani değişimler varyansın 

değişmesine yol açmakta ve zaman serilerinde ortaya çıkan bu sürekli ani değişimler -diğer 
tabir ile oynaklıklar- koşullu değişen varyans modelleri ile açıklanmaya çalışılmaktadır. 
Çalışmada enflasyon ve enflasyon beklentilerinin oynaklıkları, bu değişkenlerin belirsizlikleri 
olarak kullanılmıştır. Belirsizlik literatüründe bir makroekonomik ya da finansal değişkene 
ilişkin belirsizliğin hesaplanmasında oynaklık/volatilite modellemesi sık kullanılan bir 
yöntemdir. Finansal ya da ekonomik değişkenlerin oynaklıklarının modellenmesinde Engel 
(1982) tarafından oluşturulan ARCH ve Bollerslev (1986) tarafından geliştirilen 
genelleştirilmiş versiyonu GARCH modelleri, başarıları kanıtlanmış yöntemlerdir. Bu 
çalışmada da enflasyon belirsizliği hesaplanırken Telatar (1996), Berüment vd. (2001) ve 
Telatar ve Telatar (2003) tarafından yapılan çalışmaları takiben değişen varyans 
modellerinden faydalanılmıştır.  

 
Makroekonomik ya da finansal değişkenler arasındaki ilişkiler incelenirken 

değişkenlerin oynaklıkları kullanılarak bu oynaklıklar arasında yayılma etkisinin olup olmadığı 
araştırılmaktadır. Bu türden araştırmalar insanları çok değişkenli modeller kullanmaya 
iterken, bu alandaki literatürü geliştirmiştir. Çok değişkenli GARCH modelleri, koşullu 
varyanstaki zamana bağlı değişimi yakalayabilmenin yanı sıra, değişken ikililerine ait 
kovaryansların da zamanla nasıl değiştiğini ortaya koyabilmektedir (Mills & Markellos , 2008). 
Yaygın olarak kullanılan çok değişkenli modeller, Bollerslev vd. (1988) tarafından yazına 
kazandırılan vektör GARCH (VECH-GARCH), diyagonal vektör GARCH (DVECH-GARCH), 
Engle and Kroner (1995) tarafından yazına kazandırılan Baba-Engle-Kraft-Kroner GARCH 
(BEKK-GARCH) ve diyagonal BEKK-GARCH modelleridir. Bunlardan VECH-GARCH 
modelleri kovaryans matrisinin pozitif tanımlılığı koşulunun her zaman sağlayamaması 
nedeniyle çok tercih edilmemektedir. BEKK-GARCH modelleri karesel yapıda olmaları ile 
kovaryans matrisinin pozitif tanımlılığını sağlayarak avantaj elde etmektedir. CCC-GARCH 
modelleri BEKK ve VECH modellerine kıyasla tahmin edilecek parametre sayısının çok az 
olması nedeniyle tercih konusu olabilecek iken koşullu korelasyonun sabit olması nedeniyle 
tercih edilirliği sınırlanmaktadır. Bu durumu ortadan kaldırabilmek için DCC-GARCH 
modelleri geliştirilerek koşullu korelasyonlar dinamik hale getirilmiştir. Öte yandan diyagonal 
BEKK uygulamalarında tahmin edilen parametre sayısı diyagonal haricindeki parametrelerin 
sıfır kabul edilmesi ile oldukça azaltılmıştır. En tercih edilebilir gibi görünen iki modelden, 
DCC-GARCH ya da BEKK-GARCH modelleri arasında, birini diğerine üstün kılabilecek yeteri 
kadar adil bir yargılama ise bulunmamaktadır (McAleer, 2010). Bu çalışmada enflasyon ile 
beklenen enflasyon arasındaki eşanlı ilişkiyi araştırmak için diyagonal BEKK-GARCH 
modelinden faydalanılmıştır.     
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Bir gecikmeli VAR(1)-GARCH(1,1) modeli kurgulanarak model oluşturulmaya 
başlanmaktadır.  

 (1) 

 (2) 

 (3) 

  

Birinci denklemdeki  ile ,  ve  zamanındaki gerçekleşen enflasyonu,  ile 
 ise sırasıyla  ve  zamanındaki enflasyon beklentilerini göstermektedir. (2) numaralı 

denklemde ise (1) numaralı gösterim matrislerle ifade edilmiştir. n, 2’ye eşit olmak üzere, , 
 boyutlu sabit vektörü,  otoregresif terimin  boyutlu parametre matrisi, ,  

zamanındaki  boyutlu rastgele hatalar vektörü ve  ise  boyutlu koşullu varyans-
kovaryans matrisini ifade etmektedir.  söz konusu makroekonomik değişkenin ait olduğu 
piyasaya ilişkin  anındaki bilgiyi simgelemektedir. Geçmişteki bilgi birikimine ( ) bağlı 
olan  rassal değişkeninin ortalaması sıfır ve varyansı ’dir. BEKK-GARCH modelinin 
ortalama denklemi tıpkı en küçük kareler yönteminde olduğu gibi kurgulanır; ancak farklı 
olarak hata terimlerinin 0 ortalama ve  varyans ile normal dağıldığı varsayımı 
yapılmaktadır.  

VAR(1) diyagonal BEKK-GARCH modeli iki değişkenin oynaklıkları/belirsizlikleri 
arasındaki koşullu kovaryansın tahmin edilmesine olanak sağlamaktadır. Birinci dereceden 
basit bir diyagonal BEKK-GARCH modeli tanımlaması; 

 (4) 

  

şeklinde yapılmaktadır. BEKK modellerinde  bir alt üçgen matris olarak tanımlanmaktadır. 
Diyagonal BEKK modeli kullandığımız için  ve ,  parametreli diyagonal matrislerdir. 
Modelde tahmin edilmesi gereken  parametre mevcuttur. BEKK-GARCH 
modelinin en önemli özelliklerinden birisi koşullu varyans-kovaryans matrisinin negatif 
olmamasıdır. Bu durum, her bir matrisin (A, B ve C) kendi transpozları ile çarpılmasıyla 
garanti altına alınmıştır. Denklem (4)’de matris formunda verilen varyans denklemi aşağıdaki 
biçimde iki değişkenli diyagonal-BEKK-GARCH modeli olarak yazılabilir: 

 

 
(5) 

Bu diyagonal gösterimde, koşullu varyanslar kendi gecikmeli değerlerinin ve gecikmeli 
getiri karelerinin bir fonksiyonu iken koşullu kovaryanslar da gecikmeli kovaryansların ve 
karşılıklı getiri şoklarının çapraz çarpımlarının fonksiyonlarıdır (Chang, McAleer, & 
Tansuchat, 2011). Volatilitenin sonsuza yaklaşmadığını garanti etmek için, yani volatilite 
modelinin kovaryans durağan olması için aşağıda yer alan Denklem (6), (7) ve (8)’de 
sırasıyla ,  ve   koşullarının sağlanması 
gerekmektedir. Matris çarpımlarını gerçekleştirdiğimizde Denklem (6), (7) ve (8)’i elde 
etmekteyiz. (4) numaralı denkleme göz atarsak, ve  matrislerinin her birinde ikişer tane 
tahmin edilmesi gereken parametre olduğunu hatırlayabiliriz.  
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 (6) 

 (7) 

 (8) 

  

Koşullu normal dağılım yaklaşımına istinaden yukarıdaki denklemlerde yer alan 
parametrelerin tahmin edilmesi log-olabilirlik fonksiyonunun en çoklaştırılması yöntemine 
dayanmaktadır.  

Koşullu log-olabilirlik fonksiyonu  Denklem (9)’daki biçimde hesaplanmaktadır.  

 (9) 

  

Burada  gözlem sayısını,  değişken sayısını ve  tüm bilinmeyen parametre 
vektörünü ifade etmektedir.  

 
4. Veri Seti  

Çalışmada enflasyon (  için TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksindeki 
(TÜFE) yıllık bazlı yüzde değişim kullanılmıştır. Enflasyon beklentileri  için TCMB’nin 
finansal ve reel sektördeki karar alıcı ve uzman kişilerin (akademisyenler, ekonomistler, 
banka uzmanları vs.) beklentilerini toplamak amacıyla, 2013 yılı öncesinde ayda iki kere 
2013 yılı ve sonrasında ise ayda bir kere olmak üzere topladığı Beklenti Anketi’nden elde 
edilen 12 ay sonrası için TÜFE’deki yıllık değişim oranı beklentisinin uygun ortalama değeri 
kullanılmıştır. 2013 öncesinde bir kere ay ortasında bir kere de ay sonunda toplanan 
anketten ay sonu değerleri analize dahil edilmiştir. Beklentiler ile enflasyon arasındaki 
yayılım etkisi araştırılırken TÜFE’yi oluşturan 12 ana harcama grubuna ait alt endeksteki 
değişimler de analiz kapsamına alınmıştır. Böylece beklenen enflasyon ile gerçekleşen 
enflasyon ve gerçekleşen enflasyonun alt grupları arasında volatilite yayılımı var mı sorusuna 
cevap aranmıştır. Kullanılan alt endeksler: sepetteki yüzde 23.29 oranındaki ağırlığı ile gıda 
ve alkolsüz içecekler , yüzde 4.23 ile alkollü içecekler ve tütün , yüzde 7.24 ile giyim 
ve ayakkabı , yüzde 15.16 ile konut-su-elektrik-gaz ve diğer , yüzde 8.33 ile mobilya 
ve ev aletleri , yüzde 2.58 ile sağlık , yüzde 16.78 ile ulaştırma , yüzde 3.69 ile 
haberleşme , yüzde 3.29 ile eğlence ve kültür , yüzde 2.40 ile eğitim , 
yüzde7.86 ile lokanta ve oteller , yüzde 5.15 ile çeşitli mal ve hizmetler ’dir. 
İncelenen örneklem Ocak 2004 – Mart 2019 dönemini kapsamaktadır.  

Değişen varyans modelinde kullanılacak serilerin durağan olması gerekliliğine istinaden 
serilerin durağanlığını sınamak için ADF birim kök testi ve ADF testine alternatif bir boş 
hipotezi test eden KPSS birim kök testi uygulanmış, sonuçlarına Tablo 1’de yer verilmiştir. 
Buna göre serilerin, hem kesişim katsayısı olmadan hem kesişim katsayılı hem de kesişim 
katsayısı ve trendin aynı anda mevcut olduğu hallerde düzeyde durağan olmadıkları 
görülmüştür. Bu nedenle I(1) olduğu görülen seriler birinci farkları alınarak durağan hale 
getirilmiştir.  
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Tablo 1: ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

 
 

ADF Testi 

 

KPSS Testi 
 

 

ADF Testi 

 

KPSS Testi 

  
Yok 

Kesişim 
Bileşeni 

Kesişim ve 
Eğilim 

Bileşeni 

Kesişim 
Bileşeni 

Kesişim ve 
Eğilim 

Bileşeni 
  

Yok 
Kesişim 
Bileşeni 

Kesişim ve 
Eğilim 

Bileşeni 

Kesişim 
Bileşeni 

Kesişim ve 
Eğilim 

Bileşeni 

 0.0455 -1.4548 -2.0977 0.4438*** 0.2601*  -7.2687* -7.2629* -7.5458* 0.5805 0.0708 

 -0.0602 -1.9689 -2.4669 0.4480*** 0.2337*  -
10.4350* -10.4320* -10.4806* 0.1766 0.0375 

 0.9184 -0.2214 -0.8013 0.4886** 0.1384***  -4.9143* -5.0161* -5.2093* 0.2675 0.0943 
 -1.4216 -2.6359*** -3.0040 0.2406 0.0368  -7.0254* -7.0166* -7.0057* 0.0238 0.0237 

 -0.6283 -2.5003 -3.9787** 0.9753 0.1167***  -
10.8908* -10.8686* -10.8844* 0.2734** 0.1463 

 -0.8430 -2.7383*** -2.7286 0.1863* 0.1294***  -9.5899* -9.5735* -9.5497* 0.0570 0.0498 
 -0.4861 -1.6113 -2.4305 0.6421** 0.1921**  -9.4599* -9.4623* -9.5264* 0.2859** 0.0401 
 0.8878 0.4908 -2.1858 0.8454* 0.3712*  -6.8757* -6.9043* -7.9471* 0.3819*** 0.0267 
 -1.3181 -3.5592* -3.6689** 0.2984 0.1825**  -5.0910* -5.0914* -5.1898* 0.0336 0.0250 

 -
1.7216*** -2.4327 -2.9117 0.2846 0.0730  -

12.3937* -12.3613* -12.4527* 0.1591 0.0397 

 -0.6303 -1.9226 -2.3223 0.4611** 0.2145**  -
11.5650* -11.5571* -11.5836* 0.0934 0.0369 

 -
1.6948*** -2.9430** -2.5497 0.4043*** 0.3248  -

10.9749* -10.9747* -11.2500* 0.4303 0.0599 

 -0.3104 -1.9650 -1.6717 0.3275*** 0.2851  -8.0941* -8.0740* -8.2709* 0.3050 0.0403 

 -0.2618 -2.0970 -2.3641 0.2856 0.1303***  -
10.7438* -10.7531* -10.7569* 0.1028 0.0508 

*, **, ve *** sırasıyla yüzde1, yüzde5 ve yüzde10 anlam düzeylerinde birim kökün varlığını savunan boş hipotezin reddedilmesini ifade etmektedir. 

Not: ADF Testi için Ho: Birim kök varır, KPSS testi için Ho: Seri durağandır. 

 

Serilere ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de, grafikler ise Şekil 1’de sunulmuştur. 

Tablo 2: Betimleyici İstatistikler 

 
Ortalama Medyan En Büyük En Küçük 

Std. 
Sapma Çarpıklık Basıklık 

JB-Test 
İstatistiği 

 
0.05 0.06 6.62 -3.62 1.04 1.25 11.62 610.53 

 
0.10 0.08 9.78 -7.58 2.57 0.45 4.38 20.59 

 
-0.11 0.00 26.63 -22.51 4.89 0.40 12.39 674.07 

 
0.00 0.09 5.67 -4.21 1.52 0.28 3.91 8.71 

 
0.05 0.00 5.54 -6.57 1.42 -0.03 8.87 261.68 

 
0.10 0.09 13.52 -5.19 1.60 3.02 29.13 5456.23 

 
0.05 0.02 3.74 -6.40 1.14 -1.80 14.13 1038.36 

 
0.04 -0.03 9.48 -10.97 2.12 -0.44 7.92 189.78 

 
0.02 0.02 5.16 -5.47 1.21 0.11 7.07 125.98 

 
0.09 0.06 7.24 -4.75 1.59 0.48 4.84 32.69 

 -0.04 -0.01 3.98 -11.37 1.10 -5.84 65.61 30760.81 
 

0.01 0.01 4.26 -1.76 0.62 1.47 14.29 1032.71 
 

0.11 0.09 7.38 -5.97 1.82 0.41 5.29 44.86 
 

0.02 -0.01 2.57 -0.99 0.40 2.45 15.59 1383.59 
Tüm serilerde 182 adet gözlem değeri bulunmaktadır. 

 

Enflasyon ve enflasyonun alt göstergeleri ile enflasyon beklentisi serilerinin normal 
dağılıma sahip olup olmadıkları Jarqua-Bera (JB) testi kullanılarak sınanmıştır. Buna göre 
örneklem döneminde seriler normal dağılım göstermemektedir ve sıfır ortalama etrafında 
dağılmaktadır. En düşük ve en yüksek enflasyon değerinin gıda grubunda ( ) görülmesi 
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gıda fiyatlarındaki oynaklığın da işareti olarak değerlendirilebilir. Söz konusu durumu, seriye 
ait yüksek standart sapma değeri ve Şekil 1’de yer alan gıda enflasyonu grafiği de 
desteklemektedir. Serilerin çoğunluğu sağa çarpık eğilim göstermektedir. Basıklık değerleri 
serilerin normal dağılımdan uzak bir dağılım gösterdiklerini, 3’ten büyük değerler almaları ile 
bir hayli yaygan bir dağılıma sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Şekil 1’de yer alan 
grafikler incelendiğinde sıfır ortalama etrafında dağıldıkları, eğitim grubunda ( ) fiyat 
oynaklıklarının nispeten daha az olduğu ve gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ( ) ise 
oynaklığın en yüksek olduğu görülmektedir. Gıda grubunda bilhassa yaş sebze ve 
meyvelerin fiyat hareketleri mevsimsel dalgalanmaları da beraberinde getirmektedir. Alkollü 
içecekler ve tütün grubu ( ) haricinde genel olarak tüm gruplarda son dönemde bir fiyat 
dalgalanması yaşandığı dikkat çekmektedir.  

 
Şekil 1. Enflasyon, 12 Ana Harcama Grubu ve Enflasyon Beklentileri 
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5. Bulgular 

Enflasyon ve enflasyon beklentileri arasındaki yayılma etkisi araştırılırken konu iki 
şekilde ele alınmıştır: Ortalamalar arasında ve varyanslar arasında yayılma. Ortalamalar 
arasındaki yayılma etkisi tahmin edilebilir değişim olarak adlandırılırken, varyanslar 
arasındaki yayılma ise tahmin edilemeyen olarak, değişkenlerin belirsizlikleri arasındaki 
yayılmaya işaret etmektedir.  

Çalışmanın bu bölümünde, denklem gösterimlerinde, enflasyon beklentileri ile 
gerçekleşen enflasyon (manşet enflasyon) arasındaki ilişki baz alınmıştır. Ancak TÜFE’yi 
oluşturan tüm alt endeksler için de aynı işlemler ayrı ayrı uygulanmış ve hem ortalama hem 
de varyans için burada her ne kadar bir model açıkça belirtilecek olsa da 13’er farklı model 
kurularak yayılma katsayıları hesaplanmıştır. Söz konusu modellerin çıktılarına, çalışmanın 
ilerleyen bölümlerinde referans gösterilen tablolarda yer verilmektedir.  

Koşullu ortalama denklemi, VAR tipi GARCH modeli olarak kurgulanmıştır. İki 
değişkenli VAR-GARCH(1,1) modeli için en uygun gecikme uzunluğu, Schwartz bilgi kriterine 
göre 1 olarak belirlenmiştir.4 Koşullu ortalama denklemi 10 ve 11’de yer alan  ve  
katsayıları, sırasıyla bir dönem önceki enflasyon beklentilerinin enflasyon üzerindeki yayılma 
etkisi ile bir dönem önce gerçekleşen enflasyonun beklenen enflasyon üzerindeki yayılma 
etkisini ifade etmektedir.  

 (10) 

 (11) 

Tablo 3’te gerçekleşen enflasyon ve beklenen enflasyon değişkenlerine ilişkin kurulan 
koşullu ortalama denkleminden tahmin edilen katsayılar ve standart hata değerleri 
istatistiksel anlamlılıkları ile birlikte verilmiştir. Görüldüğü üzere ortalamalar arasındaki 
yayılmayı gösteren her iki katsayı da yüzde 1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur. Ancak enflasyon beklentilerinin bir dönem gecikmeli değerlerinin gerçekleşen 
enflasyon üzerindeki etkisi ( 0.40), gerçekleşen enflasyonun bir dönem önceki 
değerlerinin enflasyon beklentisi üzerindeki etkisinden ( 0.04) daha yüksek tahmin 
edilmiştir. Enflasyon beklentilerinin değerinde yaşanan bir değişim bir dönem sonra 
enflasyondaki değişime doğru pozitif yönlü yayılma göstermektedir. Bir diğer deyişle 
beklenen enflasyon artar ise bir sonraki dönemde gerçekleşen enflasyonda da artış 
yaşanmaktadır. Bu da “beklentilerin kehaneti” olarak adlandırılabilir.  

 

Tablo 3. Koşullu Ortalama Denkleminden Tahmin Edilen Katsayılar 

  KKatsayılar  SStd. Hata     KKatsayılar  SStd. Hata  

  Model 1   Model 2 

        

    -0.0110 0.0671    -0.0128 0.0169 

    0.0824 0.0828    0.0380* 0.0141 

    0.4000* 0.1281    0.3252 0.0898 

TTanısal Testler    

 Adj.  0.8940   0.9691 

 F-stat 764.36   2810.72 

 AIC 2.9447   0.8384 

 BG LM Test 1.5979   0.9606 

 ARCH Test 111.2184*      225.6343*  

 * ve ** sırasıyla yüzde1 ve yüzde5 anlam düzeylerini ifade etmektedir. 
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Enflasyon beklentisi ile enflasyonun alt göstergeleri arasındaki koşullu ortalama 
denklemlerinden elde edilen katsayılar Ek 2’de sunulmuştur. Ek 2’deki tablo yorumlanırken 
Tablo 3’te belirtilen Model 1 ve Model 2 denklemlerindeki katsayı gösterimleri baz alınmalıdır. 
Koşullu ortalama denklemine göre enflasyon beklentisinin en fazla etkilediği enflasyon alt 
grubu giyim ve ayakkabıdır. Enflasyon beklentilerinin yükselmesi bir dönem sonra giyim ve 
ayakkabı grubu fiyatlarının da artmasında etkili olmaktadır. Kendi geçmiş ortalama 
fiyatlarından en fazla etkilenen grup, negatif etki ile eğitim grubudur. Ortalamalar arasındaki 
yayılmayı veren denklemden çıkan sonuçlar enflasyon beklentilerinin en fazla lokanta ve 
oteller grubu fiyatları ortalamasını etkilediğine işaret etmektedir. Enflasyon sepetini oluşturan 
alkollü içecekler ve tütün, giyim ve ayakkabı, sağlık, ulaştırma ile haberleşme ana harcama 
gruplarında ise beklentilerde yaşanan değişimin bir dönem sonrasında bu gruplardaki fiyatlar 
üzerinde etkisinin anlamsız olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu sektörlerin, ulaştırma hariç, 
sepetteki ağırlıkları çok yüksek değildir. Ulaştırma alt grubu ise enflasyon sepetindeki ağırlığı 
ikinci en yüksek grup olarak dikkat çekmektedir. Bilindiği üzere ulaştırma grubu büyük oranda 
petrol fiyatlarının etkisi altındadır. Türk lirası cinsinden ifade edilen petrol fiyatlarının iki ana 
belirleyicisi vardır: Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurları. Ayrıca Türk lirası cinsinden 
ifade edilen petrol fiyatlarında meydana gelen değişiklikler günlük olarak fiyatlara 
yansıtılmaktadır. Bu nedenle bu değişiklikler ulaştırma fiyatlarında ve ulaştırma 
enflasyonunda bir belirsizliğe yol açmamaktadır.  

Enflasyon ve beklenen enflasyon belirsizlikleri arasındaki ilişkinin araştırılması için 
BEKK-GARCH modellemesi ile araştırmaya devam edilecektir. Bu bağlamda öncelikle 
ortalama denkleminden üretilen artıklarda değişen varyanslılık olup olmadığı sınanmalıdır. 
Değişen varyansın bir özel şekli olan ARCH etkilerinin araştırılması için ARCH LM testi 
uygulanmaktadır. Tablo 3’e yer alan istatistiğe göre ARCH etkisi yoktur diyen boş hipotez 
reddedilerek ARCH etkisinin varlığı gösterilmiştir. Diğer Beklenen enflasyon ve enflasyonun 
alt göstergelerine dair kurulan ikili modellerdeki ARCH etkilerinin varlığını test eden 
istatistiklere Ek 1’de yer verilmiştir. 

Koşullu varyans denklemini elde edebilmek için BEKK yaklaşımı kullanılmıştır. İki 
değişkenli diyagonal BEKK-GARCH(1,1) modeli tanımlanmıştır. Teorik kısımda detayları 
anlatılmış olan bu modelin Denklem (5)’de yer alan  varyans matrisinin çözümünden elde 
edilen katsayılara Tablo 4’te yer verilmiştir. Denklem (7)’de yer alan  çarpımından elde 
edilen katsayı, gerçekleşen enflasyon ve enflasyon beklentisi arasındaki volatilite/belirsizlik 
yayılımını göstermektedir.  çarpımından elde edilen katsayı ise volatilitenin/belirsizliğin 
süreğenliğini ifade etmektedir.    

Tablo 4:  Matrisi Açılımından Tahmin Edilen Katsayılar 

 varyans denkleminin 
katsayıları 

 kovaryans denkleminin 
katsayıları 

 varyans denkleminin 
katsayıları 

 

0.0737* 

 

0.2509* 

 

0.8536* 

(0.0225) (0.0487) (0.1384) 

10.7432 26.5957 38.0200 

 

0.9130* 

 

0.4975* 

 

0.2712* 

(0.0481) (0.0800) (0.0847) 

359.5796 38.6867 10.2459 

 

 



Bankacılar Dergisi 

93 

Gerçekleşen enflasyonun ve beklenen enflasyonun belirsizlikleri arasındaki yayılma 
etkisini ifade eden katsayı (0.2509) yüzde1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur. Beklenen enflasyon ile gerçekleşen enflasyonun belirsizlikleri arasında pozitif 
yönlü bir yayılma etkisinin olduğu görülmektedir. Çalışmanın sonuçları, beklenen 
(gerçekleşen) enflasyonda yaşanan belirsizlik artışının bir dönem sonra gerçekleşen 
(beklenen) enflasyonda da belirsizliğin artmasına neden olduğuna işaret ediyor. Beklenen 
enflasyondaki belirsizlik ile enflasyon belirsizliği arasındaki yayılma etkisinin bir sonraki 
döneme de aktarıldığını ifade eden süreğenlik katsayısı (0.4975) pozitif ve yüzde1 anlam 
düzeyinde önemli bulunmuştur. Öte yandan enflasyona ve beklenen enflasyona dair 
belirsizliğin kendi geçmiş değerlerinin pozitif etkisi altında olduğunu gösteren katsayılar da 
(sırasıyla 0.9130 ve 0.2712) anlamlı bulunarak volatilite kümelenmesini doğrulamaktadır. 
Yani enflasyonda ya da beklenen enflasyonda, yüksek belirsizlikler yüksek belirsizlikleri, 
azalan belirsizlikler ise düşük belirsizlikleri getirmektedir.  

Enflasyon belirsizliği, beklenen enflasyon belirsizliği ve belirsizlikler arasındaki yayılma 
etkisinin zaman yolu grafikleri sırasıyla Grafik 1, 2 ve 3’te yer almaktadır.  

 

Grafik 1. Varyans (Enflasyon) 

 

Grafik 2. Varyans (Beklenen Enflasyon)

 

  

Grafik 3. Kovaryans (Yayılma Etkisi)_Enflasyon ve Beklenen Enflasyon 

 

Beklenen enflasyon belirsizliği ile enflasyonun alt göstergelerine dair belirsizlikler 
arasındaki yayılma etkilerine, yayılma etkisinin süreğenliğine ve volatilite kümelenmelerine 
ilişkin katsayılara Ek 3’te yer verilmiştir. Ekte yer alan bilgiler ışığında; beklenen enflasyon 
belirsizliği ile enflasyonun alt göstergelerindeki belirsizlikler arasında en fazla yayılma etkisi 
(0.9512) pozitif yönlü ve eğitim grubundadır. Bunu yine pozitif yayılma (0.4685) ile mobilya ve 
ev aletleri grubu takip etmektedir. Enflasyonun alt kalemleri ile beklenen enflasyon 
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belirsizlikleri arasında negatif yönlü olup anlamlı çıkan tek yayılma etkisi (-0.2404) çeşitli mal 
ve hizmetler grubundadır. Enflasyon beklentilerindeki volatilite ile alkollü içecekler ve tütün 

, sağlık  ve lokanta ve oteller  fiyatlarında yaşanan volatilite arasında anlamlı bir 
yayılma ilişkisine rastlanmamıştır. Lokanta ve oteller  grubunda volatilite 
kümelenmesinin (0.9550) oldukça yüksek seviyede anlamlı olduğu görülürken, mobilya ve ev 
aletleri  ile eğitim  alt gruplarının kendi geçmiş belirsizliklerinden/volatilitelerinden 
etkilenmedikleri tespit edilmiştir. Enflasyon beklentisindeki belirsizlik ile enflasyon belirsizliği 
arasındaki pozitif yönlü yayılma etkisinin süreğenlik arz ettiğini daha önce ifade etmiştik. Söz 
konusu süreğenlik en fazla eğlence ve kültür  alt grubunda dikkat çekmektedir. 
Haberleşme  ve eğitim  alt gruplarında volatilite yayılımının süreğenlik etkisinin 
önemsiz olduğu görülmüştür. Ancak bu iki değişken ile beklenen enflasyon belirsizlikleri 
arasında bir yayılma etkisi olduğu görülmektedir. Buna göre haberleşme ve eğitim 
fiyatlarında yaşanan ani dalgalanmalar ile enflasyon beklentilerinde yaşanan ani 
dalgalanmalar birbirlerini etkiliyor ancak bu etki bir sonraki döneme aktarılmıyor.  

Yukarıda ele alınan bulgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde şu çıkarımları yapmak 
mümkündür: Ortalama denklemlerine göre beklenen enflasyonun gerçekleşen enflasyon 
üzerindeki etkisi, gerçekleşen enflasyonun beklenen enflasyon üzerindeki etkisinden daha 
yüksektir. Bu durum teoriyle uyumlu olarak beklenen enflasyonun gerçekleşen enflasyon 
üzerinde son derece yüksek öneme sahip bir açıklayıcı değişken olduğunu göstermektedir. 
Kovaryans denklemlerine göre ise gerçekleşen enflasyon belirsizliği ile beklenen enflasyon 
belirsizliği arasında sıkı bir ilişki mevcuttur ve bu ilişki belli bir süreğenlik izlemektedir. Bir 
diğer deyişle gerçekleşen (beklenen) enflasyona bir şok geldiğinde beklenen (gerçekleşen) 
enflasyona da şok gelmektedir ve bu karşılıklı etkileşim belli bir süre devam etmektedir. 
Buradan hareketle Türkiye özelinde şu yargıya varmak mümkündür: Türkiye’de enflasyonun 
yükselmeye başladığı dönemlerde hem enflasyon belirsizliği artmakta hem de ekonomik 
birimlerin enflasyon beklentileri bozulmaktadır. TCMB bozulan enflasyon beklentilerini 
şekillendirmekte tam bir başarı sağlayamadığı için enflasyon beklentilerinde de belirsizlik 
artmaktadır.5  

6. Sonuç 

Ekonomilerde enflasyonun yükselişe geçtiği dönemlerde asimetrik bilgi sebebiyle 
enflasyon belirsizliğinin arttığı iktisatçıların çoğu tarafından kabul edilen ve ampirik olarak da 
desteklenen ortak bir olgudur. Buna ilaveten bazı çalışmalar enflasyon belirsizliğinin arttığı 
dönemlerde enflasyon oranının artış eğilimi gösterdiğini raporlarken, bir grup çalışma 
enflasyon belirsizliğinde artış olsa dahi gerçekleşen enflasyonun artış göstermediğini tespit 
etmiştir. Bu durum bizi yüksek enflasyon belirsizlikleri döneminde enflasyonu etkileme 
ihtimali en yüksek değişken olan enflasyon beklentilerini incelemeye yöneltmiştir. 
Araştırmamızın ana öznesini enflasyon belirsizliği ile beklenen enflasyon belirsizliği 
oluşturmaktadır. 

Belirsizlikleri merkeze almamızın sebebi şu şekilde açıklanabilir: Merkez bankası ile 
ekonomideki ajanlar arasındaki asimetrik bilginin varlığı enflasyon belirsizliğinin ana nedeni 
iken, merkez bankası politikalarına olan güvenin derecesi beklenen enflasyon belirsizliğinin 
ana kaynağıdır. Buna göre enflasyon belirsizliğinin arttığı bir dönemde merkez bankasına 
güven yüksekse, beklenen enflasyona ilişkin belirsizlik düşük seyredecektir. Bu durum 
ilerleyen süreçte merkez bankasının enflasyonu tekrar kontrol altına alabileceğine olan 
inancın bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Ancak benzer koşullar altında merkez 
bankasının politikalarına olan güven düşükse, gelecekte enflasyonun hangi oranda 
gerçekleşeceğine ilişkin belirsizlik, bir diğer deyişle beklenen enflasyon belirsizliği daha 
yüksek seyredeceği için enflasyonu kontrol altına almak güçleşecektir. 

Çalışmada enflasyon belirsizliği ve beklenen enflasyon belirsizliği arasındaki ilişki 
GARCH-BEKK yöntemi ile incelenmiştir. Ocak 2004 - Mart 2019 dönemini kapsayan analizde 
ilk etapta gerçekleşen enflasyon ile beklenen enflasyon arasındaki ilişki araştırılmıştır. 
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Ortalama denklemlerinden elde edilen tahmin sonuçlarına göre enflasyon beklentilerinin 
gerçekleşen enflasyon üzerindeki etkisi, gerçekleşen enflasyonun beklenen enflasyon 
üzerindeki etkisinden beklendiği gibi daha yüksek bulunmuştur. Varyans denklemlerinden 
elde edilen tahmin sonuçlarına göre ise enflasyon belirsizliği ile beklenen enflasyon 
belirsizliği arasında da bir pozitif katkılı yayılma etkisinin varlığı tespit edilmiştir. Buna göre 
gerçekleşen (beklenen) enflasyonda bir dalgalanma yaşandığında, beklenen (gerçekleşen) 
enflasyonda da oynaklık artmaktadır ve bu karşılıklı etkileşim süreğenlik göstermektedir. Bu 
bulgu, Türkiye’de enflasyonun yükselmeye başladığı dönemlerde TCMB’nin enflasyon 
beklentilerini şekillendirmede tam olarak başarı sağlayamadığını ima etmektedir.   

Tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde Türkiye’de fiyat istikrarının sağlanabilmesinin 
temel koşulu olan enflasyon bekleyişlerinin çapalanması noktasında önemli bir yetersizliğin 
olduğu tespit edilmektedir. TCMB’nin güvenilirliği sağlamaya dönük atacağı kararlı adımlar, 
hem doğrudan enflasyon bekleyişlerine ilişkin belirsizliklerin azalmasına, hem de dolaylı 
olarak enflasyonun düşürülebilmesine imkân sağlayacaktır.  

 
Ek 1 

Koşullu Ortalama Denklem İkilileri İçin ARCH Etkisi Araştırılması  
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Ek 2 
Koşullu Ortalama Denkleminden  Tahmin Edilen Katsayıları   

(Ortalamada Yayılma Etkisi) 
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(1) *, ** ve *** sırasıyla yüzde1, yüzde5 veyüzde10 anlam düzeyinde katsayıların anlamlı olduğunu ifade etmektedir. 

(2) Parantez içindeki değerler standart hataları vermektedir. 
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Ek 3 
Koşullu Kovaryans Denkleminden Tahmin Edilen Katsayılar  

(Belirsizlikteki yayılma etkisi) 
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(1) *, ** ve *** sırasıyla yüzde1, yüzde5 veyüzde10 anlam düzeyinde katsayıların anlamlı olduğunu ifade etmektedir. (2) Parantez içindeki değerler standart 

hataları vermektedir. (3) Üçüncü satırda yer alan değerler Wald Testinden elde edilen Ki-Kare istatistikleridir 
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Dipnotlar: 

                                       
1 Mikro temellere dayalı makro fiyat analizleri günümüzde daha çok Yeni Keynesyen Phillips eğrisi 
(NKPC) ile gerçekleştirilmektedir. Calvo (1983) tarafından geliştirilen modeli takiben ekonomik 
birimlerin fiyat belirleme davranışlarını açıklayan çok sayıda model oluşturulmuştur ve bu modellerin 
hepsi enflasyonu açıklayan ana değişkenler olarak beklenen enflasyonu ve çıktı açığını işaret etmiştir.  
2 Güvenilirlik teorisine göre güvenilir bir merkez bankası, ekonomik birimlerin uzun dönemli enflasyon 
beklentilerini etkileyebilen ve şekillendirebilen bir merkez bankasıdır. Para politikası ancak böyle bir 
koşulda fiyat istikrarını sağlama kabiliyetine sahip olur.  
3 Literatür taraması ile ilgili detaylı bilgi için Bkz: Erdem ve Yamak (2013): 70-71 
4Schwartz dışında AIC, HQ ve LR kriterleri de dikkate alınmıştır. Tüm kriterler birlikte 
değerlendirildiğinde gecikme uzunluğunun 1 olarak belirlenmesinin bilgi kriterlerinin çoğu için ortak 
bulgu olduğunun altının çizilmesi gerekmektedir.  
5 Bu çalışmanın temel amacı gerçekleşen enflasyon belirsizliği ile beklenen enflasyon belirsizliği 
arasında yayılma etkisi olup olmadığını yakalamaktır. Eğer gerek gerçekleşen enflasyon belirsizliğinin 
gerekse de beklenen enflasyon belirsizliğinin gerçekleşen enflasyon üzerindeki etkisi araştırılmak, bu 
iki değişkenin kullanıldığı iki değişkenli ortalamada GARCH (Bivariate GARCH-in-mean) yöntemini 
kullanmak yararlı olabilecektir. 
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6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve 
Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un (Ödeme Sistemleri Kanunu) yürürlüğe 
girmesi ile birlikte daha önce ağırlıklı olarak bankalar tarafından yürütülmekte olan ödeme 
hizmetleri banka dışı kuruluşlar tarafından da verilmeye başlanmıştır. Böylelikle yeni bir 
rekabet alanı yaratılmış ve ödeme kuruluşlarının hizmet vermesiyle birlikte;

• Yeni teknolojik gelişmeler,
• Değişen müşteri taleplerinin karşılanması,
• Bankacılık sektörünün ulaşamadığı müşteri kitlesine ulaşılması, 
• Birleşen operasyon merkezleri ile maliyet tasarrufu sağlanması
• Sektörde yer alan hukuk dışı kişi ve uygulamaların azalması,

gibi olumlu yönler karşımıza çıkmış bulunmaktadır.  

Nitekim Kanun öncesinde de benzer nitelikte faaliyetlerde bulunan bir çok kişi ve 
kuruluş yerini, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (“Kurum”) faaliyet izni alan 
ödeme kuruluşlarına bırakmak durumunda kalmıştır. Kanun, gerekçesinde de ifade edildiği 
üzere “gerek ödeme sistemleri, ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları alanındaki 
hukuki boşluğun doldurulması, gerekse söz konusu alanların sağlıklı gelişimi, ana 
kavramların tanımlanması, hak ve yükümlülükler ile yaptırımların belirlenmesi gerekliliğinden 
hareketle” çıkarılmış olup, piyasalarda gerçekleşen bu gelişme ve değişimi önemli ölçüde 
düzenlediği görülmektedir.

6493 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini takiben lisans alan yerli ve yabancı ödeme 
kuruluşları tarafından yeni bazı iş modelleri hayata geçirilmiştir. Bu çerçevede örneğin fatura 
ödemeleri, mobil ödeme uygulamaları, mikro pazarlara eğilim, uluslararası pazarlarda 
kullanılan güvenlik yazılımlarının Türkiye pazarına getirilmesi gibi birçok uygulama, 
tüketicilerin ve işyerlerinin kullanımına sunulmuştur. Aynı zamanda pazara giren yabancı 
aktörler, diğer ülkelerdeki iyi uygulamalarını da Türkiye pazarına getirmekte; bu sayede 
ödeme sistemi pazarı büyümekte ve bir çok yenilikle tanışmaktadır. 

6493 sayılı Kanun’un bir kısım hükümlerinin 2013; diğer bazı hükümlerinin ise 2015 
yılında uygulanmaya başlandığını dikkate alacak olursak, işletmelerin, halen gerek bu 
sürece, gerek yasal düzenlemelere, gerekse yeni iş planlarına ve uygulamalarına kendilerini 
adapte ederek faaliyetlerini bu çerçevede gerçekleştirmeye çalıştıkları bir dönemin yaşandığı 
düşünülmektedir. Nitekim, Ödeme Kuruluşları ile Elektronik Para Kuruluşları, Suç Gelirlerinin 
Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 

* Birliğimiz tarafından 12 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Ödeme Sistemleri Konferansında      
yapılan konuşma metnidir.

* T. Garanti Bankası A.Ş. Hukuk Müşaviri, TBB Banka ve Kredi Kartları Çalışma Grubu Başkanı.  
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29/2/2016 tarihinde yapılan değişiklikle, kimlik tespiti ve MASAK düzenlemelerine uyum 
sağlamakla görevli yükümlülükler arasına dahil edilmişlerdir. Basitleştirilmiş tedbirlerden nasıl 
yararlanacaklarına dair 5 Seri no’lu tebliğ de ise henüz 02/02/2017 tarihinde düzenleme 
yapılmış bulunmaktadır.  
 
 

Dolayısı ile oluşmakta olan bir piyasanın varlığı ve işleyişinden söz etmek ve yapılan, 
yapılacak olan yeni yasal düzenlemelerle sürecin sağlıklı gelişiminin sağlanmaya çalışıldığı 
görülmektedir. Her yasal düzenlemenin, gerek anlaşılıp uygulanması, gerek yasal gereklere 
uygun faaliyet göstermek amacıyla firmaların kendilerini uyarlamalarının bir süreç 
gerektirdiğini de doğal karşılamak gerekir. 
 

6493 sayılı Ödeme Sistemleri Kanunun 12. maddesine göre ödeme hizmetleri;   
 

a) Ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkan veren 
hizmetler de dâhil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemler,  

b) Ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme 
hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dâhil doğrudan 
borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile 
düzenli ödeme emri dâhil para transferi,  

c) Ödeme aracının ihraç veya kabulü,  
d) Para havalesi,  
e) Gönderen tarafından ödeme işleminin yapılmasına ilişkin onayın bir bilişim veya 

elektronik haberleşme cihazı aracılığıyla verildiği ve ödemenin ödeme hizmeti kullanıcısı 
ile mal veya hizmet sağlayan arasında sadece aracı olarak faaliyet gösteren bir bilişim 
veya elektronik haberleşme işletmecisine yapıldığı ödeme işlemi,  

f) Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetler 
 

olarak belirlenmiştir.  
 

Ödeme Sistemleri Kanunu’nun 13. maddesine göre yukarıda saydığımız ödeme 
hizmeti olarak belirlenen faaliyetleri gerçekleştirebilecek kuruluşlar,  
 
(i) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB”) ile  
(ii) Ödeme hizmet sağlayıcısı olarak belirlenen  

 
 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (“Bankacılık Kanunu”) kapsamındaki bankalar, 
 Elektronik para kuruluşları 
 Ödeme kuruluşları 

 

olarak sayılmıştır. Ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşları da, Ödeme Sistemleri 
Kanunu’nun 14. maddesine göre Kurum’dan izin almak suretiyle, yukarıda ödeme hizmeti 
olarak sayılan alanlarda faaliyet göstermektedirler.   
 

TCMB ile Bankacılık Kanunu’na tabi bankalar ise, Kurum’dan izin almaya gerek 
olmaksızın, Ödeme Sistemleri Kanunu ile, ödeme hizmetlerini vermeye yetkili kılınmışlardır. 
Zira, Bankacılık Kanunu’nun 4. maddesinde, bankaların faaliyet alanları arasında “d) Nakdî 
ve kaydî ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık veya çek hesaplarının 
kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri” sayılmaktadır.  
 

Bu kapsamda bankalar, Ödeme Sistemleri Kanunu ile ödeme hizmetlerini vermeye 
yetkilendirilmiş olmalarının yanı sıra, Bankacılık Kanunu uyarınca da zaten ödeme hizmetleri 
alanında faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla ödeme hizmetlerine ilişkin olarak, ödeme 
kuruluşları ile bankalar, yasal ve fiili olarak aynı pazarda faaliyet göstermektedirler.  
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Diğer taraftan, ülkemizde kredi kartı kartı kullanımı artmaya devam etmekte ve bu 
artış hız kesmeden sürekli olarak devam etmektedir. Nitekim; BKM verilerine göre 2013 
yılında yıllık 424 milyar Türk Lirası olan kredi kartı cirosu 2018 yılında 795 milyar Türk 
Lirasına, Kredi kartı sayısı da 56.8 milyon adetten 66.3 milyon adete ulaşmıştır. Toplam 
Tüketim harcamaları içerisindeki kredi kartı kullanım payı aynı dönem içerisinde yüzde 
39.8’den yüzde 41.9’a çıkmıştır. 
 

Kredi kartlarının diğer ödeme araçlarının yerini almaya başlamasının en önemli 
sebepleri olarak 
 
 kredi kartı kullanılarak yapılan harcamalara ilişkin ödemelerin, harcama işleminden daha 

sonra yapılması ve bu yolla tüketicinin özellikle yüksek enflasyonun yaşandığı dönemlerde 
kendisini enflasyonun etkisinden bir ölçüde koruyabilmesi, (zira yüksek enflasyonun 
yaşandığı dönemlerde tüketici hesap kesim tarihinden sonra yaptığı bir harcamayı son 
ödeme tarihine değin başkaca yatırım araçlarında değerlendirerek kendisine finansal 
avantaj sağlayabilmektedir) 

 Taksitli işlem yapabilme imkanı sağlaması, 
 İşlemler karşılığında puan, uçuş mili, indirim vb ödüller kazandırması, 
 Tüketiciyi koruyucu mekanizmalara sahip olması (mal veya hizmetin taahhüt edildiği gibi 

sunulmaması veya hiç sunulmaması durumlarında tüketicinin ödediği bedeli geri alma 
imkanının olması) 

 Tüketicinin krediye kolay ulaşım imkanına sahip olması, 
 Kayıp ve çalınma durumlarında nakde göre çok daha güvenli olması, 
 Üye işyeri sahipleri tarafından (kendilerini paranın saklama ya da taşıma maliyetinden 

kurtarması, sahte para ile karşı karşıya kalma riski içermemesi, tüketicinin alım gücünü 
artırması vb nedenlerle) kabul gören bir ödeme aracı olmasını, 

 
gösterebiliriz. Dolayısı ile rekabet ve yasal düzenleme ihtiyacı da ağırlıklı olarak bu pazarda 
ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle de sunumumda, bir ödeme kuruluşu olan ve Kurumdan 
aldıkları Bankacılık Lisansı kapsamında aynı zamanda Kart Çıkaran Kuruluş ve Üye İşyeri 
Anlaşması Yapan Kuruluş statüsünde olan Bankalar ile 6493 sayılı Ödeme Sistemleri 
Kanunu kapsamında aynı Kurumdan izin alan bu nitelikteki Ödeme Kuruluşlarına yönelik 
düzenleme ve uygulama farklılıklarına değineceğim. 
 
Bu kapsamda Ödeme Kuruluşları uygulamada; 
 
 Bankalara ait POS Terminallerini ve sistemlerini kullanmak suretiyle kendilerine yazılım ve 

donanım anlamında büyük avantajlar sağlamakta, 
 Çoğunlukla mevcut müşteri alışkanlıklarını kullanmakta, 
 Kendilerine tanınan yasal düzenleme avantajları ile birlikte yaşamaktadırlar. 

 
Benzer nitelikte faaliyet izni koşullarına sahip olmakla birlikte Ödeme Kuruluşları, Üye 

İşyeri Anlaşması Yapan Kuruluşlar ve Kart Çıkaran Kuruluşların asgari 6 milyon liralık asgari 
sermaye şartına karşılık 1 ve 2 milyon liralık asgari sermaye şartına sahiptirler. 
 

Sermaye şartındaki bu farklılığın aslında 6493 sayılı Ödeme Sistemleri Kanunu 
kapsamında faaliyet izni alan ödeme kuruluşlarının hedef kitlesine paralel olarak getirildiği ve 
Avrupa Birliği düzenlemelerine benzer şekilde yapılan düzenlemelerden kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Nitekim, AB düzenlemelerinde bu tutarlar, elektronik para kuruluşları için 
350.000 €, diğer ödeme kuruluşları için ise verdikleri hizmetlere bağlı olarak 20.000 – 50.000 
ve 125.000 € olarak belirlenmiştir. Verilen hizmetin işlem hacmine göre de özkaynak 
sınırlamaları getirilmiştir.  
 



Cem Gürkan Alpay 

104 

1. Ödeme Kuruluşlarının Tabi Olduğu Faaliyet İzin Koşulları, Kart Çıkaran Kuruluşlar 
ile Üye işyeri Anlaşması Yapan Kuruluşlardan farklıdır.  

 
Kart Çıkaran Kuruluşlar ile Üye işyeri 
Anlaşması Yapan Kuruluşların Faaliyet İzin 
Koşulları (5464 sayılı Kanun’un 4’ncü 
maddesi) 

Ödeme Kuruluşlarının Faaliyet İzin 
Koşulları (6493 Sayılı Kanun’un 
14’ncü maddesi) 

a)Anonim şirket şeklinde kurulması, a) Anonim şirket şeklinde 
kurulması,  

b)Kurucularının gerekli malî güç ve itibara sahip 
bulunması, işin gerektirdiği dürüstlük ve 
yeterliliğe sahip olması ve banka ortaklarında 
aranan diğer nitelikleri haiz olması, 
 

b)Sermayesinde yüzde on ve üzerinde 
paya sahip olanların ve kontrolü elinde 
bulunduranların 5411 sayılı Kanunda 
banka kurucuları için aranan nitelikleri 
haiz olması, 

c)Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması 
ve tamamının nama yazılı olması, tüzel kişi 
kurucuların yönetim ve denetimine sahip gerçek 
kişilerin kim olduğunun belgelenmesi 
 

c)Pay senetlerinin nakit karşılığı 
çıkarılması ve tamamının nama yazılı 
olması, 

d)Nakden ve her türlü muvazaadan arî olarak 
ödenmiş olan sermayesinin altı milyon Yeni 
Türk Lirasından az olmaması, 

ç) Nakden ve her türlü muvazaadan ari 
ödenmiş sermayesinin bu Kanunun 12 
nci maddesinin birinci fıkrasının (e) 
bendinde yer alan hizmetleri sunan 
ödeme kuruluşları (fatura ödemelerine 
aracılık edilmesine yönelik hizmetler) 
için en az bir milyon Türk Lirası, diğer 
ödeme kuruluşları için ise en az iki 
milyon Türk Lirası olması, 

e)Ana sözleşmesinin bu Kanun hükümlerine 
uygun olması 

e) Bu Kanun kapsamındaki işlemleri 
gerçekleştirebilecek yönetim, yeterli 
personel ve teknik donanıma sahip 
olması ve şikâyet ve itirazlarla ilgili 
birimleri oluşturması, 

f)Bu Kanun kapsamındaki işlemleri 
gerçekleştirebilecek yönetim, yeterli personel ve 
teknik donanıma sahip olması, şikâyet ve 
itirazlarla ilgili birimleri oluşturması, 
 

f)Bu Kanun kapsamında yürütecekleri 
faaliyetlerin sürekliliğine ve ödeme 
hizmeti kullanıcılarına ilişkin fon ve 
bilgilerin güvenliğine ve gizliliğine dair 
gerekli tedbirleri alması, 

g)(d) bendinde belirtilen sermayenin yüzde beşi 
tutarındaki sisteme giriş payının Kurum 
hesabına yatırıldığına dair belgenin ibraz 
edilmesi, 
 

g)Kurumun denetimini engellemeyecek 
şeffaf ve açık bir ortaklık yapısı ve 
organizasyon şemasına sahip olması, 

 
Dolayısı ile gerek finansal hizmetlerin tabana yayılması gerekse halihazırda faaliyet 

gösteren kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin hukuki dayanaklarının çizilmesi amacı ile 
getirilen bu düzenleme ile ödeme kuruluşlarının mikro ödemelere aracılık ve hizmetin tabana 
yayılmasını sağlamak amaçlarını sağlamak başta olmak üzere ödeme hizmetleri vermelerinin 
amaçlandığı düşünülmektedir. Ancak bugün görmekteyiz ki, ödeme kuruluşları sermayeleri 
ile paralel olmayan nitelikte büyük hacimli işlemlere de aracılık etme çabası içerisine 
girmektedirler.  
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2. Ödeme Kuruluşları, Kurum talebi ve onayı üzerine Türkiye Bankalar Birliği ve 
Katılım Bankaları Birliği tarafından düzenlenen mesleki tanzim kararına tabi değildir. 
 

Lisans alan birçok kuruluş ilk defa bu tür bir faaliyet içine girmekte olduğundan, 
öngöremedikleri sorunlarla da karşılaşabilmektedirler. Örneğin bu piyasada faaliyet gösteren 
bazı aktörlerin güçlü fraud, chargeback süreçleri yoktur. Bu teşebbüsler oluşabilecek bir 
fraud saldırısına karşı bankalara kıyasla daha fazla risk taşımaktadırlar. Bankalara kıyasla 
düşük sermayeli oldukları için oluşabilecek bir fraud, firmaları iflasa kadar götürebilir. Bu 
fraud’un büyüklüğü o ödeme kuruluşuna POS cihazı/yazılımı veren bankayı da etkileyebilir. 
Bu olasılık ciddi bir dezavantaj olup, sadece teşebbüslerin aksiyonları ile değil, yasal 
düzenleme ile de önlem alınmasını gerektiren bir husustur. 
 

Yukarıda da belirtildiği gibi, bankalarla karşılaştırıldığında, bu kuruluşlar, bankalardan 
farklı düzenlemelere tabi olmalarının yanı sıra görece daha hızlı süreçlerle faaliyet gösteriyor 
olmalarından ötürü, gerekli risk kontrollerinin ve önlemlerinin olmaması halinde işyeri 
tarafında sahtecilik ve kötü kullanım vakalarına sebebiyet verebileceklerdir.  
 

Bir başka risk etkeni ise, bu tür kuruluşların fiktif işlem gerçekleştiren işyerlerini 
sisteme dahil etmeyecek ya da bu tür işlemleri gerçekleştiren işyerlerini tespit ederek 
merkezi bir uyarı sistemine bildirecek yapılarının henüz var olmamasıdır.  
 

Türkiye Bankalar Birliği’nin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Birliklerin görev ve 
yetkileri” başlıklı 80 inci maddesi ile “Organlar ve statü” başlıklı 81 inci maddesinin ikinci 
fıkrası çerçevesinde, Birlik Statüsünün 4 üncü maddesinin bir ve ikinci fıkralarının (s) bendi 
kapsamında aldığı “POS Cihazları, Banka Kartları veya Kredi Kartlarının Amaç Dışı Kullanım 
Hallerinin Belirlenmesi Hakkında Mesleki Tanzim Kararı” ile bankalar, POS cihazları, banka 
kartları veya kredi kartlarının amaç dışı kullanılması suretiyle yapılan muvazaalı işlemleri 
önleme ve bu üye işyerlerini belirleyerek sistem dışında tutmayı amaçlamışlardır.  
 

İdari ve yargı kararlarının yanı sıra bankalar, merkezi bir yapı altında kurdukları 
komite ile, bu tip işlemleri yapan üye işyerlerini belirlemek, bunları üyesi bulundukları 
Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’ne (BKM) bildirmek, farklı BKM Genel İşyeri Numarası (BKM 
tarafından üretilen ‘BKM Unique ID’) olsa bile, TCKN/VKN altındaki üye işyerlerine tahsis 
ettikleri fiziki ya da sanal, tüm POS terminallerini işleme kapatmakla ve aynı süre içerisinde 
varsa üye işyeri sözleşmelerini fesih ihbarında bulunarak sona erdirmekle yükümlüdürler. 
Ayrıca Bankalar, bu üye işyerleriyle bir yıl süre ile üye işyeri anlaşması yapamamakta ve bu 
işyerlerine POS tahsis edememektedirler.  
 

Bir Banka tarafından kendisine tahsis edilmiş bulunan fiziki POS cihazını ve/veya 
sanal POS’un kullanıcı adı ve şifresini, bayi alt-bayi ve benzeri bir ilişki kapsamında 
aralarındaki sözleşmeye istinaden alt işyerlerine kullandıran üye işyerleri; bu şekilde 
çalıştıkları alt işyerlerinin tanınması amacıyla gerekli bilgi ve belgeleri ilgili Bankaya 
bildirmekle yükümlüdürler. Bankalar da mesleki tanzim kararı ile belirledikleri yaptırımları bu 
alt işyerleri hakkında da uygulamak zorundadırlar. Bununla birlikte ödeme kuruluşlarının bu 
nitelikte bir sürece tabi olmamaları, ödeme hizmeti verdiği kuruluşu, bankaya veya merkezi 
bir yapıya bildirmemeleri nedeni ile işlemi yapan alt işyerlerinin bankalar ya da ödeme 
kuruluşları tarafından da ayrıştırılamaması, ödeme kuruluşlarının yarattığı bir başka risk 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 

Ödeme Kuruluşlarının, Bankaların tabi olduğu; fiktif işlemleri önlemek ve fiktif işlem 
gerçekleştiren üye işyerlerinin ve ortaklarının, bu eko sistemden uzaklaştırılmasını sağlayan 
bir mesleki tanzim kararının ya da yasal düzenlemenin tarafı olmamaları, bankaların çalışma 
yasağı koyduğu bir işyerini tekrar bu eko sisteme alarak kartların ve posların amaç dışı 
kullanımına devam edebilmeleri için bir alternatif oluşturmaktadırlar, 
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3. Visa Mastercard gibi kuruluşların ödeme sistemleri eko sistemlerinin güvenilirliği 
için getirdiği charge back vb uygulamalar (mal veya hizmetin hiç alınamadığı ya da 
eksik alındığı durumda kart bankasının harcama işlemini iptal etmesi) ödeme 
kuruluşları için geçerli değildir. 

 
Bankalara oranla daha deneyimsiz olan ödeme kuruluşları yukarıda ifade ettiğimiz 

pazarlama yaklaşımları ile fraud’a yönelik önlemler almakta yetersiz olabilmektedirler. 
Kuşkusuz bankalar da bu nitelikteki chargeback ve fraud olayları ile karşı karşıya 
kalabilmekle beraber, gerek tüketiciyi gerekse üye işyerini koruyucu süreçleri hayata 
geçirebilmekte ve benzer olayların önüne geçecek önlemleri almakta daha deneyimli ve 
donanımlılardır. 

 
Ödeme kuruluşları kuşkusuz, 6493 sayılı Kanun kapsamında gerekli sermaye 

yeterliliklerine sahip firmalardır. Bununla birlikte yasal düzenlemede bu firmalar üzerinde 
oluşacak toplam chargeback ve fraud riski ile sermayeleri arasında bir ilişki kurulmamıştır. 
Dolayısıyla pazarda yüksek hacim yakalayan bir firmanın, fraud ya da chargeback riski ile 
karşı karşıya kalması ve bunun sonucunda ödeme güçlüğü içine düşmesi sistem için ciddi bir 
risk oluşturabilir.  

 
Bu kapsamda Vısa/Mastercard gibi uluslararası kartlı sistem kuruluşlarının üyesi 

olmamaları durumunda, bu kuruluşların uzun yıllar sonucunda bu amaçlarla ortaya 
koydukları önlem ve kurallara uyum zorunluluğu da bulunmamaktadır. Bu kuralların neler 
olduğuna kısaca değinecek olursak, 

 
 Bir ödeme kuruluşunun ve bunun Alt üye işyerinin tüm fiil ve ihmallerinden sorumlu 

olduğu, 
 Bir ödeme kuruluşunun, başka bir ödeme kuruluşu ile Alt üye işyeri ilişkisi tesis 

edemeyeceği, 
 Alt üye işyeri hizmeti alan işyerinin yıllık işlem hacmi 1.000.000 ABD Dolarını aşacak olur 

ise ödeme kuruluşunun, bu işyerine hizmet vermemesi ve doğrudan banka ile üye işyeri 
ilişkisi temin etme zorunluluğu, 

 Ödeme kuruluşunun faaliyet gösterdiği ülke ile sınırlı Alt bayilik ilişkisi tesis edebilecek 
olması, 

 Ödeme kuruluşuna ait Alt üye işyerlerinin bankaya ait Pos terminalleri aracılığı ile 
gerçekleştirilen işlem bedellerini, alt üye işyerlerine ödenmesine imkan veren önlemleri 
almakla yükümlü olması, 

 Ödeme Kuruluşunun; Alt üye işyeri kayıtlarının talep halinde sunulmasını sağlamak ve 
Alt üye işyerine ait kayıtları sağlamakla yükümlü olması, 

 Ödeme kuruluşunun; sahtekarlığı veya başka haksız fiilleri önleme ve caydırma amacı 
ile alt üye işyerine ait faaliyetleri devamlı ve sürekli olarak izlemekle yükümlü olması, 

 Ödeme kuruluşunun her bir alt üye işyeri hakkında aşağıdaki bilgileri içeren bir faaliyet 
raporunun sunulmasını sağlamakla yükümlü olması; 

 
 Alt üye işyerinin lokasyonu ve ismi 
 Alt üye işyerinin MCC’leri 
 Her bir MCC için satış işlemlerinin sayısı ve tutarı 
 Her bir MCC için Chargeback sayısı ve tutarı  

 
Görüldüğü üzere bu kurallar, ödeme kuruluşlarının ticari kararlarını etkileme amacı 

gütmemekte, tam aksine sağlıklı bir eko sistemin kurulabilmesi ve işletilmesi amacı ile izleme 
ve raporlama konularında ödeme kuruluşlarının yükümlülüklerini belirlemektedir. Ödeme 
kuruluşlarının, kendi alt üye işyerlerine ait bilgileri Bankalarla paylaşmaya yönlendirmektedir. 
Dolayısı ile Bankaların biraz önce değindiğimiz TBB mesleki tanzim kararı ile getirmeye 
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çalıştığı alt üye işyerini tanıma arzusu, uluslararası kartlı sistem kuruluşlarının da getirdiği bu 
sözleşmesel yükümlülüklerin de bir sonucudur. 

 
4. Ödeme Kuruluşları şubeleri dışındaki kanallar aracılığı ile de faaliyet 

gösterebilmektedirler. 
 

Ödeme Kuruluşları, bankaların tabi olduğu şube açılışlarına ilişkin esaslara ve 
maliyetlere tabi değildirler. Ödeme Kuruluşları, özellikle para transferi ve fatura tahsilatlarında 
şubeleri dışındaki işyerlerinden de (kuyumcular, mağazalar, döviz büroları vb) hizmet 
verebilmektedirler. Oysa bankalar, tabi bulundukları yasal düzenlemeler kapsamında 
kuruluşu ve sürdürülebilirliği çok daha maliyetli olan şubeleri aracılığı ile ödeme hizmeti 
sunabilmektedirler. 

 
5. Ödeme Kuruluşları bankaların tabi olduğu pazarlama kısıtları ile bağlı değildirler. 

Ödeme kuruluşları ön ödemeli kart satışlarında Bankaların banka kartı ve kredi kartı 
satış kanallarına ilişkin sınırlamalara tabi değildirler. Bilindiği üzere Bankalar, şube-genel 
müdürlük birimleri- kendi elektronik işlem kanalları ve potansiyel müşteri ziyareti kanalları 
dışında banka kartı ve kredi kartı pazarlaması yapamaz iken ön ödemeli kuruluşlar için bu tür 
bir kısıtlama bulunmamakta, ödeme kuruluşları bu kanalların yanısıra mağazalar ve akaryakıt 
istasyonlarında bu kartların satışını gerçekleştirebilmektedir. 

 
6. Bankaların tabi olduğu ücretler yönetmeliği gibi bir yönetmelik ödeme kuruluşları 

için geçerli değildir.  
 

Bir ticari faaliyette bulunmanın en önemli unsurlarından birisi de, gerçekleştirdiğiniz bu 
faaliyet sonucunda gelir elde etmektir. Ancak Bankalar, banka kartlarının yanısıra 
çıkartacakları ön ödemeli kartlardan da ücret alamamaktadırlar. Zira Finansal Tüketicilerden 
Alınacak Ücretlere İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik)’in hükümlerinde 
bu konuda açık bir düzenleme bulunmaması ve konu hakkında yapılan başvuruların, BDDK 
tarafından son olarak 2018 yılında bir kez daha reddedilmesi nedeni ile Banka kartından 
farklı bir ürün olan, bir mevduat ya da özel cari hesaba bağlı olmayan ve kullanımı söz 
konusu karta önceden yükleme ya da ödeme yapılmasına bağlı olan ön ödemeli kartlardan, 
Elektronik Para Kuruluşları ile benzer nitelikte maliyetlere maruz kalmaları ve aynı hizmeti 
sunmalarına rağmen bir ücret alamamaktadırlar. 
 
Anılan ön ödemeli kartlar için Bankalarımız; 

 
1. Plastik kart maliyetine, 
2. Kart basım maliyetine, 
3. Zarflama ve gönderim maliyetine  

 
katlanmakta ve Visa, Mastercard ve BKM gibi Kartlı Sistem Kuruluşlarına lisans ücreti 
ödemekte, sistem işletim maliyetlerine maruz kalmaktadırlar.  

 
Bankaların da 6493 Sayılı Kanun kapsamında elektronik para kuruluşu statüsünde 

olmasına, aynı hizmeti vermesine ve hatta daha fazla bir maliyete katlanmasına rağmen, 
elektronik para kuruluşları ile benzer nitelikteki ücretleri alabilmesi gerektiği düşünülmektedir. 
Nitekim elektronik para kuruluşları, ön ödemeli kartlardan plastik ücreti, yükleme ücreti, işlem 
ücreti adı altında ücret alabilme imkanına sahiptirler. 
 

Kredi kartı faiz oranının piyasa tarafından serbestçe belirlenmesi yerine kamu 
otoriteleri tarafından bir sınır getirilerek belirlenmesi ve elde edilen faiz gelirinin, verilen 
hizmeti karşılayamayacak nitelikte olması nedeniyle, Bankaların vermiş oldukları 
hizmetlerden alacakları ücretlerin daha da önemli dikkate alınacak olursa ön ödemeli 
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kartlardan hiçbir ücret almadan hizmet vermeye yönlendirmenin yarattığı haksız rekabet 
daha da ortaya çıkacaktır. 

 
 

7. Ödeme Kuruluşları, genel olarak Masak düzenlemeleri kapsamında yükümlü sıfatı 
ile sorumlu olmakla birlikte, müşteri ediniminde bankaların tabi olduğu diğer sektörel 
düzenlemelere tabi olmamaları ya da basitleştirilmiş tedbirler sayesinde bankalara 
göre hareket serbestiyetine sahiptirler.  

 
 Örneğin ödeme kuruluşları müşterilerine sundukları ön ödemeli kartları, yasada 

öngörülen sınırlamalar içerisinde kimlik tesbiti yapmadan sunabilirler iken bankalar aynı 
düzenlemelerin yanısıra tabi bulundukları 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 76’ncı 
maddesinin üçüncü fıkrasının “Bankaların, kimliklerini ve vergi numaralarını 
belgelemeyen müşterileri adına mevduat, katılım fonu, kredi ve her ne ad altında olursa 
olsun hesap açmaları, sözleşme düzenlemeleri, havale ve kambiyo hizmetleri ile diğer 
bankacılık ve malî hizmetleri vermeleri yasaktır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul 
ve esaslar Kurumun görüşü alınarak Malîye Bakanlığınca düzenlenir” şeklindeki 
düzenlemesi ve bu kapsamdaki uygulamalar nedeni ile öngörülen sınırlamalar içerisinde 
kalsalar dahi kimlik tespiti yapmadan bu ürünü sunamamaktadırlar. Her ne kadar VKN 2 
seri nolu Tebliğ elektronik ortamda yapılan tesbiti yeterli görüyor olsa da, bankalar varlık 
kontrolü yapmak suretiyle ilerleyemeyecek düzenleme ve denetim mekanizmaları 
içerisinde hareket etmektedirler.  
 

 Bir başka Örnekte kripto para alımı için yapılan para gönderimlerinde karşımıza 
çıkmaktadır. Bu tip para gönderimi bankalar için bildirimi mutlaka yapılması gereken bir 
şüpheli işlem iken, aynı işlemin ödeme kuruluşu ya da elektronik para kuruluşu 
tarafından yapılması durumunda şüpheli işlem bildirimine konu edilmeyebileceğini 
görmekteyiz. 

 
 

8. Ödeme kuruluşlarının işyeri ediniminde Bankaların tabi olduğu gerek 
düzenlemeler gerekse otokontroller sayesinde gerçekleştirdikleri, 

 Geçmiş dönem işlemlerinin izlenmesi, 
 Sahte kayıp/çalıntı kart kabul alışkanlığı, 
 Fiktif işlem gerçekleştirip gerçekleştirmediği 

 
gibi istihbarat çalışmaları ve kontrolleri gerçekleştirme yükümlülüğünün bulunmaması ve 
bunun yarattığı eksiklikler, alt üye işyeri edinimindeki risk izleme ve önleme eksikliklerini 
beraber getirmekte ve ödeme ekosisteminin sağlıksız büyümesine neden olmaktadır.  

 

Sonuç itibariyle; ödeme hizmetleri açısından yasal ve fiili olarak aynı pazarda faaliyet 
gösteren bankalar ile ödeme kuruluşları arasında, taraflardan biri lehine yaratılan pozitif 
ayrımcılığın zamanla ortadan kalkması ve haksız rekabetin önlenmesi ile birlikte, toplumun 
aldığı finansal hizmetin tabana yayılmasında, kayıtdışılığın önlenmesinde, artan rekabet ile 
gerek hizmet kalitesinde gerekse hizmet ücretlerinde iyileştirme fırsatı yaratan ödeme 
kuruluşlarının daha da çok geliştirebileceği bu pazarda, ödeme kuruluşlarının da sağlıklı bir 
büyüme için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyduğu düşünülmektedir. 
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Sektörel Araştırma/ Sectoral Research

TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı Kapsamında 
Bankacılık Sektöründeki Kredi ve Alacaklara İlişkin 

Değer Düşüklüğü Karşılıklarının İncelenmesi

Dr. Rehber Birkan*

Öz

Globalleşen piyasalarda faaliyet gösteren yatırımcılar farklı ülkelerdeki yatırımlarının risklilik 
düzeyini azaltmanın yollarını aramakta, bu amaçla nitelikli bilgiye olan gereksinim gün geçtikçe 
artmaktadır. Bu noktada finansal tablolar; şirketler ile finansal piyasalar arasında bir köprü 
oluşturmaktadır. Uluslararası kabul görmüş standartlarla uyumlu raporlama yapılması, aynı finansal 
tablonun farklı ülkelerde benzer şekilde yorumlanabilmesi anlamına geleceğinden uluslararası alanda 
faaliyet gösteren kişi/kuruluşların karşı karşıya kaldıkları riskler belli bir oranda azalacak, ekonomide 
karar alma süreçlerini iyileştirip, uluslararası finans sisteminin daha güçlü hale gelmesini sağlayacaktır. 
2008 yılında baş gösteren finansal kriz, bankaların hem ülkeler hem de uluslararası piyasalar için ne 
kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Yaşanan kriz sonucunda hemen hemen bütün ülkeler ve 
düzenleyici kuruluşlar, bankacılık sektörü üzerinde denetimlerini artırmış ve yeni tedbirler almıştır. 
TMS (Türkiye Muhasebe Standartları) 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardının 
yerine TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) 9 Finansal Araçlar Standardının yürürlüğe
girmesi; finansal araç olarak sınıflandırılan kredi ve alacaklar için TMS 39’daki sabit oranlı ve 
gerçekleşen (geçmiş) zarar kavramına dayalı değer düşüklüğü (karşılık) uygulamasının yürürlükten 
kaldırılarak, TFRS 9’da içsel derecelendirmeye dayalı modellere dayanan ve geleceğe ilişkin 
tahminleri de içeren beklenen zarar yaklaşımına geçilmesi yukarıda belirtilen düzenleme/tedbirler 
arasında gösterilebilir. Çalışmamızda TMS 39 Standardının yerine TFRS 9 Finansal Araçlar 
Standardının yürürlüğe girmesinin bankacılık sektöründeki Kredi Değer Düşüklüğü ve Kredi Karşılıkları 
üzerine etkisi incelenmiştir.

Çalışmada sunulan görüşler tamamıyla yazara aittir, dolayısıyla kurumun görüşlerini temsil etmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Beklenen Kredi Zararları, Finansal Araçlar, Finansal Raporlama Standartları, 
Muhasebe Standartları, Değer Düşüklüğü. 
JEL Sınıflandırması: G10, G11, G18, M40, M41. 

Analysing The Impairment of Credit And Receivables in The Banking Sector Under  
The IFRS 9 Financial Instruments Standard 

Abstract 

Investors acting in globalizing markets search ways to decrease risk levels of investments in 
different countries and for this reason the necessity of qualified information increases day by day. At 
this point, financial reports bridge over companies and financial markets. As reporting in line with 
internationally accepted standards means, interpreting the financial report similarly in different 
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countries, risks that internationally operating individuals/companies face with will decrease at a certain 
rate, decision making processes in economy will improve and international financial system will 
become stronger. The financial crisis that arises in 2008 showed how important the banks for both 
countries and international markets. As a result of the crisis almost every country and regulatory 
institutions have increased their control over the banking sector and have taken new precautions. The 
enactment of IFRS 9 Financial Instruments Standards instead of IAS 39 Financial Instruments – 
Recognition and Measurement, by repealing of allowance for impairment practice in IAS 39 based on 
fixed rate and incurred loss model for loans and receivables classified as financial instruments, 
adapting expected loss model in IFRS 9 based on internal rating models and including estimations for 
future are shown as examples of regulations/precautions mentioned above. In this paper the effect of 
enactment of IFRS 9 instead of IAS 39 on banking sector loan loss allowance has been examined.  

 
Keywords: Expected Credit Losses, Financial Instruments, Financial Reporting Standards, 
Accounting Standards, Impairment 
JEL Classification: G10, G11, G18, M40, M41. 

Giriş 
 
Piyasa oyuncuları olan yatırımcılar geleceğe odaklanmaktadır. Ancak, geleneksel 

muhasebe araçlarının pek çoğu geçmişe odaklanan, geçmişte ne olduğunu söyleyen fakat 
gelecekte olabilecekler hakkında herhangi bir şey belirtmeyen “dikiz aynaları” durumundadır. 
Günümüzde ise, geçmişten daha çok gelecek ile ilgili bilimsel (ekonometrik, istatistiksel, 
finansal) modelleri içeren bilgi önem kazanmaktadır. Bu bilginin temelini oluşturan 
modellemelerin geçerliliği ise açık, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir ve şeffaf mali tablolar 
üzerinden mümkün olabilmektedir. Bilginin güvenilir ve karşılaştırılabilir olması, firmaların 
faaliyetlerinin ve risk profillerinin eşit koşullarda değerlendirilmesine imkan verecek olan etkin 
kural ve standartlara dayalı muhasebe uygulamalarının olmasıyla yakından ilişkilidir. Bu 
noktada finansal tablolar; şirketler ile finansal piyasalar arasında bir köprü oluşturmaktadır.  

 
Küreselleşme, yerel düzenlemelere hayat şansı tanımamakta, farklı ülkelerdeki 

uygulamaların karşılaştırılabilir olmasını talep etmektedir. Bu açıdan bakıldığında 
düzenleyici/ denetleyici otoriteler de muhasebe uygulamalarını tekdüzeleştirmeye 
çalışmaktadır. Aynı finansal tablonun farklı ülkelerde benzer şekilde yorumlanabilmesi için 
uluslararası geçerliliği olan standartların oluşturulması, uluslararası alanda faaliyet gösteren 
kişi/kuruluşların karşı karşıya kaldıkları riskler belli bir oranda azalacak, ekonomide karar 
alma süreçlerini iyileştirip, uluslararası finans sisteminin daha güçlü hale gelmesini 
sağlayacaktır. 

 
Finansal piyasalar içinde önemli paya sahip olan bankacılık sektörü, büyüme için 

gerekli olan fonlar ve tasarrufların toplanmasını sağlayarak yatırımların hayata geçirilmesine 
imkân vermekte, tasarruflar sermaye birikimini destekleyerek kredi mekanizması yoluyla 
ekonomik büyüme ve istihdam yaratılmasına katkı sunmaktadır. Diğer taraftan bankacılık 
sektörünün ekonomik performansla olan ilişkisi her zaman pozitif anlamda devam 
etmemektedir. Özellikle finansal kriz dönemlerinde, teknoloji ve ülkelerarası ekonomik 
ilişkilerin gelişmesi sonucunda, krizler büyük bir hızla yayılma imkanı bulmaktadır. 2008 
yılında baş gösteren finansal kriz bunun en çarpıcı örneğidir. Yaşanan kriz, bankaların hem 
ülkeler hem de uluslararası piyasalar için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. 
Yaşanan kriz sonucunda hemen hemen bütün ülkeler ve düzenleyici kuruluşlar, bankacılık 
sektörü üzerinde denetimlerini artırmış ve yeni tedbirler almıştır.  

 
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardının revize edilerek 

TFRS 9 Finansal Araçlar Standardının yürürlüğe girmesi; finansal araç olarak sınıflandırılan 
kredi ve alacaklar için TMS 39’da uygulanan sabit oranlı ve gerçekleşen (geçmiş) zarar 
kavramına dayalı değer düşüklüğü (karşılık) uygulamasının yürürlükten kaldırılarak, TFRS 
9’da içsel derecelendirmeye dayalı modellere dayanan ve geleceğe ilişkin tahminleri de 
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içeren beklenen zarar karşılığı yaklaşımına geçilmesi yukarıda belirtilen düzenleme/tedbirler 
arasında gösterilebilir. 

 
Bu çalışmada, bankacılık sektörü kredi uygulamaları ve değer düşüklüğü özelinde 

öncelikle Finansal Araçlar ile ilgili kısaca bilgi verilip uygulamadan kalkan TMS 39 Finansal 
Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardı’na kısaca değinildikten sonra TFRS 9 
Finansal Araçlar Standardı değişikliğini gerekli kılan hususlar, eleştiriler üzerinde 
durulacaktır. Sonrasında TFRS 9 üzerinde Değer Düşüklüğü modelinde yapılan değişiklik 
üzerinde ayrıntılı olarak durulacak ve son bölümde ise Değer Düşüklüğü ve Kredi Karşılıkları 
kapsamında sektör/banka verileri analiz edilecektir. 

 
1. TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardı’nda Finansal 
Araç Olarak Krediler ve Değer Düşüklüğü 
 
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum Standardına göre; finansal araç, bir işletmenin 

finansal varlığı ile diğer bir işletmenin finansal borcunda ya da öz kaynağa dayalı finansal 
aracında artışa neden olan herhangi bir sözleşme şeklinde ifade edilmiştir (TMS 32, m.11). 
Finansal Araçlar; Finansal Varlıklar, Finansal Borçlar, Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlar ve 
Türev Finansal Araçlar olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır.  

 
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum Eki Uygulama Rehberi’nde (UR4), gelecekte 

sözleşmeden doğan nakit alma hakkını temsil eden finansal varlıklar ile gelecekte 
sözleşmeye bağlı nakit ödeme yükümlülüğünü temsil eden finansal borçların bilinen örnekleri 
olarak, ticari alacaklar ve borçlar, alacak ve borç senetleri, kredi alacak ve borçları, alacak ve 
borç tahvilleri sayılmıştır. Her durumda, bir tarafın sözleşmeden doğan nakit alma hakkı 
(veya ödeme yükümlülüğü) diğer tarafın buna karşılık gelen ödeme yükümlülüğü (veya alma 
hakkı) ile eşleştirilir (TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum Eki Uygulama Rehberi, s.15). 

 
Bu tanım ve örneklemeden hareketle Banka Kredileri; bankalar için finansal varlık iken 

borçlu (firma) açısından finansal borç niteliğindedir. 
 
1.1. Finansal Varlıklar 
 
2003 yılında IASB (The Intemational Accounting Standards Board – Uluslararası 

Muhasebe Standartları Kurulu) tarafından yayımlanan ve 01.01.2005 tarihinden itibaren 
yürürlükte olan UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardı, 
31.12.2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 
03.11.2006 tarih ve 26335 sayılı Resmi Gazetede TMS 39 Finansal Araçlar: 
Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardı olarak yayımlanmıştır. Standarda göre finansal 
varlıklar; “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar”, “Vadeye 
Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar”, “Krediler ve Alacaklar” ve “Satılmaya Hazır 
Finansal Varlıklar” olarak sınıflandırılmakta ve muhasebeleştirilmektedir. Finansal varlıkların 
sınıflandırılması; ilgili varlıkların satın alma amaçları dikkate alınarak, elde edildikleri 
tarihlerde kararlaştırılmaktadır. 

 
1.1.1. Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar  
 
Bu kategorinin iki alt kategorisi bulunmaktadır. Bunlar “Alım Satım Amaçlı Olarak Elde 

Tutulan Finansal Varlıklar” ile ilk kayda alınma sırasında “Gerçeğe Uygun Değer Farkı 
Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar”dır. 

 
Alım satım amaçlı finansal varlıklar, piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri 

unsurlardaki dalgalanmalardan kar sağlama amacıyla elde edilen veya elde edilme 
nedeninden bağımsız olarak kısa dönemde kar sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan 
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finansal varlıklardır. Alım satım amaçlı finansal varlıklar işlem maliyetleri hariç olmak üzere 
maliyet bedelleriyle kayıtlara alınmaktadır. Sonraki dönemlerde ise gerçeğe uygun değerleri1 
üzerinden finansal tablolarda gösterilmektedir. Yapılan değerleme sonucu oluşan kazanç ve 
kayıplar kâr/zarar hesaplarına dahil edilmektedir.  

 
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan finansal varlıklar, 

alım satım amaçlı olarak edinilmeyen, ancak ilk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uygun 
değer farkı kar/zarara yansıtılacak şekilde sınıflandırılan finansal varlıkları ifade etmektedir. 
Söz konusu varlıkların gerçeğe uygun değer farklarının muhasebeleştirilmesi alım satım 
amaçlı menkul değerler ile aynı şekilde gerçekleştirilmektedir.  

 
1.1.2. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar  
 
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar; vadesine kadar saklama niyetiyle elde 

tutulan ve fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için 
gerekli koşulların sağlanmış olduğu finansal varlıklardır. İlk kayıtları işlem maliyetleri de dâhil 
olmak üzere gerçeğe uygun değerleri üzerinden yapılan vadeye kadar elde tutulacak 
yatırımlar, varsa değer azalışı için ayrılan karşılığın düşülmesinden sonra, iç verim oranı 
yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyeti ile değerlemeye tabi tutulmaktadır. Vadeye kadar 
elde tutulacak yatırımların kazanılmış olan faiz gelirleri, gelir tablosunda faiz geliri olarak 
muhasebeleştirilmektedir.  

 
1.1.3. Krediler ve alacaklar  
 
Krediler ve alacaklar, borçluya para, mal veya hizmet sağlama yoluyla yaratılan, sabit 

veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan ve aktif bir piyasada işlem görmeyen 
finansal varlıklardır. Krediler ve alacaklar, türev finansal araç olmayan ve alım satım amaçlı, 
gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan veya satılmaya hazır olarak tanımlanmayan 
finansal varlıklardır. Söz konusu krediler ve alacaklar ilk olarak gerçeğe uygun değerini 
yansıtan elde etme maliyet bedellerine işlem maliyetlerinin eklenmesi ile kayda alınmakta ve 
kayda alınmalarını takiben “Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi” kullanılarak iskonto edilmiş 
bedelleri ile değerlenmektedir. 

 
1.1.4. Satılmaya hazır finansal varlıklar  
 
Satılmaya hazır finansal varlıklar “Kredi ve alacaklar” ile “Vadeye kadar elde 

tutulacaklar” ve “Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar” dışında 
kalan ve türev finansal araç olmayan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Satılmaya hazır 
finansal varlıklar, gerçeğe uygun değerini yansıtan elde etme maliyetlerine işlem 
maliyetlerinin eklenmesi ile kayda alınmakta ve izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri 
ile finansal tablolarda sunulmaktadır.  

 
1.2. Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Açıklamalar  

 
Gerçeğe uygun değeri ile ölçülen finansal varlıklar, gerçeğe uygun değerleri ile 

ölçülmeleri nedeniyle değer düşüklüğü değerlendirmesine konu edilmemekte, oluşan 
değerleme farkları gelir ve gider olarak doğrudan dönem kar/zararına aktarılmaktadır (Örten, 
Kaval, Karapınar, 2009: 484). 

 
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlara ilişkin değer düşüklüğü zararı meydana 

gelmesi durumunda, ilgili zararın tutarı, gelecekteki tahmini nakit akışlarının finansal varlığın 
orijinal faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri 
arasındaki fark olarak ölçülmekte, söz konusu fark (değer düşüklüğü) tutarının zarar olarak 
muhasebeleştirilmesi yoluyla da varlığın defter değeri azaltılmaktadır. Müteakip dönemlerde, 
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değer düşüklüğü tutarının azalması durumunda, daha önce muhasebeleştirilmiş bulunan 
değer düşüklüğü zararı iptal edilmektedir.  

 
Kredi ve Alacaklar sınıfında yer alan bir finansal varlık muhasebe kayıtlarına geçtikten 

sonra bu varlıkla ilgili değer düşüklüğü oluştuğuna dair tarafsız bir kanıt (objective evidence) 
olmadığı takdirde değer düşüklüğü kaydı yapılmamaktadır (TMS 39, m.58). Diğer bir deyişle, 
borçlu temerrüte düşmeden zararın muhasebeleştirilmesi sözkonusu değildir. Zarar tutarı, 
gelecekteki tahmini nakit akışlarının finansal varlığın orijinal faiz oranı üzerinden iskonto 
edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki fark olarak ölçülmekte, söz 
konusu fark (değer düşüklüğü) tutarının zarar olarak muhasebeleştirilmesi yoluyla da varlığın 
defter değeri azaltılmaktadır. 

 
Bankacılık sektörü açısından değerlendirildiğinde sektörün düzenleyicisi konumunda olan 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)  doğmuş ya da doğması beklenen kredi 
zararları için ayrılması gereken karşılıkları tek bir düzenlemede toplamış ve yayımlamıştır. 
Bankalar, Krediler ve Diğer Alacaklarını 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar 
İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik2” esasları 
çerçevesinde sınıflandırarak izlemektedir. Yönetmeliğin 7. ve 8. maddeleri, krediler ve diğer 
alacaklar için ayrılacak karşılıklara ait düzenlemeleri ele almaktadır. Bu düzenlemeye göre 
karşılık kavramı, krediler ve diğer alacaklardan doğmuş veya doğması beklenen ancak 
miktarı kesin olarak belli olmayan zararların karşılanması amacı ile mali tablolarda hesaben 
ayrılarak gider yazılan tutarlar olarak tanımlanmıştır. Krediler ve Diğer Alacaklar için 
ayrılacak karşılıklar genel ve özel karşılıklar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.  

 
Tablo 1. Kredi Karşılıkları (TMS 39 uygulanırken) 

 
Kredi Grubu Vade Aşımı Karşılık Türü / Nitelik Nakdi Kredi Gayrinakdi Kredi 

Standart nitelikli - Genel / canlı % 1 % 0,2 
Yakın izlemedeki +30 Genel / canlı % 2 % 0,4 
Tahsil imkanı sınırlı +90 Özel / donuk min % 20 
Tahsili şüpheli +180 Özel / donuk min % 50 
Zarar niteliğindeki + 1 yıl Özel / donuk % 100 

 
Ayrılan genel karşılıklar ilgili dönemin gider hesaplarına kaydedilmek suretiyle kar/zarar 

hesapları ile ilişkilendirilmektedir. Dönem içinde ayrılan karşılıklar “Kredi Ve Diğer Alacaklar 
Karşılığı” hesabında giderleştirilmekte; önceki dönemlerde ayrılan ve cari dönemde iptal 
edilen karşılık tutarları diğer faaliyet gelirleri hesabına gelir kaydedilmektedir. Özel karşılıklar 
ise; Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında kayıtlı donuk alacaklar için ayrılan karşılıklardır 
Ayrılan özel karşılıklar “Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı” hesabında 
muhasebeleştirilerek ilgili yılda gider kaydedilmektedir. Aynı yıl içerisinde karşılık ayrılan 
alacaklar tahsil edildiğinde “Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı” hesabından 
düşülmekte, önceki yıllarda karşılık ayrılan alacaklardan yapılan tahsilatlar ise “Diğer Faaliyet 
Gelirleri” hesabına gelir yansıtılmaktadır. 

 
Bankalar, bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne 

uğradığına ilişkin ortada tarafsız göstergelerin bulunup bulunmadığı hususunu değerlendirir. 
Anılan türden bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü tespit edilir. Bir 
finansal varlık veya finansal varlık grubu yalnızca, ilgili varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden 
sonra bir veya birden fazla olayın (zarar/kayıp olayı) meydana geldiğine ve söz konusu zarar 
olayının (veya olaylarının) (objective evidence) ilgili finansal varlığın veya varlık grubunun 
güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki tahmini nakit akışları üzerindeki etkisi 
sonucunda değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması 
durumunda değer düşüklüğüne uğrar ve değer düşüklüğü zararı oluşur. İleride meydana 
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gelecek olaylar sonucunda oluşması muhtemel kayıplar, olasılığın yüksekliğine 
bakılmaksızın muhasebeleştirilmez (TMS 39, m.58). 

 
Gerçeğe uygun değer üzerinden muhasebeleştirilen ve değer artış veya azalışları 

özkaynaklarda izlenen satılmaya hazır finansal varlıkların değer düşüklüğüne uğraması 
durumunda, birikmiş kar veya zarar kayıtları özkaynak kalemlerinden çıkarılarak dönem net 
kar/zararında gösterilmektedir. Zarar kaydı yapılan dönemi izleyen hesap dönemlerinde, 
varlığın gerçeğe uygun değerinde bir artış gerçekleşmesi durumunda, varlığa ilişkin olarak 
kaydedilen zarar, ters kayıtla iptal edilmektedir.  

 
2. TMS 39 Standardı’na Getirilen Eleştiriler  
 
TMS 39 Standardı’nın karmaşık bir sınıflandırma sistemi olduğu ve karmaşık 

sınıflandırmanın uygulama zorluğu yarattığı eleştirilerin başında yer almaktadır. 
 
Standardın farklı modellerin kullanılmasına izin vermesi ve bunun da farklı 

değerlemelere neden olması neticesinde, modellerin birbirinden farklı sonuçlara yol açması 
bir diğer eleştiri konusudur. Bu durum benzer özelliklere sahip kurumların farklı modelleri 
kullanması durumunda finansal tablolarda farklı değerler gözükmesine yol açabilecek, 
karşılaştırılabilirliği zedeleyecek ve finansal tablolara dayanarak karar alan tarafların yanlış 
yönlendirilmesine yol açabilecektir (Haftacı, Pehlivanlı, 2007, s.148- 149). 

 
Aynı şekilde TMS 39’la ilgili benzer bir sorun finansal varlıklarda değer düşüklüğünün 

finansal varlığın ne şekilde sınıflandırıldığına bağlı olarak tespit edilmesidir. Finansal varlık, 
vadeye kadar elde tutulan, satılmaya hazır, gerçeğe uygun değer farkı kar zarara aktarılan 
finansal varlıklar veya kredi ve alacaklar şeklindeki sınıflandırmalardan hangisine dahil 
edilmişse değer düşüklüğü ona göre farklı bir biçimde belirlenmektedir. Bunun sakıncası, 
benzer finansal varlıklara ilişkin değer düşüklüğünün sınıflandırmaya bağlı olarak farklı 
biçimde muhasebeleştirilmesidir. (Saltoğlu, 2016, s.54) TMS 39’un değer düşüklüğü 
hesaplamasında bu tür eksiklikler içermesi, benzer özelliklere sahip işletmelerin standartta 
yer alan farklı değerleme ölçütlerini dikkate alması sonucunda, finansal tabloların 
karşılaştırılabilirliğinde sorunlar ortaya çıkarmaktadır.  

 
TMS 39'da yer alan değer düşüklüğü düzenlemeleri, finansal varlığın değer düşüklüğü 

gerçekleşene kadar bir muhasebeleştirme yapılmasına imkân vermemektedir. Firma, ancak 
bir alacağının tamamını ya da bir bölümünü tahsil edemediğinde zarar muhasebesi 
yapabilmektedir. Bu da alacakların gerçek değerleri ile gösterilmesinin gecikmesi anlamına 
gelmektedir. TFRS 9 Standardı’nda “beklenen kredi zararları” kavramı dikkate alınmaya 
başlanmış ve firmaların beklenen zararlarını, zarar gerçekleşmeden de 
muhasebeleştirmelerine ve genel kredi karşılığı ayırmalarına imkân tanınmıştır (Biçer, 2016, 
s.86). 

 
Bankalar açısından bakıldığında; gerçekleşmiş zarar modelinde kredi temerrüt zararları 

kredi riski gerçekleşene kadar muhasebeleştirilmemektedir. Özellikle 2008 finansal kriz 
döneminde, kredi alacakları ve diğer finansal varlıklarla ilgili ortaya çıkan kredi zararlarının 
(değer düşüklüğü) gecikmeli olarak muhasebeleştirilmesi, TMS 39’un en temel eksikliği 
olarak tanımlanmıştır. Bu durumun temel nedeni, uygulamada olan TMS 39’daki değer 
düşüklüğü şartlarının gerçekleşmiş zarar modeline dayalı olmasıdır. Buna göre finansal 
varlıkla ilgili değer düşüklüğü oluştuğuna dair tarafsız bir kanıt (objective evidence) olmadığı 
takdirde değer düşüklüğü kaydı yapılmamaktadır (TMS 39, m.58), (Saltoğlu, 2016, s.53). 

 
Kullandırılan kredilere ilişkin kredi zararının vade boyunca gerçekleşme ihtimalinin 

düşük olması nedeniyle, vade boyunca kredilere ilişkin tahakkuk eden düzenli faiz gelirleri ile 
sadece tek bir dönemde ve genellikle daha sonra gerçekleşen kredi değer düşüklüğü 
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zararının muhasebeleştirilme zamanları arasında bir uyumsuzluk söz konusu olmakta ve 
muhasebenin dönemsellik ilkesiyle çelişmektedir. (Saltoğlu, 2016, s.54) TFRS 9’daki yeni 
model ise bir işletmenin beklenen kredi zararlarını her raporlama döneminde 
muhasebeleştirmesini ve finansal varlıklara ilişkin kredi riskindeki değişikliklere göre her 
raporlama döneminde beklenen kredi zararlarını gözden geçirmesini gerektirmektedir 
(Aytürk, 2016, s.134). 

 
TMS 39’da yer alan gerçekleşen zarar (incurred loss) yaklaşımı bir zarar ortaya 

çıktıktan sonra karşılık ayırmayı esas almaktaydı. Ülkemizde daha önce uygulanan Mülga 
Karşılıklar Yönetmeliği3 çok daha ihtiyatlı olmasına karşın temelde bu yaklaşımı esas alan bir 
düzenlemeydi. 2008 Bankacılık Krizi sonrasında Financial Stability Board ve G20’nin söz 
konusu yaklaşıma “çok az ve çok geç” (too little and too late) eleştirisi, IASB’nin kredi 
karşılıkları için salt geçmişe yönelik yaklaşımını terk ettirmiş ve ileriye dönük bir metodoloji 
geliştirmesini sağlamıştır. Bankaların aktiflerindeki en önemli finansal varlık olan kredilerin 
gerçeğe uygun değerle ölçülmüyor olması, kredi karşılık mekanizmasını çok daha önemli 
hale getirmekteydi. Çünkü krizlerde ani bir şekilde muhasebeleştirilen değer düşüklüğü 
karşılıkları erken aksiyon alınmasını engellemekte ve onarılamaz zararlara yol 
açmaktaydı.  Bu açıdan kredi karşılıkları bankaların kârlılık yönetiminde dikkate alınması 
gereken en önemli unsurlardan birisiydi. Kredi karşılıklarını kısa vadeli hedeflerle öteleyen iş 
birimleri, CEO’lar ve bu konuda kayıtsız kalan yönetim kurulu üyeleri aslında 
sürdürülebilirlikten taviz vermekteydi. Finansal raporlamanın her döneminde ortaya çıkan bu 
sorun, 2008 krizinde tüm menfaat sahiplerine zarar vermesinden dolayı TFRS 9 içinde 
kendine genişçe yer bularak 2018 başında fiilen uygulamaya geçen bir standarda 
dönüşmüştür. Nitekim TFRS 9, beklenen zarar modeli adında, kredi kayıplarında beklenen 
değişiklikleri ve zararı esas alan bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. TFRS 9, TMS 
39’un salt geçmişi esas alan yaklaşımının aksine, krediye ilişkin gelecekteki nakit akış 
tahminlerini etkileyebilecek mevcut ve geçmiş tüm verilerden yararlanılabilmesini 
kapsamaktadır (Avcı, 2016).  

 
Karşılık ayırırken geçmişe dayanarak hareket eden bakış açısının mantığı, sağlam 

krediler üzerinden gelişi güzel karşılık ayırarak kar manipülasyonu yapılmasını önlemektir. 
Gerçekleşmiş kredi zararları yaklaşımı, gizli rezerv yaratarak kötü zamanlarda karı artırma 
biçiminde kar yönetimi yapılmasını engellemeyi amaçlamaktadır. Bu mantıkla hazırlanmış 
olan TMS 39'a göre, kredilerin temerrüte düşeceğine dair bir kanıt yoksa karşılık ayırmak 
mümkün değildir. Buna karşılık, kredi zararlarının muhasebeleştirilmesini geciktirmek de 
zararın ertelenmesi şeklinde kar yönetiminin başka bir biçimine sebep olmaktadır (Saltoğlu, 
2016, s.53). 

 
Gerçekleşmiş kredi zararları yaklaşımının bir başka önemli sakıncası döngüselliği 

artırmasıdır. Döngüsellik kavramına göre kredi zararları ekonominin iyi olduğu zamanlarda 
azalmakta, kötüye gittiğinde artmaktadır. Ekonomik koşulların bozulduğu dönemlerde kredi 
zararlarının artması karlılığı ve banka sermayesini azaltmaktadır. Bu durumda bankalar 
sermaye yeterliliği gibi yasal gereksinimleri karşılayabilmek için kredi musluklarını kısmak 
zorunda kalmaktadır. Böylece ekonomik koşullar daha da kötüye gitmektedir. Diğer bir 
ifadeyle, kredi zararları zamanında muhasebeleştirilmezse ekonomik koşullar bozulduğunda 
bankalar daha fazla karşılık ayırmak zorunda kalmaktadır. Böylece sermayesi azalan 
bankaların yeni krediler verme olanağı kısıtlanmakta ve döngüsellik şiddetlenmektedir 
(Saltoğlu, 2016, s.53-54). 

 
Bankaların kredi taahhütleri ve finansal garantilere ilişkin zararları ise genellikle TMS 

37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Standardı’na göre 
muhasebeleştirilmektedir. Kredi riski normal kredilerinkinden farklı bir biçimde 
değerlendirilmeyen bu varlıkların muhasebe açısından farklı standartlara tabi olması 
uygulamada zorluk yaratan bir başka unsurdur (Saltoğlu, 2016, s.54). 
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3. TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı 
 
IASB, UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardı’nın yerini 

alacak UFRS 9 Finansal Araçlar Standard’ına ilişkin çalışmaları 2005 yılında başlatmıştır. 
UFRS 9’un 2009 ve 2010 versiyonları yayımlanmış ve isteğe bağlı olarak uygulanmasına izin 
verilmiştir. UFRS 9 Finansal Araçlar Standardı’nın tamamlanmış versiyonu 2014 yılı Temmuz 
ayında IASB tarafından yayımlanmıştır. Zorunlu olarak uygulamanın 01.01.2015 tarihi ile 
başlanmasına karar verilmiştir. Ancak, IASB almış olduğu kararla standardın uygulamasını 
değer düşüklüğü ve finansal riskten korunma muhasebesi kısımlarını da kapsayacak bir 
bütünlük sağlaması amacıyla 2018 yılına kadar ertelemiştir. Kamu Gözetimi Muhasebe ve 
Denetim Standartları Kurumu (KGK) da uluslararası uyumun sağlanması amacıyla 
07.04.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile TFRS 9’un yürürlük tarihini 
01.01.2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemleri olarak belirlemiştir. 

 
22 Haziran 2016 tarih ve 29750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2018 

tarihi itibarıyla yürürlüğe giren “Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar için Ayrılacak 
Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca, TMS 39 Finansal Araçlar: 
Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı yerine geçen Kamu 
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 19 Ocak 2017 tarihli ve 
29953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümü ile 
ilgili “TFRS 9 Finansal Araçlar” Standardı 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 
uygulanmaktadır. Standardın ilk uygulama etkileri geçmiş dönem karlarına yansıtılmıştır. 
TFRS 94 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlamış olup açılış bilançosuna etkileri 
dipnotlarda açıklanmıştır.  

 
TFRS 9’un finansal araçları sınıflandırması TFRS 39’a göre daha basittir ve en temel 

özelliği şirketin iş modeline vurgu yapmasıdır, TFRS 9 standardında; şirketin iş modeli ve 
varlığın sözleşmeye dayalı nakit akışlarının özellikleri, o finansal varlığın nasıl 
sınıflandırılacağını ve ölçüleceğini belirleyen kriterlerdir. Finansal tablolarında yer alan 
finansal araçların çokluğu göz önünde bulundurulduğunda, bu yeni standarttan en çok 
etkilenecekler; sermaye piyasalarında işlem yapan finansal kuruluşlar ve bankalar olmuştur. 
Bu etkinin alanı da finansal araçların çeşitliliği ve şirketin finansal varlıklarını yönetirken 
kullandığı iş modeline bağlı olarak değişmektedir (PwC Türkiye, 2015, s.2). 

 
3.1. İş modeli değerlendirmesi 
 
İş modeli, belirli bir amaca ulaşmak amacıyla bir şirketin kilit yöneticilerinin finansal 

varlıklarını nasıl yönettiği ile ilgilidir. Diğer bir ifade ile; nakit akışlarının, sözleşmeye bağlı 
nakit akışlarından mı, finansal varlıkların satışından mı ya da her ikisinden mi 
kaynaklanacağının belirlenmesidir. İş modeli değerlendirilirken, değerlendirmenin yapıldığı 
tarihte elde edilebilen ilgili tüm kanıtlar dikkate alınmalıdır. Elde tutulan finansal varlıkların 
performansları, performansını etkileyen riskler ve özellikle bu risklerin yönetim şekli önem 
taşımaktadır. TFRS 9 uyarınca üç iş modeli söz konusudur. 

 
3.1.1. Finansal Varlıkları Sözleşmeye Bağlı Nakit Akışlarını Tahsil Etmek İçin Elde 

Tutmayı Amaçlayan İş Modeli 
 
Bu model, şirketin finansal varlıklarını ömrü boyunca oluşacak sözleşmeye bağlı nakit 

akışlarının tahsil edilmesi amacıyla tuttuğu iş modelidir. İş modelinin amacı, finansal varlıkları 
sözleşmeye bağlı nakit akışlarını tahsil etmek için elde tutmak olsa dahi, bu araçların 
hepsinin vadeye kadar elde tutulması gerekmez. Dolayısı ile finansal varlık satışlarının 
olduğu veya gelecekte gerçekleşmesinin beklendiği durumlarda dahi, iş modeli, finansal 
varlıkların sözleşmeye bağlı nakit akışlarını tahsil etmek için elde tutmayı amaçlayan bir 
model olabilir.  
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3.1.2. Finansal Varlıkların Sözleşmeye Bağlı Nakit Akışlarının Tahsil Edilmesini ve 
Satılmasını Amaçlayan İş Modeli 

 
Şirketin finansal varlıklarını, hem sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesi hem 

de finansal varlıkların satılması amacıyla tuttuğu iş modelidir. Bu iş modeli kapsamında elde 
tutulan finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve 
anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlar testini geçmesi 
durumunda, gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilir. 

 
3.1.3. Diğer İş Modelleri 
 
Finansal varlıkların, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir 

iş modeli ya da sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini ve finansal varlıkların 
satılmasını amaçlayan bir iş modeli kapsamında elde tutulmadığı ve gerçeğe uygun değer 
değişimi kar veya zarara yansıtılarak ölçüldüğü iş modelidir. Bu iş modeli çerçevesinde 
kararlar varlıkların gerçeğe uygun değeri esas alınarak verilmekte ve varlıklar gerçeğe uygun 
değerleri elde edilmek için yönetilmektedir. Dolayısı ile finansal varlıkların satışından 
kaynaklanan nakit akışları elde etmek amacı ile elde tutulması durumunda, iş modeli gerçeğe 
uygun değer değişimi kar veya zarar yansıtılarak ölçülmesi sonucunu doğurmuş olacaktır.  

 
Bir şirket, finansal varlıklarını yönetmek için birden fazla iş modeli de kullanılabilir. 

Örneğin, bir şirket yatırımlarının bir kısmını sözleşmeye dayalı nakit akışlarını tahsil ederek, 
bir kısmını da satıp gerçeğe uygun değer değişimlerinden kar elde etmek üzere yönetiyor 
olabilir ya da aynı tür bir finansal araç: örneğin devlet tahvili, elde tutulma niyetine ya da dahil 
edildiği portföye göre her üç kategoride yer alabilir. Kısacası bir şirketin varlıklarını yönetme 
şekli, tek bir gerçeğe dayanarak ya da sadece yargıyla belirlenemez, şirketin olağan 
faaliyetlerinden gözlemlenebilir. Şirket yönetimi, bu modelleri belirleyeceği zaman, elindeki 
tüm geçmiş tecrübelerini ve tahminlerini harmanlamak durumundadır (PwC Türkiye, 2015, 
s.2). Belirlenen iş modeli değiştirildiğinde, bu değişiklikten etkilenen tüm finansal varlıklar 
yeniden sınıflandırılmalı ve yeniden sınıflandırma ileriye yönelik olarak uygulanmalıdır. Bu tür 
durumlarda, daha önce finansal tablolara alınmış olan kazanç, kayıp veya faizler için 
herhangi bir düzeltme yapılmamalıdır. 

 
Tablo 2. TFRS 9’un finansal araçları sınıflandırması için akış diyagramı 

 
     Kaynak: PwC Türkiye, 2015, s.5. 
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3.2. Sözleşmeye bağlı nakit akışlarının özellikleri 
 
Bir finansal varlığın gerçeğe uygun değer opsiyonu kullanılmadığı durumda, dahil 

edileceği ölçme kategorisi sözleşmeye dayalı nakit akışlarının özellikleri dikkate alınarak 
belirlenmektedir. Bu aşamada finansal varlığın itfa edilmiş maliyetten veya gerçeğe uygun 
değer farkı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlık olarak ölçülebilmesi için 
bir testten geçirilmesi gerekmektedir. Bu test, incelenen varlığın sözleşmeye dayalı nakit 
akışlarının sadece anapara ve anaparaya ilişkin faizi temsil edip etmediğinin 
sorgulanmasıdır. Varlığın nakit akışlarının sadece anapara ve anaparaya ilişkin faizi temsil 
etmesi demek, basit bir borçlanma sözleşmesiyle uyumlu olması demektir. Basit bir 
borçlanma sözleşmesinde, faizin en önemli bileşeni paranın zaman değeri ve kredi riskidir. 
Bir finansal varlığın nakit akışlarındaki değişkenliğin, hisse senedi fiyatları, emtia fiyatları gibi 
değişkenlere endekslenmiş olması, basit bir borçlanma sözleşmesi ile ilişkili olmayan 
faktörleri barındırması, bu aracın testi geçememesi ve gerçeğe uygun değer farkı kar ya da 
zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflandırılması gerektiği anlamına gelmektedir (PwC 
Türkiye, 2015, s.3). 

 
Yukarıda belirtilen iki kriterin (iş modeli ve nakit akış özellikleri) aynı anda mı, yoksa 

sırayla mı uygulanacağı konusu, IASB tarafından tartışılmış ve işletmeninin iş modelinin 
öncelikle dikkate alınacağı, finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının özelliklerinin 
ise daha sonra dikkate alınacağı kabul edilmiştir. Ancak, hangi kriterin öncelikle 
uygulandığının sınıflandırma üzerinde etkisi bulunmamaktadır. Sınıflandırma için önemli olan 
husus, her iki kriterin de aynı anda bulunmasıdır (Fidan, 2018, s.4). 
 

3.3. Finansal Varlık ve Yükümlülüklerin Ölçüm Kategorileri 
 
TFRS 9 Standardında finansal varlıklar “İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal 

Varlıklar” “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar” ve “Gerçeğe 
Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar” olmak üzere üç ana 
kategoride sınıflandırılmıştır. 

 
3.3.1. İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar 
 
Finansal varlığın, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir iş 

modeli kapsamında elde tutulması ve finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli 
tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren 
nakit akışlarına yol açması koşulları sağlandığı sürece finansal varlık itfa edilmiş maliyeti ile 
ölçülen finansal varlık olarak sınıflandırılabilir. 

 
İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlıklar ilk olarak gerçeğe uygun değerlerini 

yansıtan elde etme maliyet bedellerine işlem maliyetlerinin eklenmesi ile kayda alınmakta ve 
kayda alınmalarını takiben “etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi” kullanılarak ölçülmektedir. İtfa 
edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlıklar ile ilgili faiz gelirleri gelir tablosuna 
yansıtılmaktadır.  

 
3.3.2. Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal 

Varlıklar 
 
Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini ve finansal varlığın 

satılmasını amaçlayan bir iş modeli kapsamında elde tutulması ve finansal varlığa ilişkin 
sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan 
faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması koşullarından her ikisinin sağlanması 
durumunda ilgili finansal varlıklar gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire 
yansıtılarak ölçülmektedir. 
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Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar, gerçeğe 
uygun değerini yansıtan elde etme maliyetlerine işlem maliyetlerinin eklenmesi ile kayda 
alınmakta ve sonraki ölçümleri gerçeğe uygun değeri üzerinden yapılmaktadır. 

 
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan menkul değerlerin, etkin 

faiz oranı yöntemi ile hesaplanan faiz gelirleri ile sermayede payı temsil eden menkul 
değerlerin temettü gelirleri gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Gerçeğe uygun değer farkı diğer 
kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri ile itfa edilmiş 
maliyetleri arasındaki fark yani “gerçekleşmemiş kâr ve zararlar” ise ilgili finansal varlığa 
karşılık gelen değerin tahsili, varlığın satılması, elden çıkarılması veya zafiyete uğraması 
durumlarından birinin gerçekleşmesine kadar dönemin gelir tablosuna yansıtılmamakta ve 
özkaynaklar altındaki “Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı 
Gelirler veya Giderler” hesabında izlenmektedir. Söz konusu menkul değerlerin tahsil 
edildiğinde veya elden çıkarıldığında özkaynak içinde yansıtılan birikmiş gerçeğe uygun 
değer farkları gelir tablosuna yansıtılmaktadır.  

 
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen bir finansal 

varlıktan kaynaklanan kazanç veya kayıplardan, değer düşüklüğü kazanç ya da kayıpları ile 
kur farkı kazanç veya kayıpları dışında kalanlar, finansal varlık finansal tablo dışı 
bırakılıncaya ya da yeniden sınıflandırılıncaya kadar diğer kapsamlı gelire yansıtılmaktadır. 
İlgili finansal varlık gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık 
olarak yeniden sınıflandırıldığında, daha önce diğer kapsamlı gelire yansıtılan toplam kazanç 
ya da kayıp, yeniden sınıflandırma tarihinde yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak 
özkaynaktan çıkarılarak kâr veya zarara yansıtılır. 

 
3.3.3. Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar  
 
Bir finansal varlık, itfa edilmiş maliyeti üzerinden ya da gerçeğe uygun değer değişimi 

diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülmüyorsa, finansal varlıklar gerçeğe uygun değerle 
değerlenmeli, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değer farkları doğrudan gelir tablosuna 
yansıtılmalıdır (TFRS 9, m.4.1.4).TFRS 9 bu kurallara iki istisna tanımıştır. Birincisi, bazı 
finansal varlıkların itfa edilmiş maliyetle sınıflandırılmaları mümkün olduğu halde bu varlıklara 
gerçeğe uygun değerle değerleme seçeneği sunulmuştur (TFRS 9, m.4.1.5). İkincisi ise, 
özkaynağa dayalı finansal varlıklarla ilgilidir. Alım satım amacıyla elde tutulmayan özkaynağa 
dayalı bir finansal varlığa ilişkin gerçeğe uygun değer farklarını diğer kapsamlı gelire 
yansıtma şeklinde geri dönüşü olmayan bir tercih hakkı sunmuştur (TFRS 9. m.5.7.5, 
Saltoğlu, 2016, s.56) 

 
Bu sınıfta yer alan finansal varlıklar, piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri 

unsurlardaki dalgalanmalardan kar sağlamak amacıyla elde edilen veya elde edilme 
nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde kar sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan 
varlıklardır.  

 
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar, gerçeğe uygun 

değer esasına göre değerlemeye tabi tutulmakta ve değerleme sonucunda oluşan kazanç ya 
da kayıplar kar/zarar hesaplarına yansıtılmaktadır. Gerçeğe uygun değer farkı kar veya 
zarara yansıtılan menkul değerlerin elde tutulması süresince kazanılan faiz gelirleri ve itfa 
edilmiş maliyet ile elde etme maliyeti arasındaki fark gelir tablosunda faiz gelirleri içinde, 
menkul değerlerin gerçeğe uygun değerleri ile itfa edilmiş maliyetleri arasındaki fark ise 
sermaye piyasası işlemleri kar/zararı içinde gösterilmektedir. Söz konusu finansal varlıkların 
vadesinden önce elden çıkarılması sonucunda oluşan kar veya zarar sermaye piyasası 
işlemleri içinde değerlendirilmektedir. 
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Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar içerisinde yer 
alan Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarından Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görenler bilanço 
tarihinde BİST’te oluşan ağırlıklı ortalama takas fiyatları ile, BİST’te işlem görmeyen finansal 
varlıklar ise T.C. Merkez Bankası fiyatlarıyla değerlenmektedir. Eurobondlar ise Tezgah Üstü 
Piyasa’da oluşan işlem fiyatları ile değerlenmektedir. Yapılan değerleme sonucu oluşan 
kazanç ve kayıplar kâr/zarar hesaplarına dahil edilmektedir.  

 
TFRS 9, finansal varlıklara ilişkin sınıflandırmanın değiştirilmesini ciddi bir biçimde 

kısıtlamıştır. Finansal varlıklara ilişkin sınıflandırmalar bu varlıkların ilk kaydedildiği tarihte 
gerçekleşecektir. Başlangıçta yapılan sınıflandırmanın değiştirilmesi ancak işletmenin iş 
modelinde bir değişiklik olması halinde mümkündür (TFRS 9,  m.4.4.1). 

 
3.4. Değer Düşüklüğü ve Beklenen Kredi Zararı Modeli 
 
Değer düşüklüğü hükümlerinin amacı, ilk defa finansal tablolara alınmasından bu yana 

kredi riskinde önemli artışlar olan tüm finansal araçlar için - bireysel ya da toplu olarak - 
makul ve ileriye yönelik olanlar da dâhil desteklenebilir tüm bilgiler dikkate alınarak ömür 
boyu beklenen kredi zararlarının finansal tablolara alınmasıdır (TFRS 9, m. 5.5.4). 

 
Beklenen kredi zararı modeli esas olarak, itfa edilmiş maliyet ile değerlenen ve gerçeğe 

uygun değerleme farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklara uygulanmaktadır. 
TFRS 9 kapsamında bu finansal varlıklar şunlardır (TFRS 9, m.5.5.1). 

 
-İtfa edilmiş maliyet ile ölçülen finansal varlıklar (krediler ve diğer borç esaslı finansal 

varlıklar), 
-Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan finansal 

varlıklar(krediler ve diğer borç esaslı finansal varlıklar), 
-Ticari alacaklar, 
-TFRS 16 Kiralamalar Standardı kapsamındaki finansal kiralama alacakları, kiralamalar, 
-TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı uyarınca muhasebeleştirilen 

sözleşme varlıkları (şarta bağlı olmaksızın bedel hakkı olan sözleşme varlıkları),5 
-TFRS 9 kapsamında yer alan ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara 

yansıtılmayan kredi taahhütleri ve finansal teminat sözleşmeleri. 
 
Bu kapsam bankalar özelinde ele alınacak olursa; 
 
22 Haziran 2016 tarih ve 29750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Kredilerin 

Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik” uyarınca bankalar, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren değer düşüklüğü 
karşılıklarını TFRS 9 hükümlerine uygun olarak ayırmaya başlamıştır6. Bu çerçevede, 31 
Aralık 2017 tarihi itibarıyla BDDK’nın ilgili mevzuatı çerçevesinde uygulanan "gerçekleşen 
zarar" modeli yerine "beklenen kredi zararı" modeli uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu 
Yönetmelik uyarınca itfa edilmiş maliyetinden ve gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı 
gelire yansıtılarak ölçülen tüm krediler ve finansal varlıklarla birlikte gerçeğe uygun değer 
değişimi kâr veya zarara yansıtılmayan kredi taahhütleri ve gayrinakdi kredileri için beklenen 
zarar karşılığı ayrılmaktadır. Gerçeğe uygun değeri ile ölçülen finansal varlıklar, değer 
düşüklüğüne konu edilmemektedir. Özkaynak araçları gerçeğe uygun değerleri ile ölçülmeleri 
nedeniyle değer düşüklüğü değerlendirmesine konu edilmemektedir. 

 
3.4.1. Beklenen Kredi Zararlarının Finansal Tablolara Alınması: Genel Yaklaşım 
 
Beklenen kredi zararı modelinin yol gösterici prensibi, finansal araçların kredi riskindeki 

artış ya da iyileşmenin genel görünümünü yansıtmaktır. Her raporlama tarihinde, değer 
düşüklüğü kapsamındaki finansal aracın kredi riskinde ilk defa finansal tablolara 
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alınmasından bu yana önemli bir artış olup olmadığı değerlendirilir. Bu değerlendirme 
yapılırken, finansal aracın beklenen temerrüt riskinde meydana gelen değişim kullanılır. 
Zarar karşılığı miktarı, kredinin ilk verilişinden itibaren kredi riskindeki artışın derecesine 
bağlıdır.  

 
Kredi zararı, sözleşmeye dayalı olarak vadesi geldikçe işletmeye gerçekleşecek nakit 

akışlarının tamamı ile işletmenin tahsil etmeyi beklediği nakit akışlarının tamamı arasındaki 
farkın (tüm nakit açıklarının) başlangıçtaki etkin faiz oranı (ya da satın alındığında veya 
oluşturulduğunda kredi-değer düşüklüğü bulunan finansal varlıklar için krediye göre 
düzeltilmiş etkin faiz oranı) üzerinden hesaplanan bugünkü değeridir (TFRS 9, Ek A 
Tanımlanan Terimler, s.33). 

 
Beklenen Kredi Zararları (Expected Credit Losses/ ECL) ise kredi zararlarının, ilgili 

temerrüt risklerine göre ağırlıklandırılmış ağırlıklı ortalamasıdır (TFRS 9, Ek A Tanımlanan 
Terimler, s.34). Diğer bir ifadeyle finansal aracın beklenen ömrü boyunca kredi zararlarının 
olasılıklarına göre ağırlıklandırılmış bir tahminidir. Beklenen Kredi Zararı kavramında 
kullanılan “beklenen” terimi, kredi zararlarının, tarafsız ve olasılıklara göre ağırlıklandırılmış 
olduğunu göstermektedir. Beklenen kredi zararlarında ödemelerin tutarı ve zamanlaması 
dikkate alındığından, işletmenin ödemenin tamamını, sözleşmede belirlenen vadeden geç 
almayı beklemesi durumunda dahi bir kredi zararı oluşur (TFRS 9, B5.5.28). 

 
Finansal varlıklar açısından kredi zararı, sözleşmeye göre işletmeye yapılması gereken 

sözleşmeye bağlı nakit akışları ile işletmenin almayı beklediği nakit akışları arasındaki farkın 
bugünkü değeridir (TFRS 9, B5.5.29). 

 
Kullanılmamış kredi taahhütleri açısından kredi zararı, kredi taahhüdü hamilinin krediyi 

çekmesi durumunda işletmeye yapılması gereken sözleşmeye bağlı nakit akışları ile kredinin 
çekilmesi halinde işletmenin almayı beklediği nakit akışları arasındaki farkın bugünkü 
değeridir (TFRS 9, B5.5.30). Kredi taahhütlerine ilişkin 12 aylık ve ömür boyu beklenen kredi 
zararları hesaplanırken, kredi taahhüdünün ne kadarının 12 aylık sürede kullanılacağını,  ne 
kadar kısmının kalan ömür boyunca kullanılacağı göz önünde bulundurulmalıdır (TFRS 9, 
B5.5.31). 

 
Bir finansal teminat sözleşmesinde, teminat altına alınan aracın sözleşme şartları 

uyarınca, yalnızca borçlunun temerrüde düşmesi durumunda işletmenin ödeme yapması 
gerektiğinden, nakit açıkları, işletmenin hamilden, borçludan ya da herhangi bir diğer taraftan 
tahsil etmeyi beklediği tutarlar düşüldükten sonra hamilin katlandığı kredi zararını tazmin 
etmek amacıyla yapılması beklenen ödemelerdir. Varlığın tam teminat altına alınmış olması 
durumunda, finansal teminat sözleşmesine ilişkin nakit açıklarının tahmini, teminata konu 
varlığa ilişkin nakit açıkları tahmini ile tutarlı olmalıdır (TFRS 9, B5.5.32). 

 
Beklenen Kredi Zararı ölçümünde makul ve desteklenebilir bilgilerin dikkate alınması 

zorunludur. Aşırı maliyet veya çabaya katlanılmadan elde edilebilen bilgiler kullanılmalıdır. 
Mümkün olan tüm senaryoların belirlenmesi aşırı maliyet veya çaba gerektirebileceğinden 
zorunlu değildir. Kullanılan bilgilerin; borçluya özgü faktörleri, genel ekonomik şartları ve 
raporlama tarihinde bu faktör ve şartların cari dönemdeki ve gelecekte dönemlerdeki 
etkilerine ilişkin yapılacak değerlendirmeyi içermesi gerekmektedir. Beklenen kredi zararı, bir 
finansal aracın ömrü boyunca krediden beklenen zararların tahmini olmakla birlikte, ölçüm 
için, ilgili mevzuat ve muhasebe standartlarına uygun biçimde tasarlanmış olan istatistiki 
model, tahmin, senaryo, yöntem ve araçlar kullanılmalı, geçmiş ve cari makroekonomik 
verilerin yanı sıra geleceğe yönelik makroekonomik tahminler de dikkate alınmalıdır. Bu 
model/senaryoların her biri farklı temerrüt olasılığı ve temerrüt halinde kayıp ile 
ilişkilendirilmelidir (TFRS 9, B5.5.49-54). 
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Beklenen kredi zararlarının hesaplanmasında kullanılan modellerin etkinliği ve 
yeterliliği, belirli aralıklarla model doğrulama süreçleri çerçevesinde gözden geçirilmeli ve 
değerlendirilmelidir. Beklenen kredi zararı hesaplamasında, kredi riskinde önemli artış olup 
olmadığına yönelik değerlendirmenin yanı sıra, temerrüt olasılığı, temerrüt halinde kayıp ve 
temerrüt tutarı olarak ifade edilen temel parametrelerden yararlanılmaktadır. Beklenen kredi 
zararı, temerrüt ihtimali ile ağırlıklandırılmış zarardır ve aşağıdaki gibi hesaplanır (Volarević, 
Varović, 2018, s.277): 

 
ECL = EAD x LGD x PD      (1) 

 
Beklenen Kredi Zararı (Expected Credit Losses, ECL) 
Temerrüt Tutarı, Risk Bakiyesi (Exposure at Default, EAD), 
Temerrüt Halinde Kayıp (Loss Given Default, LGD) 
Temerrüt Olasılığı (Probability of Default, PD) 
 

 
Temerrüt Tutarı (EAD):Bir kredinin ne kadar bakiye ile temerrüt edeceğini gösteren 

parametredir. Nakdi krediler için rapor tarihindeki nakdi bakiye, nakdi olmayan krediler için 
ise krediye dönüşüm oranı (KDO)7 kullanılarak hesaplanan bakiyeyi ifade etmektedir.  

 
Temerrüt Halinde Kayıp (LGD): Borçlunun temerrüde düşmesinden kaynaklanan 

beklenen ekonomik zararın, temerrüt anındaki bakiyeye oranı olarak tanımlanan 
parametredir. LGD, temerrüt sonrasında müşteriden gelen bütün nakit akışlarını özetler. 
Teminatlarla sağlanan tahsilatlar da dahil olmak üzere tahsilat döngüsü boyunca oluşan 
bütün maliyet ve tahsilatları kapsar. Aynı zamanda tahsilatların güncel değerinden maliyet ve 
ek kayıpların düşülmesi yoluyla hesaplanan “paranın zaman değerini” de içermektedir. 
Bankanın temerrüt tutarının tamamını tahsil etmesi durumunda LGD sıfır, hiç tahsilat 
yapılamadığı durumda ise yüzde yüzdür. 

 
LGD = (EAD − Tahsilat Tutarı + Harcamalar ) / EAD = (1 - Geridönüş Oranı) (2) 
 
LGD hesaplaması, mevcut koşulları en iyi yansıtan geçmiş veriler kullanılarak, her 

portföy için önemli görülen bazı risk unsurlarına göre segmentlerin oluşturulması, negatif ve 
pozitif tüm ekonomik koşulların dikkate alınması ile gerçekleştirilir.  Bu doğrultuda tarihi 
bilgiler, cari döneme ilişkin koşullar ile ileriye yönelik makul ve desteklenebilir bilgilerin 
modelde ele alınması gerekmektedir. LGD tahminleri, Bankaların veri imkânları ve sistem 
olanakları çerçevesinde elde edilebilen detayda kredi riski grupları itibarıyla belirlenir. LGD 
tahmini için yararlanılan model bankaların tarihsel tahsilat verilerine dayalı olarak, tahsilat 
sürecindeki direkt maliyet kalemlerini de dikkate alarak kurulmuş olup; nakit akımlarının etkin 
faiz oranları ile iskonto edildiği bir modeldir. LGD oranları, azami 1 yıllık sürelerde gözden 
geçirilmelidir. 

 
Temerrüt olasılığı (PD): Borçlunun bankaya olan yükümlülüklerini belirli bir zaman 

diliminde yerine getirememe ya da başka bir ifadeyle bankaya olan borçlarını geri ödememe 
ihtimalidir. Bu kapsamda içsel derecelendirmeye dayalı kredi derecelendirme modelleri 
kullanılarak, beklenen kredi zararı hesaplanırken 12 aylık ve ömür boyu olmak üzere iki farklı 
temerrüt olasılığı hesaplamasını gerçekleştiren modeller kullanılmaktadır. 12 aylık temerrüt 
olasılığı, finansal aracın raporlama tarihinden sonraki 12 ay içinde temerrüde düşme 
olasılığının tahmini iken ömür boyu temerrüt olasılığı ise finansal aracın beklenen ömrü 
boyunca temerrüde düşme olasılığının tahminidir. Kullanılan içsel derecelendirme modelleri, 
müşterinin demografik, finansal, ilgili bankadaki-sektördeki davranışsal verisine bağlı olarak 
ayrı ayrı çeşitli istatistiki varsayımlarla hesaplama yapmaktadır. Ayrıca geçmiş veriler, mevcut 
koşullar ve ileriye dönük makroekonomik beklentiler göz önünde bulundurulmaktadır. Olasılık 
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değerleri 0 ile 1 arasında bir değer almakta ve olasılık değeri arttıkça kredinin temerrüde 
düşme ihtimali artmaktadır.  

 
Finansal varlıklar finansal tablolara ilk alındıkları andan itibaren gözlemlenen kredi 

risklerindeki artışa bağlı olarak aşağıdaki üç aşamaya ayrılmıştır. 
 
3.4.1.1.  (1. Aşama) 12 Aylık Beklenen Kredi Zarar Karşılığı 
 
TFRS 9 kapsamında beklenen zarar karşılıklarının hesaplanmasında önemli 

belirleyicilerden biri finansal varlığın kredi riskinde önemli ölçüde artış olup olmadığının 
değerlendirilmesidir. Finansal tablolara ilk alındıkları anda veya sonrasında kredi riskinde 
önemli bir artış olmayan veya raporlama tarihinde düşük kredi riski olan finansal varlıklar için 
12 aylık beklenen kredi zararına eşit tutarda değer düşüş karşılığı ayrılmakta ve 
muhasebeleştirilmektedir. 12 aylık beklenen kredi zararı brüt defter değeri üzerinden, 
raporlama tarihini takip eden 12 ayda gerçekleşen bir temerrüt beklentisine dayanarak 
hesaplanır. Bu zarar sadece 12 aylık süre içerisinde beklenen tahsilat eksikliği (nakit açığı) 
değil, bir varlığın bilançoda tutulacağı süre boyunca olabilecek tüm kredi zararlarının 
olasılıkları hesaba katılarak 12 aya ağırlıklandırılması ile hesaplanan tutardır.  

 
Ömür boyu beklenen kredi zararlarının, raporlama tarihinden sonraki 12 ay içinde 

finansal araca ilişkin gerçekleşmesi mümkün temerrüt hallerinden kaynaklanan beklenen 
kredi zararlarını temsil eden kısmıdır. (TFRS 9, Ek A Tanımlanan Terimler, s.33). 

 
Beklenen bu 12 aylık temerrüt olasılıkları tahmini bir temerrüt tutarına uygulanır ve 

beklenen temerrüt halinde kayıp ile çarpılarak kredinin orijinal etkin faiz oranıyla bugüne 
indirgenir. Bu hesaplama, yukarıda açıklandığı gibi çeşitli senaryo/modellerden her biri için 
yapılır. 

 
Finansal araçla ilgili sözleşme şartlarının, sadece gelecek 12 aydan daha sonraki bir 

zamanda önemli bir ödeme yapılmasını gerektirmesi, ilgili makroekonomik veya krediyle 
ilişkili diğer faktörlerde 12 aylık temerrüt riskinde yeterli derecede yansıtılmayan değişiklikler 
meydana gelmesi, krediyle ilişkili faktörlerdeki değişikliklerin sadece finansal aracın 12 ayın 
ötesine geçen kredi riskinde etkisinin olması durumların varlığı halinde ise, 12 aylık PD 
değerinin kullanılması uygun olmayacaktır (Avul,2018, s.3). 

 
3.4.1.2. (2. ve 3. Aşama) Ömür Boyu Beklenen Zarar  
 
Finansal aracın beklenen ömrü boyunca gerçekleşmesi mümkün tüm temerrüt 

durumlarından kaynaklanan beklenen kredi zararlarıdır. (TFRS 9, Ek A Tanımlanan Terimler, 
s.35). Bir finansal araçtaki kredi riskinin, ilk defa finansal tablolara alınmasından bu yana 
önemli ölçüde artmış olması durumunda, her raporlama tarihinde, işletme söz konusu 
finansal araca ilişkin zarar karşılığını ömür boyu beklenen kredi zararlarına eşit bir tutardan 
ölçer (TFRS 9, 5.5.3). 

 
Bir müşterinin veya kredinin 2. Grup Yakın İzlemedeki Krediler (2. Aşama) veya Donuk 

Alacaklar altında (3. Aşama) sınıflandırılması durumunda, kredilerin tüm ömrü boyunca 
oluşabilecek temerrüt olasılıkları üzerinden beklenen kredi zarar karşılığı hesaplanmaktadır. 
2. Aşama ve 3. Aşamadaki Krediler için hesaplanan beklenen kredi zarar karşılığı yöntemleri 
benzer olmasına rağmen, 3. Aşama krediler için temerrüt olasılığı % 100 kabul edilmektedir.  
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İlk muhasebeleştirmeden sonra kredi kalitesindeki değişiklikler 
 
 
 

Beklenen kredi zararlarının muhasebeleştirilmesi 

1. Aşama  2. Aşama  3. Aşama 

CANLI ARAÇLAR YAKIN İZLEMEDEKİ 
ARAÇLAR TAKİPTEKİ ARAÇLAR 

12 aylık beklenen kredi zararı ömür boyu beklenen kredi zararı ömür boyu beklenen kredi 
zararı 

Faiz gelirleri 

Brüt defter değeri üzerinden etkin 
faiz oranı 

Brüt defter değeri üzerinden etkin 
faiz oranı 

İtfa edilmiş maliyet üzerinden 
(değer düşüklüğü zararı 

düşülmüş) 
hesaplanan efektif faiz oranı 

Değer düşüklüğüne 
uğramamış (ilk 

muhasebeleştirme) 

Kredi (Değer düşüklüğüne 
uğrama) riskinde artış (ilk 

muhasebeleştirmeden sonra 
kredi riskinde ciddi artış) 

Değer düşüklüğüne 
uğramış 

(tarafsız kanıt var) 

 
Tablo 3- Beklenen Kredi Zararları Aşama Özellikleri, Kaynak: (PwC, 2015, s.2) 

 
3.4.1.2.1. (2. Aşama) Kredi Riskinde Önemli Artış 

 
Finansal tablolara ilk alındığı andan sonra kredi riskinde önemli artış olan dolayısıyla 

değer düşüklüğüne uğrama riski de artan ancak değer düşüklüğüne ilişkin tarafsız bir kanıt 
olmayan finansal varlıkları (eğer raporlama tarihinde düşük kredi riski taşıyan finansal varlık 
değilse) 2. Aşamaya aktarılmakta ve ömür boyu beklenen kredi zararı hesaplanmaktadır. 
Beklenen kredi zararı varlıkların brüt defter değeri üzerinden hesaplanır. Ömür boyu 
beklenen kredi zararı finansal varlığın beklenen ömrü boyunca olabilecek olan tüm 
olaylardan kaynaklanan kredi zararlarıdır. 

 
Temerrüt olasılığında önemli bir kötüleşme olması durumunda kredi riskinde önemli 

artış olduğu değerlendirilir ve finansal varlık 2. aşamada sınıflandırılır. Bu kapsamda, 
temerrüt olasılıklarının banka tarafından bankanın içsel derecelendirmeye dayalı kredi 
derecelendirme modellerinden yararlanılarak belirlenen eşik değerleri (raporlama tarihi ile 
kredinin finansal tablolara ilk defa alındığı tarihteki temerrüt olasılıkları arasındaki “nisbi ve 
mutlak fark”ın belirlenen eşikleri) aşması halinde, temerrüt olasılığının kötüleştiği kabul 
edilmektedir. Bir finansal varlığın ikinci aşamada sınıflandırılmasına yönelik olarak dikkate 
alınabilecek temel kriterler yakın izleme kapsamında tutulan kredi ve alacakların 30 günden 
fazla, 90 günden az gecikmede olması ve çeşitli nedenlerle kredinin yeniden yapılandırmaya 
tabi tutulmasıdır (yeniden finanse etme, yeniden yapılandırma ya da imtiyaz nedeniyle 
ödeme planında değişiklik yapılması vs.) . 
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Tablo 4. Beklenen Kredi Zararları Akış Diyagramı 

 
Kaynak: PwC, 2015, s.6. 

 
3.4.1.2.2. (3. Aşama/Özel Karşılık) Temerrüt 
 
Raporlama tarihi itibariyle değer düşüklüğüne uğradıklarına dair yeterli ve tarafsız 

kanıtı bulunan finansal varlıkları içermektedir. Bu varlıklar için ömür boyu beklenen kredi 
zarar karşılığı net defter değeri (değer düşüklüğü karşılığı düşülmüş tutar) üzerinden 
hesaplanır. Kredi riskinin önemli ölçüde artıp artmadığı belirlenirken, finansal varlığın ilk 
muhasebeleşme tarihindeki riski ile raporlama tarihindeki riskini karşılaştırmak için makul ve 
desteklenebilir bilginin olup olmadığı değerlendirilmelidir. 

 
TFRS 9 Standardı, doğrudan bir temerrrüt tanımına yer vermemekle beraber, kredi risk 

yönetiminde kullanılan ile tutarlı bir temerrüt tanımı yapılmasını gerektirmektedir. Bankalar 90 
günlük gecikme süresini dikkate almakta, BDDK tarafından yayımlanan Kredi Riskine Esas 
Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar İle Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ’in 
temerrüt tanımı çerçevesinde aşağıdaki belirtilen iki durumdan en az birinin gerçekleşmesi 
halinde borcun temerrüt ettiğini kabul etmektedir.  

 
a) Teminatlara başvurulmaksızın borçlunun bankaya olan borçlarını tamamen 

ödeyemeyeceğine banka tarafından kanaat getirilmesidir. Kredi değerliliğinin zayıfladığının, 
kredinin zafiyete uğramış olduğunun veya tahsil edilemeyeceğinin tespit edilmesi veya bu 
konuda kesin bir kanaate sahip olunması anlamına gelir. Bu durumda gecikmede olan bir 
bakiye olup olmamasına ya da gecikme gün sayısına bakmaksızın, borçlu temerrütte olarak 
değerlendirmelidir. 

b) Borçlunun bankaya olan önemli tutardaki yükümlülüklerini ifa etmede 90 günden 
fazla gecikmesidir. 

              Evet

                 Hayır

Ticari alacak veya sözleşme varlığı 
önemli bir finansal bileşen içeriyor 

mu, ya da bir finansal kiralama 
alacağı mı?

Finansal araç batık olarak 
alınan ya da oluşturulan kredi 
değer düşüklüğüne uğramış 

bir finansal varlık mı?

Evet
Düzeltilmiş etkin faiz oranı hesapla ve 

ömür boyu beklenen kredi 
zararlarındaki değişiklik için her zaman 

değer düşüklüğü muhasebeleştir

Evet                Hayır

    Hayır

Muhasebe politikası seçimi:ömür 
boyu beklenen kredi zararı 

muhasebeleştir ya da varlığın ömrü 
boyunca kredi riskindeki önemli 

artışları ölç

Raporlama tarihinde finansal 
araç düşük kredi riskine mi 

sahip?

Evet 
(opsiyon)

12 aylık beklene kredi zararı 
muhasebeleştir ve faiz gelirlerini brüt 

defter değeri üzerinden hesapla

             Hayır
Hayır

            Evet

Ömür boyu beklenen kredi 
zararı muhasebeleştir

Kredi değer düşüklüğüne uğramamış 
finansal varlık: değer düşüklüğü 
indirilmeden brüt defter değeri 

üzerinden faiz hesapla 

Finansal araç bir ticari alacak, 
sözleşme varlığı ya da 
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Bankalar kredi riskindeki önemli artışların belirlenmesi ve beklenen kredi zararının toplu 
olarak finansal tablolara alınması amacıyla benzer kredi riskine ve ürün özelliklerine (müşteri 
türü/segmenti: bireysel/ticari/kurumsal, ürün türü, kredi riski derecelendirme notları/puanları, 
sektör/piyasa bilgileri, borçlunun coğrafi konumu, teminat türü/değeri, vadeye kalan süre, 
temerrüt tutarı vs.) dayalı olarak portföy segmentasyonundan kaynaklanan homojen grup 
varlıkları temel alarak hesaplamalar yapmaktadır. Hesaplamalarda ileriye yönelik 
makroekonomik bilgiler (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, İşsizlik Oranı, TEFE, TÜFE, Kurlar, Güven 
ve İmalat Endeksleri, İki Yıllık Hazine Faiz Oranı vs.) kredi riski parametrelerine dahil 
edilmelidir. Nakit akışları farklılık gösteren ya da diğer kredilerle farklı özelliklere sahip 
krediler, toplu değerlendirme yerine münferit değerlendirmeye de tabi tutulabilmektedir. 

 
3.4.1.3. Düşük Kredi Riskine Sahip Portföyler  
 
TFRS 9 Standardı, bazı portföyler için geçmiş temerrüt verisi bulunamadığı durumlarda 

bu portföylere ilişkin sağlıklı sonuçlar üretilememesi nedeni ile düşük temerrüt oranı 
kullanılarak beklenen kredi zarar karşılığı hesaplanabileceğini belirtmektedir. TFRS 9 
uyarınca, borçlunun kısa vadede sözleşmeye bağlı nakit akış mükellefiyetlerini karşılayacak 
güçlü bir yapısının olması ve daha uzun dönemdeki ekonomik şartlardaki ve faaliyet 
şartlarındaki olumsuz değişikliklerin, borçlunun sözleşmeye bağlı nakit akış mükellefiyetlerini 
yerine getirme gücünü azaltması ancak bunun büyük ölçüde olmaması durumunda, söz 
konusu finansal aracın kredi riskinin düşük olduğu değerlendirilebilir. 

 
Finansal aracın raporlama tarihinde düşük kredi riskine sahip olduğunun belirlenmesi 

durumunda, işletme finansal araçtaki kredi riskinin ilk defa finansal tablolara alınmasından bu 
yana önemli ölçüde artmadığını varsayabilir (TFRS 9, 5.5.10). Buna göre, BDDK tarafından 
yayımlanan Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik’te yer 
alan “Birinci Kalite Likit Varlıklar” tanımına ve Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine 
ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, düşük kredi riskine sahip 
olarak tanımlanabilecek finansal araçlar belirtilmiştir.8 

 
3.4.1.4. Genel Yaklaşımın İstisnaları 
 
Değer düşüklüğünün muhasebeleştirilmesine ilişkin yukarıda anlatılan genel modelin iki 

istisnası bulunmaktadır. Birincisi, satın alınan ya da oluşturulan değer düşüklüğüne uğramış 
varlıklardır. Bu varlıklar muhasebe kayıtlarına geçtiği tarihte zaten değer düşüklüğüne 
uğramış oldukları için 12 aylık değer düşüklüğü tahmin safhasında yer almaları söz konusu 
olamaz. Dolayısıyla, baştan sona ömür boyu beklenen kredi zararları safhasında 
değerlendirilmeleri gerekir (TFRS 9, 5.5.13-5.5.14). 

 
Genel modelin ikinci istisnası, ticari alacaklar, sözleşme varlıkları ve finansal kiralama 

alacaklarıdır. Standart bu varlıklar için 12 aylık süreyi bertaraf ederek doğrudan kredinin 
ömrü boyunca beklenen zararlar için karşılık ayrılması esnekliği tanımıştır. Bu esnekliğin 
gerekçesi, bu tür varlıkları ellerinde tutan işletmelerin genellikle ileri düzeyde risk yönetim 
sistemlerine sahip olmamalarıdır (Saltoğlu, 2016, s.62). 
 

3.4.2. Beklenen Kredi Zararlarının Finansal Tablolara Alınması: Basitleştirilmiş 
Yaklaşım 
 
Bu yaklaşıma göre, işletmelerin kredi riskindeki değişiklikleri takip etmelerine gerek 

bulunmamakta, ancak her raporlama tarihinde ömür boyu beklenen kredi zararlarına dayalı 
olarak bir zarar karşılığının muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. İşletmeler TFRS 15 Müşteri 
Sözleşmelerinden Hasılat Standardı kapsamında yer alan ve önemli bir finansman unsuru 
içermeyen ticari alacaklar ve sözleşme varlıkları için ömür boyu beklenen kredi zararı 
karşılığını hesaplayabilir. Basitleştirilmiş yaklaşım olarak ifade edilen bu yaklaşım vadesi 12 
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aydan az olan ticari alacaklar ve sözleşme varlıkları için uygulanabilir. Ayrıca aynı yaklaşım 
TFRS 16 Kiralamalar Standardı kapsamında yer alan Kiralama Alacakları için de geçerlidir.  

 
4. Banka ve Sektör Analizi 
 
Yukarıda teorik ve uygulama altyapısı açıklanan TMS 39 ve TFRS 9 standartlarının 

aşağıda ayrıntıları belirtilen uygulamaya ilişkin rakamsal büyüklükler üzerinden oluşturulan 
veri seti ve varsayımlar kullanılarak kamu ve özel sektör banka ayrımı yapılarak sektörel 
değerlendirmelere yer verilmiştir. 

 
4.1. Kullanılan Varsayım ve Veriler  
 
TMS 39’dan TFRS 9’a geçişin sektör üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla 

bankaların 2017 Haziran, Eylül ve Aralık ile 2018 Mart, Haziran, Eylül dönemlerine ilişkin 
Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yayımlanan konsolide olmayan finansal tabloları 
incelenmiştir. Banka seçimi9 yapılırken bankaların 30.09.2018 itibariyle toplam aktif, toplam 
krediler, toplam mevduat ve toplam özkaynak büyüklükleri göz önüne alınmıştır. Aşağıda 
belirtilen büyüklükler üzerinden sektör payları düşünüldüğünde bankalarının sektörde önemli 
bir paya sahip oldukları ve dolayısıyla sektörü temsil ettikleri kabul edilmiştir. 
 
Tablo 5. 30.09.2018 İtibariyle Aktif Büyüklüklerine Göre Banka Sıralaması (Milyon TL) 

 

Banka Toplam 
Aktifler %Pay Toplam 

Krediler* %Pay Toplam 
Mevduat %Pay Toplam 

Özkaynak %Pay 

KAMU 1.292.728 32,37% 882.667 34,54% 775.132 36,06% 107.236 27,33% 
ÖZEL 1.193.405 29,88% 978.520 38,29% 676.233 31,46% 129.964 33,12% 

KAMU+ÖZEL TOPLAM 2.486.133 62,25% 1.861.187 72,83% 1.451.364 67,52% 237.200 60,45% 
TOPLAM 3.993.867 2.555.651 2.149.663 392.382 

   Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği.  
* Toplam Krediler = Krediler + Kiralama İşlemlerinden Alacaklar + Faktoring Alacakları + Donuk Alacaklar - Özel 
Karşılıklar (veya TFRS 9 uygulayan bankalar için "Beklenen Zarar Karşılıkları") 

 
Bankaların aşağıda belirtilen bilanço hesapları üzerinden 2017 yılının son üç çeyreği ile 

2018 yılının ilk üç çeyreği dikkate alınmıştır.  
- Kredi ve Alacaklar (Net) 
- Krediler ve Alacaklar  
- Yakın İzlemedeki Krediler 
- Donuk Alacaklar 
- Beklenen Zarar Karşılıkları 
- 12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama) 
- Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama) 
- Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık) 
 
Kredi ve Alacaklar (Net) hesaplanırken 2017 yılı için Kredi ve Alacaklara Donuk 

Alacaklar eklenmiş sadece Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık) hesabı çıkarılmıştır. 
Çünkü 12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama) hesabında Genel Karşılıklara yer 
verildiğinden Kredi Alacaklar (Net) hesaplanırken dikkate alınmamıştır. TFRS 9’un 
01.01.2018’den itibaren uygulanmaya başlaması ile genel karşılık uygulaması sona ermiş 
Beklenen Zarar Karşılıkları hesaplanmaya başlanmış ve Kredi Alacaklar (Net) hesaplanırken 
Kredi ve Alacaklara Donuk Alacaklar eklenmiş, Beklenen Zarar Karşılıklarının toplamı (12 
Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama) + Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama) + 
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)) çıkarılmıştır. 
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Kredi ve Alacaklar hesabında Standart Nitelikli ve Yakın İzlemedeki Krediler yer 
almaktadır. 

 
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama) hesabına 2017 yılı için canlı ve yakın 

izlemedeki krediler için ayrılan Genel Karşılıklar kaydedilmiş, 2018 yılı için ise TFRS 9’un 
01.01.2018’den itibaren uygulanmaya başlaması ile finansal tablolarda belirtilen rakamlar 
dikkate alınmıştır.  

 
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama) hesabına 2017 yılı için kayıt yapılamamış 

çünkü ilgili hesap TFRS 9’un 01.01.2018’den itibaren kullanılmaya başlanması nedeniyle 
oluşturulmuştur. 

 
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık) hesabına ise 2017 yılı için Tasfiye Olunacak 

Alacaklar olarak tanımlanan Kredi ve Alacaklar için ayrılan Özel karşılıklar kaydedilmiş, 2018 
yılı için ise TFRS 9’un 01.01.2018’den itibaren uygulanmaya başlaması ile özel karşılık 
uygulaması sona erdiğinden bankalarca TFRS 9’a göre hesaplanan üçüncü aşama 
karşılıklar dikkate alınmıştır. 

 
Beklenen Zarar Karşılıkları hesabına ise yukarıda belirtilen üç aşamada hesaplanan 

tutarlar (01.01.2018 öncesi için yukarıdaki açıklamalar dahilinde) toplamı kaydedilmiştir. 
 
4.2. Verilerin Analizi 
 
Hesaplar Finansal Durum Tablosu’ndaki sırayla ele alınmış ve sonuçlar aşağıda 

belirtilmiştir. 
 
Krediler ve Alacaklar (Net): İncelenen dönemler itibariyle sektörün Krediler ve 

Alacaklarının (Net) sürekli artış gösterdiği, artışta kurlardaki artışın da etkili olduğu, en 
yüksek artışın %10,08 ile 2018 yılı 3. çeyrekte olduğu, sektörün 2018 yılı ilk 9 aylık ortalama 
kredilerinin 2017 yılı son 9 aylık ortalamasına göre %17,85 arttığı, incelenen dönemlerde 
kamu ve özel bankaların her ikisinin de kredilerinin arttığı, kamu bankalarındaki kredi 
artışının özel bankalara gerek tüm çeyrek dönemler gerekse yıllık ortalama olarak daha hızlı 
olduğu görülmektedir. Toplam Krediler ve Alacaklar (Net) içindeki kamu bankalarının payı 
2017 yılı 2. çeyrekte %44,28 iken 2018 3. çeyrekte %47,43'e yükselmiştir. 

 
Tablo 6. Dönemsel Krediler ve Alacaklar (Net)(Milyon TL) 

BANKA 2017 2Q 2017 3Q % 2017 4Q % 2018 1Q % 2018 2Q % 2018 3Q % 

KAMU 619.634 649.411 4,81% 685.694 5,59% 723.785 5,56% 794.287 9,74% 882.667 11,13% 

ÖZEL 779.696 796.515 2,16% 835.315 4,87% 852.612 2,07% 896.413 5,14% 978.513 9,16% 

TOPLAM 1.399.330 1.445.926 3,33% 1.521.009 5,19% 1.576.397 3,64% 1.690.700 7,25% 1.861.180 10,08% 
 

BANKA 2017 0rt 2018 Ort % 

KAMU 646.723 800.246 23,74% 

ÖZEL 803.842 909.179 13,10% 

TOPLAM 1.450.565 1.709.425 17,85% 
 
Yakın İzlemedeki Krediler: Sektörün Yakın İzlemedeki Kredilerinin incelenen 

dönemlerde sürekli artış gösterdiği, en yüksek artışın %59,14 olarak Mart 2018 döneminde 
yaşandığı, bu artışta kamu bankalarının payının %25,28, özel bankalarının payının ise 
%72,21 olduğu, sektörün Yakın İzlemedeki Kredilerinin 2018 yılı ilk 9 aylık ortalamasının 
2017 yılı son 9 aylık ortalamasına göre %129,90 arttığı, kamu bankalarında bu artışın 
%79,73, özel bankalarda ise %153,73 olduğu görülmüştür. 
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Tablo 7. Dönemsel Yakın İzlemedeki Krediler (Milyon TL) 
 

BANKA 2017 
2Q 

2017 
3Q % 2017 

4Q % 2018 
1Q % 2018 

2Q % 2018 
3Q % 2017 

0rt 
2018 
Ort % 

KAMU 18.371 19.795 7,75% 19.941 0,74% 24.983 25,28% 31.634 26,62% 47.817 51,16% 19.369 34.811 79,73% 

ÖZEL 34.197 36.520 6,79% 51.655 41,44% 88.957 72,21% 98.334 10,54% 123.202 25,29% 40.791 103.498 153,73% 

TOPLAM 52.568 56.315 7,13% 71.596 27,13% 113.940 59,14% 129.968 14,07% 171.019 31,59% 60.160 138.309 129,90% 
 

Donuk Alacaklar: Sektörün Donuk Alacaklarının sürekli artış gösterdiği, çeyrek 
dönemler itibariyle bakıldığında Eylül 2018 döneminde önceki döneme göre %20,65 artış ile 
en yüksek artışın yaşandığı, incelenen dönemlerde kamu ve özel bankaların Donuk 
Alacaklarının sürekli arttığı, sadece 2018 yılı 1. çeyrekte özel bankalarda %0,99 oranında 
azalma yaşandığı, 2018 yılı ilk 9 aylık ortalama sektör Donuk Alacaklarının 2017 yılı son 9 
aylık ortalamasına göre %23,03 oranında arttığı, özel bankalardaki donuk alacak artışının 
(%26,39) kamu bankalarındaki artıştan (%18,55) fazla olduğu görülmüştür. 

 
Tablo 8. Dönemsel Donuk Alacaklar (Milyon TL) 

 
BANKA 2017 

2Q 
2017 
3Q % 2017 

4Q % 2018 
1Q % 2018 

2Q % 2018 
3Q % 2017 

0rt 
2018 
Ort % 

KAMU 17.181 17.678 2,89% 18.519 4,76% 19.563 5,64% 20.734 5,98% 22.981 10,84% 17.793 21.093 18,55% 
ÖZEL 23.020 23.673 2,83% 24.369 2,94% 24.127 -0,99% 28.849 19,57% 36.839 27,70% 23.687 29.938 26,39% 

TOPLAM 40.201 41.351 2,86% 42.888 3,72% 43.690 1,87% 49.583 13,49% 59.820 20,65% 41.480 51.031 23,03% 
 
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama): Sektörün 12 Aylık Beklenen 

Zarar Karşılığı (Birinci Aşama) hesabının dalgalı bir seyir gösterdiği, 2017 yılı son 9 aylık 
ortalamasının 21.759 mio TL olduğu, 2018 yılı ilk 9 aylık ortalamasının ise 8.833 mio TL’ye 
gerileyerek %59,41 oranında azaldığı görülmüştür. Azalış büyük ölçüde ilk hesaplamanın 
yapıldığı 2018 yılı 1. çeyrekten kaynaklanmaktadır. Bu dönemde yani 01.01.2018 sonrasında 
TFRS 9’a göre hesaplama yapılmaya başlanmış, öncesinde ise sabit oranlar üzerinden 
hesaplanan genel karşılıklar dikkate alınmıştır. 2018 1. çeyrekte 21.361 mio TL’den 7.821 
mio TL’ye gerileyerek %63,39 azalma yaşanmıştır. 2018 yılı çeyrek dönemleri incelendiğinde 
2. çeyrekte %11,92, 3. çeyrekte %13,37 artış yaşandığı, kamu ve özel bankaların 
rakamlarında dönemsel ve yıllık ortalama olarak yaşanan değişimlerin paralel olduğu 
görülmüştür. 

 
Tablo 9. Dönemsel 12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama) (Milyon TL) 

 
BANKA 2017 

2Q 
2017 
3Q % 2017 

4Q % 2018 
1Q % 2018 

2Q % 2018 
3Q % 2017 

0rt 
2018 
Ort % 

KAMU 8.975 9.230 2,84% 8.866 -3,94% 3.045 -65,66% 3.407 11,89% 3.722 9,24% 9.024 3.391 -62,42% 
ÖZEL 12.784 12.926 1,11% 12.495 -3,33% 4.776 -61,78% 5.346 11,94% 6.202 16,00% 12.735 5.441 -57,27% 

TOPLAM 21.759 22.156 1,82% 21.361 -3,59% 7.821 -63,39% 8.753 11,92% 9.924 13,37% 21.759 8.833 -59,41% 
 

Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama) : Bu hesaba ilişkin verilerin banka 
bilançolarında sadece 2018 yılından itibaren yer aldığı (2018 öncesi standart ve yakın 
izlemedeki kredilerin tamamı için genel karşılık ayrılmaktaydı), buna göre sektör toplamı 
rakamında 2018 yılı 2. çeyrekte önceki döneme göre %19,33 oranında, 2018 yılı 3. çeyrekte 
önceki döneme göre %56,18 oranında artış olduğu görülmüştür. Kamu özel banka bazında 
bakıldığında 2018 yılı 3. çeyrekte kamu bankalarında %152,11 oranındaki artışın dikkat 
çekici olduğu ancak ilgili dönemde toplam sektör rakamının %21,36'lık kısmı olan 4.245 mio 
TL’nin kamu bankalarından geriye kalan %78,64 kısmı olan 15.631 mio TL’nin ise özel 
bankalardan kaynaklı olduğu görülmüştür. 
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Tablo 10. Dönemsel Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)(Milyon TL) 
 

BANKA 2017 
2Q 

2017 
3Q % 2017 

4Q % 2018 
1Q % 2018 

2Q % 2018 
3Q % 2017 

0rt 
2018 
Ort % 

KAMU - - - - - 1.527 - 1.684 10,29% 4.245 152,11% - 2.485 - 
ÖZEL - - - - - 9.138 - 11.042 20,84% 15.631 41,56% - 11.937 - 

TOPLAM - - - - - 10.665 - 12.726 19,33% 19.875 56,18% - 14.422 - 
 
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık): Bu hesaba ilişkin veriler 01.01.2018 

öncesinde ayrılan özel karşılıklardan oluşurken, 01.01.2018 sonrası için ise TFRS 9’a göre 
Beklenen Zarar Karşılığı hesaplanarak kayda alınmıştır. 2017 yılı son üç dönemdeki 
sektörün ortalama toplam Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık) hesabında kayıtlı olan 
34.787 mio TL, 2018 yılı ilk üç döneminde %7,67 oranında artarak 37.455 mio TL’ye 
yükselmiştir. Sektör toplamına dönem bazında bakıldığında 2017 yılı 3. çeyrekte %4,68, 4. 
çeyrekte %4,10 artış yaşanmış, 2018 yılı 1.çeyrekte %6,21 azalma yaşanmıştır. 2018 yılı 2. 
çeyrekte %7,84, 3. çeyrekte %13,65 artış yaşanmıştır. Kamu ve özel bankaların artış ve 
azalış hareket yönlerinin paralellik gösterdiği, ancak 2018 yılı 2. çeyrek ve 3. çeyrekte özel 
bankalardaki temerrüt tutarında daha büyük tutar ve oranlarda artış yaşandığı görülmüştür. 
2017 ve 2018 ortalama rakamlarında ise kamu bankalarında %8,85 artış yaşanırken, özel 
bankalarda %6,76 artış yaşanmıştır.  

 
Tablo 11. Dönemsel Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)(Milyon TL) 

 
BANKA 2017 

2Q 
2017 
3Q % 2017 

4Q % 2018 
1Q % 2018 

2Q % 2018 
3Q % 2017 

0rt 
2018 
Ort % 

KAMU 14.399 15.064 4,62% 15.927 5,73% 15.370 -3,49% 16.253 5,74% 17.782 9,40% 15.130 16.469 8,85% 
ÖZEL 18.873 19.767 4,73% 20.332 2,86% 18.638 -8,33% 20.421 9,57% 23.900 17,03% 19.658 20.986 6,76% 

TOPLAM 33.272 34.831 4,68% 36.259 4,10% 34.008 -6,21% 36.675 7,84% 41.681 13,65% 34.787 37.455 7,67% 
 

Beklenen Zarar Karşılıkları: Bu hesaba kaydedilen tutarları 01.01.2018 öncesinde 
kredi ve alacaklar için ayrılan genel karşılık ve özel karşılık toplamı oluştururken 01.01.2018 
sonrası için ise TFRS 9’a göre üç aşama (12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı - Birinci Aşama, 
Kredi Riskinde Önemli Artış - İkinci Aşama ve Temerrüt - Üçüncü Aşama/Özel Karşılık) 
olarak hesaplanan Beklenen Zarar Karşılıkları toplamından oluşmaktadır. Bu hesabının 
sektörel seyri incelendiğinde, 2017 yılının son 9 aylık sektör ortalaması olan 56.546 mio 
TL’den 2018 yılı ilk 9 aylık ortalaması olan 60.709 mio TL’ye çıkarak %7,36 oranında 
artmıştır. Çeyrek bazında sektör toplamları incelendiğinde, 2017 3.çeyrekte %3,55, 
4.çeyrekte %1,11, 2018 2.çeyrekte %10,78, 3.çeyrekte %22,92 oranında artarken sadece 
2018 1.çeyrekte %8,90 oranında azalmıştır. Bu azalma büyük ölçüde kamu bankalarındaki 
%19,57 oranındaki azalmadan kaynaklanmıştır. 2018 yılında özel bankalarda yaşanan 
artışların kamu bankalarındaki artışlardan fazla olduğu dolayısıyla 2017 ve 2018 ortalamaları 
karşılaştırıldığında özel bankalarda %18,44 artış, kamu bankalarında ise %7,49 azalış 
yaşanmıştır. Bu azalışta 1.çeyrekteki %19,57 oranındaki azalışın payı büyüktür. 

 
Tablo 12. Dönemsel Beklenen Zarar Karşılıkları (Milyon TL) 

 
BANKA 2017 

2Q 
2017 
3Q % 2017 

4Q % 2018 
1Q % 2018 

2Q % 2018 
3Q % 2017 

0rt 
2018 
Ort % 

KAMU 23.374 24.293 3,93% 24.793 2,06% 19.942 -19,57% 21.344 7,03% 25.748 20,63% 24.153 22.345 -7,49% 
ÖZEL 31.658 32.693 3,27% 32.827 0,41% 32.552 -0,84% 36.810 13,08% 45.732 24,24% 32.393 38.365 18,44% 

TOPLAM 55.032 56.986 3,55% 57.620 1,11% 52.494 -8,90% 58.154 10,78% 71.480 22,92% 56.546 60.710 7,36% 
 

İncelenen dönemlerin tümü için sektörün Kredi ve Alacakları (net veya brüt) artarken, 
Yakın İzlemedeki Krediler ve Donuk Alacaklar da artış göstermiştir. Dönemlerin tümünde 
Yakın İzlemedeki Kredilerin, Kredi ve Alacaklardan (net veya brüt) daha hızlı arttığı, Donuk 
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Alacakların ise 2017 yılının 3. ve 4. çeyreği ile 2018’in ilk çeyreğinde Kredi ve Alacakların 
(net veya brüt) artışından daha düşük oranlarda, 2018 yılının 2. ve 3. çeyreğinde ise daha 
yüksek oranlarda arttığı görülmektedir. 

 
Dönemleri, Beklenen Zarar Karşılıkları/Kredi ve Alacaklar (Net) oranı üzerinden 

değerlendirdiğimizde, 2017 yılı son çeyreğinde önceki dönemlere göre azalış yaşandığı 2018 
yılı ilk çeyreğinde TFRS 9 uygulamasının başlaması ile %3,33 oranına gerileyerek en alt 
seviyeye (Beklenen Zarar Karşılıkları tutarı 52.494 mio TL’dir.) ulaştığı, sonrasında tekrar 
artış trendine girerek 2018 yılı 3. çeyrek itibariyle %3,84’e ulaştığı görülmüştür. 2017 ve 2018 
yılı ortalamalarına bakıldığında ise %3.89’dan %3,55’e gerileme yaşanmıştır. Kamu ve özel 
bankalar ayrımına bakıldığında; kamu bankalarındaki Beklenen Zarar Karşılıkları/Kredi ve 
Alacaklar (Net) oranının tüm dönemler için özel bankaların altında seyrettiği, yıllık ortalamada 
ise kamu bankaları için %3,73'den %2,79'a gerileme, özel bankalarda ise %4,03'den 4,22'ye 
yükseliş yaşanarak aradaki farkın açıldığı görülmüştür. 

 
Tablo 13. Dönemsel Beklenen Zarar Karşılıkları/Kredi ve Alacaklar (Net) 

 
BANKA 2017 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2018 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2017 0rt 2018 Ort 
KAMU 3,77% 3,74% 3,62% 2,76% 2,69% 2,92% 3,73% 2,79% 
ÖZEL 4,06% 4,10% 3,93% 3,82% 4,11% 4,67% 4,03% 4,22% 

TOPLAM 3,93% 3,94% 3,79% 3,33% 3,44% 3,84% 3,89% 3,55% 
 
 

Sonuç ve Değerlendirme 
 

TMS 39’da uygulanan sabit oranlı ve gerçekleşen (geçmiş) zarar kavramına dayalı 
değer düşüklüğü (karşılık) uygulamasının yürürlükten kaldırılarak, TFRS 9’da içsel 
derecelendirmeye dayalı modellere dayanan ve geleceğe ilişkin tahminleri de içeren 
beklenen zarar karşılığı yaklaşımına geçilmiştir. 

 
TMS 39 uygulamaya girdiği günden beri pek çok yönüyle tartışmaya konu olmuştur. 

Özellikle 2008 finansal krizinde, kredi zararlarının finansal tablolarda yer almasını 
geciktirerek krizin etkilerini derinleştirdiği ve döngüselliği arttırdığı nedeniyle eleştirilmiştir. 
Finansal varlıklara bilançosunda ağırlıklı olarak yer veren bankalar ve finans kuruluşları 
açısından sorun yaratmış, bu yönüyle bankacılık sektörünün kredi kalitesi ve karşılıkları ile 
ilgili finansal tabloların şeffaflığına gölge düşürmüştür.  
 

Tablo 14. Bankacılık Sektörü Karşılık Uygulaması (TFRS 9 Öncesi ve TFRS 9 
Uygulamayanlar) 

 
Kredi Grubu Vade 

Aşımı 
Karşılık Türü / 

Nitelik 
TFRS 9 Öncesi TFRS 9 Uygulamayan10 
Nakdi Gnakdi Nakdi Gnakdi 

Standart nitelikli - Genel / canlı % 1 % 0,2 % 1,5 SYR Yön. 
Yakın izlemedeki +30 Genel / canlı % 2 % 0,4 % 3 SYR Yön. 
Tahsil imkanı sınırlı +90 Özel / donuk min % 20 min % 20 
Tahsili şüpheli +180 Özel / donuk min % 50 min % 50 
Zarar niteliğindeki + 1 yıl Özel / donuk % 100 % 100 
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Tablo 15. Bankacılık Sektörü Karşılık Uygulaması (TFRS 9 Uygulayanlar) 
 

Kredi Grubu Vade 
Aşımı 

Karşılık Türü / 
Nitelik TFRS 9 

Standart nitelikli - Genel / canlı Birinci aşama 12 aylık ECL 
Yakın izlemedeki +30 Genel / canlı İkinci aşama ömür boyu ECL 
Tahsil imkanı sınırlı +90 Özel / donuk Üçüncü aşama ömür boyu ECL 
Tahsili şüpheli +180 Özel / donuk Üçüncü aşama ömür boyu ECL 
Zarar niteliğindeki + 1 yıl Özel / donuk Üçüncü aşama ömür boyu ECL 

 
2018 yılı başından itibaren uygulamaya alınan TFRS 9'da beklenen kredi zararı modeli 

ile finansal araçlarda meydana gelebilecek değer düşüklüğü kaynaklı kredi zararları, belli 
modellemeler ve parametreler dikkate alınarak tahmin edilmekte ve finansal tablolarda buna 
göre yer verilmektedir. Bunun sonucunda, finansal tablo kullanıcılarına daha güvenilir, 
gerçeğe uygun ve şeffaf bilgi üretilmesi amaçlanmaktadır. 

 
Beklenen kredi zararı hesaplanmasında; “kredi riskinde önemli artış" kavramı kritik 

bir öneme sahiptir. Çünkü zararın 12 aylık olarak mı yoksa ömür boyu olarak mı 
hesaplanacağı, kredi riskindeki önemli artışa bağlanmıştır. Ancak “kredi riskinde önemli 
artış" kavramının standartta çok açık olarak tanımlanmaması sübjektif sonuçlar 
doğurabilecektir. Bununla bağlantılı olarak beklenen kredi zararlarının az ya da çok 
hesaplanması kar/zararı etkileyecektir.  

 
2018 yılının ilk dokuz ayında ekonomide yaşanan daralma, finansman olanaklarında 

azalma, finansman maliyetlerindeki artış, kurlardaki artış vs. gibi, bankaların kredi hacmini ve 
kredi dönüşlerini olumsuz etkileme olasılığı yüksek olan faktörler bir arada ele alınarak, 2017 
yılı son üç çeyrek ortalaması ile 2018 yılı ilk üç çeyrek ortalaması karşılaştırıldığında; 

 
-sektörün Kredi ve Alacaklar (Net) hesabındaki %17,45 artışa (kamu bankaları %23,74 

artış, özel bankalar %13,10 artış) karşılık, Beklenen Zarar Karşılıkları’ndaki %7,36 artışın 
(kamu bankaları %7,49 azalış, özel bankalar %18,44 artış),  

 
-oransal olarak bakıldığında Beklenen Zarar Karşılıkları/Kredi ve Alacaklar (Net) 

oranındaki %3,89’dan %3,55’e gerilemenin (kamu bankalarında %3,73'den 2,79'a gerileme, 
özel bankalarda %4,03'den %4,22'ye artış), 
 
yaşanan olumsuz ekonomik konjonktürle örtüşmediği sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla bu 
veriler, yukarıda belirtilen beklenen kredi zararı hesaplanmasındaki “kredi riskinde önemli 
artış" kavramının bankalarca objektif değerlendirilip/değerlendirilmeyeceği konusundaki 
tereddütleri ortadan kaldırmamıştır. 

 
Diğer taraftan Beklenen Zarar Karşılıkları/Kredi ve Alacaklar (Net) oranındaki azalma; 

TFRS 9 öncesi uygulanan gerçekleşen zarar esaslı ve sabit oranlara dayanan statik karşılık 
uygulamasının terkedilerek, temerrüt olasılığı, temerrüt halinde kayıp ve temerrüt tutarı 
parametreleri kullanılarak daha dinamik bir modelleme ile belirlenmesinin, sektör üzerindeki 
eski uygulamadan kaynaklı karşılık yükünü azaltması olarak da değerlendirilebilir. Özellikle 
2018 öncesinde genel karşılıkların kaydedildiği 12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci 
Aşama) hesabında 2018 yılı 1.çeyreğinde görülen %63,39 azalmanın etkisi büyüktür.  

 
Model değişikliği sonucunda genel karşılıklardaki yükün azalmasına paralel olarak (1. 

Aşama) 12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığının azalması ve ekonomik konjonktürde yaşanan 
olumsuzlukların etkisi ile 2. ve 3. çeyrekte Beklenen Zarar Karşılıklarının artması toplam 
etkinin yönünü belirlemiştir.  
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2017 ve devam eden 2018 yıllarının ekonomik değişkenlerin volatilitesinin yüksek 
olması, TFRS 9’un 2018 yılında uygulamaya başlanması, incelemeye tabi tutulan dönem 
sayısının azlığı kısıtları dikkate alındığında, ekonominin daha stabil olduğu ve analize konu 
edilen dönem sayısının daha fazla olduğu bir çalışmada sonuçların daha anlamlı çıkacağı 
düşünülmektedir.  

 
Ekonomik konjonktürde yaşanacak genişleme veya daralmanın bankaların kredi 

dönüşlerini/kalitesini olumlu veya olumsuz etkilemesi kuvvetle muhtemeldir. Ancak 
Bankaların Kredi ve Alacaklar için TFRS 9 doğrultusunda hesaplanacak karşılıkların mevcut 
karşılık tutarlarından ne derece farklılaşacağı bankaların risk iştahına (agresif - 
muhafazakar), teminatlandırma yapısına (teminatlı-teminatsız krediler), tahsil kabiliyetine, 
alacaklarının ortalama vadesine, portföy dağılımına (tüketici, KOBİ, ticari, kurumsal vb) göre 
değişkenlik gösterecektir. Dolayısıyla TFRS 9 Standardının bankaların muhasebe-raporlama 
süreçlerinin yansıra kredi tahsis ve takip süreçlerinin ile pazarlama süreçlerine de önemli 
etkisi olacağı düşünülmektedir. 
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Dipnotlar: 
                                                           
1 Gerçeğe uygun değere esas teşkil eden fiyat oluşumlarının tespitinde “TFRS 13-Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” 
çerçevesinde belirlenen yöntemler değerlendirilerek işlem fiyatları, kotasyonlar, TCMB tarafından belirlenen ve 
Resmi Gazete’de yayımlanan fiyatlar ile alternatif modeller kullanılarak hesaplanan değerlerden 
faydalanılmaktadır.  
2 22 Haziran 2016 tarih ve 29750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar 
İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile ''1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin 
Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'' yürürlükten kaldırılmıştır. 
3 ''1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların 
Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'' 22 
Haziran 2016 tarih ve 29750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin 
Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
4 TFRS 9 aynı zamanda riskten korunma muhasebesinin risk yönetimi uygulamaları ile uyumlu hale getirilmesini 
amaçlayan yeni finansal riskten korunma muhasebesi kurallarını da içermektedir. TFRS 9, muhasebe politikası 
seçiminde TFRS 9'un finansal riskten korunma muhasebesinin kabulünü erteleme ve TMS 39’un korunma 
muhasebesi hükümlerinin uygulanmasına devam etme seçeneğini sunmaktadır.  
5 TFRS 15 uygulamadan TFRS 9 uygulamaya başlayan şirketler TMS 11 ve TMS 18 kapsamındaki inşaat 
sözleşmelerine değer düşüklüğü gerekliliklerini uygulamak zorundadırlar. (PwC Türkiye, 2015, s.5) 
6 22 Haziran 2016 tarih ve 29750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar 
İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile ''1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin 
Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'' yürürlükten kaldırılmıştır. 
7 Krediye Dönüşüm Oranı: Nakdi olmayan krediler (rotatif kredilere ilişkin limit boşlukları, taahhütler, gayrinakdi 
krediler vb.) için hesaplanmaktadır.  
8 TCMB’den alacaklar (zorunlu karşılıklar, serbest hesap, plasman vb.) 
 Karşı tarafın TC Hazinesi olduğu krediler 
 Banka’nın şubelerinin veya iştiraklerinin bulunduğu ülkelerin merkez bankalarında yer alan alacaklar (zorunlu 

karşılıklar, serbest hesap, plasman vb.), bu merkez bankalarının ihraç ettiği ya da garanti ettiği menkul kıymetler 
ve bu ülkelerin hazineleri tarafından ihraç edilen/garanti edilen menkul kıymetler 
 AA- ve üzeri derecelendirmeye sahip ülke hazinelerine kullandırılan krediler ile bu ülkelerin hazinelerinin ihraç 

ettiği ya da garanti ettiği menkul kıymetler 
 AA-‘nin altında derecelendirmeye sahip ülke hazinelerine, o ülkenin yerel parası cinsinden kullandırılan krediler 

ile bu ülkelerin hazinelerinin ihraç ettiği ya da garanti ettiği yerel para cinsinden menkul kıymetler 
 AA- derecelendirme ve üstüne sahip çok taraflı kalkınma bankaları veya uluslararası kuruluşlar tarafından ihraç 

edilen ya da garanti edilen menkul kıymetler. 
9 Kamu Bankaları olarak üç kamu bankası, özel bankalar olarak ise sektörü temsil etme amacıyla aktifi en büyük 4 
özel bankanın rakamları konsolide edilmiştir. 
10Yeni Yönetmelik’te (md. 10) TFRS 9 uygulamayacak bankaların standart nitelikli ve yakın izlemedeki nakdi 
kredileri için ayıracakları genel karşılık oranları %50 oranında artırılmıştır (1,5 katına çıkarılmıştır). Bu bankaların 
gayrinakdi kredileri ve taahhütleri için ayıracakları genel karşılık oranlarında ise mevcut uygulamada olduğu gibi 
nominal risk tutarı üzerinden maktu oranlarda (standart nitelikli gayrinakdi krediler için %0,2, yakın izlemedeki 
gayrinakdi krediler için %0,4) genel karşılık ayrılması yerine bu krediler için “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin 
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre hesaplanan risk tutarı üzerinden, nakdi 
krediler için geçerli olan genel karşılık oranları uygulanmaya başlanacaktır.  
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