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Araştırma Makalesi / Research Article

Türkiye’de Ticari Bankaların Karlılığını Etkileyen
Bankaya Özgü ve Makro Ekonomik Belirleyiciler
Prof. Dr. Sayım Işık**
Mesut Kambay**
Öz
Bu çalışmada, 2002-2017 dönemi için Türkiye’de banka karlılığının bankaya özgü ve makro
ekonomik belirleyicileri incelenmiştir. Çalışmada banka karlılığı olarak öz sermaye karlılığı (ROE) ve
aktif karlılığı (ROA) gösterge olarak kullanılmıştır. Panel veri analizi yöntemiyle çalışmada Türkiye’de
15 ticari bankanın yıllık verileri kullanılmıştır. Çalışmada öz sermaye, döviz pozisyonu, operasyonel
etkinlik, aktif yönetimi, mevduatlar, likidite, krediler, banka büyüklüğü gibi bankaya özgü faktörler
açıklayıcı değişken olarak ele alınmıştır. Ayrıca çalışmada GSYİH, enflasyon oranı, döviz kuru ve faiz
oranı gibi makro ekonomik değişkenler de açıklayıcı değişkenler olarak kullanılmıştır. Analiz sonuçları,
banka karlılığının etkileyen önemli değişkenlerin operasyonel etkinlik, döviz kuru, banka büyüklüğü,
aktif yönetimi, enflasyon ve faiz oranı olduğunu göstermektedir. Çalışmanın bulguları, ulusal ve
uluslararası çalışmalardaki beklenen sonuçlarla uyumludur.
Anahtar Sözcükler: Banka Karlılığı, ROE, ROA, Panel Veri, Türkiye.
JEL Sınıflandırması: G21.
Bank-Specific and Macro-Economic Determinants of Profitability of Turkish
Commercial Banks
Abstract
In this paper we assess the bank-specific and macroeconomic determinants of banks’
profitability in Turkiy over the period 2002-2017. We use as proxy for commercial banks’ profitability
the return on equity (ROE) and the return on assets (ROA). Employing a panel data framework, the
study uses bank-level annual data from 15 commercial banks in Turkey. The study uses a a set of
independent variables such as bank-specific factors which include capital adequacy, foreign exchange
position, operating efficiency, assets management, total deposits, liquidity, credits, bank size. The
study also includes Gross Domestic Product (GDP), inflation rate, exchange rate, and interest rate as
macroeconomic determinants. The emprical results showed that operating efficiency, exchange rate,
bank size, assets management, inflation rate, and interest rate are the main drivers of profitability. The
empirical findings are consistent with the expected results.
Keywords: Bank Profitability; Roe, Roa, Panel Data; Turkey.
JEL Classification: G21.

1.Giriş
Son dönemlerde bankacılık sektörü, dünyanın genelinde büyük yapısal dönüşüm
yaşarken, ulusal ve uluslararası faktörler bankacılık sektörünün yapısını ve performansını
*
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etkilemektedir (Athanasoglou, Brissimis ve Delis, 2008:121-122). Finansal piyasalarda artan
rekabetle birlikte bankacılık sektörü yanında özellikle gölge bankacılık (bilanço-dışı)
faaliyetlerinin artması ve finansal krizlerin varlığı bankacılık sektörünün aracılık fonksiyonunu
ve performansını olumsuz etkilemiştir. Bütün bu gelişmelere karşın, bankacılık sektörünün
hala finansal piyasalardaki ağırlığı dikkate alındığında, sağlam finansal yapıya sahip karlı bir
bankacılık sektörü, ekonominin büyümesi ve finansal istikrarı açısından oldukça önemlidir
(Athanasoglou, Brissimis ve Delis, 2008, s.121-122, Demirgüç-Kunt ve Huizinga, 1999,
s.379, Levine,1997, s.691). Dolayısıyla banka performansını etkileyen faktörlerinin
araştırılması ve literatüre yeni bulguların sunulması büyük bir önem arz etmektedir.
Bankacılık yazınında bankaların performansını belirlemeye yönelik teoriler/modeller
üç kısımda ele alınmaktadır (Atemnkeng ve Nzongang 2006, s. 4-6, Athanasoglou vd., 2008,
s123-124, Olweny & Shipho, 2011, s. 2-3, Çiftçi ve Çiftçi, 2019, s.115-116). Piyasa gücü
teorisi, etkin yapı teorisi ve dengeli portföy teorisidir. Banka karlılığı ile piyasa yapısı
arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar, büyük ölçüde piyasa gücü ve etkin yapı teorilerine
dayanmaktadır. Piyasa gücü teorisinde bankacılık sektöründe yoğunlaşma, işbirliği ve
yüksek pazar payının banka karlılığını etkilediği olumlu etkilediği ileri sürmektedir. Etkin yapı
teorisi ise, bankacılık sektöründe artan yönetsel ve ölçek etkinliğinin piyasada daha fazla
yoğunlaşmaya ve karlılığa neden olacağını savunmaktadır. Diğer yandan banka karlılığı ile
politika değişkenleri arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar dengeli portföy teorisine
dayanmaktadır. Portföy teorisine göre bankaların arzulanan aktif çeşitlendirmesi, banka
yönetiminin kararlarıyla belirlenmektedir. Bankaların elde edeceği maksimum kar ise banka
yönetimince uygun maliyet ve riske dayalı olarak belirlenen aktif ve pasiflerinin yapısına bağlı
olarak ele alınmaktadır.
Bankaların performansını/karlılığını açıklayan teorileri değerlendirdiğimizde, piyasa
gücü teorisi dışsal faktörlere; etkin yapı ve portföy teorileri ise daha çok içsel faktörlere ve
yönetici kararlarına vurgu yapmaktadır. Sonuç olarak bankacılık karlılığı üzerindeki bu teorik
gelişmeler ışığında yazında banka karlılığı genel olarak bankaya özgü içsel (öz sermaye,
likidite, gider, gelir ve risk yönetimi gibi) ve dışsal faktörlerin (enflasyon, faiz oranı, milli gelir,
yoğunlaşma, piyasanın büyüklüğü gibi) bir fonksiyonu olarak ifade edilmektedir
(Athanasoglou vd., 2008, s.122-123). Banka karlılığını analiz eden ampirik çalışmaların hangi
açıklayıcı değişkeni tercih edecekleri ise çalışmanın amacına uygun olarak belirlenmektedir.
Banka karlılığını etkileyen faktörleri analiz eden çok sayıda uluslararası çalışma
mevcuttur. Bu çalışmaların büyük bir kısmı gelişmiş ülkeler için yapılmış olmakla birlikte
gelişmekte olan ülkeler içinde çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Türkiye için de banka
karlılığı üzerine yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların bulguları, seçilen
dönem, kullanılan yöntem, model ve değişkenler bakımından farklılık göstermekle birlikte
Türk bankacılık sektöründe karlılığı etkileyen faktörlerin açıklanması açısından önemli
bulgular içermektedir. Türk bankacılık sektörünün ekonomik büyüme üzerindeki hayati önemi
dikkate alındığında banka karlılığının sürdürülmesi açısından daha fazla ampirik çalışma
yapılması önemlidir. Türk bankacılık sistemi, dışa açılma süreciyle birlikte hem ulusal (2001
finansal kriz) hem de uluslararası (2007 küresel kriz) finansal şoklardan kaynaklanan
sorunlarla sık sık karşılaşmaktadır. Bankacık sektörünü ilgilendiren bu hızlı gelişmeler ise
bankaların karlılığını belirleyen faktörleri etkilemektedir. Bu bağlamda, karlı ve sağlam bir
bankacılık sektörünün ekonomik büyüme açısından hayati önemi dikkate alındığında banka
performansını etkileyen faktörlerin analiz edilmesi, banka yöneticileri kadar merkez bankaları,
banka denetleme kurumları, banka birlikleri, hükümetler gibi paydaşlar için de önem arz
etmektedir. Dolayısıyla, son dönemlerde dünya ve Türkiye’de yaşanan konjonktürel
değişmelerin de bankacılık sistemini etkilediği dikkate alındığında banka karlılığıyla ilgili yeni
çalışmaların bulgularının ilginç olacağı düşünülmektedir.
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Bu çalışma Türkiye’de bankacılık sistemini gittikçe büyüyen finansal aracılık
fonksiyonu dikkate alındığında banka karlılığını etkileyen bankaya özgü ve dışsal (makro
ekonomik) faktörlerin neler olduğunu araştırmayı ve yeni ampirik bulgu sunmayı
amaçlamaktadır. Bu bağlamda çalışma diğer ampirik çalışmalardan iki açıdan
farklılaşmaktadır: İlki, daha güncel ve daha uzun bir dönemi kapsamaktadır; ikincisi ise, dış
konjonktürdeki değişmeleri yansıtan döviz pozisyonu, döviz kuru gibi yeni değişkenleri de
modele dahil etmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde ulusal ve uluslararası banka karlılık
literatürü incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde ampirik çalışmamızda kullanılan
yöntem, model, değişkenler ve veriler ele alınmıştır. Dördüncü bölümde model tahmin
sonuçları verilmiştir. Sonuç bölümünde ise analiz sonuçları değerlendirilmiş ve
yorumlanmıştır.
2. Literatür
Banka karlılığı literatürü üzerinde yapılmış çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Banka
karlılığı üzerinde yapılmış çalışmaları, genel olarak üç kategoriye ayırmak mümkündür. İlki,
farklı ülkeler için yapılan çalışmalar: Örneğin, Saunders ve Schumaer (2000), Demirgüç-Kunt
ve Huizinga (1999), Abreu ve Mendes (2000), Athanasoglu, Delis ve Staikouras (2006).
İkincisi belli bir bölgede farklı ülkeler için yapılan çalışmalardır. Örneğin 18 Avrupa Birliği
ülkesi için Molyneux ve Thornton (1992); 27 Avrupa Birliği ülkesi için Petria, Capraru ve
Ihnatov (2015). Üçüncüsü sadece tek bir ülke üzerinde yoğunlaşan ve analiz eden
çalışmalar. Örneğin Tunus için Nouaili, Abaoub ve Ochi (2015), Yunanistan için Zampara,
Giannopoulas ve Koufopoulas (2017), Yemen için Yahya, Akthar ve Tabash (2017),
Bangladeş için Robin, Salim ve Bloch(2018), Hindistan için Al-Homaidi, Tabash, Farhan and
Almaqtari (2018), Brezilyla için de Mendonça ve de Silva (2018), Türkiye için Kambay (2018)
(Bakınız Tablo 1 ve Tablo 2).
Türkiye’de ise banka karlılığı üzerinde 1988-2016 döneminde yapılmış çok sayıda
çalışma bulunmaktadır (Kaya, 2002; Tunay ve Silpagar, 2006; Atasoy, 2007; Sayılgan ve
Yıldırım, 2009; Dağıdır, 2010; Taşkın, 2011; Gülhan ve Uzunlar, 2011; Alper ve Anbar, 2011;
Uludağ ve Gökmen, 2011; Samırkaş, Evci ve Ergün, 2014; Turgutlu, 2014; Tunay, 2014; Us,
2015; Güneş, 2015; Reis, Kılıç ve Buğan, 2016; Uluğ ve Manso, 2016; Batır ve Güngör,
2016; Belke ve Ünal, 2017; Işık, Yalman ve Koşaroğlu, 2017; Okuyan ve Karataş, 2017;
Topak ve Talu, 2017; Karakuza, 2017; Özden, 2017; Kambay, 2015 (Bakınız Tablo 2).
Uluslararası banka karlılığı literatürü dikkate alınarak yapılan bu çalışmalar seçilen dönem,
kullanılan yöntem/model ve değişkenler bakımından birbirlerinden farklılık göstermektedir.
Banka karlılığı literatüründe karlılık, genel olarak aktif karlılığı ve öz sermaye
karlılığıyla ölçülmektedir (Molyneux ve Thornton, 1992; Petria, Capraru ve Ihnatov 2015;
Zampara, Giannopoulas ve Koufopoulas, 2017; Yahya, Akthar ve Tabash, 2017). Ampirik
çalışmalarda banka karlılığı ise bankaya özgü (içsel) değişkenler, finansal
piyasaya/bankacılık piyasasına özgü değişkenler ve makro ekonomik değişkenlerin bir
fonksiyonu olarak açıklanmaktadır. Bankaya özgü değişkenler bankanın yönetimsel
kararlarına bağlı olarak belirlenen öz sermaye oranı, likidite, kredi oranı, banka büyüklüğü,
kaldıraç gibi çok sayıda faktörleri kapsamaktadır. Finansal piyasa/bankacılık piyasasına özgü
değişkenler ise, hisse senedi piyasası kapitalizasyon oranı, bankacılık sektöründeki
yoğunlaşma, sektör büyüklüğü, bankaların mülkiyet yapısı gibi banka piyasasına özgü
değişkenleri kapsamaktadır (Molyneux ve Thornton, 1992; Demirgüç-Kunt ve Huizinga,
1999; Athanasoglu, Delis ve Staikouras, 2006; Petria, Capraru ve Ihnatov, 2015; Robin,
Salim ve Bloch, 2018;Tunay, 2014). Makro ekonomik değişkenler ise bankanın kontrolü
dışındaki ekonomik büyüme oranı, enflasyon, faiz oranı, döviz kuru, yasal düzenlemeler gibi
faktörler tarafından etkilenmektedir (Demirgüç-Kunt ve Huizinga, 1999; Saunders ve
Schumaer, 2000; Amusa, 2014; Nouaili, Abaoub ve Ochi, 2015; Al-Homaidi, Tabash, Farhan
and Almaqtari, 2018; Us, 2015). Banka karlılığını literatüründeki çalışmaların büyük bir
5
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kısımda kullanılan örneklemlerin içerdikleri zaman ve kesit boyutlar nedeniyle doğrusal ve
dinamik panel veri teknikleriyle analiz edilmektedir (Tunay, 2014, s.11).
Banka karlılığını analiz eden çalışmaların ampirik sonuçları farklı bölgeler, farklı
ülkeler ve bireysel ülkeler için bankaya özgü ve makro ekonomik değişkenler bakımından
oldukça farklılık göstermektedir. Banka karlılığını etkileyen faktörlere ilişkin yapılan ampirik
çalışmaların bulguları, genel olarak öz sermaye, yoğunlaşma, banka büyüklüğü, likidite,
toplam faaliyet giderleri, enflasyon değişkenlerinin önemli olduğunu işaret etmektedir. Türkiye
bağlamında ise banka karlılığı üzerinde yapılan çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu
çalışmalar seçilen döneme, modelde kullanılan değişkenlere göre farklılıklar göstermektedir.
Bu farklılıklara karşın yapılan ampirik çalışmalardan elde edilen bulgular, genel olarak öz
sermaye, banka büyüklüğü, yoğunlaşma, likidite, faaliyet giderleri, enflasyon, gelir ve faiz
oranı değişkenleri banka karlılığını etkileyen en önemli değişkenler olduğunu işaret
etmektedir. Bu ampirik çalışmalarda genel olarak öz sermaye, banka büyüklüğü, yoğunlaşma
ve ekonomik büyüme oranlarının banka karlılığını olumlu etkilediği; likidite ve toplam faaliyet
giderlerin banka karlılığını olumsuz etkilediği; enflasyon ve faiz oranının ise banka karlılığı
üzerindeki etkisinin belirsiz olduğu ileri sürülmektedir. Çalışmada kullanılan model, banka
karlılık literatüründeki bütün gelişmeler/değerlendirmeler yanında değişkenlere ilişkini veri
kısıtı da dikkate alınacak şekilde oluşturulmuştur.
Tablo 1: Banka Karlılığı Üzerinde Yapılan Uluslararası Ampirik Çalışmalar

Çalışma

Bağımlı/Bağımsız
Değişkenler

Ülke/Dönem

Molyneux
ve
Thornton (1992)

ROA, ROE, reel faiz,
sermaye oranı, yoğunlaşma
oranı, personel giderleri,
likidite, kamu mülkiyeti, öz
kaynak
NİM, banka sermaye varlık
oranı,
rezervlerin
fırsat
maliyeti, örtük faiz oranı ve
düzenleyici vergiler ve faiz
oranı

18
Avrupa
Ülkesi/19861989/
1108 banka

Havuşlanmış
Zaman
Serisi
Yaklaşımıi

Karlılığı öz sermaye oranı, faiz
oranı, yoğunlaşma oranı ve
personel giderleri pozitif, likidite
oranı ise negatif etkilemektedir.

ABD,
İngiltere,
İspanya,
Almanya, Fransa,
İtalya
İsviçre/19881995/
614 banka
80
ülke/19881995/
7900
ticari
bankalara
ait
veriler

İki
Aşamalı
Regresyon
Modeli

NİM öz sermaye,
rezervlerin
fırsat maliyeti ve örtük faiz oran
pozitif; düzenleyici vergiler ve
faizin ise negatif etkilemektedir.

Çoklu Doğrusal
Regresyon
Analizi

Banka karlılığı öz kaynaklar,
enflasyon ve büyüme oranı ile
pozitif; yabancı sahipliği, yüksek
faiz dışı varlıklara sahiplik,
rekabet yapısı ve işsizlik ise
negatif etkilemektedir.

Portekiz,
Almanya, Fransa,
İspanya/
19861999/
32 banka
Arnavutluk,
Macaristan,
Bulgaristan,
Bosna
Hersek,
Romanya,
Sırbistan,
Hırvatistan/19982002/132 banka
Nijerya/19812012/
21 banka

Çoklu Doğrusal
Regresyon
Analizi

banka
kârlılığı
operasyon
maliyetleri, yüksek öz kaynak,
kredi varlık oranı ve enflasyon ile
pozitif; işsizlik oranıyla negatif
etkilenmektedir.
Banka karlılığı öz kaynak, banka
büyüklüğü, yoğunluk oranı ve
enflasyonla pozitif; operasyon
maliyetleri
ile
negatif
etkilenmektedir. Reel milli gelir
ile anlamsız ilişki bulunmuştur.

27
ülkesi/20042011/

Doğrusal Panel
Veri Modeli

Saunders
ve
Schumaer (2000)

Demirgüç-Kunt ve
Huizinga (1999)

Abreu ve Mendes
(2000)

ROA,
NİM,
banka
büyüklüğü,
kaldıraç,
yabancı
sahipliği
gibi
bankaya özgü değişkenler,
vergiler
ve
düzenleyici
değişkenler, finansal yapıya
ilişkin değişkenler, yasal ve
kurumsal
faktörler
gibi
makro değişkenler
ROA, ROE, NİM, Öz
kaynak,
işsizlik
oranı,
enflasyon,
operasyonel
maliyeti, kredi varlık oranı

Athanasoglu, Delis
ve
Staikouras
(2006)

ROA, öz kaynak, banka
büyüklüğü, yoğunluk oranı,
operasyon maliyetleri, reel
milli gelir, faiz dışı gider,
karşılık giderleri.

Amusa (2014)

ROA, banka büyüklüğü,
sermaye
oranı,
işlem
giderleri, faiz oranı, reel
gelir büyüme oranı

Petria, Capraru ve
Ihnatov (2015)

ROA, ROE, öz sermaye,
banka büyüklüğü, takipteki
kredi/mevduatlar,
faaliyet

6

AB

Analiz
Yöntemi

Doğrusal Panel
Veri

Çoklu Doğrusal
Regresyon
Analizi

Ampirik Sonuçlar

Banka
karlılığı
faiz
oranı,
sermaye oranı ve reel gelir artışı
ile pozitif; banka büyüklüğü ve
işlem masraf oranı ile negatif
etkilenmektedir.
ROA
öz
sermaye,
banka
büyüklüğü,
büyüme
oranı,
enflasyon pozitif; krediler, faaliyet

Bankacılar Dergisi

Nouaili, Abaoub ve
Ochi (2015)

Zampara,
Giannopoulas
ve
Koufopoulas(2017)

Yahya, Akthar ve
Tabash (2017)

Robin,
Salim ve
Bloch(2018)

Al-Homaidi,
Tabash,
Farhan
and
Almaqtari3
(2018)

de Mendonça ve de
Silva (2018)

giderleri oranı, takipteki krediler
ile negatif ilişkilidir. ROE krediler
ve faaliyet giderleri oranı ile
negatif
ilişkili
iken
diğer
değişkenlerle anlamlı biri ilişki
yoktur.
Banka
karlılığı
(ROA)
öz
sermaye, büyüme oranı ile
pozitif;
banka büyüklüğü,
yoğunlaşma,
enflasyon
ile
negatif ilişkilidir.
Banka karlılığı milli gelir büyüme
oranı, bankacılık sektörünün
mevduat ve bankanın aktif
büyüme
oranı
ile
pozitif;
bankacılık sektörünün aktif ve
bankanın mevduat büyüme oranı
ve işsizlik oranı ile negatif
ilişkilidir.
Banka karlılığı banka büyüklüğü,
likidite,
mevduatlar,
toplam
faaliyet gelirleri/toplam aktifler,
büyüme oranı ve enflasyon ile
pozitif; öz sermaye,
toplam
faaliyet gelirleri/toplam aktifler,
toplam borçlar/toplam aktifler ile
negatif ilişkilidir.

giderleri/gelirler,
faaliyet
giderleri,
yoğunlaşma,
büyüme oranı, enflasyon

1098 banka

ROA, ROE, NİM, öz
sermaye, yoğunluk oranı,
risk
endeksi,
banka
büyüklüğü,
özelleştirme,
büyüme oranı, enflasyon.
ROA, ROE, toplam aktif
büyüme
oranı,
toplam
mevduat büyüme oranı,
bankanın sektördeki aktif
payı, bankanın sektördeki
mevduat payı, milli gelir
büyüme oranı, işsizlik oranı.

Tunus/19972012/
17 banka

Doğrusal Panel
Veri Modeli

Yunanistan/20012014/
tüm bankalar

Çoklu
Regresyon
Modeli

ROA,
ROE,
banka
büyüklüğü, öz sermaye,
likidite, mevduatlar, toplam
faaliyetler giderleri/toplam
aktifler,
toplam
faaliyet
gelirleri/toplam
aktifler,
toplam
borçlar/toplam
aktifler,
büyüme
oranı,
enflasyon, politik faktörler
ROA, ROE, NİM, öz
sermaye, kredi/toplam aktif,
banka
büyüklüğü,
yoğunlaşma oranı, kukla
değişkenler, bağımsız ve
siyasi
yönetim,
deregülasyon,
büyüme
oranı ve enflasyon
ROA, ROE, NİM, banka
büyüklüğü, öz sermaye,
krediler, likidite, mevduatlar,
toplam faaliyet gelirleri,
toplam faaliyet giderleri/faiz
gelirleri, kaldıraç oranı, şube
sayısı,
büyüme
oranı,
enflasyon faiz oranı döviz
kuru.

Yemen/20102014/
3 banka

Çoklu
Regresyon
Analizi

Bangladeş/19832012/
12 banka

Doğrusal Panel
Veri Modeli

ROA öz sermaye, krediler ve
banka büyüklüğüyle pozitif; ROE
krediler, yoğunluk oranı ve
enflasyonla negatif ilişkilidir.

Hindistan/20082017
69 banka

Doğrusal Panel
Veri
Modeli/
GMM

ROA, toplam mevduat,
likidite, finansal kaldıraç,
döviz kuru, faiz oranı,
büyüme oranı

Brezilya/20112015/
18 banka

Dinamik Panel
GMM (ArellanoBover-BlundellBond Modeli)

ROA toplam faaliyet geliriyle,
banka büyüklüğü, enflasyonla
pozitif; kaldıraç oranı, döviz kuru
ve kredi faiz oranı ile negatif
ilişkilidir. ROE toplam faaliyet
gelirleri,
krediler,
banka
büyüklüğü, büyüme oranı ile
pozitif; kaldıraç oranı, döviz kuru
ve toplam faaliyet giderleriyle
negatif ilişkilidir.
Banka karlılığı mevduatlar ve
yeterli likidite oranı, büyüme
oranı ile pozitif, kaldıraç oranı,
politika faiz oranı ve döviz kuru
ile negatif ilişkilidir.

Tablo 2: Türkiye’de Banka Karlılığı Üzerinde Yapılan Ampirik Çalışmalar
Çalışma
Değişkenler/Modeller Ülke/Dönem
Analiz
Ampirik Sonuçlar
Yöntemi
Kaya (2002)

ROA,
ROE,
NİM,
öz
sermaye, menkul değerler,
likitide, personel giderleri,
kredi
portföyü,
toplam
mevduat, açık pozisyon,
enflasyon, büyüme.

Türkiye/19972000/
44 banka

İki Aşamalı
Doğrusal
Panel
Veri
Modeli

Tunay ve Silpagar
(2006)

ROA,
ROE,
NİM,
öz
sermaye, krediler, banka
büyüklüğü, faiz-dışı gelirler,
enflasyon oranı, büyüme
oranı,
mevduatlar/banka
piyasa değeri, banka piyasa
değeri/milli
gelir,
yoğunlaşma oranı

Türkiye/19882004/
34 banka

Çoklu
Doğrusal
Regresyon
Analizi

Banka kârlılığı yüksek sermaye
oranı, menkul değerler oranı, likit
varlıklar oranı, personel giderleri,
kredi portföyü, yabancı para net
açık, enflasyon ve reel faiz oranı ile
pozitif; toplam mevduat oranı ile
negatif ilişkilidir.
ROE öz sermaye, faiz dışı giderler,
büyüme
oranı,
enflasyon ve
yoğunlaşma
oranı
ile
pozitif
ilişkiliyken,
ROE
ve
ROA
mevduatlar/banka piyasa değeri ile
negatif ilişkilidir.
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Atasoy (2007)

Sayılgan
ve
Yıldırım (2009)

ROA, NİM, yoğunlaşma
oranı, faiz gelirleri, faiz-dışı
gelirler, öz kaynak, krediler,
takipteki krediler, banka
büyüklüğü,
enflasyon,
büyüme oranı.
ROA, ROE, sanayi üretimi,
enflasyon,
bilanço-dışı
varlıklar, öz kaynak.

Türkiye/19902005/
26 banka

Doğrusal
Panel Veri
Modeli

Türkiye/
20022007/
mevduat/kalkınma/
yatırım bankaları
Türkiye/
20032008/

Doğrusal
Panel
Veri
Modeli

Dağıdır (2010)

NİM,
sanayi
üretimi,
enflasyon ve büyüme oranı

Taşkın (2011)

ROA, ROE, NİM, enflasyon,
faiz oranı, banka büyüklüğü,
krediler, öz kaynak, sermaye
yeterliliği, mevduatlar, faiz
dışı gelirler, sanayi üretimi,
kişi başı milli gelir, bilançodışı
faaliyetler,
yabancı
mülkiyeti, 2001 krizi
ROA, öz kaynak, likidite,
menkul kıymetler, faaliyet
giderleri, takipteki krediler,
banka büyüklüğü, enflasyon,
büyüme oranı, personel
giderleri, yoğunlaşma.
ROA, ROE, öz sermaye,
banka büyüklüğü, krediler,
likidite, mevduatlar, net faiz
marjı, enflasyon, büyüme
oranı, reel faiz oranı.
ROA, banka büyüklüğü, öz
sermaye,
büyüme oranı,
personel verimliliği.

ROA, ROE, mevduatlar,
menkul kıymetler, takipteki
krediler, öz kaynak, faiz dışı
gelir, enflasyon, mevduat
faiz oranı, büyüme oranı
ROA,
ROE,
banka
büyüklüğü,
krediler,
öz
sermaye, toplam faaliyet
giderleri,
bilanço-dışı
yükümlülükler,
finansal
sağlamlık,
yoğunluk,
büyüme oranı, para piyasası
faiz oranı.

Türkiye/20032012/
mevduat bankaları

ROA, ROE, NİM, genel
giderin, öz kaynakların,
kredilerin,
net
faizlerin
toplam aktife oranı, toplam
aktif
büyüme
oranı,
enflasyon, milli gelir, faiz,
kur, nispi büyüklük, hisse
senedi
piyasası
kapitalizasyon
oranı,
yoğunlaşma oranı, ölçek
büyüklüğü,
kamu/özel
banka, yabancı/milli banka,
kriz değişkeni
ROA öz sermaye, krediler,
likidite, bilanço ve gelirharcama yapısı, döviz net
pozisyon, faaliyet giderleri,
banka büyüklüğü, banka

Gülhan
ve
Uzunlar (2011)

Alper ve Anbar
(2011)

Uludağ
ve
Gökmen (2011)

Samırkaş, Evci ve
Ergün (2014)

Turgutlu (2014)

Tunay (2014)

Us (2015)
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ROA ve NİM öz kaynak ve
enflasyon oranı ile pozitif; ROA
banka büyüklüğü, faiz dışı giderler
ile negatif; NİM faiz dışı giderlerle
pozitif ve gelir büyüme oranı ile
negatif ilişkilidir.
Banka karlılığı sanayi üretimiyle
pozitif: enflasyon ve bilanço dışı
varlıklar ile negatif ilişkilidir.

Türkiye/19952009/
tüm ticari bankalar

Eşbütünleşme
Analizi
Doğrusal
Panel
Veri
Modeli

Banka karlılığı sanayi üretimi ve
enflasyonla negatif ilişkili; büyüme
oranı ile anlamlı bir ilişkisi yoktur.
Banka karlılığı, sermaye yeterliliği,
öz kaynak ve bilanço dışı
faaliyetleriyle pozitif; 2001 krizi ile
negatif ilişkilidir. Banka karlılığı ile
enflasyon, büyüme oranı ile faizler
arasında anlamlı bir ilişki yok.

Türkiye/19902008/
29 banka

Doğrusal
Panel
Veri
Modeli

Türkiye/20022010/
10 banka

Doğrusal
Panel
Veri
Modeli

Banka
karlılığı
öz
sermaye,
personel
giderleri,
banka
büyüklüğü, enf asyon ve büyüme
oran ile pozitif; sektör payı ve
takipteki
krediler ile negatif
ilişkilidir.
ROE ve ROA, banka büyüklüğü ve
faiz-dışı gelirler ile pozitif; reel faiz
oranı ile negatif ilişkilidir.

Türkiye/19992009/
26 banka

Doğrusal
Panel
Veri
Modeli
/Dinamik
Panel GMM
(ArellanoBond Modeli)
Çoklu
Doğrusal
Regresyon
Analizi

ROA karlılığı enflasyon ve büyüme
oranıyla pozitif; banka büyüklüğü ve
öz sermaye ile negatif ilişkilidir.

Türkiye/20062012/
20 banka

Dinamik
Panel
Veri
Modeli
(SGMM)

Türkiye/1993-2013
ve 1993:4-2014:1/
30 ticari banka

Doğrusal ve
Dinamik
Panel
Veri
Modelleri

ROE bankanın finansal sağlamlığı,
bankanın büyüklüğüyle pozitif; öz
sermaye, krediler, toplam faaliyet
giderleri ve bilanço dışı yükümlülük
ile negatif ilişkilidir.
ROA bankanın finansal sağlamlığı
ile büyüme oranıyla pozitif, toplam
faaliyet giderleri ve bilanço dışı
yükümlülük ile negatif ilişkilidir.
ROE ve ROA para piyasası faiz
oranı ile anlamlı ilişkisi yoktur.
Tüm karlılık göstergeleri
genel giderin, net faiz gelirlerinin,
toplam aktife oranı, toplam aktif
büyüme oranı, enflasyon, milli gelir,
yoğunlaşma oranı, ölçek büyüklüğü,
kamu bankası ağırlığı, yabancı
banka sayısı pozitif; öz kaynakların,
kredilerin, döviz kuru, hisse senedi
piyasası kapitalizasyon oranı, nispi
büyüklük, kur, krizle negatif olarak
etkilenmektedir.

Türkiye/2002-2013

Doğrusal
Panel Veri

ROA faiz dışı gelir ve öz kaynakla
pozitif; mevduat faiz oranı ile negatif
ilişkilidir. ROE ile makro değişkenler
arasında anlamlı bir ilişki yoktur.

ROA politika faiz oranı ve TL
zorunlu karşılıklar pozitif; banka
büyüklüğü, döviz kuru ve kriz
öncesi döviz açık pozisyonu ile
negatif ilişkilidir. Karlılık ile banka

Bankacılar Dergisi

Güneş (2015)

Reis, Kılıç ve
Buğan (2016)

Uluğ ve Manso
(2016))

Batır ve Güngör
(2016)

Belke ve
(2017)

Ünal

Işık, Yalman ve
Koşaroğlu (2017)

Okuyan
ve
Karataş (2017)

Topak
(2017)

ve

Talu

Karakuza (2017)

Özden (2017)

sahipliği, bankanın yaşı,
büyüme oranı, enflasyon,
döviz kuru, politika faizi,
zorunlu karşılıklar
ROA, ROE, sermaye, banka
büyüklüğü, risk yönetimi,
giderler, takipteki krediler,
likidite,
yoğunlaşma,
enflasyon, büyüme oranı.

sahipliği, borsada işlem görme,
büyüme oranı, enflasyon ve döviz
zorunlu karşılıkları ile anlamlı bir
ilişkisi yoktur.
ROA sermaye, enflasyon ve banka
büyüklüğüyle
pozitif:
takipteki
krediler ile negatif ilişkilidir. ROE,
sermaye ve enflasyonla pozitif
ilişkilidir.

Türkiye/20022012/
22 banka

Doğrusal
Panel
Veri
Modeli

ROA, NİM, likidite, kaldıraç
oranı,
faaliyet
giderleri,
kredi/mevduat oranı, piyasa
değeri, enflasyon, büyüme
oranı.

Türkiye/
2013/
14
bankası

Doğrusal
Panel
Veri
Modeli

ROA,
NİM,
banka
büyüklüğü, öz kaynak, risk
yönetimi (krediler), faaliyet
giderleri likidite, mevduatlar,
T.C.M.B.
faiz
oranı,
enflasyon, kb milli gelir, kriz
kuklası.
ROA, ROE, VROA,
öz
kaynak,
bilanço-dışı
işlemler, mevduat, krediler,
takipteki krediler, faiz dışı
gelirler,
diğer
faaliyet
giderleri, bilanço büyüme
hızı, yoğunlaşma, milli gelir,
enflasyon, döviz kuru
ROA, banka büyüklüğü,
sermaye, likidite riski, kredi
riski, yoğunlaşma, büyüme
oranı, faiz, enflasyon, döviz
kuru.

Türkiye/2006-2011
38 banka

Doğrusal
Panel
Veri
Modeli

Türkiye/20052014/
29
mevduat
bankası

Doğrusal
Panel
Veri
Modeli

Türkiye/
2015/
22 banka

2005-

Doğrusal
Panel
Veri
Modeli

ROA, banka büyüklüğü,
likidite, sermaye, kredi riski,
faiz ve faiz-dışı gelirler,
enflasyon, büyüme oranı,
küresel krizler.
ROA, ROE, NİM, öz kaynak,
krediler,
mevduatlar,
personel giderleri, faiz dışı
gelirler, net faiz gelirleri,
likidite, takipteki krediler,
ihracat/ithalat
oranı,
enflasyon, büyüme oranı.
ROA, ROE, öz sermaye,
banka büyüklüğü, diğer
faaliyet
giderleri/toplam
faaliyet gelirleri, faiz dışı
gelirler/toplam
faaliyet
giderleri, takipteki krediler,
kredi faizler/mevduat faizleri,
büyüme oranı, tahvil faiz
oranı, döviz kuru.
ROA, öz kaynak, krediler,
tüketici kredileri, mevduatlar,
likidite, faiz dışı gelirler, net
faiz
gelirleri, net faiz
gelirleri, likidite, takipteki
krediler.
ROA, ROE, NİM, likidite,
risk, aktif kalitesi, büyüklük,
gider,
sermaye,
yoğunlaşma, enflasyon, milli
gelir, sanayi üretimi

Türkiye/20062014/
20
mevduat
bankası

Doğrusal
Panel
Veri
Modeli

Türkiye/20022013/
19
mevduat
bankası

Doğrusal
Panel
Veri
Modeli

Banka karlılığı öz kaynaklar,
mevduat
büyüklüğü,
banka
büyüklüğü,
personel
giderleri,
faaliyet gelirleri, enflasyon ve
büyüme oranı ile pozitif; likidite ve
takipteki krediler ile negatif ilişkilidir.

Türkiye/20052015/
10
mevduat
bankası

Doğrusal
Panel
Veri
Modeli

Banka karlılığı (ROA, ROE) banka
büyüklüğü, faiz dışı gelirler/toplam
faaliyet
giderleri,
kredi
faizler/mevduat faizleri, büyüme
oranı ve faiz oranı ile pozitif; döviz
kuru, diğer faaliyet giderleri/toplam
faaliyet gelirleri, takipteki krediler
ve öz sermaye ile negatif ilişkildir.

Türkiye/20052015/
29
mevduat
bankası

Doğrusal
Panel
Veri
Modeli

ROA mevduatlar, net faiz gelirleri,
net faiz-dışı gelirler ile pozitif: öz
sermaye,
krediler,
tüketici
kredileri/toplam kredi oranı ve
likidite ile negatif ilişkilidir.

Türkiye/20022015/
52 banka

Gri
Model/Gri
İlişkisel
Analiz

ROA önem sırasına göre en fazla
yoğunlama, gider yönetim, aktif
kalitesinden; ROE yoğunlaşma,
büyüklük, sermaye, gider yönetimi,
likiditeden; NİM aktif kalitesi, milli
gelir
likidite
ve
sermayeden
etkilenmektedir.

2009mevduat

ROA bankanın piyasa değeri ile
pozitif;
kaldıraç
oranı
ve
kredi/mevduat oranı ile negatif
ilişkilidir. NİM kaldıraç oranı,
bankanın
piyasa
değeri,
kredi/mevduat oranı ve büyüme
oranı ile negatif ilişkilidir.
ROA öz kaynak, banka büyüklüğü
ve kb milli gelirle pozitif; mevduat,
faaliyet giderleri ile negatif ilişkilidir.
ROA krediler, likidite, T.C.M.B. faiz
oranı, enflasyon ile anlamlı bir
ilişkisi yoktur.
ROA krediler, yoğunlaşma, milli
gelir, döviz kuru, öz kaynak, faiz
dışı gelirler ve diğer faaliyet
giderleri ile pozitif; takipteki krediler
ise negatif ilişkilidir. ROE krediler,
aktif büyüklüğü, pazar yoğunluğu,
milli gelir, döviz kuru, faiz dışı
gelirler pozitif ilişkilidir.
Banka karlılığı banka büyüklüğü,
sermaye, büyüme, faiz oranı ve
yoğunlaşma ile pozitif; enflasyon ile
negatif ilişkilidir. Karlılık ile likidite
riski, kredi riski ve döviz kuru
arasında anlamlı bir ilişki yoktur.
Banka
karlılığı
faiz
gelirleri,
sermaye ve faiz dışı gelirler ile
pozitif, kredi riski ve likidite ile
negatif ilişkilidir.
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ROA, ROE, NİM, öz kaynak,
faiz dışı gelirler, mevduatlar,
personel giderleri, likidite,
diğer
faaliyet
giderleri,
banka büyüklüğü, takipteki
krediler, enflasyon, büyüme
oranı, reel faiz.

Türkiye/20022016/
15 banka

Doğrusal
Panel
Veri
Modeli

ROA
öz
kaynak,
banka
büyüklüğüyle ve yoğunlaşma oranı
ile pozitif; ROE banka büyüklüğü ve
yoğunlaşma ile pozitif, likidite ve
diğer faaliyet giderleriyle negatif
ilişkilidir; NİM öz kaynak, enflasyon,
büyüme oranı ve reel faiz ile pozitif,
faiz dışı gelir ile negatif ilişkilidir.

3. Türk Ticari Bankalarının Karlılığının Belirleyicileri
3.1. Veri
Çalışmamızda 2002-2017 döneminde Türkiye’de ticari bankaların öz sermaye ve aktif
karlılığını etkileyen bankaya özgü ve makro ekonomik belirleyicileri analiz etmek için kar
amacı güden, piyasa prensiplerine göre çalışan ve verileri kesintisiz mevcut olan 7’si özel
sermayeli ve 8’i yabancı sermayeli olmak üzere toplam 15 bankaya ait veriler kullanılmıştır.
Bankalar için örneklem büyüklüğü seçilirken iki kritere dikkate edilmiştir: İlki bankanın piyasa
ilkelerine göre çalışması ve dolayısıyla kar amacı gütmüş olmasıdır. Çünkü bankanın temel
faaliyet amacının kar olmadığı veya başkaca toplumsal fayda gibi güdülerle hareket etmesi,
banka karlılığının piyasa dinamiklerini ihmal etmesi anlamına geleceğinden bu tür bankalar
dışarıda bırakılmıştır. İkincisi, çalışmanın dönemi dikkate alındığında bankanın verilerinin
kesintisiz mevcut olmasıdır. Bu bağlamda bir çok banka çalışmanın kapsadığı dönemde ya
faaliyet göstermemiş ve/veya eksik veriye sahip olması nedeniyle analiz dışında tutulmuştur.
Çalışmada kullanılan bankalara ait veriler Türkiye Bankalar Birliği’nin resmi sitesinde
yayınlanan yıllık istatistiklerden, makro ekonomik veriler ise TCMB ve TÜİK’in resmi
sitelerinde yayınlanan istatistiki rapor ve verilerden elde edilmiştir.
3.2. Yöntem
Bu çalışmada Türkiye’de ticari bankaların karlılığını etkileyen faktörlerin
belirlenmesinde kullanılan veriler 2002-2007 dönemini kapsayan zaman boyutu ile yatay
kesit paneli biçimindedir. Banka verilerin zaman boyutuna sahip yatay kesit verileri olması
nedeniyle banka karlılığını analiz eden literatür çalışmalarında gösterildiği gibi panel veri
tekniği tercih edilmektedir. Panel veri analizinin diğer zaman ve yatay kesit analizlerine göre
üstün yanları gruplar arası heterojenlik etkilerinin kontrol edilmesi, açıklayıcı değişkenler
arasındaki bağlantıyı azaltmanın mümkün olması ve ekonometrik tahmin edicilerin etkinliğini
yükseltmesidir (Baltagi, 2005, s.4-6 ve Tatoğlu, 2013, s. 10-13). Literatürde genel olarak
doğrusal analizlerde sabit etkiler ve tesadüfi etkiler modelleri kullanılırken, yakın zamanda bir
çok çalışmada bağımlı değişkenin gecikmelerinin açıklayıcı değişken olarak modele ilave
edildiği dinamik panel veri modelleri de kullanılmaktadır (Tunay, 2014, s. 9-10).
Banka karlılığıyla ilgili literatürde genel olarak doğrusal model olarak sabit ve tesadüfi
etkiler modelleri kullanılmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada panel veri seti olarak kullanılan
sabit etkiler ve tesadüfi etkiler modeli tercih edilmiştir. Analizde kullanılan sabit etkiler modeli
(1) nolu eşitlikteki gibi gösterilebilir (Baltagi, 2005, s. 11):
ݕ௧ ൌ ߙ   ߚ ᇱ ܺ௧   ߭௧

݅ ൌ ͳǡ ǥ Ǥ Ǥ ܰǢ  ݐൌ ͳǡ ǥ ǥ Ǥ ܶ

(1)

߭௧ ൌ  ߤ   ݒ௧
(1) nolu eşitlikte ݕ௧ bağımlı değişkeni, α sabit terimi, β eğim katsayıları, ܺ௧ açıklayıcı
değişkenleri, ߭௧ hata terimlerini ifade etmektedir. i modelde yer alan grup sayısını
(i=1,2,3…..n) ve t her bir gruba ait zamanı göstermektedir. ߤ gözlenmeyen bireysel etkiyi ve
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ݒ௧ ise hem zamana hem de kesite göre değişebilen stokastık hata terimini göstermektedir.
Sabit etkiler modeli; sabit terimin birimler boyunca değiştiği doğrusal bir regresyon modelidir.
Bu modelin her mevcut birim için bir tane olmak üzere n tane farklı sabit terim vardır ve
bunlar gösterge değişkenleri ile temsil edilebilir. Dolayısıyla sabit etkiler modeli, birimler
arasındaki farklılıkların sabit terimdeki farklılıklarda yakalanabildiğini varsaymaktadır
Tesadüfi etkiler modelinde ise sabit etkiler modelinden farklı olarak yatay kesitlere
özgü etkilerin ortalaması ve varyansı belli olan bir dağılımdan geldikleri varsayılmaktadır.
Tesadüfi etkiler modelinde yatay kesitlere ait etkiler, tesadüfi bir dağılımdan gelmektedir
(Uludağ ve Gökmen, 2011, s. 78-79). Tesadüfi etkiler modellerde, birimlere veya birimlere
ve zamana göre meydana gelen değişiklikler, modele hata teriminin bir bileşeni olarak dahil
edilmektedir. Tesadüfi etkiler modeli (2) nolu eşitlikteki gibi gösterilebilir:
ݕ௧ ൌ  ߚ  ߚଵ ݔଵ௧  ߚଶ ݔଶ௧   ǥ Ǥ Ǥ ߚ ݔ௧   ܽ   ߭௧

(2)

ܽ gözlemlenemeyen zaman içerisinde tutarlı (sabit olan) heterojenliği temsil etmektedir.
Tesadüfi etkiler modelinde ܽ gözlemlenemeyen etkisinin her bir açıklayıcı değişken ile ilişkili
olmadığı varsayılmaktadır.
Çalışmada sabit etkiler modeli ile tesadüfi etkiler modelinin hangisinin daha uygun
olduğunun belirlenmesi için Hausman testi uygulanmıştır. Hausman testinde sıfır hipotezi
regresyonun hata terimleri ile bağımsız değişkenler arasında bir ilişki olmadığını; yani, sabit
etkiler ile tesadüfi etkiler modeli arasında bir fark olmadığını ifade eder. Sıfır hipotezinin reddi
durumunda sabit etkiler modelinin kullanılması, reddedilememesi durumunda da alternatif
hipotez olan tesadüfi etkiler modelinin kullanılması kabul edilmiş olacaktır (Greene, 2003:
301-302).
Çalışmada Türkiye’de banka karlılığını etkileyen faktörler analiz ederken, doğrusal
panel veri model kullanılmıştır. Türkiye’de dinamik panel veri yöntemini kullanan bazı
çalışmalar da (Uludağ ve Gökmen, 2011; Turgutlu, 2014;Tunay, 2014) bulunmaktadır1.
Teorik ve ampirik olarak banka karlılığının dinamikleri dikkate alındığında banka karlılığının
bugünkü davranışlarının geçmişteki davranışlarından etkilenebileceği kabul edilebilir bir
yaklaşımıdır. Diğer yandan Türkiye’deki ticari bankacılık sistemi incelendiğinde bankaların öz
sermayelerinin asıl kaynağının büyük ölçüde bankaların geçen yıldan dağıtılmayan karlardan
oluştuğu görülmektedir. Bu olgu dikkate alındığında geçen senenin dağıtılmayan karlarının
bugünkü öz sermayeyi oluşturduğundan ayrıca modelde geçen senenin karlılığını ilave
etmenin analizde bir belirleme problemine sebep olabileceği düşünülmüştür. Bu nedenle
çalışmanın analizinde doğrusal panel veri yöntemi tercih edilmiştir.
3.3. Model
Türkiye’de bankaların karlılığına etki eden faktörleri tespit etmek amacıyla kullanılan
ekonometrik model aşağıdaki gibi yazılabilir:
Banka karlılığı = f (bankaya özgü değişkenler; makroekonomik değişkenler)

(3)

Banka karlılığının modelinde karlılık,
bankaya özgü değişkenler ve makroekonomik
değişkenlerin bir fonksiyonu olarak gösterilmiştir. Bu fonksiyona dayalı Model, banka
karlılığının iki temel göstergesi olan öz sermaye karlılığı (ROE) ve aktif karlılık (ROA) için
aşağıdaki gibidir yazılabilir:
௧ ൌ ߙ  ߚଵ ሾݖሿ௧  ߚଶ ሾ݀ሿ௧  ߚଷ ሾ݂݃݅ሿ௧  ߚସ ሾ݂݃ݐሿ௧  ߚହ ሾ݈݅݇ሿ௧  ߚ ሾ݉ݐሿ௧  ߚ ሾ݇ݎሿ௧ 
ߚ଼ ሾݖ݅ݏሿ௧  ߚଽ ሾݕሿ௧  ߚଵ ሾሿ௧  ߚଵଵ ሾ݁ሿ௧  ߚଵଶ ሾ݅ሿ௧  ߝ௧ 
(4)
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௧ ൌ ߙଵ  ߚଵଷ ሾݖሿ௧  ߚଵସ ሾ݀ሿ௧  ߚଵହ ሾ݂݃݅ሿ௧  ߚଵ ሾ݂݃ݐሿ௧  ߚଵ ሾ݈݅݇ሿ௧  ߚଵ଼ ሾ݉ݐሿ௧ 
(5)
ߚଵଽ ሾ݇ݎሿ௧  ߚଶ ሾݖ݅ݏሿ௧  ߚଶଵ ሾݕሿ௧  ߚଶଶ ሾሿ௧  ߚଶଷ ሾ݁ሿ௧  ߚଶସ ሾ݅ሿ௧  ݑ௧ 
Yakarıdaki modellerde i, bireysel bankaları; t, zamanı göstermektedir: ߙ ߙଵ sabit
terimleri; ߚଵ ǣ ߚଶସ , bağımsız değişkenlerin katsayılarını; ߝ௧ ve ݑ௧ hata terimlerini ve Tablo
(3)’deki bağımlı/bağımsız tüm değişkenleri göstermektedir. Çalışmanın çerçevesi Şekil (1)’de
gösterilmiştir.
Bağımlı Değişkenler: Bankacılık sektöründe, genel olarak kullanılan karlılık
göstergeleri öz sermaye karlılığı (ROE) ve aktif karlılığıdır (ROA). Aktif karlılığı, bankaların
net dönem karının toplam aktiflerine bölünmesiyle ölçülmektedir (net dönem karlılığı/toplam
aktifler). Öz sermaye karlılığı, bankaların net dönem karının toplam öz sermayeye
bölünmesiyle ölçülmektedir (net dönem karlılığı/toplam öz sermaye).
Açıklayıcı Değişkenler: Bankaların karlılığını belirleyen açıklayıcı değişkenler
bankaya özgü ve makro ekonomik değişkenler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bankaya
özgü değişkenler, öz sermaye (oz), döviz pozisyonu (dop), toplam faaliyet giderleri (fgi),
toplam faaliyet gelirleri (tfg), likit varlıklar (lik), toplam mevduatlar (tm), krediler (kr), banka
büyüklüğü (siz). Makro ekonomik değişkenler ise reel gelir(y), enflasyon (p), döviz kuru (e) ve
faiz oranlarıdır (i). Bu değişkenler aşağıda açıklanmaktadır:
Bankaya Özgü Değişkenler
Öz sermaye (oz), özsermaye/toplam aktifler: Toplam aktiflerin daha fazla öz kaynağa
dayanması bankanın sağlam bir sermaye yapısına sahip olduğunu göstermektedir. Bankanın
öz sermaye yapısı güçlendikçe karlılık da artmaktadır (Saunders ve Schumaer, 2000;
Demirgüç-Kunt ve Huizinga, 1999; Athanasoglu, Delis ve Staikouras, 2006; Amusa, 2014;
Petria, Capraru ve Ihnatov, 2015; Nouaili, Abaoub ve Ochi, 2015; Robin, Salim ve Bloch,
2018). Türkiye’deki yapılan ampirik çalışmalarda ise genel olarak öz sermaye oranı ile karlılık
arasında pozitif ilişki vardır (Kaya, 2002); Tunay ve Silpagar, 2006; Atasoy, 2007; Taşkın,
2011; Gülhan ve Uzunlar, 2011; Samırkaş, Evci ve Ergün, 2014; Güneş, 2015; Uluğ ve
Manso, 2016; Batır ve Güngör. 2016; Belke ve Ünal, 2017; Işık, Yalman ve Koşaroğlu, 2017;
Okuyan ve Karataş, 2017; Kambay, 2018). Bazı çalışmalarda ise öz sermayenin banka
karlılığı üzerindeki etkisi negatif bulunmuştur (Uludağ ve Gökmen, 2011; Turgutlu, 2014;
Tunay, 2014; Topak ve Talu, 2017, Karakuza, 2017).
Döviz pozisyonu (dop), döviz aktifler/döviz pasifler: Döviz pozisyonu, bankaların
döviz cinsinden yükümlülüklerinin ne ölçüde aktiflere dönüştüğünü göstermektedir. Döviz
pozisyonu ile karlılık arasında negatif ilişki bulunmaktadır. Döviz pozisyonu oranı arttıkça,
bankaların karlılığı düşmektedir (de Mendonça ve de Silva, 2018 ve Us, 2015).
Toplam faaliyet giderleri (fgi), toplam faaliyet giderleri/toplam aktifler (operasyonel
etkinlik): Bankaların faaliyet giderleri ile karlılık arasında negatif ilişki vardır (Athanasoglu,
Delis ve Staikouras, 2006; Amusa, 2014; Petria, Capraru ve Ihnatov, 2015; Yahya, Akthar ve
Tabash, 2017; Al-Homaidi, Tabash, Farhan and Almaqtari, 2018). Benzer şekilde
Türkiye’deki ampirik çalışmalarda da toplam faaliyet giderlerinin artması, karlılığı
düşürmektedir (Tunay ve Silpagar, 2006; Atasoy, 2007; Gülhan ve Uzunlar, 2011; Turgutlu,
2014; Us, 2015; Uluğ ve Manso, 2016; Topak ve Talu, 2017; Kambay, 2018).
Toplam faaliyet gelirleri (tfg), toplam faaliyet gelirleri/toplam aktifler (aktif yönetim):
Bankaların faaliyet gelirleri ile karlılık arasında pozitif bir ilişki vardır (Yahya, Akthar ve
Tabash, 2017; Al-Homaidi, Tabash, Farhan and Almaqtari, 2018). Türkiye’de banka karlılığı
literatüründe toplam faaliyet gelirlerinin artması, karlılığı da arttırmaktadır (Tunay, 2014; Işık,
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Yalman ve Koşaroğlu, 2017; Okuyan ve Karataş, 2017; Topak ve Talu, 2017; Karakuza,
2017; Kambay, 2018).
Toplam mevduat (tm), toplam mevduatlar/toplam aktifler: Bankanın sermaye
dışındaki kaynak yapısını göstermektedir. Bankaların kaynak yapısı güçlendikçe kredi verme
olanakları artmakta ve bu da karlılığı olumlu etkilemektedir (Zampara, Giannopoulas ve
Koufopoulas, 2017; Yahya, Akthar ve Tabash, 2017;de Mendonça ve de Silva, 2018).
Türkiye’deki bazı ampirik çalışmalar da mevduatlar ile karlılık arasında pozitif bir ilişkinin var
olduğunu göstermektedir (Tunay ve Silpagar, 2006; Okuyan ve Karataş, 2017). Diğer bazı
çalışmalarda ise banka karlılığı ile toplam mevduatlar arasında negatif ilişki olduğu ileri
sürülmüştür (Kaya, 2002; Uluğ ve Manso, 2016).
Likidite Oranı (lik), toplam likit varlıklar/toplam aktifler: Bankaların likit varlıklarını
arttırmaları, kırılganlığını yükseltip riskleri azaltırken, karlarını olumsuz etkilemektedir
(Molyneux ve Thornton (1992). Banka karlılığı literatüründe likiditenin karlılığı olumlu
etkilediğini gösteren bulgular da bulunmaktadır (Yahya, Akthar ve Tabash, 2017; Mendonça
ve de Silva, 2018). Türkiye’deki çalışmalar ise toplanan kaynakların kredi ve menkul
kıymetleri satın almak yerine kar getirmeyen likit varlıklar olarak tutulması karlılığı negatif
etkilemektedir (Okuyan ve Karataş, 2017; Karakuza, 2017; Kambay, 2018).
Krediler (kr), krediler/toplam aktifler: Bankaların varlık kalitesini göstermektedir.
Literatürde bankaların aktifleri içindeki kredi oranının artmasının banka karlılığı üzerindeki
etkisi belirsizdir. Bankların topladıkları kaynakları kredilere dönüştürme oranları arttıkça,
piyasanın rekabet yapısına bağlı olarak karlılık artabileceği gibi (Abreu ve Mendes, 2000;
Robin, Salim ve Bloch, 2018; Al-Homaidi, Tabash, Farhan and Almaqtari, 2018), azalabilir de
(Petria, Capraru ve Ihnatov, 2015). Türkiye için yapılan ampirik çalışmalarda kredilerin ROE
üzerindeki etkisini Tunay (2014) ve Karakuza (2017) ve ROA için etkisini ise Turgutlu (2014)
ve Tunay (2014) negatif bulmuşken, Batır ve Güngör (2016) ise kredilerin ROA ve ROE
üzerindeki etkisini pozitif bulmuştur.
Bankanın büyüklüğü (siz), Bankanın aktifi/toplam bankacılık aktifi (sektörel pay):
Bankaların aktif büyüklüğü arttıkça ölçek ekonomilerinden yararlandıkları için bankaların
büyüklüğü ile banka karlılığı arasında pozitif ilişki olduğu ileri sürülebilir. Uluslararası
literatürde bazı çalışmalar bu ilişkiyi pozitif bulurken (Athanasoglu, Delis ve Staikouras, 2006;
Petria, Capraru ve Ihnatov, 2015; Zampara, Giannopoulas ve Koufopoulas, 2017; Yahya,
Akthar ve Tabash, 2017; Robin, Salim ve Bloch, 2018; Al-Homaidi, Tabash, Farhan and
Almaqtari, 2018; diğer bazı çalışmalar ise bu ilişkiyi negatif bulmuştur (ROA için Nouaili,
Abaoub ve Ochi, 2015 ve ROE için Amusa, 2014). Türkiye’deki bulgulardan bazıları banka
büyüklüğünün banka karlılığını olumlu etkilediği yönündedir (ROA için Alper ve Anbar, 2011;
Gülhan ve Uzunlar, 2011; Turgutlu, 2014; Tunay, (2014); Güneş, 2015; Uluğ ve Manso,
2016; Belke ve Ünal, 201;7 Topak ve Talu, 2017; Kambay, 2018 ve ROE için Alper ve Anbar,
2011; Turgutlu, 2014; Tunay, (2014); Batır ve Güngör, 2016; Belke ve Ünal 2017; Topak ve
Talu, 2017; Kambay, 2018). Diğer bazıları ise banka büyüklüğünün karlılığı olumsuz
etkilediği yönündedir (ROA için Uludağ ve Gökmen, 2011; Atasoy, 2017; Us, 2015).
Makro Ekonomik Değişkenler
Yıllık reel GSYİH büyüme oranı (y), reel büyüme oranıdır: Reel büyüme oranı ile
banka karlılığı arasında pozitif bir ilişki beklenmektedir. Çünkü, ekonomide gelirlerin ve
talebin artması firmaların kredi talebini artıracağından karlılığı da olumlu etkileyecektir.
Uluslararası banka karlılığı literatüründe bulgular büyüme oranının karlılığı olumlu etkilediğini
göstermektedir (Demirgüç-Kunt ve Huizinga, 1999; Amusa, 2014; Petria, Capraru ve Ihnatov
2015; Nouaili, Abaoub ve Ochi 2015, Zampara, Giannopoulas ve Koufopoulas, 2017; Yahya,
Akthar ve Tabash, 2017; Al-Homaidi, Tabash, Farhan and Almaqtari, 2018). Türkiye’deki
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bazı çalışmalarda banka karlılığı ile büyüme oranı arasında pozitif (Tunay ve Silpagar, 2006;
Atasoy, 2007; Gülhan ve Uzunlar, 2011; Uludağ ve Gökmen, 2011; Turgutlu, 2014; Tunay,
2014; Us, 2015; Uluğ ve Manso, 2016; Batır ve Güngör, 2016; Okuyan ve Karataş, 2017;
Kambay, 2018), bazı çalışmalarda negatif (Belke ve Ünal, 2017) ve bazı çalışmalarda ise
ilişki olmadığı sonucuna varılmıştır (Dağıdır, 2010; Taşkın, 2011; Us, 2015).
Yıllık enflasyon oranı (p): Yıllık TÜFE’nın artış oranıdır: Literatürde enflasyon oranı
ile banka karlılığı arasındaki ilişki genel olarak belirsizdir. Çünkü enflasyon bir yandan
bankaların finansal varlıkların değerini düşürürken, diğer yandan faiz oranlarını da
yükseltmektedir. Dolayısıyla enflasyon bankaların hem maliyetlerin yükseltmekte hem de
kredi talebini olumsuz etkilemektedir (Nouaili, Abaoub ve Ochi, 2015 ve Robin, Salim ve
Bloch, 2018). Diğer yandan, enflasyon geleceğe yönelik olarak belirsizliği artırır ve böylece
hane halklarının ve firmaların geleceği riskli görmeleri nedeniyle kredi başvurularını azaltır.
Sonuçta bankaların kredi taleplerinin düşmesi kredi daralmasına ve böylece karlarının
azalmasına neden olmaktadır. Bazı ampirik çalışmalar ise enflasyonun karlılık üzerindeki
etkisini pozitif bulmuştur (Demirgüç-Kunt ve Huizinga, 1999; Abreu ve Mendes, 2000;
Athanasoglu, Delis ve Staikouras, 2006; Petria, Capraru ve Ihnatov, 2015; Yahya, Akthar ve
Tabash, 2017; Al-Homaidi, Tabash, Farhan and Almaqtari, 2018). Türkiye’deki ampirik
çalışmaların bazılarında enflasyon ile banka karlılığı arasındaki ilişki pozitif (Tunay ve
Silpagar, 2006; Atasoy, 2007; Uludağ ve Gökmen, 2011; Tunay, 2014; Güneş, 2015; Okuyan
ve Karataş, 2017; bazı çalışmalarda ise negatif bulunmuştur (Sayılgan ve Yıldırım, 2009;
Dağıdır, 2010; Belke ve Ünal, 2017).

Döviz kuru (e), Amerikan dolarının Türk Lirası cinsinden değerini göstermektedir
(TL/dolar). Banka karlılığı literatürde döviz kurundaki değişmelerin karlılık üzerindeki etkisi
belirsizdir. Bazı çalışmaların bulguları ise döviz kurlarının banka karlılığını üzerindeki
etkisinin olumsuz olduğunu göstermektedir (de Mendonça ve de Silva, 2018; Al-Homaidi,
Tabash, Farhan and Almaqtari, 2018; Tunay, 2014; Topak ve Talu, 2017; Us, 2015).
T.C. Merkez Bankası ortalama fonlama faiz oranı (i), bankaların merkez
bankasından sağladıkları fonların maliyetlerini göstermektedir. Bankaların fonlama maliyeti
ile banka karları arasındaki ilişkinin negatif olması beklenmektedir (de Mendonça ve de Silva,
2018). Türkiye’deki ampirik bulgular ise fonlama maliyeti ile banka karlılığı arasındaki ilişkinin
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pozitif olduğunu göstermektedir (Us, 2015; Belke ve Ünal, 2017; Topak ve Talu,
2017;Kambay, 2018).
Banka karlılığının etkileyen bankaya özgü ve makro ekonomik değişkenlerin beklenen
etkileri Tablo (3)’de özet olarak verilmiştir.
Tablo 3: Modelin Değişkenleri ve Tanımları
Değişken

Açıklama/Tanım

roe
roa
oz

Net dönem karı/toplam öz sermaye
Net dönem karı/toplam aktifler
özsermaye/toplam aktifler

dop
fgi
tfg
tm
lik
kr

döviz aktifler/döviz pasifler
toplam faaliyet giderleri/toplam aktifler
toplam faaliyet gelirleri/toplam aktifler
toplam mevduatlar/toplam aktifler
toplam likit varlıklar/toplam aktifler
krediler/toplam aktifler

siz
y

Bankanın aktifi/toplam bankacılık aktifi (sektörel
pay)
yıllık reel GSYİH büyüme

p

yıllık enflasyon oranı (tüfe)

e

döviz kuru

i

T.C.Merkez Bankası ortalama fonlama faizi

Beklenen
Etki

+
+
+
+
+
+
+
+
-

4. Veri Analizi ve Sonuçları
4.1. Tanımlayıcı İstatistikler
Tablo (4), 2002-2017 döneminde tüm bağımlı ve bağımsız değişkenler için minimum,
maksimum, ortalama ve standart hata değerlerini ayrıntılı olarak göstermektedir. Banka
karlılık oranları ROE ve ROA, dönem içinde ortalama olarak sırasıyla yüzde 12.2 ve yüzde
1.7 gerçekleşirken; ROE’nin dönem için minimum yüzde 178 ve maksimum yüzde 46 ve
ROA ise minimum yüzde 12.5 ve maksimum yüzde 21.5 değerini almıştır. Bu sonuçlar,
ROE’nin ROA’ya göre ortalama olarak daha yüksek olmasına karşın aynı zamanda yüzde 15
gibi yüksek bir standart sapmaya sahip olması da bankalar arasındaki karlılığın büyük
değişme gösterdiğini göstermektedir.
Bankaya özgü değişkenleri incelediğimizde, bankaların 2002-2017 döneminde
ortalama olarak sermaye yeterlilik oranı yüzde 13.8, döviz pozisyonu yüzde 80.1,
operasyonel etkinlik oranı yüzde 5.5, aktif yönetim oranı yüzde7.2, toplam mevduat oranı
yüzde 58.5, likidite oranı yüzde 35.4, kredi oranı yüzde 51.4 ve banka büyüklüğü (sektörel
payı) yüzde 3.9’dur. Makro ekonomik değişkenlere bakıldığında ise büyüme oranı, genel
olarak ortalama yüzde 4.9 oranında artmasına karşın, minimum yüzde 4.9 ve maksimum
yüzde9.7 arasında değişme göstermiştir. Enflasyon oranı ise, minimum yüzde 6.1 ve
maksimum yüzde 29.7 oranı arasında değişme göstermesine karşın, ortalama olarak yüzde
10.4 oranında artış göstermiştir. Merkez Bankası’nın bankaları fonlama maliyeti, ortalama
yüzde 17.4 iken, dönem boyunca minimum yüzde 5.5 ve maksimum yüzde 54.4 oranı
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arasında değişim göstermiştir. Nihai olarak döviz kuru ise dönem ortalaması 1.85 iken
dönemi içinde minimum 1.3 ve maksimum 3.65 arasında değişme göstermiştir.
Tablo 4: Betimsel İstitistikler
Değişkenler

Minimum

Maksimum

Ortalama

Std. Sapma

Panel A: Karlılık Göstergeleri (Bağımlı Değişkenler)
roe
-178.63
46.45
12.22
roa
-12.55
21.53
1.74

15.06
2.13

Panel B: Bankaya Özgü Belirleyiciler (Açıklayıcı Değişkenler)
oz
3.26
49.21
13.86
dop
5.33
491.00
80.17
fgi
2.10
16.22
5.56
tfg
2.49
45.23
7.26
tm
0.00
85.27
58.54
lik
8.58
91.30
35.42
kr
2.99
77.94
51.47
siz
0.05
16.00
3.88

6.51
33.47
2.41
4.21
14.62
16.60
17.49
4.68

Panel C: Makro-Ekonomik Belirleyiciler (Açıklayıcı Değişkenler)
y
-4.70
9.40
4.91
3.58
p
6.16
29.75
10.47
5.72
e
1.30
3.65
1.85
0.67
i
5.55
54.42
17.41
14.08

4.2. Model Tahmin Sonuçları
Çalışmamızda kullandığımız (4) ve (5) nolu modellerin tahmin sonuçları ve modellerin
varsayımdan sapma testleri Tablo (5) ve Tablo (6)’da verilmiştir. Her bir regresyon modeli,
sabit etkili ve tesadüfi etkili model kullanılarak tahmin edilmiştir. Sabit etkili ve tesadüfi etkili
modelin hangisinin uygun model olduğuna karar vermek için Hausman testi yapılmıştır. Daha
sonraki aşamada her bir modelin varsayımlardan sapma testleri yapıldıktan sonra, modeller
dirençli tahmincileri kullanılarak tahmin edilmiştir.
Öz sermaye karlılığını gösteren ROE için Hausman test sonucuna göre, tesadüfi etkili
model reddedilmiş ve dolayısıyla sabit etkili model uygun model olarak tercih edilmiştir (Tablo
5). Hausman testinin P değeri, 0.05’dan küçük (P=0.0006<0.05) olduğundan uygun model
olarak sabit etkili model tercih edilmiştir. Modelin sonuçlarını yorumlamadan önce, model için
varsayımlardan sapma testi yapılmıştır. Sabit etkili modelde heteroskedasite (değişen
varyans), otokorelasyon ve birimler arası korelasyonun varlığının saptanması için yapılan
test sonuçları Tablo (5)‘da gösterilmiştir. Değişen varyans için yapılan Wald testi sonuçlarına
göre p değeri 0.05’den küçük olduğu için değişen varyans bulunmuştur. Otokorelasyon için
Bhargava, Franzini ve Narendranathan’ın Durbin-Watson test ve Baltagi-Wu’nun yerel en iyi
değişmez testine göre, Durbin-Watson ve Baltagi-Wu LBI istatistikleri 2’den küçük
olduğundan otokorelasyonun vardır. Birimler arası korelasyon için yapılan Peseran testinde p
değeri 0.05’ten küçük olduğundan birimler arası korelasyonun varlığını saptanmıştır. Değişen
varyans, otokorelasyon ve birimler arası korelasyonun varlığı nedeniyle regresyon, DriscollKraay dirençli tahmincileri kullanılarak tahmin edilmiştir.
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Tablo 5: Sabit Etkiler Modeli Tahmin Sonuçları2
Bağımlı değişken: ROE
Değişkenler
Katsayılar
Sabit
54.7521
Bankaya Özgü Faktörler
oz
0.2988
dop
-0.1472
fgi
-8.2466
tfg
3.3673
tm
0.0079
lik
-0.4350
kr
-0.1172
siz
3.4094
Makro-Ekonomik Belirleyiciler
y
0.1471
p
-0.7101
e
-5.1647
i
0.6094
2
R : 0.53
Gözlem sayısı: 238
F12,15= 183.43
P = 0.0000
Hausman testi:
ଶ
Fଵଶ
= 34.14
P = 0.0006
Heteroskedasite için Wald Testi
ଶ
Fଵହ
= 603.69
P = 0.000
Otokorelasyon için Bhargava DW,
Yerel En İyi Değişmez Testi
Durbin-Watson: 1.3652538
Baltagi-Wu LBI: 1.5782836
Birimler Arası Korelasyon için Peseran Testi
߯ʹ= 2.164
P = 0.0305
* %1 anlamlılık düzeyini göstermektedir.

Std.Hata
15.7429

t
3.48

P>|t|
0.003

0.2768
0.0481
2.4725
0.6925
0.0720
0.1402
0.1168
1.2473

1.08
-3.06
-3.34
4.86
0.11
-3.10
-1.00
2.73

0.297
*
0.008
0.005*
0.000*
0.913
0.007*
0.332
0.015*

0.1169
0.2157
1.7023
0.1986

1.26
-3.29
-3.02
3.07

0.228
0.005*
0.009*
0.008*

Öz sermaye karlılığı (ROE) modelinin tahmin sonuçlarına göre, R2= 0.53 olarak
bulunmuştur. Bu, bankaya özgü ve makro ekonomik faktörlerin öz sermaye karlılığı olan
ROE’nin yüzde 53’nü açıkladığını göstermektedir. Modelin tahmin sonuçlarına göre öz
sermaye, toplam mevduatlar, krediler ve reel gelir değişkenlerin öz sermaye karlılığı üzerinde
anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. Bulgular döviz pozisyonu, operasyonel etkinlik, likit
varlıklar, enflasyon ve döviz kuru değişkenlerinin öz sermaye karlılığı üzerinde yüzde1
anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif bir etkiye sahip olduğunu
göstermektedir. Döviz pozisyonu oranının artması döviz cinsinden borçların, yurtiçi krediye
dönüşmediği için teorik olarak beklenildiği gibi karlılığı azaltmaktadır. Operasyonel etkinliğin
artması banka maliyetlerini yükselttiği için beklendiği gibi öz sermaye karlılığını olumsuz
etkilemektedir. Bu sonuç, ampirik literatürle de uyumludur (de Mendonça ve de Silva (2018)
ve Us, 2015). Benzer şekilde analiz sonuçlarına göre, banka bilançosunda düşük getiri
sağlayan likit varlıkların aktifler içindeki oranı arttıkça, karlılıkta buna bağlı olarak
azalmaktadır. Bu sonuç, Molyneux ve Thornton (1992), Okuyan ve Karataş (2017), Karakuza
(2017) ve Kambay (2018)’ın çalışmalarıyla uyumludur.
Çalışmanın bir diğer bulgusuna göre, enflasyon öz sermaye karlılığını negatif
etkilemektedir. Çünkü enflasyon oranın yükselmesi paranın satın alma gücünü ve böylece
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bankaların reel faiz gelirlerini azaltacağından, banka karlılığı bundan olumsuz etkilenecektir.
Türk bankacılık sistemi kısa vadeli mevduat ve dövizle borçlanıp, uzun vadeli kredi
verdiklerinden enflasyonun artması, banka aktiflerinin değerini azaltırken, borçlarının değerini
yükseltmektedir. Bu ise banka karlılığını azaltmaktadır. Enflasyonun, öz sermaye karlılığını
azaltacağı bulgusu, hem uluslararası ampirik literatür (Demirgüç-Kunt ve Huizinga, 1999;
Abreu ve Mendes, 2000; Athanasoglu, Delis ve Staikouras, 2006; Petria, Capraru ve Ihnatov,
2015; Yahya, Akthar ve Tabash, 2017; Al-Homaidi, Tabash, Farhan and Almaqtari, 2018)
hem de ulusal ampirik literatürle (Tunay ve Silpagar, 2006; Atasoy, 2007; Uludağ ve
Gökmen, 2011; Güneş, 2015; Okuyan ve Karataş, 2017) uyumludur.
Tahmin edilen modelin bir diğer bulgusu ise, döviz kurundaki değişmelerin öz
sermaye karlılığını negatif etkilemesidir. Döviz kuru, Türk bankacılık sisteminde banka
bilançolarının döviz borçluluğunun yüksek olduğu dikkate alındığında döviz kurlarının artması
(TL’nin değer kaybı) TL cinsinden borçlarının artmasına neden olduğundan banka karlılığını
azaltmaktadır. Çalışmanın bu bulgusu, döviz kurlarının banka karlılığını üzerindeki olumsuz
etkilerini gösteren Tunay (2014), Topak ve Talu (2017), Us (2015), de Mendonça ve de Silva
(2018), Al-Homaidi, Tabash, Farhan and Almaqtari (2018) gibi ulusal ve uluslararası
çalışmaların bulgularıyla uyumludur.
Modelin tahmin sonuçlarına göre aktif yönetimi, banka büyüklüğü ve Merkez Bankası
faiz oranı öz sermaye karlılığı üzerinde yüzde1 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak
anlamlı ve pozitif etkiye sahiptir. Ampirik sonuçlara göre Türkiye’de bankaların aktif yönetimin
etkinliği, öz sermaye karlılığını olumlu etkilemektedir. Bu sonuçlar ampirik literatürle
uyumludur (Yahya, Akthar ve Tabash, 2017; Al-Homaidi, Tabash, Farhan and Almaqtari,
2018; Işık, Yalman ve Koşaroğlu, 2017; Okuyan ve Karataş, 2017; Topak ve Talu, 2017;
Karakuza, 2017; Kambay, 2018).
Çalışmanın bir diğer bulgusu ise bankaların aktif büyüklüğü arttıkça ölçek
ekonomilerinden yararlanmaları sebebiyle banka karlılığının pozitif etkilenmesidir. Bu bulgu,
ulusal ve uluslararası ampirik çalışmaların bulgularıyla uyumludur (Alper ve Anbar, 2011;
Turgutlu, 2014; Tunay, 2014; Belke ve Ünal, 2017; Topak ve Talu, 2017; Kambay, 2018;
Athanasoglu, Delis ve Staikouras, 2006; Petria, Capraru ve Ihnatov, 2015; Zampara,
Giannopoulas ve Koufopoulas, 2017; Yahya, Akthar ve Tabash, 2017; Robin, Salim ve
Bloch, 2018; Al-Homaidi, Tabash, Farhan and Almaqtari, 2018).
Çalışmanın bir diğer ampirik sonucu ise T.C. Merkez Bankası faiz oranının öz
sermaye karlılığı üzerindeki etkisinin pozitif olmasıdır. Bunun temel nedeni ise bankaların
Merkez Bankasından aldıkları fonların ortalama maliyetlerini belli bir kar marjıyla kredi faiz
oranlarına yansıtmış olmalarıdır. Çalışmanın bu bulgusu, Türkiye’deki diğer ampirik
çalışmaların bulgularıyla uyumludur (Us, 2015; Belke ve Ünal, 2017; Topak ve Talu, 2017;
Kambay, 2018). Nihai olarak çalışmanın ampirik sonuçlarına göre, Türkiye’de bankaların öz
sermaye karlılığı etkileyen en önemli değişkenler sırasıyla operasyonel etkinlik, döviz kuru,
banka büyüklüğü, aktif yönetimi, enflasyon ve faiz oranıdır.
Aktif karlılığını gösteren ROA için Hausman test sonucuna (Tablo 6) göre, P değeri,
0.05’dan küçük (P =0.0412 <0.05) olduğundan uygun model olarak sabit etkili model tercih
edilmiştir. Daha sonra, sabit etkili modelde heteroskedasite (değişen varyans), otokorelasyon
ve birimler arası korelasyonun varlığının saptanması için yapılan test sonuçları Tablo (6)‘da
gösterilmiştir. Değişen varyans için yapılan Wald testi sonuçlarına göre p değeri 0.05’den
küçük olduğu için değişen varyans bulunmuştur. Otokorelasyon için Bhargava, Franzini ve
Narendranathan’ın Durbin-Watson test ve Baltagi-Wu’nun yerel en iyi değişmez testine göre,
Durbin-Watson ve Baltagi-Wu LBI istatistikleri, 2’den küçük olduğundan otokorelasyonun
vardır. Birimler arası korelasyon için yapılan Peseran testinde p değeri 0.05’ten küçük
olduğundan birimler arası korelasyonun varlığını göstermektedir. Değişen varyans,
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otokorelasyon ve birimler arası korelasyonun varlığı nedeniyle regresyon, Driscoll-Kraay
dirençli tahmincileri kullanılarak tahmin edilmiştir.
Tablo 6: Sabit Etkiler Modeli Tahmin Sonuçları
Bağımlı değişken: ROA
Değişkenler
Katsayılar
sabit
4.1359
Bankaya Özgü Faktörler
oz
0.0702
dop
-0.0026
fgi
-0.8309
tfg
0.5520
tm
0.0091
lik
-0.0423
kr
-0.0255
siz
0.1656
Makro-Ekonomik Belirleyiciler
y
0.0222
p
-0.0747
e
-0.3777
i
0.0268
2
R : 0.76
Gözlem sayısı: 239
F12,15= 2314.87
P = 0.0000

Std.Hata
0.9656

t
4.28

P>|t|
0.001

0.0231
0.0089
0.1461
0.0879
0.0117
0.0182
0.0220
0.1030

3.03
-0.29
-5.68
6.28
0.78
-2.32
-1.16
1.61

0.008
0.774
0.000*
0.000*
0.446
0.035**
0.266
0.129

0.0135
0.0302
0.1533
0.0184

1.64
-2.47
-2.46
1.46

0.121
0.026**
0.026**
0.166

*

Hausman testi:
ଶ
Fଵ
= 18.93
P = 0.041
Heteroskedasite için Wald Testi
ଶ
Fଵହ
= 618.32
P = 0.000
Otokorelasyon için Bhargava DW, Yerel En İyi Değişmez Testi
Durbin-Watson: 1.2595633
Baltagi-Wu LBI: 1.6936309
Birimler Arası Korelasyon için Peseran Testi
߯ʹ= 5.218
P = 0.00
* %1, ** % 5 ve *** % 10 anlamlılık düzeyini göstermektedir.

Aktif karlılığı (ROA) modelinin tahmin sonuçlarına göre, R2=0.76 bulunmuştur. Bu
açıklama katsayısı, bankaya özgü ve makro ekonomik faktörlerin aktif karlılığını yüzde76
oranında açıkladığını göstermektedir. Sabit etkili modelin tahmin sonuçlarına göre döviz
pozisyonu, toplam mevduatlar, krediler, banka büyüklüğü, reel gelir ve Merkez Bankası faiz
oranının aktif karlılık üzerinde anlamlı bir ilişkisi bulunamamıştır. Bulgular bankaların aktif
karlılığı üzerinde öz sermaye ve aktif yönetimi, likit varlıklar, enflasyon ve döviz kurunun
negatif etkiye sahip olduğunu göstermektedir.
Modelin tahmin sonuçlarına göre, teorik olarak beklenildiği gibi bankaların sağlam
sermaye yapısına sahip olması ve aktif yönetim etkinliği aktif karlılığı pozitif etkilemektedir.
Çalışmanın bu bulgusu, öz sermaye karlılığı modelinde olduğu gibi ulusal ve uluslararası
ampirik çalışmalarla uyumludur. Diğer yandan modelin bulguları teorik olarak beklendiği gibi
operasyonel etkinlik, likit varlıklar, enflasyon oranı ve döviz kuru aktif karlılığı olumsuz
etkilemektedir. Bu sonuçlar, öz sermaye karlılığı modelinde olduğu gibi, ulusal ve uluslararası
ampirik çalışmaların bulgularıyla uyumludur. Nihai olarak Türkiye için aktif karlılığı modelinin
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ampirik sonuçlarına göre, aktif karlılığı etkileyen değişkenler etki sırasına göre operasyonel
etkinlik, aktif yönetimi, döviz kuru, enflasyon, öz sermaye ve likidite oranıdır.

Sonuç
Çalışmamızda 2002-2017 dönemi için Türk bankacılık sisteminde faaliyet gösteren 15
mevduat bankasının öz sermaye (ROE) ve aktif karlılığını (ROA) etkileyen bankaya özgü ve
makro ekonomik faktörler, doğrusal panel veri yöntemlerinden sabit etkiler modeli
kullanılarak analiz edilmiştir.
Öz sermaye karlılığı modelinin tahmin sonuçlarına göre bulgular, bankaya özgü
değişkenlerden döviz pozisyonu, operasyonel etkinlik ve likit varlıkların öz sermaye karlılığını
negatif; aktif yönetimi ve banka büyüklüğünün ise öz sermaye karlılığını pozitif etkilediği
tespit edilmiştir. Makroekonomik perspektiften bakıldığında ise, enflasyon ve döviz kurunun
öz sermaye karlılığını negatif yönde, Merkez Bankasının ortalama fonlama faiz oranının
bankaların öz karlılığını pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Sonuç olarak Türkiye’de
bankaların öz sermaye karlılığı etkileyen en önemli değişkenlerin sırasıyla operasyonel
etkinlik, döviz kuru, banka büyüklüğü, aktif yönetimi, enflasyon ve faiz oranı olduğu tespit
edilmiştir.
Çalışmada ortalama fonlama faiz oranı hariç diğer faktörlere ait bulgular, ulusal ve
uluslararası literatürdeki bulgularla oldukça uyumludur. Merkez bankalarının fonlama faiz
oranların banka karlılığı üzerindeki etkisi uluslararası literatür çalışmalarında negatif iken,
ulusal çalışmalarda pozitif bulunmuştur. Dolayısıyla, çalışmamızda 2002-2017 döneminde
bankaların Merkez Bankasından aldıkları fonların ortalama maliyetlerini belli bir kar marjıyla
kredi faiz oranlarına yansıtmış olduğu bulgusu, Türkiye’deki diğer ampirik çalışmaların
bulgularıyla uyumluluk göstermektedir.
Aktif karlılığı modelinin bulgularına göre ise bankaya özgü değişkenlerden
operasyonel etkinlik ve likit varlıklar bankaların aktif karlılığını negatif etkilerken, öz sermaye
ve aktif yönetimi pozitif etkilemektedir. Makro ekonomik bakımdan bulgular ise, enflasyon ve
döviz kurunun bankaların aktif karlılığını negatif etkilediğini göstermektedir. Sonuç olarak,
aktif karlılığı etkileyen en önemli değişkenler sırasıyla operasyonel etkinlik, aktif yönetimi,
döviz kuru, enflasyon, öz sermaye ve likidite oranıdır. Çalışmanın bulguları, ulusal ve
uluslararası ampirik çalışmaların bulgularıyla uyumludur.
Türkiye ekonomisinin bugünlerde yaşamış olduğu istikrarsız döviz kurları, yüksek
enflasyon, yüksek faiz oranları, yüksek dış borç oranı gibi istikrarsız yapı dikkate alındığında
çalışmaların bulguları özellikle döviz kurundaki istikrarsızlığın ve yüksek enflasyonun
bankaların karlılıkları üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koymaktadır. Çalışmanın bulguları,
yüksek döviz kurları, yüksek enflasyon, yüksek faiz oranın yol açtığı makro ekonomik
yapıdaki bozulmayla birlikte banka ölçeği, aktif yönetimi, operasyonel etkinlik, likidite gibi
banka bilanço kalemlerini olumsuz etkileyerek, gelecekte bankaların finansal temel finansal
fonksiyonlarını yerine getirmesini zorlaştırabileceğini göstermektedir.
Çalışmanın bulguları, bankalar ve politika yapıcıları/otoriteleri için bir çok önemli
çıkarıma işaret etmektedir. Ampirik bulgular özellikle operasyonel etkinlik ve aktif yönetiminin
banka karlılığını etkileyen en önemli değişkenler olması nedeniyle bankalar açısından,
maliyetleri düşürecek, ölçeği artıracak ve gelirleri çeşitlendirecek politikalar uygulaması
gerektiğini göstermektedir. Ayrıca bankaları dışarıdan etkileyen makro değişkenlerden döviz
kuru ve enflasyondaki artışların bankaların bilançolarını olumsuz etkilediği dikkate
alındığında bankaların, dövize dayalı borçlanmaların risklerini dikkate alacak şekilde daha
ihtiyatlı politika izlemeleri gerektiğini göstermektedir. Dolayısıyla, çalışmanın bulguları
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bankaların strateji oluşturma ve uygulamaya yönelik doğru karar alınma süreçlerine yardımcı
olacak niteliktedir.
Politika yapıcılarının/otoriteleri açısından çalışmanın bulgularını değerlendirdiğimizde
ise bulgular döviz kuru, enflasyon ve faiz oranının bankaların karlılığı ve dolayısıyla
ekonomik istikrarı etkilemesi nedeniyle önemli değişkenler olduğunu göstermektedir. Bu
bulgular politika yapıcılarının/otoritelerin, özellikle enflasyon ve döviz kurlarının banka karlılığı
üzerindeki olumsuz etkilerini dikkate alacak şekilde iktisat politikaları yürütmeleri gerektiğini
göstermektedir. Sonuç olarak banka karlılığının makro ekonomik değişkenler tarafından nasıl
etkilendiğinin bilinmesi, tüm finansal sistemin istikrarı için banka yöneticileri, para otoriteleri
ve banka denetleme/düzenleme kurumlarının gerekli politika araçlarını tasarlama, geliştirme
ve uygulamaya olanak sağlamaktadır.
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Dipnotlar
Türkiye’de dinamik panel veri yöntemini kullanan 3 çalışma bulunmaktadır: Uludağ ve Gökmen
(2011), Turgutlu (2014) ve Tunay (2014). Uludağ ve Gökmen (2011) çalışmalarında banka karlılığının
sürekliliğini yüksek bulmasına karşın, bir önceki yılla pozitif ve iki yıl önceki değeri ile negatif
bulmuştur. Dolayısıyla banka karlılığının sürekliliğinin istikrarsız olduğu ileri sürülmüştür. Turgutlu
(2014) ise, banka karlılığının sürekliliği katsayısın (geçen yılkı karlardan etkilenme derecesini) yüksek
bulmuştur. Tunay (2014)’ın çalışmasın da ise, banka karlılığının sürekliliğini gösteren katsayıyı pozitif
fakat kısa dönemde düşük bulmuştur. Dolayısıyla banka karlılığının bir önceki yıldan diğerine
devredilmesi eğiliminin zayıf olduğu ileri sürülmüştür. Bu noktada, Tunay (2014)’ın çalışmasının diğer
çalışmalara göre daha uzun bir dönemi kapsaması ve banka karlılığının sürekliliğinin zayıf bulunması
hem ilginç hem de çok anlamlıdır.
2
Modelimize banka piyasasını temsilen yoğunlaşma oranı ve 2008 krizini temsilen kriz değişkenleri de
ilave edilmiştir. Aktif ve öz sermaye karlılığı modellerinin tahmin sonuçlarına göre yoğunlaşma
değişkeni istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Yoğunlaşma oranın dahil edildiği her iki modelde de
yoğunlaşma oranı anlamlı çıkarken modeldeki banka büyüklüğü, enflasyon ve faiz değişkeni
istatistiksel olarak anlamsız çıkmıştır. Bu noktada yoğunlaşma oranı modelde daha dolaylı bir
değişken banka büyüklüğünün ise bankayı ilgilendiren doğrudan bir değişken olması ve iki değişken
arasındaki çoklu bağlantı dikkate alındığında yoğunlaşma oranı modelden çıkarılmıştır. Dolayısıyla
yoğunlaşma oranın modelden çıkarılmasıyla, modelde banka büyüklüğü, enflasyon ve faiz oranı
1
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değişkenlerinin istatistiksel olarak anlamlı çıkmış ve modelin açıklama gücünü arttırmıştır. Diğer
yandan, 2008 krizinin etkilerini dikkate alacak şekilde modele kriz değişkeni ilave edilmiştir. Fakat,
hem aktif karlılığı hem de öz sermaye karlılığı modellerinin tahmin sonuçlarına göre, kriz değişkeni
istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır. Diğer yandan kriz değişkenin modellere ilave edilmesi
modeldeki diğer değişkenlerinin katsayılarını ve katsayıların işaretlerini değiştirmemiştir. Bu nedenle
kriz değişkeni modelden çıkarılmıştır. Sonuç olarak yoğunlaşma oranı ve kriz değişkeni her iki
modelden çıkarılmıştır.
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Açık Bankacılığa Geçiş ve
Avrupa Birliği Ödeme Hizmetleri Kurallarının
(PSD2) Rolü

Öz

Dr. Öğr. Üyesi Yurdagül Meral*

Avrupa Birliği, Eylül 2019’da ödeme sistemleri ile ilgili yeni kuralları uygulamaya başlayacaktır.
İkinci Ödeme Hizmetleri (PSD2) yönergesi gereği, ‘açık bankacılığa geçiş’in ilk adımını, bankaların,
müşteri verileri/hesap bilgileri ve alt yapılarını üçüncü taraflara erişilebilir hale getirmeleri zorunluluğu
oluşturmaktadır. İlgili kurallar Avrupa Birliği ve diğer ülkeler arasındaki ödemeleri de kapsamaktadır.
Bu araştırmanın amacı, yeni kuralların uygulamasının getirdiği avantajlar, riskler ve olası sonuçlarını
araştırmaktır. Literatür taraması sonucunda, Avrupa Birliği ile ödeme ilişkisi olan diğer ülkelerinde olası
riskler için önlemler, yerel mevzuat güncellemesi, özellikle bankaların müşteri veri ve hesap bilgilerini
ödeme hizmetleri kurumları ile güvenle paylaşmak için sistemlerinde gerekli önlemleri almaları
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Açık Bankacılık Rejimi, Ödeme Hizmetleri, (PSD2).
JEL Sınıflandırılması: F10, F13.
Transition to Open Banking Regime and
Role of European Union Payment Services (PSD2) Rules
Abstract
European Union will start implementing new rules on payment systems as of September 2019.
First step of ‘open banking’ is banks sharing their data/ account information with third party payment
services companies. Payment between European Union and other countries are subject to these
rules. The aim of this study is to investigate the advantages, risks and possible consequences of the
implementation of new rules. As a result of literature review, countries who have relationship with
European Union including Turkey, must take necessary precautions about risks,update local
legislation and especially banks must adapt their systems as per PSD2 rules.
Keywords: European Union, Open Banking Regime, Payment Services, (PSD2).
JEL Classification: F10, F13.

1.

Giriş

Kuruluşundan bu yana, ‘tek pazar’ ana hedefi doğrultusunda, mal, hizmet, para ve
insanın serbestçe hareket etmesini sağlamak olan (European Union, 2019), Avrupa Birliği,
dünya ticaretinin yüzde 34’ünü elinde tutan en büyük ticari birlik olarak, kuruluş hedeflerini
gerçekleştirmeye devam etmektedir (Meral, 2019). Bu hedefler doğrultusunda, ödemeler için
de tek pazar (İç Pazar) oluşturmak amacıyla, ilk kez 2007 yılında yayınlanan orijinal Ödeme
Hizmetleri Yönergesi ile ödeme hizmetleri için kurallar ve yönergeler belirlenmiştir. AB,
basitleştirilmiş ödeme işlemleri ile yeni katılımcılarla rekabeti teşvik etmiştir. Ayrıca, Tek Avro
İstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finans
Bölüm Başkanı, https://orcid.org/0000-0001-9244-1994.
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Ödemeler Alanı (SEPA) için yasal platform oluşturulmuştur. AB ve Avrupa Ekonomik
Bölgesi'ndeki ödeme hizmetlerini ve ödeme hizmeti sağlayıcılarını düzenlemek ve böylece
ödemeler için tek bir pazar oluşturmak ve tüketicilerin haklarını korumak amacıyla 2007'de
tanıtılan orijinal Ödeme Hizmetleri Yönergesine dayanarak tasarlanan (Politou, 2019), ikinci
Ödeme Hizmetleri Yönergesi, yeni hizmetleri ve yeni oyuncular kapsayan ve e-ödemeler için
rekabetçi bir pazarın gelişimini teşvik için ek iş modelleri belirleyerek ilk yönergenin
kapsamını genişletmektedir (Giambelluca ve Masi, 2016).
14 Eylül 2019’da (FCA, 2019) ertelenmediği takdirde, yürürlüğe girmesi planlanan PSD2,
Türkçe’ye çevrilmiştir (Ödeme ve Elektronik Para Derneği, 2017). AB, ‘ödemeler tek pazar’
uygulamaları için PSD2 ile standart, daha iyi ve daha verimli bir ödemeler sistemi, özellikle
bankalar dışında da yeni katılımcılarla sektörde yeniliği teşvik etmek, internet ve mobil
ödeme yöntemlerinde şeffaflığın arttırılması, fiyatların uyumlaştırılması, maliyetlerin
düşürülmesi ve ödemelerde güvenliğin geliştirilmesini amaçlamaktadır (Mansfield-Devine,
2016).
Avrupa Parlamentosu, İkinci Ödeme Hizmetleri Yönergesi (bundan sonra PSD2 olarak
anılacaktır) ile yenilikçiliği teşvik ederek tüketicilerin mal ve hizmetlere ödeme yapmalarını
daha kolay, daha hızlı, daha güvenli ödeme ve Avrupa'daki ödeme sistemlerinin
standardizasyonu amacıyla tüketiciler için işlem ücretlerine sınırlama ve düşük ücretlerin
iadelerine daha katı kurallar koyan kısıtlamalar getirmektedir. PSD2, Değişim Ücreti
Yönetmeliği kapsamındaki ödeme araçlarının kullanımı ve (SEPA) Yönetmeliği kapsamındaki
ödeme hizmetleri için ek ücret ödemesine sınır getirilmiştir (EU Regulation, 2015). Örneğin,
havayolları veya etkinlik organizatörleri gibi şirketlerin işlem değerinin üstüne ek bir kart
ücreti talep etmelerine izin verilmeyecektir. Tüketiciler, ödeme hizmeti sağlayıcısının Avrupa
Ekonomik Bölgesi'nin (AEB) dışında olmasına rağmen işlemlerin yanı sıra AEB dışı para
birimlerindeki ödemeler içinde korunacaktır. AB, rekabeti ve verimliliği arttırmak için yeni
katılımcıların, ödemeler sektörüne girmesi ile Avrupa bankalarının ödeme alt yapılarını ve
müşteri verilerini sektöre yeni giren Üçüncü Taraf Finansal Hizmet Sağlayıcıları’na açılması
kuralı getirilmiştir. Yönergenin temel amacı, bankalar ve yeni ödeme hizmeti sağlayıcıları için
düzenlemeleri standartlaştırmak, ödeme hizmetleri için tek bir entegre pazar oluşturmak,
şeffaflık, adil rekabet ve müşterilere fayda sağlayacak yeni ödeme hizmetleri için giriş
engellerinin ortadan kaldırılması olarak tanımlanmaktadır. PSD2’nin, AB ülkeleri, ulusal
yasalara uygulanması ile bankaların, müşterilerinin verileri üzerindeki tekellerinin ortadan
kaybolacağını, banka (gerçek ve tüzel) müşterilerinin, üçüncü taraf sağlayıcılara, hesap
verilerini bankalarından alma izni vermelerini sağladığını ve üçüncü taraf sağlayıcıların daha
sonra, örneğin, kullanıcılar için doğrudan banka hesaplarından ödeme başlatabileceği öne
sürülmektedir (Soland, 2017).
PSD2, kullanıcılar için daha esnek bankacılık sağlamayı amaçlamaktadır; bu, müşterilerin
yeni çözümleri oluşturmak için orijinal hesaplarından para transferi yapmak zorunda
kalmadan bireysel çözümleri uygun gördükleri şekilde karıştırabilir ve eşleştirebilecekleri
anlamına gelmektedir. Buna ayrıca fatura ödeme veya sosyal medya aracılığıyla para
transferi gibi bankacılık dışı çözümler de dahil edilecektir (Noctor, 2018).
Ödeme sektörüne yeni giriş yapan yeni katılımcılar, yenilikçi teknolojiler ve artan
düzenleme, gelir akışlarını korumak, artan müşteri beklentilerini karşılamak ve rekabet
avantajlarının aşınmasına karşı koymak için her zamankinden daha fazlasını yapmak
zorunda oldukları için geleneksel bankalara büyük zorluklar getirmektedir. PSD2, bankaların
veri altyapısını üçüncü taraflara açma kuralı ile müşterilere daha iyi ürünler ve ödeme
hizmetleri sunabilmesi kuralı getirmektedir ancak aslında bu yeni ödeme teklifleri finans
teknolojisi endüstrisi tarafından desteklenmekte ve bir süredir uygulanmaktadır. Bu nedenle
iyi uygulama ve yeterli yönetişimi sağlamak için düzenleyici bir çerçeve sağlamak üzere
PSD2 yürürlüğe girmiştir (Tengur, 2017).
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PSD2'nin stratejik hedeflerinden birisi, tüm üye ülkeleri tek bir dijital pazarda
düzenlemektir. Bu girişim, ilk Sınır Ötesi Hizmetler Yönergesi altında ve sınır ötesi ödemeleri
iyileştirmeyi ve birleşik bir pazar yaratmayı hedefleyen Tek Avro Bölgesi Ödemeler Alanı
(SEPA) ile başlamıştır. PSD2 yönergesi ise daha önce birçoğu düzenlenmemiş olan ve
ödeme hizmetleri yelpazesi içinde faaliyet gösteren daha küçük ödeme kurumlarını ve ilgili
finans teknolojisi (FinTech) kurumları artık PSD2 ile bir “ödeme kurumu” olarak tanımlanarak,
kapsama girmektedir. Kurulan bankacılık işletmeleri, diğer bankaların müşterilerine hem
mevcut hem de yeni hizmetler sunarak, yani finans teknolojisi oyuncuları olma fırsatını
benimsemek için davet edilmektedir, bunu örnek olarak, birkaç banka (ING, KBC ve Belfius)
tarafından desteklenen bir mobil ödeme teklifi olan Payconiq (Payconiq, 2018) verilebilir.
1.1. PSD2 Süreci
PSD2, 13 Ocak 2016'da tüm üye ülkelerde yürürlüğe girmesine rağmen, yönergenin
ulusal yasa ve yönetmeliklerine dahil etmesi için iki yıllık bir süre gerekmektedir. Güçlü
müşteri kimlik doğrulaması ve güvenli iletişim için gereksinimleri tanımlayan Teknik
Standartlar Kurallarına (RTS- Regulatory Technical Standards), uyulmak zorunda
olunduğundan, yürürlüğe girme tarihinden 18 ay sonra, yani Eylül 2019’da uygulamaya
başlayacaktır (Politou, 2019).
PSD2 kuralları gereği, Hesap Hizmeti Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları (ASPSP-Account
Servicing Payment Service Providers) olarak da bilinen bankacılık kurumlarının,
müşterilerinin hesaplarıyla ilgili kişisel bilgilerinin ve müşterilerinin hesaplarının Üçüncü Taraf
Ödeme Hizmet Sağlayıcılarına (TPPs-Third Party Payment Service Providers) açık erişim
yetkisi vermelerini gerektirmektedir. Bankacılık kurumlarının açık erişim yetkisi verdikleri,
Üçüncü Taraf Ödeme Sağlayıcıları aracılığıyla, perakendeciler ve bankalar arasında bağlantı
sağlanacaktır. Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları iki gruptan oluşmaktadır.
1. Hesap Bilgileri Hizmet Sağlayıcıları (AISPs-Account Information Service Providers)
Grubu: Müşterilerine hesap ve bakiye genel bilgisi veren, müşterileri istediği zaman bir
veya birden fazla bankadaki hesap bilgilerini konsolide şekilde bir platform aracılığı ile
online olarak müşteriye sunulması hizmetidir. Bu sayede müşteriler finans durumlarını
kolaylıkla yönetebileceklerdir.
2. Ödeme Başlatma Hizmet Sağlayıcıları (PISPs-Payment Initiation Services Providers)
Grubu: Müşterileri adına ödemeyi başlatan ve satıcılara paranın yolda olduğu güvencesini
veren, müşterilerinin online satın alma işlemlerini para transferi yöntemi ile hesabının
bulunduğu banka dışında üçüncü parti ödeme sağlayıcısı aracılığı ile gerçekleştirebildiği
bir hizmettir.
Her Üçüncü Taraf Ödeme Sağlayıcı (TPP) kurumu, iki gruptan birine girecektir.
Ödeme Başlatma Hizmet Sağlayıcısı (PISP- Payment Initiation Services Providers):
Bankalar tarafından sağlanan uygulama arayüzleri (bundan böyle API olarak anılacaktır)
kullanarak kullanıcı adına ödeme işlemini başlatır (müşteri bu izinlere erişim izni verdiyse).
Fonlar doğrudan kullanıcının banka hesabından satıcıya taşınır ve genellikle ödeme kartı
şirketleri tarafından tahsil edilen ücretleri ortadan kaldırmaktadır.
Hesap Bilgileri Hizmet Sağlayıcıları (AISP-Account Information Service Providers):
Müşteri hesaplarına bağlanarak ve sadece bilgi alabilmektedir. Ödeme Başlatma Hizmet
Sağlayıcıları ise ödeme taleplerini başlatmak için bankaların sistemlerine güvenli kanallardan
bağlanabilmektedir. Bu yeni oyuncular, tüketicilere geleneksel bankacılık alanlarına göre
daha fazla seçenek sunacak ve daha geniş bir hizmet yelpazesiyle gelir elde ederek
ekonomiye katkıda bulunacaktır. Bu kuruluşlar, kullanıcıların banka bilgilerine erişerek,
örneğin, tek bir kullanıcının birden fazla banka hesabındaki bilgilerini tek bir kaynaktan
toplayabilir. Bu bilgilere erişim yetkisi ile erişilen bilgiler bağlamında yeni uygulamalar ve
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hizmetler oluşturmalarına olanak sağlayacak ve bunun, yenilikçi hizmetler oluşturmak için
mevcut bankacılık sektörüyle bağlantısı olmayan teknoloji girişimlerini etkileyeceği umut
edilmektedir (Mansfield-Devine, 2016).
Porcedda (2018), Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen hedefi, politika belgeleri, yasal
analizler ve ihlaller yasasıyla ilgili akademik literatürle zenginleştirilmiş bir değerlendirme
ölçütü olarak kullanarak düzenleme yama çalışmasını değerlendirmesinde, siber güvenlik
ihlallerine ilişkin düzenleyici çerçevenin, güvenlik önlemlerinin işleyişi, hem düzenleyici
makamların hem de kamuoyu hakkında farkındalık konusunda gerekli karşılıklı öğrenme
seviyesini sağlamada başarısız olabileceğini öne sürmektedir.
Steennot (2018), ilk versiyon ile PSD2’yi karşılaştırdığı çalışmasında, PSD2'de yetkisiz
ödeme işlemleri sorumluluğu ile ilgili kuralların, PSD1 kurallarına benzermiş gibi görünse
dahi, bu kurallara daha yakından bakıldığında, tüketicilerin korunmasına yönelik önemli etkisi
olacak birkaç değişiklik yapıldığı açıkça görüldüğünü, güçlü müşteri kimlik doğrulaması
gerekliliği ve ödeme hizmeti sağlayıcısının, güçlü müşteri doğrulaması kullanılmadığında bile,
ödemeyi yapan kişiyi sorumlu tutma yükümlülüğü bulunmaması nedeniyle, tüketicinin
korumasının arttırıldığını belirtmektedir. Tüm bu iyileştirmeler ile kişisel güvenlik bilgilerini
güvenli tutulması halinde, PSD2 kapsamında risklerin çok sınırlı hale geldiğini öne
sürmektedir.
Ödeme Hizmetleri Direktifi (Payment Services Directory) kuralları ile bankalar, API
hizmetleri aracılığıyla üçüncü parti hizmet sağlayıcılarına, yani ‘Ödeme Hizmetleri
Sağlayıcıları” kurumlarına, müşteri bilgilerini erişime açacaktır. Bankalar dışında yeni
oluşturulan bu grupla, bankalar arasında rekabet oluşturularak, yeni oyuncularla ödeme
piyasasını, daha verimli hale getirmek amaçlanmıştır. Yeni yönerge PSD2 ile AB dışı ödeme
işlemleri kapsam içine alınmış, bankaların müşteri bilgilerini, Hesap Bilgileri Hizmet
Sağlayıcıları (Account Information Service Providers), Ödeme Başlatma Hizmet Sağlayıcıları
(Payment Initiation Service Providers) ile paylaşımında, bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi için
ileri güvenlik yöntemleri belirlenmiştir. Bankaların hesap bilgilerini üçüncü taraflarla paylaşma
kuralı, cep telefonlarında, numaraların taşınabilmesi gibi, banka hesabının da, bir başka
bankaya, hesap numarası değişmeksizin taşınabilmesine olanak sağlanmıştır (Coşkun,
2018).
2. Açık Bankacılık ve PSD2
Bankacılık sektörü, uzun bir süredir sıkı bir şekilde kontrol edilerek, düzenlemeler
yapılmıştır. Düzenleyici gelişmeler, Avrupa bankacılık piyasalarının yapısını şekillendiren
önemli bir faktördür. 1 Ocak 1993'ten itibaren Avrupa mevzuatı (Maastricht Antlaşması),
mevcut engelleri ortadan kaldırarak veya azaltarak ve finansal hizmetler için tek AB pazarını
sunarak “dünyanın en büyük ve en açık bankacılık pazarını” yaratmıştır (Casu, B. and
Girardone, A., 2009).
AB’nin düzenleyici reformuna paralel olarak, 2015'te, İngiltere Hükümetinin, bankacılıkta
açık bir API standardı tasarımı için bir çerçeve sunmak amacıyla Açık Bankacılık Çalışma
Grubu (OBWG-Open Banking Working Group) kurulması talebini takiben, ertesi yıl, Rekabet
ve Piyasa Otoritesi (CMA-Competition and Markets Authority), çeşitli geçici öneriler
yayınlamıştır. İngiltere’de açık bankacılığın temelini oluşturan ortak teknik standartların
oluşturulması amacıyla bir tüzel kişilik oluşturmak üzere dokuz büyük İngiltere bankasını
görevlendirmiştir. PSD2’nin aksine, İngiltere’deki Açık Bankacılık girişimi, gerekli API’lerin
tanımlanması ve geliştirilmesinin yanı sıra güvenlik ve mesajlaşma standartları da daha açık
bir şekilde yer almaktadır (Zachariadis and Ozcan, 2017).
PSD2 ve İngiltere'deki Açık Bankacılık henüz ulusal hukuka aktarılmamış olsa dahi,
birçok sağlayıcı yeni ödemeler ekosisteminin yaratacağı fırsatlardan yararlanmak için
stratejilerini belirlemeye başlamıştır. Ancak, böyle bir düzenlemenin etkisinin ne olacağı ve
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bunun gerçekten de piyasadaki yeni oyuncular için nasıl ve ne şekilde yeni fırsatlar yaratıp
yaratmayacağı henüz net değildir. Telekomünikasyon, enerji ve ulaştırma gibi çeşitli AB ağ
endüstrilerindeki rekabeti artırmak amacıyla yapılan önceki reformları, genellikle uzun vadeli
düşük fiyat seviyeleri, genişletilmiş çıktılar ve işgücü verimliliği kazanımlarıyla
ilişkilendirilmiştir (Martin, et al., 2005). Sonuçta, bu tür reformların, tüketicilerin refahını
iyileştirdiğini ve Ar-Ge ve inovasyondaki daha iyi hizmet ve yatırım kalitesine yol açtığını
doğrulamaya meyilli olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, bu tür sonuçlar genellikle
sanayi katılımcılarının ve iş piyasasının yeni ekonomik durumlara uyum sağlama
kapasitesine bağlıdır (Zachariadis and Ozcan, 2017).
AB’de PSD2 ve İngiltere’de Açık Bankacılık girişiminin, düzenleyici çerçeveleri ile
‘Platform Bankacılık’ kavramlarının Avrupa’da tüm bankacılık sektörüne uygulanması için
fırsat oluşturmaktadır. Bankaların API'lerini (özellikle ödeme başlatma hizmeti ve hesap
bilgileri hizmetini) açmak ve müşteri verilerini paylaşmalarını istemek, bir platform iş
modelinin uygulanması ve bankacılığın etkileri üzerine bir fırsat sağlamaktadır. “Platform
Bankacılık” (BaaP-Banking as a Platform) oluşturulması için kurulan bu hareket, bankaların
bir platform strateji modeli benimseyebilecekleri ve rekabet kurallarını değiştirebilecekleri
yerleri tanımlamaktadır. Bunu yaparken, bankaların finansal aracılar olarak rollerini tekrar
gözden geçirmeleri ve “platformun her tarafındaki katılımcılara değerli yeni ürünler ve
hizmetler sunan çevrimiçi otomatik araçlar ve sistemler” sağlayarak yeniden aracı olmaya
hazır olmaları gerektirmektedir. (Parker et al., 2016).
Ancak, AB, PSD2 düzenlemesinin, ödemeler ve bankacılık verileri üzerinde büyük etkisi
olabilir. Yeni düzenleyici rejimin cevapsız bıraktığı güvenlik ve verilerin gizliliği hakkında hala
cevaplanmamış bazı ciddi soruların olduğu sorgulanmaktadır (Mansfield-Devine, 2016).
Bankaların itibarları güvene dayalı olduğundan, güven için dev bütçeler ayırarak
harcamalar yapmaktadır. Bankalar özel düzenlemelere tabi olarak denetlenmektedir.
PSD2’de müşteri verilerinin korunması, güvenliği ve gizliliğinden bankalar sorumlu
tutulmaktadır. Ancak üçüncü taraf uygulamalara arayüzler (API) aracılığıyla verileri sunmak
zorunda kalınca, üçüncü taraflarla, aynı güvenlik standardını benimsemek zorunda
kalacakları için, bankaların verilerin güvenli olmasını sağlayabilmelerinin tek yolu, teknolojiyi
ve mobil uygulamalarında sahip oldukları önlemleri almak ve temel olarak uygulama
aracılığıyla bir yetki vermeye zorlamaktır. Bu şekilde, üçüncü tarafın verilere erişmesine izin
verilmeden önce, son kullanıcı ile doğrudan iletişim kurularak, yetki alınması olarak
önerilmektedir (Noctor, 2018).
Teknoloji sektöründeki Apple, Google, Microsoft ve Linux gibi firmalar, aynı zamanda
diğer sektörlerdeki Airbnb, Uber, eBay, YouTube, Facebook, VISA, MasterCard, vb. firmalar
bu iki prensibi başarılı dijital platformlar oluşturmak ve avantaj sağlamak için kullanmaktadır.
Bu platformların yeni değer yaratma ve tedarik kaynaklarını çekme yeteneğine de sahip
olduklarından, örneğin, iPhone ürünü ile Apple, yalnızca örgütsel kaynaklarını kullanarak bu
kadar çok sayıda uygulama geliştiremezdi. Bunun yerine, ürünlerini açıp özelliklerini, açık
API'ler aracılığıyla tüm geliştiriciler topluluğunun kullanımına sunarak, hem miktar açısından
(uygulama sayısı) hem de uygulama açısından çok daha yüksek oranda yeni değer
kaynakları yaratmıştır (Zachariadis and Ozcan, 2017). Nitekim dijital platform bağlamında,
açık API'ler, kuruluşların bir yazılım platformuna dayalı temel bir işlevselliği paylaşabilecekleri
ve dış geliştiricilere onunla birlikte çalışan modüller üretme fırsatı sunabilecekleri sınır
kaynakları olarak kabul edilmektedir (Tiwana et al., 2010; Ghazawneh and Henfridsson,
2013). Dikkatli bir şekilde üretilmiş ve işaretlenmiş API belgeleri ekosistemi geliştirmeye ve
genişletmeye yardımcı olabilir ve yeni oyuncuların yanı sıra firma dışından gelen bilgi ve
yetenekleri davet edebilir (Van de Ven, 2005).
Açık bankacılık yani üçüncü taraflara, API (arayüz) uygulama programlama aracılığıyla
müşteri verilerine veya ödeme işlevine erişim sağlama, başka bir deyişle veri ve işlevsellik
paylaşımları diye tanımlanan ‘açık bankacılık’, PwC’nin konu ile ilgili yaptığı araştırmaya göre,
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ankete katılan bankaların sadece yüzde 47'sinin konuyu takip ettiği ifade edilmektedir (PwC,
2017).
Politou, (2019) araştırmasında, PSD2’nin kaçınılmaz bir şekilde, ödemeleri
değiştireceğini ve elektronik ödemelerdeki her şeyi etkileyeceğini belirtmiştir. Örneğin,
bankaların müşterilerin verileri üzerindeki tekelini bozacağını, çünkü Facebook gibi
işletmelerin, bireylerin hesap verilerine erişim izni vermeleri halinde, bankalarından hesap
bakiye bilgilerini alarak onlar adına ödeme yapmalarını sağlayabileceğini öne sürmektedir.
PSD2 mevzuatının, tüm ödeme paydaşları arasında veri paylaşımını kolaylaştırdığı ve
oluşumdaki veri bakımından zengin tüketicinin yeni ürünler üretmek için onu kullanabilecek
üçüncü taraflara geçmesine izin verdiği için açık bankacılık rejimi için atılmış önemli bir adım
olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda, bankaların, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların,
çevrelerine kendi ürünlerini ve hizmetlerini kurabilmek için, verilerine güvenli bir şekilde
ulaşmalarını sağlamak için Uygulama Programlama Arayüzleri (API'ler) oluşturmaları
gerekecektir. Müşterilerinin harcama alışkanlıkları veya kredi geçmişini temel alarak,
tüketicilerin profillerini oluşturmaları, PSD2'nin kaçınılmaz olarak katkıda bulunacağı yeni ve
saygın bir hizmet olarak kabul edileceğini öne sürmektedir.
Steennot (2018), çalışmasında PSD2'nin kapsamını genişlettiğini ve yetkisiz işlemler için
mükellefi liyakat derecesini daha da azalttığını, örneğin, ödeme yapılmasını kanıtlamak için
destekleyici kanıtlar talep ederek, mükellef müşterilerin kimlik doğrulaması yapılmaması
durumunda mükellefi sorumlu tutmayı imkansız hale getirdiğini göstermektedir. Dolandırıcılık
veya ağır ihmal ve yetkisiz işlemler, bir ödeme başlatma servisi aracılığıyla başlatıldığında da
aynı kurallar uygulanmaktadır (Steennot, 2018).
Borgogno ve Colangelo, (2018) araştırmalarında, Avrupa Birliği Komisyonu, Uygulama
Programları Arayüzleri (API) kullanımının özel ve kamu kurumlarında anahtar bir rol
oynadığını ancak API'ler üzerinden veri paylaşımının karmaşık bir uygulama süreci
gerektirdiğini ve standardizasyon girişimlerinin başarısı için şart olduğunu vurgulamaktadır.
Noctor (2018), PSD2 kurallarının verdiği yetki ile hem tüketicilerin hem de işletmelerin
tüm banka müşterilerinin finansmanlarını yönetmek için bankaların artık Üçüncü Taraf
Hizmet Sağlayıcı’larına, müşterilerinin hesaplarına erişebilmelerine izin vermek için arayüz
uygulama programı (API) sağlamak zorunda olduklarına dikkat çekmiştir. Bu uygulamanın,
nasıl çalışacağı, erişimin ne kadar güvenli olacağı, hangi risklerin ortaya çıkacağı ve kimler
için risk doğuracağının sorgulanması gerektiğini belirtmektedir. Söz konusu uygulamanın
kırıldıktan ve (API) arayüzlere erişildikten sonra, sistemi meşru bir müşteri olarak tanıma ve
API (arayüz)'nın bağlanmasına izin verilen herhangi bir şeye erişmelerini sağlamak, sistemi
kandırmak için bunların kullanılabileceğini iddia etmektedir. Müşterinin hesabının hangi
bankaya bağlı olduğuna bağlı olarak, aynı hesaba erişmek için kullanılan üçüncü taraf
uygulamasının, verilere erişmek için farklı bir API (arayüz), oluşturmak zorunda kalacağını ve
bu bağlantısız yaklaşımın ise hem uygulama geliştiricileri hem de son kullanıcıları için işleri
daha karmaşık hale getireceğini öne sürmektedir. Cep telefonu sistemleri, kendi
uygulamalarını ayrı tutarak, son kullanıcının gizliliğinin daha iyi korunmasını sağlamaktadır.
Ancak, bu konu bankalar ve üçüncü taraf arasında gerekli bağlantı uygulamaları söz konusu
olduğunda her türlü soruna neden olabilir. İki uygulamanın bağlanacağı nokta aynı zamanda
en savunmasız nokta, saldırganların birinden diğerine giden verileri yakalayabileceği, hatta
zararlı yazılımları ele geçirebileceği nokta. Kullanıcı üçüncü taraf uygulamasının bankacılık
bilgilerine erişmesine izin verdiğinde, kötü niyetli uygulamanın da erişim kazanması da
mümkün olmaktadır.
3. AB Yeni Ödeme Sistemi PSD2 Uygulama Riskleri ve Güvenlik Önlemleri
Yeni ödeme ve bilgi erişim mekanizmaları dolandırıcılık, veri ihlalleri ve siber saldırılar
gibi tehditlere karşı savunmasız olabilir. Dolayısıyla düzenleme, bu tehditleri hafifletmek ve
tüketici varlıklarını güvence altına almak için bir güvenlik temeli oluşturmayı amaçlamaktadır.
30

Bankacılar Dergisi

Çevrimiçi ödeme işlemleri için ‘güçlü müşteri kimlik doğrulaması’ kullanımını gerektirir. Asgari
şartlar, iki faktörlü kimlik doğrulaması, bankacılık sektörü tarafından zaten yaygın olarak
benimsenmiş bir norm kullanımı içindir. Ödeme Hizmetleri Sağlayıcıları Kurumlarının,
müşterilerini sahtekarlık ve veri ihlallerinden korumak için atılan adımları ayrıntılı bir risk
değerlendirmesi içeren bir güvenlik politikası belgesi sağlamaları ve önemli operasyonel ve
güvenlik olaylarını tespit etmek ve raporlamak için olay yönetimi prosedürleri oluşturmaları
gerekecektir. Düzenleyici kurumlara yıllık inceleme ve raporlama için de gereksinimler vardır.
Hesap hizmeti ödeme hizmeti sağlayıcıları, üçüncü taraf ödeme sağlayıcılarına erişime izin
vermeli, ancak tüm ödeme hizmetleri sağlayıcıları, ödeme hizmeti kullanıcısının erişim kimlik
bilgilerinin gizliliğini ve bütünlüğünü korumak için yeterli güvenlik önlemlerinin uygulanmasını
sağlamalıdır. Güçlü müşteri kimlik doğrulaması ve güvenli açık iletişim standartları dahil
olmak üzere, yayınlanan yasal teknik standartların (RTS-Regulatory Technical Standards)
gerekliliklerini yerine getirecek düzenlemeler yapılmalıdır (Politou, 2019).
Goode (2018), bankalar ile ilgili çalışmasında, bankaların, yeni müşterileri daha iyi
tanımlamak, mevcut müşterileri güvenli bir şekilde doğrulamak, yüksek değerli işlemleri
korumak ve sahtekarlıkla mücadele etmek için her yerde biyometrik teknolojiyi kullandıklarını,
bu teknolojinin tüm kanallardaki bankacılık müşterilerinin kimliğini doğrulamak ve güvenceye
almak için tek güvenilir yol olduğunu, bu nedenle, bankaların, PSD2’nin teşvik ettiği
biyometrik teknoloji kullanımını, verileri üçüncü taraflara açılması için Açık Bankacılık
arayüzlerinde (API) de güvenilir olarak kullanması gerektiğini belirtmiştir.
McDowell (2019) çalışmasında, PSD2’deki Güçlü Müşteri Kimlik Doğrulama zorunluluğu
için biyometrik kullanılmasını önerme nedenini, Verizon (2017) raporuna göre, kişisel veri
ihlallerinin yüzde 80’inin zayıf veya çalışmış şifrelerden yararlanan saldırılardan
kaynaklandığını, bu nedenle, biyometrik kullanımında, bu verilerin üçüncü kişilerce kullanımı
mümkün olmadığı için biyometrik kullanımı olarak açıklamaktadır.
Cook, (2017) da araştırmasında, Biyometrik Teknoloji Dijital bankacılığın ilerlemesi,
bankacılık sektörünün geleceğini tamamen değiştirdiğini ve bu değişimde, en önemli
faktörlerden birisinin biyometrik teknoloji biçimindeki dijital kimlik güvencesi olduğunu kabul
etmekle birlikte, geleneksel bankaların çoğunun eski miras sistemlerine sahip olduğunu ve
dijital dönüşüm ile birlikte, mevcut müşterilere hizmet ederken ve yenilerini çekerken
neredeyse tamamen yeni bir banka oluşturmak gibi çok zor olduğunu, bankaların yasama
değişikliği ve yeni rekabet tehdidi de dahil olmak üzere birçok baskıya maruz kaldığı bir
zamanda ortaya çıktığını belirtmiştir.
Mobil bankacılık kullanımı da dijital dönüşümle birlikte olağanüstü artmıştır. Gelişmiş
ülkelerdeki yetişkin akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 43'ü banka hesaplarını kontrol etmek
için mobil cihazlarını kullanmaktadır (Deloitte, 2017).
PSD2 versiyonunda, Londra merkezli Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), teknik
detayların çoğunun tanımlanmasında öncü bir rol üstlenmektedir. Düzenleyici Teknik
Standardı (RTS- Regulatory Technical Standards), PSD2 ile aynı tarihlerde yürürlüğe girmek
üzere yerel düzenleyiciler için ilkeleri tanımlamaktadır. Bunlar, çok faktörlü kimlik
doğrulamasına dayalı, bankalar için güçlü kimlik doğrulama (Avrupa Bankacılık Otoritesi,
2015), mevcut AB elektronik kimlik düzenlemelerinin (e-kimliklerin) arttırılması gibi konular
olabilir. Güçlü kimlik doğrulama standartları muafiyetinin, PSD1 versiyonunda sadece
telekomünikasyon şirketleri tarafından kullanılması amaçlanmıştır. Ancak diğer birçok firma
suiistimali nedeniyle PSD2’de beklenenden daha az muafiyet içeren güvenli iletişim
standartları beklenmektedir (Mansfield-Devine, 2016).
Yeni kurallar, çevrimiçi ödemelerin yapılma şeklini değiştirecek ve müşterilerin bir işlem
gerçekleştirmek için aşağıdaki üç tanımlayıcıdan en az ikisini sunmaları gerekecektir. 1)
Kullanıcıların bildikleri bir PIN kodu veya parola 2) Sahip oldukları cep telefonu veya
donanım belirteci ve/veya 3) 'Oldukları' bir şey yani (parmak izi doğrulama veya yüz tanıma).
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Yenilikçiler öncelikle süreçteki kullanıcı deneyiminden ödün vermeden en iyi şekilde nasıl
uyulacağını bulmak için çalışmalıdır. Gerekli tanımlayıcıların tümü bir akıllı telefon aracılığıyla
doğrulanabilir, bu nedenle ödeme uygulamaları, Google Pay veya Apple Pay gibi popüler
olan kullanıcı arayüzü/kullanıcı deneyimini çoğaltmaya çalışmalıdır (Nuggets, 2019).
Walters ve Jacobs (2019), PSD2 ile ilgili analizleri sonucunda, hizmet sağlayıcıları
aracılığı ile tüketicinin yüksek düzeyde korunacağı ve ödeme işlemlerinin güvenliği ve
sahtekarlığa karşı korunma garantisi verileceği belirtilmesine karşın önceliğin ödeme
hizmetleri için pazarın gelişmesi olduğunu, güvenlik ve gizliliğin ikinci planda kaldığı
gerekçesiyle eleştirerek, kullanıcıların gizli bilgilerinin yeterince korunmadığını öne
sürmektedir. Bankaların, hizmet sağlayıcılarının şifre süreçlerine güvenmeleri gerekmektedir.
Ayrıca, tüm bu taahhütlere karşın, PSD2’nin ‘hesap bilgi tanımı’nın çok geniş ve çeşitli
hizmetleri kapsadığı için ödeme hizmeti sağlayıcılarının özel arayüzünün (API) düzgün
çalışmaması durumunda, geri çekilme seçeneğine rağmen, kullanıcı hesabına sınırsız erişim
sağlayarak, kullanıcıların kişisel verilerini yeterli şekilde korumadığını öne sürmektedir.
Ödeme hizmeti sağlayıcıların da ayrıca gizli ödeme verisi talep etmeleri ve kullanıcı
tarafından açıkça talep edilen hesap bilgileri hizmetinin sağlanması dışındaki amaçlarla
herhangi bir verinin kullanılmaması ve bunlara erişilmesi yasaktır. (Donnelly, 2016).
Fuster'ın ayrıntılı analizinde açıkladığı gibi, PSD2'nin, ödeme sahtekarlığı önleme,
soruşturma veya tespit etme adı altında, “örneğin genellikle veri madenciliği veya profilleme
teknikleri genellikle hileli dolandırıcılık ile hile dışı ödemeleri birbirinden ayırt etmek için
kullanılmak amaçlanmalıyken, ödeme sahtekarlığı ile tamamen ilgisi olmayan kişilerin kişisel
verilerinin işlenmesi gibi süreçlere kapı açtığını vurgulamaktadır (Fuster, 2016).
Genel olarak, PSD2’nin geniş kapsamı, pek çok endüstriyel ve bankacılık paydaşı
tarafından, genel olarak bankacılığın geleceği için bir temel teşkil eden oyun değiştirici bir
girişim olarak kabul edilirken, bir yandan da düşük güvenlik standartları nedeniyle bankacılık
endüstrisi tarafından ise finansal olmayan kurumlara düşük güvenlik standartları nedeniyle
eleştirilmekte ve diğer yandan, veri koruma konularını ele almakta ve bankacılık işlem
verilerini açarak ve bütünüyle bir finansal profilin oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır
(Mansfield-Devine, 2016).
Orme (2019) ise PSD2 yönergesinin (Financial Conduct Authority, 2018) ‘güçlü müşteri
kimlik doğrulaması’ şartı nedeniyle, “Kripto Para Birimleri’nin kullanılmasının, güçlü müşteri
kimlik doğrulaması şartına uygun olduğunu ve bitcoin gibi kripto para birimlerinin
kullanılabileceğini önermektedir.
Güvenlik önlemi ile ilgili bir başka çözüm önerisi ise Bankacılık endüstrisi, PSD2
kurallarına bağlı kalırken, uygulamaların manipülasyonunu önlerken güvenli veri erişimi ve
izin yönetimi sağlamanın bir yolunu bulmaya ihtiyaç duyacaktır. Bunu yapmanın bir yolu,
üçüncü taraf uygulamaların müşteri verilerine ne kadar süre erişebileceğini izlemek için
ekranlar veya izinleri yönetmenin bir yolunu sağlamak ve müşterinin üçüncü taraf
uygulamalarının verilen erişim izinleri için mutlu olduğunu teyit etmektir. Bankalar,
kullanıcıların başvuruda tercihlerini belirleyebilmelerine izin vermektedir, ancak üçüncü taraf
uygulamasında izin tercihlerini kontrol edemeyeceklerdir (Noctor, 2018).
Colangelo ve Maggiolino (2019) araştırmalarında, dijital teknolojilerin kullanımını ve
gelişimini eleştirerek, pasif ve güçsüz dijital tüketici hakkında endişelendiklerini ve bu duruma
tepki verilmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Avrupa Birliğinin yeni düzenlemeleri ile
tüketicilerin dijital pazarlarda nihayet öncü bir rol üstlenmeleri için fırsat olduğunu, tüketicileri
güçlendirmek ve kişisel verilerinin yönetiminde özerk ve bağımsız karar alabilmeleri için yeni
kurallar olması gerektiğini öne sürmektedir.
Avrupa Birliği üye ülkeleri de PSD2 uygulaması ile ilgili eleştirilerde bulunmaktadır
(Pantlin, 2018).
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Hollanda Veri Koruma Kurumu, PSD2 gizlilik hükümlerini özellikle eleştirmektedir. Eşi
görülmemiş bir hamleyle, Hollanda Veri Koruma Otoritesi (Autoriteit Persoons Gegevens,
“AP”), PSD2 uygulanmasına ilişkin istenmeyen ve eleştirel bir görüş yayınlamıştır. Hollanda
Veri Koruma Otoritesi’nin görüşüne göre, mevcut yasa taslağı birkaç cephede tatmin edici
değildir. Diğer şeylerin yanı sıra, düzenleyici kullanılan dilin teknolojik olarak nötr olması
gerektiğini, Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin bir anlaşmazlık durumunda daima öncelikli
olması gerektiğini savunmaktadır. PSD2 uygulaması öncesi Gizlilik Etki Değerlendirmesi
yapılması gerektiğini ve ayrıca, PSD2'deki veri koruma hükümleri konusunda düzenleyici
yargı yetkisine Hollanda Ulusal Bankasının değil, kendilerinin sahip olması gerektiğini
savunmaktadır.
Norveç Veri Koruma Kurumu (DPA- Norwegian Data Protection Authority), PSD2’nin
gizlilik için getirdiği zorlukları inceleyen bir rapor yayınlamıştır. PSD2’nin büyük teknoloji
şirketleri de dahil olmak üzere yeni oyuncuların finansal sektöre ve ödeme başlatma
hizmetleri ve hesap bilgilendirme hizmetlerinin sektöre girmesini sağladığını, bankalar bu
nedenle, müşterilerinin işlem ayrıntıları üzerindeki tekellerini yitirmekte olduğunun belirtildiği
raporda, ayrıca bankacılık sektörü dışındaki şirketlerin, banka veri ve altyapısı üzerinde yeni
hizmetler yaratabileceği öngörülmüştür. Piyasadaki rekabetlerini korumak için, bankalar ve
sigorta şirketleri gibi geleneksel oyuncuların, yeni oyuncular ile yeni ittifaklar ve ortaklıklar
kurarak cevap verebilecekleri önerilmektedir. Raporda, geleneksel bankaların ve sigorta
şirketlerinin Norveç'teki tüketiciler arasında yüksek güven duyma eğiliminde olduklarını ve
finansal hizmetlerin güvenli olmasını bekledikleri ifade edilmektedir. Norveçli tüketiciler, gizli
finansal verilerinin yüksek düzeyde korunmayı hak ettiğini ve finansal sektörde gizli bilgilerin
korunması sağlayan kurumların rekabet avantajını yaşayacağı ifade edilmektedir. Raporda
ayrıca müşteri gizliliğini en iyi şekilde korumak için finansal hizmet sağlayıcılarına önerilerde
bulunmaktadır. Bu öneriler; gizli verileri korumanın, işin merkezinde olması ve iş modelleri
uygulanmadan önce iş modellerinin tartışıldığı bir etik konsey komitesi kurulması, müşterilere
açıklık ve şeffaflık sağlayan çözümler oluşturulmalı, müşterilerin mümkün olduğunca hangi
kişisel verileri paylaşmak istediklerini ve bu verilerin hangi amaçla kullanılabileceğini
seçebilecekleri kullanıcı dostu çözümler oluşturulmalı, vergi gizliliğini geliştiren teknoloji
kullanılmalı, şeffaflığı artırmak ve Genel Veri Koruma Yönetmeliğine uyum sağlamak için
sertifika mekanizmaları, gizlilik mühürleri ve işaretleri geliştirilmeli, sigorta, bankacılık ve
finans teknoloji şirketleri standartlar geliştirmek için araştırma yapmalı ve yeni arayüzlerin
(API) geliştirilmesinden önce veya sigorta şirketleri, ürün sağlayıcıları ile ortaklığa girmeden
önce gerekli risk değerlendirmeleri yapılmalıdır. İşlemin gizliliği açısından yüksek bir risk
oluşturduğu durumlarda, Genel Veri Koruma Yönetmeliğindeki gerekliliklere uymak için bir
veri koruma etki değerlendirmesi yapılmalıdır. Söz konusu raporda, tüm bunların
uygulanması ile tasarım çözümleriyle gizliliğin etkin, iyi ve yenilikçi kullanımı, yeni banka ve
sigorta hizmetlerine uzun vadede rekabetçi bir avantaj sağlayabileceği ifade edilmiştir.
İngiltere’nin ise Avrupa Birliği’nden ayrılmayı planlamasına rağmen, İngiltere’deki
bankalar ve diğer işletmelerin, PSD2 sürecine dikkat etmelerini gerektirmektedir. PSD2,
İngiltere AB'den ayrılmadan önce yürürlüğe gireceği için Brexit sürecinin belirsiz zaman
çizelgesi göz önüne alındığında, İngiltere'deki işletmelerin ve özellikle bankaların, PSD2'nin
gerekliliklerine en az bir veya iki yıl, muhtemelen daha uzun bir süre boyunca uymaları
gerekebilir. Bu, örneğin, bankaların gerekli API'leri uygulamaya koymaları gerekeceği
anlamına gelir. Bu süreçten geçtikten sonra, İngiltere’nin AB dışına çıkar çıkmaz bu
hizmetleri terk etmeleri pek mümkün olmayabilir. (Mansfield-Devine, 2016).
4. Sonuç
PSD2, AB ülkelerini kapsayan kurallar olsa dahi aslında taraflardan yalnızca birinin AB’de
olduğu durumlarda da diğer tarafı da dolaylı olarak ilgilendirmektedir. PSD2 AB ülkeleriyle
AB dışı ülkelerin arasında gerçekleşen para transferlerinde AB ülkelerinin uyması gereken
kural ve koşulları belirlemişse de, AB ile ticari ilişkileri olan ülkelerin PSD2 işlemlerinden
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etkileneceği göz önünde tutulmalıdır. Nitekim Türkiye de, henüz AB’ye tam üye olmasa da
gerek Gümrük Birliği Antlaşması nedeniyle ürünlerin serbest dolaşımı, gerekse de bölge
olarak çok yakın olduğundan, karşılıklı olarak ithalat ve ihracat çok yoğundur. Türkiye’nin
2018’de toplam 165 milyar dolarlık ihracatının, yüzde 50’sini, 85 milyar dolarlık AB’ne ihracatı
oluşturmaktadır. Türkiye’nin 223 milyar dolarlık ithalatının ise 84 milyar dolarlık kısmı AB
ülkelerinden yapılmaktadır. Bu nedenle çok yoğun dış ticaret ilişkilerimizin olduğu AB ülkeleri
ile ödemelerin bir tarafının AB ülkesi yani PSD2 kapsamında yapılacağının göz önünde
tutularak, sadece sistemsel değil, tahsil edilecek masraflarda uygulanacak kısıtlamalara
değin, işlemlerin etkilenmesi doğaldır.
Bu nedenle, örneğin Türk bankalarının, ‘elektronik dış ticaret’ yani ‘online’ sipariş vererek,
kredi kartıyla ödeme yapmak isteyen bir AB ülkesi vatandaşı ile PSD2 kapsamında, verilerini
üçüncü taraf ödeme hizmetleri sağlayıcıları ile paylaşabilmek için gerekli güvenlik önlemlerini
almaları gerekmektedir. Türkiye için PSD2’ye uyum için strateji ve mevzuatsal değişikliklerin
yapılması önemlidir. Özellikle Bankacılık Kanunu ile müşteri bilgilerinin üçüncü taraflarla
paylaşımı konusunda yasal düzenlemeler mevcut olduğundan, mevzuatın bu doğrultuda
uyumlu hale getirilmesi uygun olacaktır.
AB tam üyelik kapsamında, AB müktesabatına uyum kapsamında PSD2’nin ülkemize de
geleceği göz önünde tutularak, sistemsel alt yapı ve inovasyonun şimdiden uygun hale
getirilmesi, sadece bankacılık sektörü değil AB ile dış ticaret ilişkileri olan ithalat ve
ihracatçıların rekabet edebilmesi için de önemlidir. Yaklaşık 170 milyar dolarlık ödemenin
Türkiye ve AB ülkeleri arasında sorunsuz, düşük masrafla, PSD2 gereksinimlerine uygun
olarak gerçekleştirilmesi, ödemelerde gecikmelerin yaşanmaması ve teknik alt yapının,
PSD2’ye uygun olarak düzenlenmesi çok önem taşımaktadır.
Bu nedenle, henüz bir zorunluluk olmasa dahi, ilgili kurumlar tarafından (yasal
düzenlemeler için BDDK, Türkiye Bankalar Birliği, bankalar, finans kuruluşları, ithalat ve
ihracatçılar birlikleri vb.) şimdiden gereken önlemlerin alınması ile olası sorunların önlenmesi
gerektiği önerilmektedir.
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Türkiye’de Yerleşik Bireyler ve Şirketlerin Döviz
Hesaplarının Ekonometrik Analizi
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Öz
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yerleşik bulunan bireylerin ve şirketlerin bankalarda tuttukları
döviz hesaplarının miktarı ile ABD dolar kuru, piyasa faiz oranı ve uluslararası mali piyasalarda korku
endeksi olarak da bilinen VIX (Chicago Board Options Exchange Volatility Index) endeksi arasındaki
ilişkinin, 2012–2018 dönemi için haftalık veriler üzerinden analiz edilmesidir. ARDL-Sınır Testi
yaklaşımının uygulandığı çalışmada elde edilen ilk amprik sonuç; Türkiye’de yerleşik bulunan
bireylerin ve şirketlerin bankalarda tuttukları döviz hesaplarının miktarı ile TL mevduat tutarının,
Amerikan doları karşısında değeri, piyasa faiz oranı ve uluslararası VIX endeksi değişkenleri arasında
bir uzun-dönem ilişkisi bulunduğu gelmektedir. Diğer bir ampirik analiz sonuç; istatistiksel olarak
anlamlı bulunan piyasa faiz oranı, yüzde1 arttığında, uzun dönemde ülkede yerleşik bulunan birey ve
şirketlerin bankalarda tuttukları döviz hesaplarının yaklaşık olarak yüzde 0.40 artış gösterdiğidir.
Sistemde meydana gelen rassal şokların görece önemliliklerinin ölçülmesi amacıyla varyans
ayrıştırma (variance decomposition) ve etki-tepki (impulse-response) teknikleri kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dollarizasyon, ARDL/Sınır Testi,VIX, Davranışsal Finans.
JEL Sınıflandırması: G21, G40, C58.
The Econometric Analysis of Foreign Exchange Accounts of Settled Individuals and
Companies in Turkey
Abstract
The aim of this study is to analyze the relationship among the amount of foreign currency
accounts that settled individuals and companies in Turkey through, Exchange rate of US dollar
currency, market interest rate and known as the fear index in international financial markets, the VIX
(Chicago Board Options Exchange Volatility Index) index, for the period of 2012 – 2018 by using
weekly data. The first empirical result obtained in the study, in which the ARDL-Bound Test approach
was applied; there is a long-term relationship among the amount of foreign currency accounts that
located resident individuals and companies holding in banks in Turkey and the dollar rate, market
interest rate and the VIX index. Another empirical result is; when the statistically significant market
interest rate increases by 1 percentage, it is observed that in the long term the foreign exchange
accounts held by banks and individuals in the country increase by approximately 0.40 percentage. The
variance decomposition and impulse-response techniques were used to measure the relative
importance of random shocks occurring in the system.
Keywords: Dollarization, ARDL/Bound Test,VIX, Behavioral Finance.
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1. Giriş
Küresel fon akımlarından pay elde etmeye çalışan ülkeler, elde ettikleri bu fonlar ile
milli gelirlerini ve ekonomik kalkınmalarını arttırmayı amaçlarken aynı zamanda bu fonlara da
gün geçtikçe daha bağımlı hale gelmeye başlamışlardır. Sürdürülebilirliği yakalayan
ülkelerdeki gelişme ne kadar rahat ve hızlı oluyorsa, bu fon akımlarından giderek azalan
oranda veya oynak şekilde pay alan ülkeler ise ortaya çıkan bu finansal şoklar sonucunda
dışsal etkilere daha fazla maruz kalabilmektedirler. 1980 yılından itibaren dışa açık ekonomi
politikasını benimseyen Türkiye, gün geçtikçe küresel sermaye piyasasından ve
işlemlerinden daha fazla oranda pay almaya başlamıştır. Oynak bir yapı sergileyen bu fon
akışı, Türkiye’de de dolarizasyon sürecinin oluşmasına neden olmakla birlikte Serdengeçti
(2005)’ye göre dolarizasyon sürecinin ivmelenmesi 1983 yılında bankalara döviz cinsinden
mevduat hesabı açma hakkının verilmesiyle başlamıştır. Özellikle 2001 yılında ortaya çıkan
kriz ile dolarizasyon işlemleri Türkiye’de gerek bireysel gerekse de kurumsal işlem yapanlar
tarafından gittikçe artan oranda uygulanmaya başlanan bir sürecin kırılma noktasını
oluşturmuştur. Bu süreç içerisinde yaşanan yüksek enflasyonist ortam ve yüksek gecelik
faizler ile TL’nin aşırı değer kaybı da dolarizasyonun ivmelenmesini arttıran unsurlar olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada ortaya çıkan finansal ve ekonomik istikrarsızlık, bireylerin
ve kurumların kendi para birimlerine olan güvenlerini sorgulatmakta ve dövizle işlem yapma
güdüsünü ön plana çıkarmaktadır. Yatırımları döviz cinsine kaydırma ile başlayan bu süreç
daha sonra tüm finansal işlemlerin döviz ile yapılmasına kadar gidebilmektedir. Dolarizasyon
olarak ifade edilen bu sarmal, yerleşiklerin kendi para birimleri yerine yabancı bir para birimi
üzerinden işlemleri gerçekleştirmelerine verilen genel addır.
Kavramsal olarak, bir ülkede yaşamakta olan bireylerin ve şirketlerin parasal
işlemlerinde ödeme aracı olarak bulundukları ülkenin ulusal para birimi yerine yabancı para
birimini, çoğunlukla ABD dolarını, tercih etmeleri para ikamesi (currency substitution),
tasarruf amacıyla kullanmaları ise varlık ikamesi (asset substitution) olarak ifade edilen
dolarizasyon, birçok açıdan özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemli bir makroekonomik
sorundur. Bu makroekonomik sorunların başında da bankacılık sektörünü yakından
ilgilendiren faiz oranları gelmektedir. Faiz oranlarındaki değişiklikler, yabancı para cinsinden
hâkim durumda olan krediler ve mevduat oranları üzerinde neredeyse hiçbir etkiye sahip
olmayacağından, dolarizasyon en başta faiz kanalının etkinliğini azaltmaktadır (Demidenko,
2017). Dolarizasyon hem döviz kurunu oynak hale getirmekte (Girton ve Roper,1981;
McKinnon, 1982; Willett ve Banaian, 1996; Berg ve Borensztein, 2000; Yinusa, 2008; Lay
vd., 2012) hem de döviz kuru ve çıktı volatilitesini artırmaktadır (Akçay vd., 1997; Eduardo,
2006; Kumamoto ve Kumamoto, 2014). Aynı zamanda dalgalı döviz kuru rejimleri ile
ekonominin büyümesini düşürmekte, ülkeleri dışsal şoklara karşı savunmasız bırakmakta
(Hardy ve Pazarbasioglu, 2006), finansal riskleri artırırken para politikasını
etkisizleştirmektedir. Döviz olarak tutulan varlıkların artması, yerel ve yabancı özel
yatırımlara zarar verebilmektedir (Corrado, 2008). Son olarak, dolarizasyon senyoraj
gelirlerinin azalmasına yol açmaktadır (Bogetic, 2000; Duma, 2011).
Alışveriş merkezleri başta olmak üzere konut ve işyerlerinde kira/satış bedellerinin
döviz cinsinden belirlenmesi, mega projeler olarak duyurulan köprü geçişlerinin uzun vadeli
olarak döviz cinsinden fiyatlandırılması, özellikle futbol başta olmak üzere sportif dallarda
profesyonel yerli oyuncularla yapılan sözleşmelerin döviz cinsinden olması, yine futbolda
liglerin yayın haklarıyla ilgili döviz cinsinden ihalenin yapılması, insanların yastık altı
tasarrufları için altının yanında dövizi tercih etmesi, tasarrufları için mevduat veya katılım
bankalarında TL mevduat hesabı yerine döviz hesabı açtırmaları ve döviz bürolarının
doksanlı yıllardaki kadar olmasa da hala yaygın olması Türkiye’de dolarizasyon sorununun
güncelliğini koruduğunun göstergeleridir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun
düzenli olarak yayımladığı raporlarda da belirtildiği üzere, Türkiye’de dolarizasyon sürecinde
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artan oranlı bir ivmelenme söz konusudur. İlgili husus 2010-2018 arası döneme ait Şekil
1’deki grafikte görülmektedir.
Şekil 1:Türkiye’de Yurt İçi Yerleşiklerin Bankalarda Tuttuğu Mevduat ve Fon
Tutarının Yıllar İtibariyle Değişimi
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Kaynak: BDDK Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri Haziran 2018 Raporu
*2018 yılı Temmuz ayına kadar olan toplam değeri ifade etmektedir.

BDDK’nın 2018 yılında yayımladığı Şekil 1’deki raporuna göre, Türkiye’de yurt içi
yerleşiklerin 2010 yılı itibariyle bankalardaki 617 milyar TL olan toplam mevduat ve fon
tutarının yüzde 29.33’nü döviz tevdiat hesabı oluşturmaktadır. Yaklaşık 2 milyar TL olan
kıymetli maden depo hesabı da döviz tevdiat hesabına dâhil edildiğinde dolarizasyon oranı
yüzde 29.66’ya yükselmektedir. Şekil 1’den de anlaşılacağı üzere bu oran ilerleyen yıllar
itibariyle artış göstermektedir. Haziran 2018’e gelindiğinde yurt içi yerleşiklerin bankalarda
sahip olduğu 1.898 milyar TL toplam mevduat ve fon tutarının yüzde 45.41’ni döviz tevdiat
hesabı oluşturmaktadır. 33 milyar TL olan kıymetli maden depo hesabı da dâhil edildiğinde
dolarizasyon oranı yüzde 47.15’e çıkmaktadır. Döviz tevdiat hesabının son 9 yılda hızla
arttığı görülmektedir. Katılım bankaları da dâhil olmak üzere bankalarda yurt içi yerleşiklerin
sahip olduğu döviz tevdiat hesabının 2010 yılında Türk parası cinsinden 181 milyar TL olan
toplam hacmi, yüzde 376.24 oranında artarak, 2018 Haziran ayında 862 milyar TL’ye
ulaşmış görünmektedir. TL mevduatlarının toplam hacmi de aynı dönemde yaklaşık yüzde
131.11 ‘lik bir artışla 434 milyar TL’den 1.003 milyar TL’ye yükselmiştir. Yine aynı dönemde
kıymetli maden depo hesapları hacminin de 15 kattan fazla artarak 2 milyar TL’den 33
milyar TL’ye yükseldiği görülmektedir.
Bir ülkede finansal dolarizasyonda meydan gelen olası artışlarla birlikte ekonomik
aktörler; devlet, şirketler ve bireyler döviz kuru riskine maruz kalmakta ve bu da ülke için
potansiyel istikrarsızlık kaynağı oluşturarak finansal ve makroekonomik sorunlara yol
açmaktadır. Dolayısıyla, finansal dolarizasyonun belirleyici unsurlarını anlamak ve ortaya
koymak hem araştırmacılar hem de politika yapıcıları için büyük önem taşımaktadır. Bu
çalışma, yüksek frekanslı veri mevcudiyeti ve daha genel kuramsal bir çerçeve ortaya
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koyması ile dolarizasyon sorunsalının teorik ve ampirik olarak daha iyi anlaşılmasını
hedeflemektedir. Literatür taraması aşamasında da görüleceği üzere küresel risk algısı ve
faiz oranlarının dolarizasyon üzerine etkisini neden-sonuç ilişkisi üzerinden uzun dönemde
ele alan bir çalışmanın olmaması, çalışmanın özgünlüğünü ortaya çıkarmaktadır. Çalışmanın
ikinci bölümünde dolarizasyon ile ilgili Türkiye’de yapılan çalışmalara yer verilmiştir. Üçüncü
bölümde çalışmada uygulanacak ekonometrik metodolojiler ana hatlarıyla anlatılmıştır.
Dördüncü bölümde ise veri seti ayrıntılı biçimde ele alınarak analizlere geçilmiş ve analiz
sonuçları detayları olarak irdelenmiştir. Son olarak sonuç ve değerlendirme bölümleri ele
alınarak çalışma tamamlanmıştır.
2. Dolarizasyona İlişkin Teorik ve Ampirik Literatür
Dolarizasyona ilişkin olarak yapılan literatür taramasında, bu konunun yeni yeni ele
alınmaya başlanan bir konu olduğu ortaya çıkmakta iken, ilk çalışmaların 1990’lı yıllarda
yapılmaya başlandığı görülmektedir. Dolarizasyona ilişkin çalışmaların varlık dolarizasyonu
(döviz tevdiat mevduat hesapları) ve yükümlülük dolarizasyonu (bilançodaki yabancı para
cinsinden yükümlülük tutarı) olarak ele alındığı da alan taramasında ortaya çıkmaktadır.
1990’lı yıllarda yaşanan ve genellikle gelişmekte olan ülke krizleri (Meksika, Asya, Rusya,
Arjantin, Brezilya ve Türkiye) olarak anılan krizlerin, ülkelerin uyguladıkları kur rejiminden
kaynaklandığı varsayımı, dolarizasyon kavramının yaygınlaşmasına ortam oluşturmuştur.
Bunun nedeni ise Reinhart vd. (2014) ve Asel (2010) göre dolarizasyon sürecinin özellikle
gelişmekte olan ülkelerin küresel sermaye akımlarından daha fazla pay alarak ekonomik
anlamda refaha kavuşacakları savından gelmektedir. Dolarizasyonu savunan görüşe göre
(Calvo, 1999; Lopez, 2002; Munhupedzi ve Chidakwa, 2017; Arellano ve Heathcote 2010;
Lin ve Ye, 2010) özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde dolarizasyon süreciyle
birlikte, devalüasyon riskinin ortadan kalkması, faizlerin düşmesiyle birlikte fiyat istikrarının
sağlanması, ülkelerin krizlere karşı dayanıklılığının artmasıyla finansal istikrara kavuşması,
küresel piyasalardan daha kolay borçlanma olanağının artması, dış ticarete ilişkin işlem
maliyetlerinin azalmasıve zayıf para politikasının olumsuz etkilerinden korunulması beklenen
sonuçlardır. Buna karşın Click (1998), Edwards (2001), Acosta (2001), Neanidis ve Savva,
(2013), Sever (2012) ile Sachs ve Larrain (1999) gibi yazarlar ise dolarizasyon süreciyle
birlikte ülkelerin egemenlik haklarından kaynaklanan bazı kazançlarını kaybederek küresel
çaptaki krizlere karşı daha güçsüz ve dayanıksız kalacaklarını, fiyat istikrarsızlığının ortaya
çıkacağı, işsizliğin artacağını belirterek dolarizasyonun ülkeler için olumsuz sonuçlar
doğurabileceğini ifade ettikleri görülmüştür.
Dolarizasyonun bankacılık sektörüne etkisi literatürde sıkça araştırılan konuların
başında gelmektedir. Gelişmekte olan ülkelerdeki bankacılık krizi ile dolarizasyon arasındaki
ilişkinin ele alındığı Honig (2006), çalışması, 1988-2000 arasındaki dönemi kapsayan veri
seti üzerinden sonuçlara ulaşmaya çalışmıştır. Aralarında Türkiye’nin de olduğu 85
piyasadan elde edilen veriler neticesinde ulaşılan sonuçlara göre, dolarizasyon ile bankacılık
krizleri arasında güçlü bir ilişki olduğunu söylemek için yeterli bulgulara rastlanamamıştır.
Buna karşın yazara göre, dolarizasyon sebebiyle gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülke
ekonomilerine göre ekonomik göstergeler bakımından daha kırılgan yapıya bürünmektedirler.
Dolarizasyon ve bankacılık sektörü arasındaki ilişkiyi ele alan bir başka çalışma da Nicola vd.
(2005) tarafından yapılmıştır. Döviz cinsi mevduatların, bankacılık sektörü üzerine etkisini ele
alan yazarlar, bu işlemlerin nedenleri ile birlikte sonuçlarını da incelemişlerdir. Araştırma
kapsamında ayrıca dolarizasyonun bankacılık krizine neden olup olmadığı da ele alınmıştır.
Türkiye dâhil toplam 100 ülkenin verilerinin incelendiği çalışmada, dolarizasyonun
yatırımcıların satın alım gücünü korumak için başvurdukları bir yöntem olduğu tespit
edilmiştir. Dolarizasyon dolayısıyla kısa vadede düşük enflasyon rakamlarına
ulaşılabileceğini belirten yazarlar, nihai sonuç olarak ise yaygın dolarizasyon sürecinin
bankacılık krizini tetikleyebileceğini ifade etmişlerdir. Luca ve Olivero (2012)’de ise
dolarizasyon ile kur riski arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre
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dolarizasyonun bankacılık krizine neden olacağı özellikle de gelişmekte olan ülkelerde
bankacılık sektöründe aksak rekabeti ortaya çıkarabileceği tespit edilmiştir. Aksak rekabet
ortamında, bankacılık sektörünün sahip olduğu döviz mevduatlarının risk oluşturduğunu ifade
eden yazarlara göre, özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu duruma dikkat edilerek, rekabetin
önü açılmalıdır. Stix (2013) ise dolarizasyona farklı bir açıdan bakarak, insanların neden
birikimlerini bankada değil evlerinde tuttuklarını ve dolarizasyonun bu davranış üzerine
etkisini araştırmıştır. 5 Avrupa Birliği ülkesi ve 5 Avrupa Birliği aday ülkesi olmak üzere
toplam 10 farklı ülkeden rastgele seçilen 1000 katılımcı üzerine uygulanan anketin
sonuçlarına göre, insanların paralarını banka yerine dövize yatırıp evde tutmalarının birçok
sebebi vardır. Bunlardan en önemlileri; geçmişte yaşanan banka krizleri, hükümetlerin
ekonomi politikalarına olan güvensizlik ve paralarının satın alım gücünü koruma içgüdüsüdür.
Çalışmaya göre tüm bu nedenler insanları dolarizasyona itmekte ve finansal kurumlara olan
güvensizlik nedeniyle birikimleri bankalar yerine evde tutmayı tercih etmelerine neden
olmaktadır. Feridun (2012) ise Türkiye için yapmış olduğu benzer çalışmasından elde ettiği
sonuçlara göre, bankacılık sektörünün dolarizasyon süreci nedeniyle krize girmemesi ve
finansal kurumlara olan güvenin azalmaması için merkez bankalarına önemli görevler
düşmektedir. Çalışmaya göre, merkez bankaları döviz cinsinden mevduat ve kredileri
dengede tutacak şekilde bankaları gözetlemesi ve ihtiyaç halinde limitler koyarak ortaya
çıkacak sorunları engellemesi gerekmektedir. Kesriyeli vd. (2015) de belirttiği üzere, döviz
cinsi kredilerin yüksek olduğu ülkelerde, merkez bankasının pasif kalması sadece bankacılık
krizini değil genel bir ekonomik krizi de ortaya çıkarabilir.
Arellano ve Heathcote (2010)’de ise dolarizasyon ile finansal entegrasyon arasındaki
ilişki incelenmiştir. Ülkelerin sahip olduğu döviz pozisyonu ile finansal piyasalardaki
kredibilitesini ele alan araştırmaya göre, iki değişken arasında pozitif bir ilişki mevcuttur.
Yüksek dolarizasyon ile ülkelerin küresel piyasalardan yüksek miktarda borçlanma olanağına
sahip olacağını belirten çalışmada, dolarizasyon süreci ile bearber senyoraj hakkındaki
kayıplar ülkeler için olumsuzluk olarak tespit edilmiştir. Dolarizasyonun ekonomik büyüme ve
işsizlik üzerine etkisini ele alan Soto (2009), Arellano ve Heathcote (2010) tarafından elde
edilen bulguları destekler şekilde dolarizasyonun düşük sermaye maliyetine olanak
sağlamasından dolayı ekonomik büyümeyi destekleyeceğini iddia etmiştir. Buna karşın ithal
edilen yarı işlenmiş hammadde dolayısıyla işgücü talebindeki azalma dolayısıyla işsizlik
oranlarının artacağı çalışmanın diğer bulgusudur. Bu noktada dolarizasyonun dış ticaret
üzerindeki etkisini ele alan Lin ve Ye (2010)’nin çalışmasında ise, dolarizasyon ile dış ticaret
hacmi arasında doğrusal bir ilişki tespit edilmiştir. 6 farklı ülkeden kurulan örneklem ile ABD
arasındaki dış ticaret işlemlerinin incelendiği çalışmada, ülkelerin dolarizasyon miktarları ile
dış ticaret hacimlerinin yüksekliği arasında doğrusal ilişki tespit edilmiştir. Dolarizasyon süreci
ile döviz kuru belirsizliğini ele alan Sever (2012)’de ise Granger Nedensellik analizi
yardımıyla iki değişken arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmadan elde edilen
sonuçlara göre, 1989-2010 yılları arasında, dolarizasyondan döviz kuru belirsizliğine doğru
daha kuvvetli olmakla birlikte çift yönlü bir nedensellik mevcuttur. Yazara göre,
dolarizayondaki azalmayla beraber döviz kuru belirsizliğinde bir düşmeden söz edilebilir.
Elde edilen bu sonuç Yinusa (2008) tarafından yapılan ve yine döviz kuru oynaklığıyla
dolarizasyon ilişkisini ele alan çalışmanın bulgularıyla uyumludur ve her iki değişken
arasında çift yönlü nedensellik vardır.
Dolarizasyonun, gelişmekte olan ülkelerin finansal sektör gelişimine etkisini inceleyen
Marcelin ve Mathur (2016)’de ise ayrıca şirketlerin bilançolarındaki döviz cinsi borçların etkisi
ele alınmıştır. Dolarizasyon nedeniyle oluşacak döviz kuru volatilitesinin şirketlerin
bilançolarına olumsuz etkilerinin olacağını belirten yazarlar, bu durumun nihai sonucu olarak
ülkede hem mikro hem de makro göstergelerde sorunlar yaratacağını ifade etmişlerdir.
Dolarizasyonun, finansal sektörün gelişimini yavaşlatacağını iddia eden yazarlara göre,
finansal sektörün gelişimi için merkez bankaları enflasyonu düşük düzeyde tutarak, döviz
kurunu kontrol altına alabilir ve dolarizasyonu ancak bu şekilde engelleyebilirler.
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Dolarizasyonun, Rusya ekonomisi üzerine etkilerini ölçmeyi amaçlayan Ponomarenko vd.
(2013) ise özellikle dolarizasyon ile likidite arasındaki ilişkiye odaklandıkları görülmüştür.
Dolarizasyonun artmasıyla birlikte ülkelerin risklere daha açık hale geldiğini iddia eden
yazarlara göre, kur riski, finansal istikrarsızlık ve makroekonomik dengedeki bozulmalar
dolarizasyonun nihai sonucudur. Edwards ve Magendzo (2003)’da ise dolarizasyonun,
ekonomik performans üzerindeki etkileri, enflasyon ve büyüme değişkenleri yardımıyla
açıklanmaya çalışılmıştır. Dolarizasyonun yaygın olduğu ülkeler ile dolarizasyonun yaygın
olmadığı/az olduğu ülkelerin göstergelerinin karşılaştırıldığı çalışmanın sonuçlarına göre,
dolarize olan ülkelerdeki enflasyon oranı dolarize olmayan ülkelere kıyasla belirgin şekilde
daha düşüktür. Buna karşın dolarize olan ülkelerdeki büyüme oranları, diğer ülkelere nazaran
daha az düzeydedir. Ayrıca çalışmaya göre, ekonomik göstergelerdeki volatilite, her iki grup
ülkeler içinde anlamlı şekilde birbirinden farklı değildir. Dolarizasyon ile sistematik risk
arasındaki ilişkiyi inceleyen Vieira vd. (2012) ise, aralarından Türkiye’nin de bulunduğu 79
farklı ülkeden oluşan bir örneklem üzerinde çalışmıştır. Enflasyon, Geri Ödememe Riski,
Toplam Borç/GSYIH gibi değişkenlerin de kullanıldığı ve GMM modelinin uygulandığı
çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, enflasyon arttıkça dolarizasyon da artmaktadır, fakat
enflasyonda görülen bir düşüş dolarizasyonun düşüşüne etki etmemektedir. Çalışmanın
bulgularına göre, enflasyonun artması geri ödememe riskini arttırmakla birlikte bu durum
sistematik riskin artmasına da neden olmaktadır. Sistematik risk ise nihai olarak
dolarizasyonu hızlandırmaktadır.
Türkiye’deki dolarizasyon ve enflasyon ilişkisini inceleyen Oskoee ve Domaç (2003)’a
göre ise ülkedeki dolarizasyon işlemlerinin artmasının temel iki nedeni ekonomik istikrarsızlık
ve yüksek enflasyondur. Yazarlara göre, enflasyonun yükselmesiyle kaybolan yerel para
biriminin değeri, insanları yabancı para cinsinden birikim ve işlem yapmaya itmiştir. Bunun
nihai sonucunun artan dolarizasyonu olduğunu belirten yazarlar, hedef enflasyona göre
işlemlerin ve politikaların izlenmesini önermişlerdir. Özcan ve Us (2007)’da ise 2002-2005
yılları arasında Türkiye’de uygulanan ekonomi politikaları sayesinde gerileme sürecine giren
enflasyonun, dolarizasyonu da düşürüp düşürmediğini inceledikleri çalışmalarında, tersine
dolarizasyon yaşandığını ortaya çıkardığı görülmüşüdür. 2006 yılı Mayıs ayından itibaren
tekrar yükselişe geçen dolarizasyonun sürdürülebilir bir düşüş trendine girmesi için
makroekonomik göstergelerin güçlenmesi gerektiğini ifade eden yazarlara göre,
dolarizasyonla mücadele için belirgin bir politikanın varlığı da gereklidir. Özen (2018)
tarafından yapılan çalışmada ise, dolarizasyon olgusu kavramsal boyutuyla ele alınarak
gerekli tanımlamalar yapılmıştır. Türkiye’nin hâlihazırda dolarizasyon sürecini karşılaştırmalı
olarak ele alan çalışma, Türkiye’nin gayri resmi dolarize olan ülkelerden biri olduğunu iddia
etmektedir. Bu savın kanıtlanması için bankalardaki mevduat büyüklüğünün ne kadarının
yabancı para cinsinden olduğu elde edilmiş ve bu oran diğer ülkeler ile karşılaştırılmıştır.
Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, 1995 yılına kadar Türkiye dolarize olan ülkeler
sıralamasında 8. olarak belirlenmiştir. İlave olarak, 2000 yılından 2017 yılına kadar
bankalardaki döviz cinsi mevduatın, toplam mevduat içerisinde yüzde 30’un altına hiç
düşmediği ve bu rakamın son yıllarda yüzde 40’ın üstüne çıktığı tespit edilmiştir. Çalışmadan
elde edilen bu sonuç, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ve dolarizasyon işlemlerini ele
alan Honahan (2007) ve Nicola vd. (2005) çalışmalarıyla da uyumludur. Marcelin ve Mathur
(2016), 2005-2013 yılları arasında şirketlerin kullandığı toplam krediler içerisindeki döviz cinsi
kredilerin oranını inceledikleri çalışmalarında, Türkiye’deki şirketlerin yüzde 40.63 oranında
döviz cinsi kredilerinin olduğu ortaya çıkmıştır. Dolarizasyonu ele alan bir başka çalışmada
ise Zeybek (2014), dolarizasyon sürecinin bankaların finansal performansı üzerine etkisini
araştırmıştır. Bankacılık sektörünün performansını etkileyen reel kesim güven endeksi,
enflasyon ve zorunlu rezerv karşılıklarıyla dolarizasyon arasındaki ilişkinin incelendiği
çalışmada, zorunlu rezerv karşılıklarının dolarizasyon üzerinde etkisinin olmadığı
belirlendikten sonra diğer iki değişken ile çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Bu analiz
sonucunda ise her iki değişkenin de (enflasyon ve reel kesim güven endeksi) dolarizasyon
üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkisi olduğu görülmüştür.
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3. Teorik Model
Dolarizasyon temelde ekonomik aktörlerin yabancı para taleplerinin artışına bağlı
olarak ulusal paraya olan taleplerinin azalmasından dolayı ulusal paranın değer kaybetmesini
ifade etmektedir. Bundan dolayı dolarizasyon hem döviz kurunu etkilemekte hem de döviz
kurundan etkilenmektedir (Sarı, 2007). Oskooee ve Domac (2003) Türkiye' de
dolarizasyonun enflasyon dinamikleri içindeki rolünü araştırdıkları çalışmada; yüksek
enflasyon, ekonomik istikrarsızlık ve kurumsal faktörlerin dolarizasyonun gelişiminde önemli
rol oynadığını belirlemişlerdir. Civcir (2005), faiz oranları ile döviz kuruna dair beklentilerin
Türkiye’deki dolarizasyonun belirlenmesinde etkili olduğu sonucuna varmıştır. Mwase ve
Kumah (2015) düşük gelir seviyesine sahip ülkelerdeki dolarizasyonu araştırdıkları
çalışmalarında, reel mevduat dolarizasyon endeksini açıklamak için kurdukları ekonometrik
modele, küresel riskten kaçınmanın bir (belirsizlik) ölçüsü olarak VIX değişkenini de dâhil
etmişlerdir. Çalışmada dolarizasyonu açıklamak için kullanılan model, yukarıda
dolarizasyonun açıklandığı çalışmaların bir kombinasyonu niteliğinde, aşağıdaki şekildedir;
MEV

f ( DK , FO,VIX ) (1)

Spesifik olarak logaritması alınan değişkenlerle kurgulanan ekonometrik model;

LNMEVt

P  DLNDKt  ELNFOt  JLNVIX t  ut ,

(2)

gibidir
4. Ekonometrik Yöntem
Çalışmanın analiz kısmında öncelikle zaman serilerinin birbirleri ile aralarında uzun
dönem eşbütünleşim ilişkinin sınanmasında tercih edilen ARDL/Sınır Test yöntemi
uygulanmıştır. Yine ekonomi literatüründe oldukça yaygın olarak başvurulan iktisadi zaman
serilerinin dinamik davranışlarını modellemede kullanılan çoklu ekonometrik tekniklerden
olan Vektör Otoregresif Modelleri (VAR)’ın içine eşbütünleşimin varlığı durumunun dâhil
edilmesiyle ile birlikte, Vektör Otoregresif Model (Vector Error Correction Model) elde
edilmiştir. Buradan hareketle elde edilen Vektör Otoregresif Modelinin dinamik özelliklerinin
incelenmesi amacıyla spesifik olarak iki yapısal analiz tercih edilmiştir. Bunlar varyans
ayrıştırması (variance decomposition) ve etki-tepki analizi (impulse-response)’dir.
4.1. ARDL - Sınır Testi
ARDL-Sınır Testi değişkenler arasında varolduğu düşünülen uzun dönem eşbütünleşim
ilişkisinin varlığını tespit etmek amacıyla Pesaran, Shin ve Smith (2001) tarafından literatüre
kazandırılmıştır. Önceki yıllarda bu amaç için geliştirilen geleneksel testler; Engle ve Granger
(1987), Phillips ve Ouliaris (1990) ve Johansen ve Juselius (1990), değişkenlerin aynı anda
I(1) düzey derecelerinde olmasını uygulama için şart koşarken, ARDL Testi sistemdeki
değişkenlerin I(0) ve I(1) gibi farklı düzey derecelerinin karışımları ile sınamanın mümkün
olduğunu göstermektedir. ARDL Testinde de değişkenlerin düzey derecelerinin I(2) ve üstü
düzey derecelerinde olmaması gereklidir.
ARDL-Sınır Testi methodolojisinde ilk olarak uzun dönem ilişkisinin varlığının
sınanması amacıyla (1) numaralı denklem kurulmaktadır:

'LNMEVt

k

k

k

k

i 1

i 0

i 0

i 0

E 0  ¦ E1i 'LNMEVt i ¦ E 2i 'LNDKt i ¦ E 3i 'LNFOt i  ¦ E 4i 'LNVIX t i 

 J 5 LNMEVt 1  J 6 LNDKt 1  J 7 LNFOt 1  J 8 LNVIX t 1  ut ,

(3)
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Bu denklemde ' : fark operatörü, k : optimum gecikme uzunluğu ve
ifade edilmektedir.

ut : hata terimi olarak

(3) numaralı denklemde k optimum gecikme uzunluğu tespit edildikten sonra F test
istatistiğine bakılır. Burada, sıfır yokluk hipotezi denklemde yer alan değişkenlerin gecikmeli
değerlerinin beraber aynı anda sıfıra eşit olup olmadığını

( H 0 : J 5 J 6 J 7 J 8 0) test

etmektedir. Analiz sonucunda elde edilen F değeri, Pesaran, Shin ve Smith (2001)
tarafından belirlenmiş alt sınır değerinin altında ise ise eş-bütünleşme olmadığını ileri süren
sıfır hipotezi reddedilememektedir. F değeri, üst sınır değerinin üstünde ise eş-bütünleşme
olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Hesaplanan F test istatistik değerinin, alt ve üst kritik
değerler arasında kalması durumunda ise herhangi bir karar vermek mümkün olmamakta ve
sınır testi yetersiz kabul edilmektedir. Sınır testi sonucunda eş-bütünleşmeninvarlığı tespit
edildikten sonra gecikmesi dağıtılmış otoregressif modellerin uzun ve kısa dönem katsayıları
elde edilmektedir.
4.2. Vektör Hata Düzeltme Methodolojisi (VECM)
Literatürde ilk defa Sims (1980) tarafından önerilen Vektör Otoregresif Modelleri (VAR),
birlikte ele alınan iktisadi zaman serilerinin dinamik davranışlarını modellemeye yarayan
çoklu ekonometrik tekniklerdendir. Bu modelde her bir değişken, kendisinin gecikmeli
değerlerinin yanında diğer değişkenlerin de doğrusal bir kombinasyonu olarak ifade
edilmektedir. Analiz edilen değişkenler arasında bir uzun dönem ilişkisi eşbütünleşim olması
durumunda hata düzeltme terimi (error correction term) VAR modellemesinin içine dâhil
edilmelidir. Böylece model, Vektör Otoregresif Hata Düzeltme Modeli (Vector Error
Correction Model) haline dönüşmüş olmaktadır. Türkiye’de yerleşik bulunan birey ve
şirketlerin bankalarda tuttukları döviz hesaplarının miktarı ile ilgili değişkenlerin modellemesi
için kurulan VECM modelinin çalışmaya uyarlanmış haline ilişkin detaylar aşağıdaki 4 nolu
denklemde verilmiştir:

'LNMEVt

p

q1

q2

j 1

j 1

j 1

I0  ¦I1 j 'LNMEVt  j  ¦I2 j 'LNDKt  j  ¦I3 j 'LNFOt  j

q3

 ¦ I4 j 'LNVIX t  j  I5 ECTt 1  H t

(4)

j 1

Genellikle, Vektör Otoregresif Hata Düzeltme Modeli (VECM)’in dinamik özellikleri iki
çeşit yapısal analiz yöntemi ile incelenir. Bunlar, varyans ayrıştırma (variance decomposition)
ve etki-tepki (impulse –response) fonksiyonudur. Varyans ayrıştırması, bağımlı değişkendeki
değişkenliğin ne kadarının kendi varyansına ne kadarının diğer değişkenlerin varyansına
bağlı olduğunu göstermektedir. Etki-tepki analizi ise sistemde bulunan her bir değişkene bir
standart sapmalık şok verildiğinde diğer değişkenlerin buna nasıl tepki verdiklerini
göstermektedir.
5. Analiz ve Ampirik Sonuçlar
5.1. Veri Seti
Dolarizasyon işlemlerinin varlık ve yükümlülük olarak ikiye ayrıldığı literatür
taramasında çalışmaların önemli bir bölümünün varlık dolarizasyonuna odaklandığı
görülmektedir. Bu amaçla, mevcut çalışmada yükümlülük dolarizasyonundan ziyade varlık
dolarizasyonuna odaklanma tercih edilmiştir. Çalışmada modellenen yurtiçinde yerleşik
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bulunan şahıs ve firmaların mevduatları değişkeni, katılım ve mevduat bankalarındaki
hesaplar ayrı ayrı toplanarak TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sisteminden elde edilmiştir. Bu
seriler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 14.12.2012 tarihinden itibaren haftalık
olarak yayınlanmaya başlandığından, çalışma 14.12.2012-22.06.2018 arasındaki dönemi
kapsayan haftalık veriler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Aynı şekilde ABD Dolar kuru
değişkeni de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sisteminden dolar
satış olarak alınmıştır. Piyasa faiz oranı değişkeni olarak Türkiye’nin 10 yıl vadeli tahvil faiz
oranı tercih edilmiştir. Türkiye 10 yıllık tahvil faiz oranları investing.com web sitesinden
haftalık olarak temin edilmiştir (Investing, 2017). VIX endeksine ait veriler ise Bloomberg
Terminal’inden temin edilmiştir. Haftalık verilerin tercih edilmesinin sebebleri; ülke
insanlarının ekonomik hafızalarında var olan geçmiş türbülans ve krizler ışığında karar alma
süreçlerinin bir ay gibi bir süre almayıp çok daha hızlı olması ve aylık veri kullanımı ile
modelleme tercih edildiğinde haftalık verinin sahip olduğu önemli yüksek frekans bilgilerinin
kaybedilebileceğidir.
Şekil 2: MEV, DK, FO Serileri ile VIX Endeksinin Haftalık Değerleri, 2012-2018
DK - DOLAR/TL KURU
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Şekil 2, 14.12.2012 - 22.06.2018 aralığında analizde kullanılan dört serinin orijinal
değerlerini göstermektedir. 14.12.2012 tarihinde mevduat ve katılım bankalarında 111.5
milyar ABD doları olan yerleşik şahıs ve firmaların mevduat hesapları toplamı 16.02.2018
tarihinde 170.4 milyar ABD doları mertebesine yükselmiştir. Bu artış yüzde 52.8’lik gibi
oldukça yüksek sayılabilecek bir artış anlamına gelmektedir. Türkiye’de yerleşiklerin mevduat
ve katılım bankalarında tuttukları dolar hesabının belirleyicileri konumundaki değişkenlerle
uzun dönem ilişkisinin analizine geçmeden önce, serilerin birbirleriyle korelasyon ilişkisini
gözlemlemek ön bir fikir vermesi adına faydalı olacaktır. Aşağıdaki Tablo 1’de logaritmaları
alınmış serilerin oluşturduğu korelasyon matrisi, Tablo 1’de verilmiştir:
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Tablo 1. Korelasyon Matrisi
Değişken

LNMEV

LNMEV

1.000

LNDK

0.796

1.000

LNFO

0.701

0.817

1.000

LNVIX

-0.006

-0.129

-0.051

LNDK

LNFO

LNVIX

1.000

Tablo 1’deki sonuçlar, mevduat değişkeni ile dolar kuru ve faiz oranı değişkeni
arasında pozitif yönlü kuvvetli olarak nitelendirilebilecek bir ilişki olduğunu göstermektedir.
Yerleşiklerin bankalarda tuttukları mevduat miktarı ile uluslararası finans çevrelerince korku
endeksi olarak da bilinen VIX endeksi arasında sıfıra yakın olarak nitelendirilebilecek negatif
yönlü bir korelasyon sözkonusudur.
5.2. Birim Kök Testleri
Çalışmada kullanılan ekonometrik analiz yöntemi incelenen zaman serilerinin I (2)
seviyesinde durağan olmamasını gerektirmektedir. Bu amaçla, değişkenlerin durağanlık
sınamaları için Perron (1989) tarafından geliştirilen serideki yapısal kırılmayı dikkate alan
testin Dickey ve Fuller (1979) tarafından önerilen Genelleştirilmiş Dickey Fuller (ADF)’e
uyarlanmış hali kullanılmıştır.
Tablo 2. Birim Kök Testi Sonuçları
Seriler
LNMEV
LNDK
LNFO
LNVIX

Yapısal Kırılmalı ADF

Düzey

Birinci Fark

-4.39
(0.17)*
-3.16
(0.86)*
-3.55
(0.66)*
-7.58
(<0.01)*

-14.87
(<0.01)*
-16.35
(<0.01)*
-21.19
(<0.01)*
-

Karar
I (1)
I (1)
I (1)

I (0)

Açıklama: * Vogelsang(1993) asimptotik tek-yönlü p-değerleridir.

Tablo 2’de, serilerin düzey ve birinci fark değerlerinin ADF ve PP birim kök testi
sonuçları verilmektedir. Bu sonuçlara göre ele alınan zaman aralıklarında LNMEV, LNDK ve
LNFO serileri birinci farkları alındığında durağan hale gelirken, LVIX serisi düzeyde
durağandır. Yani LNMEV, LNDK ve LNFO serileri I (1) iken, LNVIX serisi I (0)' dır.
5.3. Eşbütünleşme İlişkisi
Ekonometrik analizler sırasında durağan olmayan zaman serileri ile çalışılması
durumunda tahmin edilmeye çalışılan regresyon parametrelerinin tahmincilerine güven
duyulamamaktadır. İlk olarak Granger ve Newbold (1974) tarafından sahte regresyon
(spurious regression) sorunsalı olarak ifade edilen bu durumun üstesinden gelmenin bir yolu
serilerin farkını almaktır. Serilerin farklarını almak, ilk başta problemi çözüyor gözükse de
başka bir probleme yol açmaktadır ki; o da seriler arasında varolabilecek muhtemel “uzundönem” ilişkilerini ortadan kaldırmaktadır. Sahte regresyon probleminin önüne geçmenin
daha iyi bir yolu ise durağan olmayan zaman serileri arasında durağan olarak
nitelendirilebilecek bir doğrusal ilişkinin varlığını araştırmaktır. Eşbütünleşme olarak
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tanımlanan bu durumun var olup olmadığı son yıllarda geliştirilen ve iktisadi litaratürde
sıklıkla uygulanmakta olan ARDL/Sınır testi yaklaşımı ile incelenmiştir.
Ulusal para birimi TL’nin yabancı döviz kuru karşısında değeri, piyasa faiz oranı ve
VIX endeksinin, Türkiye’de yerleşik bulunan birey ve şirketlerin bankalarda tuttukları döviz
hesaplarının miktarı üzerindeki etkisini araştırmak için ARDL/Sınır testi yaklaşımı
kullanılmıştır. Diğer alternatif yöntemlerin yanında bu yöntemin tercih edilmesinin nedeni,
analiz edilen serilerin hiç birisinin ikinci dereceden durağan I (2) olmamasının yanında
I (0) ve I (1) gibi farklı düzey derecelerine sahip olmalarıdır. Bu amaçla alternatif kriterler
arasından model seçme kriteri olarak, Akaike Information Criteria (AIC)’nın seçilmesiyle elde
edilen otoregresif gecikmesi dağıtılmış model aşağıda Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. ARDL(5,1,1,0) Modeli Tahmin Sonuçları
Değişken
Katsayı
Standart hata
C
0.53
0.12
LNMEV(-1)
1.12
0.05
LNMEV(-2)
-0.14
0.08
LNMEV(-3)
-0.10
0.07
LNMEV(-4)
0.15
0.07
LNMEV(-5)
-0.08
0.04
LNDK
-0.32
0.04
LNDK(-1)
0.32
0.04
LNFO
-0.03
0.01
LNFO(-1)
0.05
0.01
LNVIX
-0.00
0.00
Diagnostik (tanılama) testleri
Otokorelasyon - Breusch-Godfrey LM Testi = 0.80 (0.45)
Değişen Varyans - Breusch-Pagan-Godfrey Testi = 1.74 (0.07)
JB Normallik Testi = 11.67 (0.00)
Ramsey RESET Testi = 2.25 (0.13)

t  istatistiği

Olasılık

4.48
21.57
-1.69
-1.40
2.26
-1.85
-8.43
8.51
-2.27
3.54
-0.13

0.00
0.00
0.09
0.16
0.02
0.06
0.00
0.00
0.02
0.00
0.89

Tablo 3’daki sonuçlar LNMEV değişkeninin bağımlı değişken olarak alındığında,
belirlenen model seçme kriterlerine göre en ideal otoregresif gecikmesi dağıtılmış modelin
ARDL(5,1,1,0) olduğunu göstermektedir. Buna göre LNMEV değişkeninin, kendi beş dönem
geçmiş değerlerinin yanında LNDK, LNFO ve LNVIX değişkenlerinin cari değerlerine ilave
olarak LNDK ve LNFO değişkenlerinin birer dönem geçmiş değerleri ile açıklanmakta
olduğunu ifade etmektedir.
ARDL(5,1,1,0) modelini baz alan ileri analiz uygulamalarına geçmeden önce mevcut
modelin regresyon analizi için gerekli olan varsayımları sağladığının kontrol edilmesi
gerekmektedir. Modelden elde edilen hata terimlerinin birbirleri ile ilişkili olup olmadığını
sınamak için Breusch-Godfrey LM Testi uygulanmıştır. Buradan elde edilen F  istatistiği

p  değeri 0.45, artıkların ilişkisiz olduğunu ifade eden H 0 hipotezinin reddedilemeyeceğini
göstermektedir. Dolayısıyla, hata terimlerinin otokorelasyon içermediği sonucuna varılır.
Benzer şekilde hata terimlerinin değişen varyans sorununun olup olmadığı Breusch-PaganGodfrey Testi ile kontrol edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen F  istatistiği p  değeri
0.07, artık terimlerin sabit varyanslı olduğunu ifade H 0 hipotezinin yüzde 5 anlamlılık
düzeyinde reddedilemeyeceğini göstermektedir. Bundan dolayı, hata terimlerinin değişen
varyanslı değil sabit varyanslı olduğu sonucuna varılır. Elde edilen modelin hata terimleri
kullanılarak uygulanan otokorelasyon, değişen varyans ve tanımlama hatası
(misspecification) testlerinin sonuçlarına göre, modelde sözkonusu problemlerin bulunmadığı
sonucuna ulaşıldıktan sonra Sınır Testi uygulamasına geçilir. Buna göre ARDL (5,1,1,0)
modeli temel alındığında elde edilen Sınır Test sonuçları aşağıdaki Tablo 4’te verilmiştir.
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Tablo 4. Sınır Test Sonucu

k

F - istatistiği

Kritik Değerler

I (0)

%10
2.37
%5
2.79
%1
3.65
Açıklama: k modelde yer alan açıklayıcı değişkenlerin sayısını göstermektedir.
3

8.46

I (1)

3.20
3.67
4.66

ARDL (5,1,1,0) modeli baz alınarak Sınır Testi uygulandığında hesaplanan F
istatistik değeri ile Pesaran vd. (2001)’ye göre yüzde 1, yüzde 5 ve yüzde 10 anlamlılık
düzeylerinde kritik değerleri Tablo 4’te yer almaktadır. Hesaplanan F - istatistik değerinin
8.46 olduğu ve bu değerin tüm anlamlılık seviyelerindeki kritik üst sınır değerlerinden büyük
olduğu görülmektedir. Bu sonuç, seriler arasında uzun-dönem ilişkisi olmadığını söyleyen
yokluk hipotezinin istatistiksel olarak reddedilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Yani bu
sonuca göre, Türkiye’de yerleşik bulunan birey ve şirketlerin bankalarda tuttukları döviz
hesaplarının miktarı ile ulusal para birimi TL’nin ABD doları karşısında değeri, piyasa faiz
oranı ve
uluslar arası VIX endeksi değişkenleri arasında bir uzun-dönem ilişkisi
bulunmaktadır.
Sınır testi sonucunda değişkenler arasında uzun dönem ilişkisinin var olduğunun
ortaya çıkmasından sonra sözkonusu değişkenlerin uzun dönem ilişkilerini gösteren
tahmincilerin hangi değerleri aldığı önem arz etmektedir. Türkiye’de yerleşik bulunan birey ve
şirketlerin bankalarda tuttukları döviz hesaplarının açıklayıcıları konumundaki değişkenlerin
uzun dönemdeki tahmin katsayıları Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Uzun Dönem Tahmin Katsayıları
Değişken
Katsayı
Standart Hata
LNDK
LNFO
LNVIX
C

0.100
0.397
-0.007
10.961

0.09
0.14
0.05
0.26

t  istatistiği

Olasılık

1.16
2.78
-0.12
41.23

0.24
0.00
0.89
0.00

Tablo 5’teki sonuçlara göre; piyasa faiz oranı değişkeninin katsayısı 0.40’tır. Piyasa
faiz oranı ile bankalarda tutulan döviz miktarı arasında pozitif yönlü bir ilişki söz konusudur.
Ulusal para birimi TL’nin yabancı döviz kuru karşısında değerini ifade eden DK değişkeni 0,1
iken uluslar arası piyasalarda mevcut olan korkunun derecesini gösteren VIX endeksinin
tahmin katsayısı yaklaşık sıfır değerini almaktadır. Piyasa faiz oranına ilişkin katsayının
istatistiksel olarak yüzde 1 anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğu görülürken diğer açıklayıcı
değişkenler DK ve VIX endeksine dair katsayıların yüzde 10 anlamlılık düzeyinde dahi
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir. İstatistiksel olarak anlamlı bulunan piyasa
faiz oranı yüzde 10 arttığında, ülkede yerleşik bulunan birey ve şirketlerin bankalarda
tuttukları döviz hesapları uzun dönemde yaklaşık olarak yüzde 4.0 artış göstermekte olduğu
ifade edilebilir.
Tablo 6. Kısa Dönem Tahmin Katsayıları
Değişken
Katsayı
Standarthata
D(LNMEV(-1))
D(LNMEV(-2))
D(LNMEV(-3))
D(LNMEV(-4))
D(LNFO)
D(LNDK)
CointEq(-1)*
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0.17
0.03
-0.07
0.08
-0.03
-0.32
-0.05

0.05
0.05
0.04
0.04
0.01
0.04
0.01

t  istatistiği

Olasılık

3.32
0.61
-1.62
1.89
-2.33
-8.62
-6.55

0.00
0.54
0.10
0.05
0.02
0.00
0.00
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ARDL (5,1,1,0) modeli kullanılarak elde edilen Sınır Test sonuçları uzun dönem
katsayılarına ait tahmincileri sağlamanın yanında içinde hata düzeltme terimi (error correction
term – ECT) yer alan kısa döneme ait tahmin katsayılarını da vermektedir. Sözkonusu
katsayılar Tablo 6’da verilmiştir. Hata düzeltme katsayısı 0 ile 1 değerleri arasında negatif bir
değer aldığında ideal olarak kabul edilmektedir. Analiz sonucunda tahmin edilen hata
düzeltme katsayısı negatif (-0.05) ve istatistiksel olarak yüzde 1 anlamlılık düzeyinde anlamlı
bulunmuştur. Spesifik olarak sözkonusu katsayı, sistemin dengeden sapmasına yol açan bir
şokla karşılaşıldığında bu şokun bir dönem (1 hafta) sonunda yaklaşık olarak yüzde 5’inin
düzeltilebildiğini göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, sistem yaklaşık olarak altı aylık bir
periyotta uzun dönem dengesine tekrar ulaşabilmektedir.
Son olarak tahmin edilen ARDL(5,1,1,0) modelinin genel olarak istikrarlı olup
olmadığını test etmek için standartlaştırılmış yinelemeli (recursive) kalıntılarına uygulanan
CUSUM ve CUSUMSQ (Brown vd. 1975:149-155) test grafikleri Şekil 3a-3b’de verilmektedir.
Bu grafiklere göre ilgili test istatistikleri yüzde5 anlamlılık düzeyinde belirlenen kritik sınırlar
içerisinde yer aldığından modelin uzun dönemde genel olarak istikrarlı olduğu görülmektedir.
Şekil3a-3b. CUSUM ve CUSUMSQ Testleri
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Sonuç olarak çalışmada kullanılan Türkiye’de yerleşik bulunan birey ve şirketlerin
bankalarda tuttukları döviz hesaplarının miktarı ile ulusal para biriminin yabancı döviz kuru
karşısında değeri, piyasa faiz oranları ve uluslararası mali piyasalarda korku endeksi
olarakta bilinen VIX endeksi arasında bir uzun dönem ilişkisi eşbütünleşim olduğu
söylenebilir. Buna göre sözkonusu değişkenlerde meydana gelebilecek bir şok veya
olağanüstü değişiklik sistem içerisinde bulunan diğer değişkenleri etkilemekte fakat belli bir
süre sonunda sistem uzun dönemde tekrar dengeye ulaşmaktadır.
5.4. Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM)
Değişkenler arasında sistemde meydana gelen rassal şokların görece önemliliklerinin
ölçülmesi yerinde olacaktır. Bu amaçla vektör hata düzeltme modeli yardımıyla elde
edilebilen varyans ayrıştırma (variance decomposition) ve etki-tepki (impulse-response)
teknikleri kullanılmaktadır.
Türkiye’de yerleşik bulunan birey ve şirketlerin bankalarda tuttukları döviz
hesaplarının miktarını gösteren LNMEV değişkenine ait 10 haftalık periyot için varyans
ayrıştırma sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. Buna göre sözkonusu döviz hesaplarının
başlangıç periyodunda kendi varyasyonunun yüzde 100’nü karşılamakta olduğu, ilerleyen
periyotlarda bunun kısmi olarak azaldığı görülmektedir. Bir ve ikinci periyotta piyasa faiz
oranları, döviz kuru ve VIX değişkenlerin mevduat hesaplarının değişimini açıklamada katkı
düzeylerinin yaklaşık sıfır olmaya devam etmekte olduğu görülmektedir
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Tablo 7. LNMEV Değişkeninin Varyans Ayrıştırma Sonuçları
Periyot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

LNMEV
100.00
99.95
99.28
98.42
97.38
96.17
94.87
93.52
92.17
90.84

LNDK
0.00
0.00
0.53
0.98
1.43
1.83
2.20
2.53
2.84
3.13

LNFO
0.00
0.00
0.01
0.04
0.10
0.18
0.27
0.38
0.49
0.60

LNVIX
0.00
0.04
0.16
0.55
1.09
1.81
2.65
3.56
4.49
5.42

Üçüncü periyotta ise döviz kuru değişkeninin katkısı piyasa faiz oranı ve VIX
endeksine göre küçük düzeyde de olsa öne çıkmaktadır.Altıncı periyotta döviz kuru ve VIX
endeksi değişkenlerinin katkısı yüzde 1.8’ler seviyesindedir. Yedinci periyottan sonra VIX
endeksinin katkısının diğer değişkenlere nazaran daha da arttığı görülmektedir. Onuncu
periyoda gelindiğinde ise VIX değişkeni mevduat değişkenindeki varyasyonun yaklaşık yüzde
5.42’sini açıklarken bu oranlar döviz kuru ve piyasa faiz oranı değişkeni için sırasıyla yüzde
3.13 ve yüzde 0.60 düzeylerindedir. Varyans ayrıştırması yöntemi, ek olarak bağımsız
değişkenlerden hangisinin daha güçlü olarak bağımlı değişkendeki değişkenliği açıkladığını
da gösterdiğinden Tablo 8’e göre, yerleşik bulunan birey ve şirketlerin bankalarda tuttukları
döviz hesaplarının miktarındaki değişkenliği VIX endeksi ve dolar kuru değişkeninin görece
daha güçlü açıklamakta olduğunu göstermektedir ki bu da yukarıda ARDL yöntemiyle elde
ettiğimiz Tablo 5’teki sonuçlarla çelişki anlamına gelmektedir.
Çalışmanın analizinde kullanılan her bir değişkene bir standart sapmalık şok
verildiğinde diğer değişkenlerin buna nasıl tepki verdiklerini gösteren etki-tepki analizi
sonuçları Şekil 4’te sunulmuştur. Grafiklerde yatay eksenler 10 periyot (hafta) olan süreyi
dikey eksenler ise tepkinin derecesini göstermektedir. Türkiye’de yerleşik bulunan birey ve
şirketlerin bankalarda tuttukları döviz miktarını gösteren mevduat değişkeninin kendi
şoklarına pozitif yönde tepki verdiği ve bu tepkilerin birinci haftadan üçüncü haftaya kadar
artış gösterdiği sonrasında ise onuncu haftaya kadar ise kısmi de olsa azalan bir seyir
izlediği anlaşılmaktadır. Mevduat değişkeninin piyasa faiz oranı değişkenindeki bir birimlik
şoka karşı verdiği tepkinin birinci haftadan ikinci hafta sonuna kadar sıfır olduğu yani hiç tepki
vermediği sonrasında ise pozitif yönlü artan bir tepki verdiği görülmektedir. Döviz kuru
değişkenine bir standart sapmalık şok verildiğinde, mevduat değişkenin üçüncü haftaya
kadar yaklaşık olarak hiç tepki vermediği sonrasında ise kalan yedi haftalık periyotta pozitif
yönlü artış eğiliminde olduğu gözlenlenmektedir. Son olarak,VIX endeksindeki bir standart
sapmalık şoka mevduat değişkenin tepkisinin; birinci haftadan ikinci haftanın ortalarına doğru
çok küçük düzeyde de olsa negatif yönlü azalan olduğu, geriye kalan haftalarda ise bu
tepkinin pozitif yönlü artan olduğu şeklindedir. Etki – tepki analiz sonuçları yukarıda ifade
edilen varyans ayrıştırması analiz sonuçları ile uyum göstermektedir.
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Şekil 4. Serilerin Bir Standart Sapmalık Şoklara Karşılık Verdikleri Tepkiler
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6. Sonuç ve Değerlendirme
Bu çalışmada, Türkiye’de yerleşik bulunan birey ve şirketlerin bankalarda tuttukları
döviz hesaplarının miktarı ile dolar kuru, piyasa faiz oranı ve küresel düzeyde belirsizliğin bir
ölçüsü olarak uluslararası mali piyasalarda korku endeksi olarakta bilinen VIX (Chicago
Board Options Exchange Volatility Index) endeksi arasındaki ilişki haftalık veriler kullanılarak
analiz edilmiştir. Çalışmada öncelikle korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Korelasyon
analiz sonuçları, teorik olarak ifade edildiği şekilde birey ve şirketlerin bankalarda tuttukları
döviz hesaplarının miktarı ile dolar kuru ve piyasa faiz oranı arasında pozitif yönlü bir ilişki
sözkonusu olduğunu göstermektedir. Başka bir ifadeyle, yerli para birimi TL, dolar karşısında
değer kaybettiğinde yani dolar kuru arttığında bankalardaki mevduat miktarı artmaktadır.
Piyasada faiz oranları yükseldiğinde de aynı şekilde bankalarda bireyler ve şirketlerin tuttuğu
döviz miktarı yükseliş göstermektedir.
Çalışmanın analiz bölümüne, serilerin durağanlıklarının kontrol edilmesiyle
başlanmıştır. Logaritmik dönüşüm yapılan değişkenlerin VIX değişkeni hariç düzeyde
durağan olmadığı görülmüştür. Bağımlı değişken olarak kabul edilen birey ve şirketlerin
bankalarda tuttukları döviz hesaplarının miktarı değişkeninin I(1) olması ve diğer
değişkenlerin hiçbirinin I(2) olmaması sonucunda çalışmada sözkonusu değişkenler arasında
uzun dönem eşbütünleşim ilişkisinin olup olmadığının incelenmesi için ARDL-Sınır Testi
yaklaşımının uygulanmasının yerinde olacağı değerlendirilmiştir. Bu yöntem uygulandığında
bağımlı değişken birey ve şirketlerin bankalarda tuttukları döviz hesaplarının miktarı ile onun
belirleyicileri konumundaki dolar kuru, piyasa faiz oranı ve VIX endeksi arasında bir uzun
dönem ilişkisinin varlığı yine analiz sonucuna göre, eşbütünleşme dengesine ilave olarak
istatistiksel anlamlı bulunan piyasa faiz oranı yüzde 1 arttığında, uzun dönemde ülkede
yerleşik bulunan birey ve şirketlerin bankalarda tuttukları döviz hesapları yaklaşık olarak
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yüzde0.40 artış göstermektedir. Elde edilen sonuçlar Türkiye’de yerleşik bulunan birey ve
şirketlerin bankalarda tuttukları döviz mevduat miktarınının değişiminin açıklanmasında diğer
değişkenlerin etkisinin sınırlı kaldığını göstermektedir.
Çalışma ile elde edilen bulgular ışığında Türkiye’de dolarizasyonun engellenmesi için
neler yapılmalıdır sorusuna verilecek cevaplardan biri, birey ve şirketlerin Türk Lirasına olan
güveni sağlamaktan geçtiği, bunun en temel yolunun da faiz oranlarını düşürmek olduğudur.
Faiz oranlarının belirlenmesine esas teşkil eden enflasyonun önüne geçmek, uzun vadede
makul kabul edilebilecek düşük bir seviyede tutmak, önerilen sonuca ulaşmadaki en önemli
husustur. Böylece piyasa faiz oranlarının da düşük seviyelere kalıcı olarak inmesi sağlanmış
olacaktır. Diğer taraftan iktisadi ve politik belirsizliklerin, ulusal para biriminin değer
kaybedeceği beklentisiyle ekonomik birimlerdeki dolarizasyon eğilimlerini arttırıcı rol oynadığı
bilinmektedir. Bunun sonucunda da birey ve şirketlerin dolara olan talebi artacaktır.
Son olarak elde edilen bulgular, ülkede yerleşik bulunan birey ve şirketlerin katılım ve
mevduat bankalarında tuttukları döviz hesaplarının belirlenmesinde etkili olan dinamiklerin
tespit edilmesinde farklı ekonometrik yaklaşımların kullanıldığı akademik çalışmalara ihtiyaç
olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın sonucu, özellikle politika yapıcılarına ülke içinde
güçlü bir şekilde varlığını hissettiren dolarizasyona karşı uygulamaya koymak istedikleri
politika önerilerinin oluşmasında değerlendirebilecekleri kıymetli bilgiler sunmaktadır. Mevcut
çalışma değişik model kurguları ve yeni metodolojiler ile farklı açılardan desteklenmelidir.
Birden fazla farklı rejim için finansal zaman serilerinin koşullu varyans dinamiklerindeki
yapısal kırılmanın doğrusal olmayan modellenmesine olanak veren MS-GARCH (Markov
Switching – GARCH) yöntemi kullanılarak faiz oranları, döviz kuru ve çıktı oynaklığının
dolarizasyon üzerindeki etkileri araştırmacılara önerilen sonraki çalışma konularıdır.
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Küresel Kriz Sonrasında Türkiye’de Para Politikasının
Banka Karlılığı Üzerindeki Etkisi
Dr. Öğretim Üyesi Ekin Ayşe Özşuca*
Öz
Bu çalışma, küresel kriz sonrasında Türkiye’de uygulanan geleneksel olmayan para
politikasının bankaların karlılığı üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede,
2011-2017 dönemi için faiz oranlarının bankaların alternatif karlılık göstergeleri üzerindeki etkisi ve
çeşitli bankaya özgü özelliklerin para politikası değişikliklerine karşı banka performansı üzerinde farklı
sonuçlara yol açıp açmadığı araştırılmaktadır. Çalışmanın sonuçları, net faiz gelirleri ve faiz dışı
gelirlerin para politikasındaki daralmalardan asimetrik şekilde etkilendiğini, ancak net faiz gelirlerindeki
artışın faiz dışı gelirler üzerindeki negatif etkiyi ortadan kaldırarak, daha yüksek faiz oranlarının banka
karlılığını arttırdığını ortaya koymaktadır. Büyüklük, sermaye düzeyi ve likidite, para politikası
şoklarının bankaların gelir bileşenleri ve karlılıkları üzerinde yarattığı etkilerin farklılaşmasında rol
oynayan özellikler olarak bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Para Politikası, Banka Karlılığı, Küresel Kriz, Türk Bankacılık Sektörü.
JEL Sınıflandırması: E44, E52, G21.
The Impact of Monetary Policy on Bank Profitability in Turkey in the Aftermath of the
Global Crisis
Abstract
This study aims to investigate the impacts of unconventional monetary policy on bank
profitability in Turkey in the aftermath of global financial crisis. In this regard, the impact of interest
rates on alternative profitability measures and its heterogeneous effects depending on bank’s balance
sheet characteristics are examined covering the period 2011-2017. Net interest income and
noninterest income are found to be asymmetrically affected by the monetary policy tightening, while
the positive impact on net interest income more than compensates the adverse effect on noninterest
income, resulting in an increase on overall profitability. Moreover, bank size, capitalization and liquidity
are found as significant bank balance sheet characteristics that matter for the heterogeneous
transmission of monetary policy to bank income components and profitability.
Keywords: Monetary Policy, Bank Profitability, Global Crisis, Turkish Banking Industry.
JEL Classification: E44, E52, G21.

1. Giriş
Küresel ekonomik ve finansal kriz pek çok ülkede olumsuz sonuçlar yaratmış, finansal
piyasaları derinden sarsmıştır. Bu olumsuz sonuçların niceliği ve niteliği ülkeden ülkeye
değişmekle birlikte, küresel kriz, ABD ve Batı Avrupa başta olma üzere birçok gelişmiş ve
Çankaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü, Öğretim Üyesi, https://orcid.org/0000-0002-56153028.
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gelişmekte olan ekonomide şiddetli iktisadi daralmaya ve işsizlik oranlarında ciddi artışa
neden olmuş, gerek ulusal gerek uluslararası finansal piyasalarda önemli boyutta
istikrarsızlık ve kırılganlığa yol açmıştır. Bu gelişmeler, mücadele için alınabilecek politika
önlemlerini gündeme getirmiş ve merkez bankalarının yürüttüğü para politikası
uygulamalarının gözden geçirilmesine sebep olmuştur. Bunlara bağlı olarak politika
otoritelerinin uyguladığı iktisadi politikalarda küresel ölçekte bir paradigma farklılaşması
meydana gelmiştir. Daha açık bir deyişle, kriz öncesinde politika setinin ana politikası olarak
tek ve/ veya öncelikli hedef olarak fiyat istikrarını gözeten para politikası uygulanmakta iken,
küresel ekonomik durgunluk para politikasının finansal istikrar üzerinde etkileri olabileceğini
göstererek, kullanılacak politika ve araçların finansal istikrarı da gözetecek şekilde
tasarlanmasına dair tartışmaları gündeme getirmiştir. Bu doğrultuda, küresel krizden çıktıktan
sonra dünyadaki pek çok ülkede politika yapıcıları geleneksel para politikası araçlarının yanı
sıra, yoğun olarak geleneksel olmayan para politikası araçları ve makro ihtiyati tedbirleri
içeren politika uygulamalarına başvurmuştur. Merkez bankaları söz konusu politikalarla hem
küresel krizin reel ekonomi üzerinde yarattığı yıkıcı etkileri bertaraf etmeye çalışmış hem de
finansal ve bankacılık sektörlerindeki olumsuz yansımaları azaltarak finansal sistemin sağlıklı
bir şekilde işlemesini desteklemeye çalışmışlardır.
Bu süreçte, krizden çıkış amacıyla pek çok gelişmiş ülke ile birlikte dünya
ekonomisine yön veren ABD, Japonya ve Avrupa Merkez Bankası, niceliksel genişleme,
kredi genişlemesi, negatif faiz oranları ve faiz taahhüdü politikası gibi geleneksel olmayan
para politikası araçlarına sıklıkla başvurmuştur. Gelişmiş ülkelerin kriz sonrası ortaya
koyduğu bu politikalar, gelişmekte olan ülkelerin reel ve finansal sektörleri üzerinde önemli
etkiler yaratmıştır. Daha açık bir deyişle, küresel finansal sistemde süregelen kırılganlık
gelişmiş ülkeler tarafından uygulanan niceliksel genişleme paketleriyle birlikte risk iştahını
artırmış ve sermaye hareketlerinde ciddi bir oynaklık yaratmıştır. Çok yüksek seviyelere
ulaşan belirsizlikle artan spekülatif sermaye akımları kısa vadeli sermaye fonlarının
gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelmesine neden olmuştur. Artan sermaye girişleri, yerli
paranın reel olarak değerlenmesine ve kredi talebinin yükselerek kredi kullanımının
genişlemesine yol açmıştır. Bu gelişmeler, yükselen piyasa ekonomilerinin dış ticaret ve cari
işlemler dengesinde ciddi bozulmalarla sonuçlanmış ve makroekonomik ve finansal istikrar
üzerinde tehdit oluşturmuştur. Böylelikle gelişmekte olan ülkelerde politika oluşturma süreci
daha karmaşık hale gelmiş ve merkez bankaları söz konusu sorunlarla baş edebilmek için
kendilerine özgü yeni geleneksel olmayan para politikası araçları inşa etmek durumunda
kalmıştır. Bu noktada, gelişmekte olan ülkelerin geleneksel olmayan para politikalarını temel
olarak sermaye girişlerinin olumsuz etkileri azaltmak ve kredi genişlemesini kontrol altına
amacıyla kullandıklarını söylemek mümkündür. Dolayısıyla küresel krizi izleyen dönemde
ortaya çıkan geleneksel olmayan para politikalarının tasarlanma amaçları ve bu amaçlar
doğrultusunda kullanılan araç setinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler itibariyle farklılık
gösterdiği göz önünde bulundurulmalıdır.
Kriz sonrasında ekonomiyi canlandırmak amacıyla gelişmiş ülkelerin uyguladığı
düşük politika oranlarıyla miktarsal genişleme politikalarının hem gelişmiş hem de gelişmekte
olan pek çok ülkenin bankacılık sistemleri ve karlılıkları üzerinde önemli yansımaları
olmuştur. Bu dönemde aktif olarak kullanılan geleneksel olmayan para politikası araçlarıyla
piyasaya yüklü miktarda likidite desteği sağlanarak bankaların fonlama maliyetleri aşağı
doğru çekilmiştir. Bu durum bir taraftan bankaların sermaye miktarının artmasına ve
kredilerin geri ödenmeme oranının düşmesine sebep olabilirken, diğer taraftan düşük faiz
oranları bankaların fon kullandırma işlemlerinden elde ettikleri net faiz gelirlerinde düşüşe yol
açabilmektedir. Bankaların yüksek kar oranı ile çalışabilme kapasitesinin olması bankacılık
sistemin sağlıklı şekilde işlemesi ve bu bağlamda, reel sektöre yeterli düzeyde fon
sağlamaları bakımından büyük önem taşımaktadır. Bunlara ek olarak, karlılığı yüksek olan
bankalar yatırımlarının finansmanında piyasadan daha düşük maliyetle borçlanabilirken,
dağıtılmamış karlarını sermayeye ilave ederek iç fonlarla finansman yolunu da tercih edebilir.
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Bu şekilde yüksek karlılık oranları bankaların finansal yapısının güçlenmesine ve sonuç
olarak da ekonomide finansal istikrarın sağlanmasına katkıda bulunabilir. Bu gelişmelerden
dolayı, küresel kriz ertesinde geleneksel olmayan para politikaları ve banka karlılığı
arasındaki ilişkiyi anlamak daha da önemli hale gelmiştir.
Türkiye küresel ekonomik durgunluktan en çok etkilenen ülkeler arasında yer
almasına rağmen, diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki bankacılık sektörleri ile
kıyaslandığında, Türk bankacılık sektörünün krizden önceki güçlü yapısı nedeniyle küresel
finansal krizden göreli olarak daha az etkilendiği gözlenmektedir. Küresel kriz sonrasında,
Türkiye’de bankaların finansal sağlamlık ve istikrar göstergeleri bakımından daha güçlü bir
yapı sergilemesinin temel nedeni, Türk bankacılık sektörünün 2001 ekonomik krizini izleyen
dönemde bir dizi yapısal reform sonucunda yeniden yapılandırılarak geçirdiği büyük
dönüşümdür. Ancak söz konusu olumsuz etkiler sınırlı olsa da, Türk bankalarının küresel
finansal krizden etkilenmediği söylemek mümkün değildir. Nitekim literatürde Türk bankacılık
sektörünün yapısının küresel krizden sonra değiştiği yönünde ampirik bulgular mevcuttur
(Ganioğlu ve Us, 2014).
Bu doğrultuda, küresel finansal krizin Türk bankacılık sektörü üzerindeki etkilerini
inceleyen iktisat yazınına bakıldığında, bu çalışmaları iki grup altında değerlendirmek
mümkündür. Birinci grupta yer alan çalışmalar makro veriler üzerinden bankacılık sektörünü
bir bütün olarak ele almaktayken (Aras 2010; Erdem, 2010; Yörükoğlu ve Atasoy, 2010;
Uygur, 2010), ikinci gruptaki çalışmalar mikro verilerin kullanımı ile küresel krizin bankaya
özgü özellikler üzerindeki etkisine odaklanarak daha detaylı analizler yapmışlardır (Ganioğlu
ve Us, 2014; Us, 2015, 2016; Şahin, Gökdemir ve Öztürk, 2016). Elde edilen bulgular,
küresel krize bağlı olarak Türk bankacılık sektörünün değişen yapısı bağlamında bankaya
özgü belirleyicilerin rolü ve bu özelliklerin kriz ertesinde nasıl etkilendiğine dair araştırmalar
yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Finansal sistemin aracılık fonksiyonundaki
etkinliğinin önemli bir göstergesi olan banka karlılığı da bu bankaya özgü belirleyicilerin
başında gelmektedir. Türk bankacılık sektörü aktif karlılığının trendi incelendiğinde, 20072010 yılları boyunca yüzde 2.5 bandında seyreden oranın, 2011 yılı ile birlikte 1.8’e düştüğü,
2015 yılında ise 1.2’ye kadar gerilediği görülmektedir. Öte yandan, aktif karlılığı 2016-2017
yıllarında arasında tekrar artış eğilimine girerek yüzde 1.7’ye yükselmiştir. Aynı şekilde, net
faiz gelirleri ve faiz dışı gelirlerin de 2011 yılı ertesinde benzer bir trend izlediğini söylemek
mümkündür.
Küresel finansal krizi takip eden dönemde, Türkiye ekonomisi sermaye akımlarında
yüksek düzeylerde oynaklık ve buna bağlı olarak aşırı kredi genişlemesi ile cari işlemler
dengesinde ciddi bir bozulmayla karşı karşıya kalmıştır. Bu gelişmeler sonucunda, Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) özellikle dış denge, kredi genişlemesi ve sermaye
akımlarından kaynaklanan kırılganlıklara karşı ekonominin dayanıklılığını artırmak amacıyla,
makro finansal riskleri de gözeten bir politika çerçevesi tasarlayarak enflasyon
hedeflemesinin yanı sıra finansal istikrarı destekleyici amaç olarak benimsemiştir (Kara,
2012). Bu kapsamda, TCMB farklı politika araçlarına yönelerek geleneksel olmayan para
politikaları uygulamaya başlamıştır. Daha açık bir deyişle, 2010 yılı sonlarından itibaren
Türkiye’de politika faizinin yanı sıra asimetrik faiz koridoru sistemi ile aktif likidite yönetimi ve
zorunlu karşılıkların kullanıldığı bir politika bileşimi uygulanmaktadır. Bu bağlamda, kriz
sonrasında yürütülen geleneksel olmayan para politikası uygulamaları ile banka karlılığı
arasındaki ilişkinin araştırılması özellikle önem taşımaktadır. Söz konusu ilişkinin anlaşılması
uygun iktisadi politikalar yürütülerek parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması
açısından büyük önem arz etmektedir.
Bu bilgiler ışığında, bu çalışma küresel kriz sonrasında Türkiye’de uygulanan para
politikasının ticari bankaların karlılığı üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu
çerçevede, 2011-2017 dönemi için üçer aylık mikro veriler kullanılarak faiz oranlarının
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bankaların alternatif karlılık göstergeleri üzerindeki etkisi ayrıntılı bir şekilde araştırılmaktadır.
Daha açık ifade etmek gerekirse, kısa vadeli faiz oranları ile bankaların net faiz gelirleri, faiz
dışı gelirleri ve ortalama aktif karlılığı arasındaki ilişki ve ayrıca bu ilişkinin doğrusal olmayan
bir nitelik taşıyıp taşımadığı incelenmektedir. Bunlara ek olarak, çeşitli bankaya özgü
özelliklerin para politikası değişikliklerine karşı banka performansı üzerinde farklı sonuçlara
yol açıp açmadığı analize etkileşim terimleri dahil edilerek tespit edilmeye çalışılmıştır.
Tahminlerde banka düzeyinde veriler kullanılarak dinamik panel veri yöntemlerinden sistem
genelleştirilmiş momentler metodu uygulanmıştır.
Bu çalışma, para politikası ve bankacılık sektörü arasındaki ilişki ile ilgili yazına üç
temel katkı yapmayı hedeflemektedir. Bunlardan birincisi, faiz oranları ve banka karlılığı
arasındaki ilişkiyi küresel kriz sonrasında uygulanan geleneksel olmayan para politikası
uygulamaları çerçevesinde değerlendirmek ve bu konuyu Türkiye bağlamında araştırarak
gelişmekte olan ülkelere yönelik değerlendirmeler sunmaktır. İkinci olarak, Türkiye’ye ilişkin
literatürde banka karlılığı göstergesi olarak özkaynak karlılığı veya aktif karlılığını kullanan
çoğu çalışmanın aksine, bu çalışmada bankaların iki temel gelir kalemi olan faiz gelirleri ve
faiz dışı gelirleri analize dahil edilerek, bankaların temel karlılık göstergeleri yanında para
politikasının farklı gelir kalemlerine etkisi incelenmekte ve böylelikle daha kapsamlı bir analiz
ortaya konulmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla, Türkiye’de bankaların faiz dışı gelirleri ile para
politikası arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma bulunmamaktadır. Son olarak, çalışma para
politikasının karlılığa aktarılmasında farklı özelliklere sahip bankaların benzer tepki verip
vermediğini araştırarak önceki çalışmalardan ayrışmaktadır.
Bu doğrultuda, çalışmanın ikinci bölümünde para politikası ve banka karlılığını
inceleyen iktisat yazını kısaca özetlenecektir. Üçüncü bölümde ise araştırmada kullanılan
veri seti ve ekonometrik yöntem tanıtılmakta, dördüncü bölümde ise ampirik bulgular rapor
edilerek, sonuçlar üzerinden küresel kriz sonrasında Türkiye’de para politikasının banka
karlılığı üzerindeki etkileri tartışılmaktadır. Son bölümde ise makalenin temel sonuçları ve
politika önermeleri sunulmaktadır.
2. Literatür Taraması
Literatürde para politikası ve banka karlılığı arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma sayısı
oldukça sınırlıdır. İlgili yazın incelendiğinde, çok sayıda çalışmanın banka karlılığı ile iş
çevrimleri arasındaki ilişkiye odaklanarak karlılık ve faiz oranı yapısı arasındaki ilişkiye
yönelik çeşitli bulgular sundukları görülmekte, buna karşılık çok az sayıda çalışmanın
doğrudan bu ilişkiyi araştırdığı gözlenmektedir. Banka karlarını, reel faiz oranları gibi
makroekonomik göstergelerle ilişkilendiren makalelerden ilki Demirgüç-Kunt ve Huizinga
(1999) tarafından yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, daha
yüksek reel faiz oranlarının daha yüksek faiz marjlarına ve karlılığa neden olduğunu
göstermektedir. Daha sonra, 1979-2003 dönemini kapsayacak şekilde, 16 Batı Avrupa
ülkesinin bankacılık sektöründe yapısal ve döngüsel karlılık belirleyicilerini araştıran
Beckmann (2007), reel faiz oranının bankaların aktif karlılığı üzerinde anlamlı döngüsel etkisi
olduğunu göstermiştir. Albertazzi ve Gambacorta (2009) banka karlılığı ve iş çevrimleri
arasındaki ilişkiyi 10 gelişmiş ülke için makro veriye dayalı olarak araştırdıkları
çalışmalarında, net faiz geliri ve getiri eğrisi eğimi arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna
ulaşmışlardır. Öte yandan, kredi kayıp karşılığı ile kısa dönem faiz oranlarında arasında
pozitif bir ilişki tespit etmişlerdir. Ayrıca yazarlar bankaların daha düşük vadeli varlıklara
sahip olduğu İtalya, İspanya ve Portekiz’de bankaların net faiz gelirlerinin uzun dönem faiz
oranındaki dalgalanmalardan daha az, buna karşılık piyasa faiz oranlarından daha fazla
etkilendiklerini göstermişlerdir.
Yukarıda da belirtildiği gibi, faiz oranlarının banka karlılığı üzerindeki etkisini
araştırmayı amaçlayan çalışmalar az olmakla birlikte, son yıllarda artış göstermiştir. Bu
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alanla yapılan ilk çalışmalardan biri, English (2002) tarafından 10 gelişmiş ülkede faiz oranı
riski ve banka faiz oranı marjları arasındaki ilişkinin incelendiği makaledir. Çalışmanın
sonuçları, banka varlıklarının yükümlülüklere göre uzun dönem oranları ile daha yakından
ilişkili olduğu ve bu nedenle dik getiri eğrisinin faiz marjlarını yükselttiğini göstermektedir.
Lambert ve Ueda (2014), geleneksel olmayan para politikalarının bankaların finansal
sağlamlık göstergeleri üzerinde etkilerini inceledikleri çalışmada, ABD’deki bankaların bilanço
verilerini kullanarak yaptıkları panel regresyon analizi yapmışlar ve geleneksel olmayan para
politikalarının banka karlılığı üzerinde olumsuz ya da belirsiz etkisi olduğu sonucuna
ulaşmışlardır. Birleşik Krallık’ta banka karlılığı, faiz oranları ve getiri eğrisi arasındaki ilişkiyi
1992-2009 dönemi için araştıran Alessandri ve Nelson (2015), uzun dönemde getiri eğrisinin
düzeyi ve eğiminin banka karlılığına olumlu etki ettiği sonucuna ulaşırken, kısa dönemde ise
piyasa faiz oranlarında bir artışın faiz marjları üzerinde baskı yarattığını göstermişlerdir.
Yazarlar aynı zamanda, söz konusu dönemde Birleşik Krallık’taki bankaların geleneksel
bankacılık faaliyetleri dışında elde ettikleri gelirin, banka gelirlerinin faiz oranına duyarlılığını
azalttığını ancak yine de geleneksel faiz oranı kanalının önemini koruduğunu tespit
etmişlerdir. Birden çok ülke verisi kullanılarak yapılan çalışmalardan, Borio, Gambacorta ve
Hofmann (2015) 14 gelişmiş ülkeyi baz alarak para politikasının banka karlılığını nasıl
etkilediğini araştırarak, kısa dönem faiz oranları ve getiri eğrisi eğimi ile aktif karlılık oranı
arasında pozitif bir ilişki bulmuşlardır. Aynı zamanda, bu pozitif etkinin, faiz oranının
bankaların kredi kayıp karşılığı ve faiz dışı gelirleri üzerindeki negatif etkisini ortadan
kaldırdığını da göstermişlerdir. Yine aynı çalışmada, faiz oranları ve karlılık arasında anlamlı
doğrusal olmayan ilişki olduğu tespit edilmiştir. Banka performansı üzerinde geleneksel
olmayan para politikasının etkisini araştıran az sayıda çalışmadan biri olan Mamatzakis ve
Bermpei (2016), söz konusu ilişkiyi 2007-2013 yılları arasında ABD’deki ticari ve tasarruf
bankaları için araştırmıştır. Çalışmanın bulguları, merkez bankasının varlıkları ve fazla
rezervleri üzerinden ölçülen geleneksel olmayan para politikasının banka karlılığı üzerinde
negatif etkisi olduğunu ancak bu olumsuz etkinin yüksek düzeyde aktif çeşitlendirmesi ve
düşük mevduat finansmanı olan bankalar için daha sınırlı olduğunu göstermektedir. Euro
bölgesinde geleneksel ve geleneksel olmayan para politikasının banka karlılığı üzerinde
etkisini araştıran Altavilla, Boucinha ve Peydro (2017), genişletici para politikasının banka
karlılığının farklı bileşenlerini asimetrik olarak etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca
çalışmada uzun süren çok düşük faiz oranlarının karlılık üzerinde negatif etkisi olduğu, ancak
bu etkinin uzun dönemde ortaya çıktığı ve genellikle düzelen makroekonomik koşullar
tarafından dengelendiği tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak, çalışmanın bulguları banka
bilanço özelliklerindeki farklılıkların para politikasının banka karlılığına aktarımında önemli
olduğunu ve bu bağlamda, genişletici para politikasının daha yüksek operasyonel etkinliğe
sahip bankalar ve daha düşük varlık kalitesine sahip bankalar için göreli olarak daha yararlı
olduğunu göstermektedir. Claessens, Coleman ve Donnelly (2018) 2005’ten 2013 yılına
kadar, 47 ülkeden 3385 bankayı kapsayan geniş bir örneklem için uzun dönem düşük tutulan
faiz oranlarının bankaların faiz marjları ve karlılığı üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Ampirik
analiz faiz oranlarındaki düşüşün bankaların net faiz marjlarında daralmaya yol açtığını ve bu
ters etkinin daha düşük faiz oranlarında daha şiddetli olduğunu göstermektedir. Aynı
zamanda sonuçlar uzun dönem düşük faiz oranlarının karlılığı daha olumsuz etkilediğine
işaret etmektedir. Küresel krizin ortaya çıkmasından sonraki dönemi inceleyen Cruz-Garcia,
Guevara ve Maudos (2019), 32 ülke için net faiz marjlarının belirleyicilerini araştırdıkları
çalışmada özellikle faiz oranlarına ve getiri eğrisinin eğimine odaklanmışlardır. Çalışmanın
bulguları 2008-2014 döneminde pek çok merkez bankası tarafından krizle mücadele etmek
için uygulanan genişletici para politikalarının hem faiz oranlarındaki düşüş hem de getiri
eğrisinin eğiminin azalması üzerinden net faiz marjları üzerinde olumsuz etkisi olduğunu
ortaya koymaktadır. Net faiz geliri ve faiz oranları/getiri eğrisi arasında ters U şeklinde bir
ilişki olduğu saptamasından hareketle, yazarlar para politikasındaki potansiyel bir
normalleşmenin marjlar üzerinde olumlu etki yaratabileceği sonucuna ulaşmışlardır.
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Gelişmiş ülkelere odaklanan çalışmaların aksine, Kohlscheen, Murcia ve Contreras
(2018) 19 yükselen piyasa ekonomisinde banka karlılığı ve bileşenlerinin belirleyicilerini
tespit etmeye çalışmışlar ve genel olarak gelişmiş ülkelere yönelik bulgulara benzer sonuçlar
elde etmişlerdir. Bu doğrultuda, ampirik analiz sonuçları bankacılık sektörleri son 10 yılda
hızla büyüyen bu ülkelerde, karlılığın pek çok makro ve banka düzeyinde değişkenden
etkilendiğini gösterirken, uzun dönem faiz oranının karlılığı artırdığını, buna karşılık kısa
dönem faiz oranlarının finansman maliyetini yükselterek karlılığı olumsuz yönde etkilediğini
ortaya koymuştur. Gelişmekte olan ekonomilere yönelik tek bir ülkeye odaklanan
çalışmalardan Nguyu, Vu ve Le (2017) para politikasının Vietnam’daki ticari bankaların
karlılığı üzerindeki etkilerini 2007-2014 dönemi için araştırmışlardır. Çeşitli para politikası
göstergeleri kullanılarak yapılan analizde para politikası ve banka karları arasında pozitif bir
ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Yine gelişmekte olan ülkelere dair bulgu sunan
çalışmalardan Ratanavararak ve Ananchotikul (2018) ise 2004-2017 yılları arasında
Tayland’da uygulanan para politikasının banka karlılığı ve riski üzerindeki etkisini
araştırmışlardır. Yazarlar düşük faiz oranlarının banka karlılığını azalttığı ve bunun özellikle
faiz oranlarının net faiz geliri üzerindeki etkisi üzerinden gerçekleştiği sonucuna
ulaşmışlardır.
Türkiye’de faiz oranları ve banka karlılığı arasındaki ilişkiyi inceleyen çok az sayıda
çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan Aysan, Dalgic ve Demirci (2010), 2002-2009
döneminde Türk ticari bankalarında net faiz marjının makroekonomik, sektörel ve banka
düzeyinde belirleyicilerini araştırmışlar ve bankalararası faiz oranındaki artışın faiz marjlarını
genişlettiğini tespit etmişlerdir. Benzer şekilde, 2002-2010 döneminde Türkiye’de banka
karlılığının bankaya-özgü ve makroekonomik belirleyicilerini araştıran Alper ve Anbar (2011)
da reel faiz oranlarının banka performansını olumlu yönde etkilediğini bulmuşlardır. Daha
sonra, küresel finansal krizin Türk bankacılık sektörünün yapısı üzerindeki etkilerini sermaye
yeterliliği, karlılık, varlık kalitesi gibi çeşitli banka özellikleri bağlamında 2002 yılından 2013
yılına kadar inceleyen Ganioğlu ve Us (2014) kriz ertesinde para politikasının etkisini
artırarak, bankaların net faiz marjları ile aktif ve özkaynak karlılık oranlarına etki ettiği
sonucuna ulaşmışlardır. Türkiye örnekleminde banka karlılığı ve faiz oranı arasındaki ilişkiyi
temel alan ve getiri eğrisinin karlılık üzerindeki etkisini araştıran ilk çalışmanın Aydemir ve
Güvenç (2016) olduğunu söylemek mümkündür. Söz konusu makalede, Türkiye’de kısa
dönem faiz oranlarının ve getiri eğrisinin eğiminin banka karlılığı üzerindeki etkisi 2002-2014
dönemi için araştırılmaktadır. Çalışmanın sonuçları, kısa dönem faiz oranları ve getiri
eğrisinin eğiminin kısa dönemde banka karlılığını azalttığını, buna karşılık uzun dönemde
beklentilere uygun olarak banka karlılığını aynı yönde etkilediğini göstermektedir. Aynı
zamanda, elde edilen sonuçlar gelişmekte olan ülkelerde banka karlarının gelişmiş ülkelere
göre faiz oranlarına daha duyarlı olduğunu göstermektedir. Yakın zamanda yapılan
çalışmalardan Yılmaz (2017), para politikası faizlerindeki değişimlerin Türkiye bankacılık
sektörünün net faiz marjı üzerindeki etkilerini incelemiştir. Çalışmanın makro ve mikro veriye
dayalı analizleri, ağırlıklı ortalama fonlama faizi ve BIST bankalar arası gecelik repo/ters repo
piyasası faizinden, banka kredi ve mevduat faizlerine geçişkenlik olduğuna işaret etmektedir.
Bunlara ek olarak, ampirik bulgular para politikası faizlerindeki değişimin bankaların net faiz
marjı üzerinde anlamlı ve aynı yönlü bir etkisi olduğunu göstermektedir.
Türkiye ile ilgili mevcut literatür değerlendirildiğinde, hızlı kredi genişlemesinin cari
işlemler dengesini bozarak makro finansal risklerin birikimine yol açması nedeniyle, 2010
yılının sonlarından itibaren cari açığı kontrol altına almak ve dış finansman kompozisyonunu
iyileştirmek amacıyla finansal istikrarı önceleyen geleneksel olmayan para politikası
uygulamalarının banka karlılığı üzerindeki etkisini inceleyen herhangi bir çalışma
bulunmadığı görülmektedir. Bu çalışma, literatürdeki çalışmaların aksine, söz konusu
dönemde geleneksel olmayan para politikasının bankaların alternatif karlılık göstergeleri
üzerindeki etkisi ve çeşitli bankaya özgü özelliklerin politika değişikliklerine karşı banka
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performansı üzerinde farklı sonuçlara yol açıp açmadığı ile ilgili kapsamlı bir analiz ortaya
koymaktadır.
3. Veri ve Yöntem
Çalışmada, küresel kriz ertesinde Türkiye’de uygulanan geleneksel olmayan para
politikasının banka karlılığı üzerindeki etkisi 2011:1-2017:4 dönemini kapsayacak şekilde üç
aylık veriler kullanılarak araştırılmıştır. Bu çerçevede, ilgili dönemde faaliyet gösteren tüm
mevduat bankalarından oluşan bir dengesiz panel veri seti oluşturulmuş, uç değerlerin yer
alığı gözlemler saptanıp silinerek veri seti düzenlenmiştir. Analizde kullanılan örneklem 33
bankayı kapsamakta ve 2017 sonu itibariyle sektörün toplam varlıklarının yüzde 94’ünü
temsil etmektedir.
Bu çerçevede, para politikası şokları ve banka karlılığı arasındaki ilişkiyi incelemek
üzere kullanılan dinamik model yapısı denklem (1)’deki gibidir:
ଶ
ܻ௧ ൌ  ߚଵ ܻǡ௧ିଵ  ߚଶ ܴǡ௧  ߚଷ ܴǡ௧
  ߚସ ܺǡ௧ିଵ  ߚହ ܼ௧  ߝ௧ ሺͳሻ

Burada ߝ௧ ൌ ߙ  ݑ௧ , ߙ gözlemlenemeyen zamanda değişmez banka sabit etkileri ve ݑ௧
bağımsız ve aynı dağılımlı tesadüfi hata terimini göstermektedir. Aynı zamanda, i, i=1,……,N
için bankaları, t; t=1,….., T üç aylık dönemleri temsil etmektedir.
(1) numaralı spesifikasyonda yer alan bağımlı değişken, ܻ௧ , bankaların karlılığını
göstermektedir. Literatürde bankaların çeşitli gelir kalemlerinin faiz oranları ile farklı yönde bir
ilişkiye sahip olduğuna dair bulgular göz önünde bulundurularak, modelde üç adet alternatif
karlılık göstergesi kullanılmıştır. Örnek vermek gerekirse, bir bankanın faiz dışı gelirlerinin
faiz gelirlerine kıyasla daha yüksek olması, faiz oranının karlılık üzerindeki net etkisini
azaltabilecek veya ortadan kaldırabilecektir. Bu nedenle, ekonometrik modelde bağımlı
değişken olarak bankaların alternatif gelir kalemlerini kullanmak faiz oranı düzeyinin banka
karlılığı üzerindeki net etkisini görebilmek ve farklı gelir kalemlerine ilişkin sonuçlar
arasındaki farklılıkları değerlendirebilmek adına önem arz etmektedir. Bu doğrultuda,
analizde kullanılan gelir bileşenleri; (i) net faiz geliri, (ii) faiz dışı gelirler ve (iii) vergi öncesi
net kardır. Bu durumda modelde bağımlı değişken ܻ௧ , bankaların ilgili gelir kaleminin toplam
aktiflere oranı şeklinde ifade edilmektedir.
Modelde karlılık göstergesi olarak yer alan birinci değişken net faiz gelirlerinin (NFG)
faiz oranı düzeyi ile aynı yönde bir ilişkiye sahip olması ve aynı zamanda, bu ilişkinin çok
düşük nominal faiz oranlarında daha şiddetliyken, faiz oranları yükseldikçe zayıflaması
beklenmektedir. Başka bir deyişle, faiz oranları ile net faiz gelirleri arasında ters U şeklinde
doğrusal olmayan bir ilişki öngörülmektedir. Bu noktada, faiz oranlarının net faiz gelirlerini
etkilediği çeşitli kanallardan bahsetmek mümkündür. Borio ve diğerleri (2015) tarafından
ayrıntılı bir biçimde ortaya konulan bu kanallardan bir tanesi, bankaların mevduat faizleri
üzerinden gerçekleşmektedir. Bilindiği üzere bankalar aracılık fonksiyonları ve bu yöndeki
oligopolistik güçleri dahilinde mevduat faizlerini piyasa oranından daha düşük fiyatlandırarak
kredileri finanse etmektedir. Faiz oranları düştükçe bu fiyat indirimi azalmakta, böylelikle para
politikasında bir sıkılaşma net faiz gelirinde yükselmeye neden olabilecektir. Bu etki yüksek
enflasyon ortamında ve bankacılık sektöründe rekabetin sınırlı olduğu durumlarda bankaların
yüksek miktarlarda kar elde etmesine olanak sağlamaktadır. Faiz oranlarının faiz gelirleri
üzerindeki başka bir etkisi banka sermayesi üzerinden gerçekleşmektedir. Buna göre, faiz
oranları düştükçe özkaynakları oluşturan varlıkların getirisi azalmaktadır, ancak toplam
varlıklar içinde özkaynakların daha düşük bir paya sahip olduğu göz önünde bulundurulursa
bu etkinin daha sınırlı olduğu söylenebilir. Fiyat üzerindeki etkileri yanında, faiz oranı
düzeyindeki farkların yarattığı bir diğer etki, kredi ve mevduat hacminde meydana gelen
değişikliklerdir. Kredi talebi faiz esnekliğinin mevduat talebi faiz esnekliğinden daha yüksek
olması, belirli bir noktada daha yüksek faiz oranlarının karlılığı düşürmesiyle sonuçlanacaktır.
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Son olarak, faiz oranındaki değişikliklerin net faiz gelirine aktarımında çeşitli dinamik
etkilerden bahsedilmektedir. Bu konuda, fiyatlamadaki gecikmeler örnek verilebilir.
Bankaların oligopolistik güce sahip olması durumunda, kredi faiz oranlarına göre, mevduat
faiz oranları için daha uzun dönem geçiş düzeyi olması beklenmektedir. Başka bir deyişle,
mevduat faiz oranları para politikasındaki değişimlere karşı daha katıdır (Freixas ve
Rochet,1997). Bu durumda, para politikasında meydana gelen değişiklikler banka karlılığının
etkilenmesine neden olacaktır.
Modelde ikinci alternatif bağımlı değişken olarak kullanılan bankaların faiz dışı
gelirlerinin (FDG) faiz oranları ile ilişkisi ilgili yazında daha az araştırılmış olmakla birlikte,
daha yüksek faiz oranlarının daha düşük faiz dışı gelirlere yol açarak, faiz oranlarının faiz
gelirleri üzerinde yarattığı olumlu etkinin tamamını, ya da en azından bir kısmını, ortadan
kaldırabileceği öngörülmektedir. Ayrıca faiz oranı ve faiz dışı gelirler arasında da doğrusal
olmayan bir ilişki olduğu düşünülmekte, ancak bu ilişkinin U şeklinde olması beklenmektedir.
Bunlardan bir tanesi faiz oranlarının varlık değerlemesi ve getiri arayışı üzerindeki etkisi
yoluyla gerçekleşmektedir. Daha açık ifade etmek gerekirse, düşük faiz oranlarında, varlık
fiyatları artmakta ve getiri arayışı yükselmektedir (Rajan, 2005). Benzer şekilde, faiz
oranlarının daha düşük olduğu koşullarda, tasarruf sahiplerinin portföylerini yönetme
hususunda bankalar tarafından profesyonel hizmetlerden yararlanma talebi artmaktadır
(Albertazzi ve Gambacorta, 2009). Bu noktada, Türkiye’de ticari bankaların gelir kalemleri
içinde faiz gelirlerinin faiz dışı gelirlerine göre çok daha büyük bir paya sahip olduğu ve faiz
dışı gelirlerinin büyük bir bölümünü ise gerçekleştirdikleri işlemler karşılığında hizmet bedeli
olarak aldıkları ücret ve komisyonun oluşturduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
(1) numaralı denklemde yer alan son alternatif bağımlı değişken, lietaratürde yaygın
olarak kullanılan bir performans göstergesi olan aktif karlılık oranı (ROA) dır. Faiz oranları ile
aktif karlılığı arasındaki ilişki net olmamakla beraber, yüksek faiz oranlarının faiz gelirleri
üzerindeki etkisi faiz dışı gelirler üzerindeki etkisinden daha fazla olduğu sürece, yüksek faiz
oranlarının daha yüksek karlılığa yol açması beklenmektedir. Bu doğrultuda, Türk bankacılık
sektöründe faiz dışı gelirlerin daha küçük bir paya sahip olması da göz önüne alınarak, faiz
oranı düzeyi ile aktif karlılığı arasında aynı yönlü ve doğrusal olmayan bir ilişki olması
öngörülmektedir.
Para politikası ile banka karlılığı arasındaki ilişkiyi araştırmayı hedefleyen ampirik
modelde kullanılacak para politikası göstergesinin seçilmesi büyük önem taşımaktadır.
Küresel ekonomik krizden önce politika faizinin finansal piyasalardaki kısa dönem fonlama
maliyetinin anlamlı bir göstergesi olduğu varsayılırken, kriz ertesinde uygulanan
konvansiyonel olmayan faiz koridoru çerçevesinde kısa dönem piyasa faiz oranlarının politika
faizinden önemli ölçüde sapması mümkün olabilmektedir. Özellikle Türkiye örneğinde bu
farklılaşma, TCMB’nin uyguladığı sıra dışı faiz koridoru çerçevesinde gerçekleştirilen fonlama
stratejisinin kasıtlı sonucudur. Başka bir deyişle, piyasa faizleri ile TCMB faizlerinin sistematik
olarak farklılaşması uygulanan geniş faiz koridoru ve esnek fonlama stratejisi doğrultusunda
bilinçli bir politika tercihidir. Binici, Kara ve Özlü (2016) Türkiye’de bankaların kredi ve
mevduat faizlerini oluştururken, Merkez Bankası tarafından ilan edilen resmi faizler yerine,
fiiliyatta maruz kaldıkları faizleri referans aldıklarına dair ampirik bulgular sunmaktadırlar.
Ayrıca çalışmanın sonuçları 2011 sonrasındaki dönemde izlenen parasal duruşun tek bir faiz
oranı ile temsil edilemeyeceğini ve buna karşılık, uygulamadaki fiili faizler olan bankalararası
faiz oranı ve ağırlıklı ortalama fonlama faizi ile para politikası duruşunun
değerlendirilebileceğini göstermektedir. Bu doğrultuda, (1) numaralı denklemde yer alan para
politikası göstergesi (R) olarak ağırlıklı ortalama fonlama faizi (AOFF) ve BIST bankalararası
gecelik repo/ters repo piyasası faiz oranı (BISTF) kullanılmıştır.
Para politikası değişkenin yanı sıra, banka karlılığı üzerinde etkili olduğu düşünülen
çeşitli makro ekonomik göstergeler ve bankaya özgü karakteristikler kontrol değişkeni olarak
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ampirik modele dahil edilmiştir. Bu bağlamda, ilgili yazındaki önceki çalışmalar göz önünde
bulundurularak, spesifikasyona banka düzeyindeki içsel değişkenler olarak büyüklük, likidite
ve sermaye yeterliliği eklenmiştir ve bu değişkenler (1) numaralı denklemde ܺǡ௧ vektörü ile
ifade edilmektedir. Bankanın toplam aktiflerinin doğal logaritması alınarak elde edilen
büyüklüğün (LAKTIF), daha büyük bankaların daha fazla gelir elde etme kapasitesi
olabileceği görüşünden hareketle banka karlılığı üzerinde pozitif etki yaratması
beklenmektedir. Daha açık bir deyişle, büyüklüğün bankanın hem faiz hem de faiz dışı gelir
yaratan faaliyetlerde bulunma kapasitesini arttıracağı düşünülmektedir. Bir yandan, daha
fazla varlığa sahip olan büyük bankalar daha fazla kredi verebilecek ve karşılığında daha
yüksek karlar elde edebilecektir. Diğer taraftan, bankaların geleneksel olmayan bankacılık
faaliyetlerinin düzeyini belirleyen en önemli faktörlerin başında da büyüklük gelmektedir. Bu
doğrultuda, Rogers ve Sinkey tarafından (1999) tarafından öne sürüldüğü üzere bazı
geleneksel olmayan faaliyetler bankanın belli bir düzeyde ihtisaslaşmasını gerektirmekte, bu
da daha büyük bankalar tarafından daha vasıflı işgücünün istihdam edilmesi ve gelişmiş
teknolojilere erişim vasıtasıyla gerçekleştirilebilmektedir. Buna karşılık, aktif büyüklüğü
fazlaca büyük olan bankalar için, vekalet maliyet, bürokratik prosedürler gibi bazı nedenlere
bağlı olarak karlılık ve büyüklük arasında ters yönlü bir ilişki ortaya çıkabilmektedir (Dietrich
ve Wanzenried, 2009). Dolayısıyla bu parametrenin işareti pozitif ya da negatif
beklenmektedir. Bankaların karlılığı üzerinde etkisi olması beklenen bir diğer bankaya özgü
değişken likit aktiflerin toplam aktiflere oranı şeklinde hesaplanan likiditedir (LIKID). Bankalar
olası şoklar karşısında olumsuz etkilenmemek için tampon olarak portföylerinde yüksek
düzeyde likit varlık tutmayı tercih edebilirler. Bazen bankaların, özellikle belirsizliğin yüksek
olduğu dönemlerde, portföylerini çeşitlendirme yoluna giderek riski azaltmak için daha likit
varlıklara yönelmeleri de mümkün olabilmektedir. Daha fazla likiditeye sahip bankaların kredi
arzının daha yüksek olması beklenirken, bilanço içinde düşük faiz getirili aktifleri daha fazla
paya sahip olan bankaların daha düşük karla çalışması da mümkün olabilmektedir.
Literatürde likidite ve banka karlılığı arasında pozitif (Bourke,1989) ve negatif (Molyneux ve
Thorton, 1992) yönlü ilişki olduğuna dair bulgular sunan çalışmalar mevcuttur. Bu nedenle
likiditenin karlılık üzerindeki etkisi belirsizdir ve değişkene ilişkin katsayının pozitif veya
negatif olabileceği düşünülmektedir. Analizdeki bankalara özgü özelliklerden sonuncusu olan
banka sermayesi (SERY) için kullanılan değişken ise özkaynakların toplam aktiflere oranıdır.
Bilançosu içinde yüksek özkaynak payına sahip olan bankaların, daha düşük yabancı
finansman ihtiyacı olmakta ve aynı zamanda sermaye maliyetleri azalmakta, bu durum
karlılık performansının iyileşmesine neden olmaktadır (Berger, 1995; Molyneux ve Thornton,
1992; Saunders ve Schumacher, 2000; Naceur, 2003; Athanasoglou, Delis ve Staikouras,
2006). Buna karşılık, çok yüksek düzeylerde yüksek sermaye yeterliliğine sahip olan
bankaların fazla temkinli davranarak potansiyel karlı yatırım olanaklarını kaçırabilmesi de
mümkündür. Dolayısıyla değişkene ilişkin katsayının pozitif veya negatif olabileceği
düşünülmektedir.
Son olarak, (1) numaralı denklemde banka karlılığı üzerinde etkili olduğu düşünülen
sektöre özgü ve makro ekonomik değişkenlerden oluşan ܼ௧ vektörü yer almaktadır. Bu
doğrultuda, sektör düzeyinde piyasa yoğunlaşmasının banka karlılığı üzerinde etkisini kontrol
etmek amacıyla yoğunlaşma göstergesi olarak Herfindahl-Hirschman indeksi (HHI) modele
dahil edilmiştir. Bankaların karlılığı ve sektörün yoğunlaşma derecesi arasındaki ilişkiye
yönelik literatürde dair farklı bulgular elde edilmiştir. Bazı çalışmalar sektör yoğunluğü ve
banka karlılığı arasında aynı yönlü ilişki olduğunu tespit ederken (Bourke, 1989; Molyneux ve
Thorton, 1992; Athanasoglou vd., 2006), bazıları yoğunlaşma artıkça bankaların net faiz
marjlarını daralttığı sonucuna ulaşmışlardır (Ho ve Saunders, 1981; Maudos ve Guevara,
2004; Fungacova ve Poghosyan, 2011; Almarzoqi ve Naceur, 2015). Dolayısıyla
yoğunlaşmadaki artışın banka karlılığını olumlu ya da olumsuz etkileyebilmesi mümkündür.
Modelde kullanılan makro ekonomik kontrol değişkenlerinden ikisi ise gayrisafi yurtiçi hasıla
reel büyüme oranı (GSYH) ile enflasyon (ENF) düzeyidir. Ekonomi büyüdükçe bankaların
kredi verme eğilimleri ve kabiliyetleri artacağından, gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesinin banka
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karlılığı üzerinde olumlu bir etkisi olması beklenmektedir (Demirgüç-Kunt ve Huizinga, 1999;
Bikker ve Hu,2002). Buna karşılık, ekonominin daralma dönemlerinde bankaların net faiz
marjlarını genişleterek gelirlerini artırmaları da mümkündür (Aliaga-Diaz ve Olivero, 2011;
Altunbaş, Tommaso ve Thornton, 2016). Literatürde banka karlılığın belirleyicilerine yönelik
çalışmalar, yüksek enflasyonun yüksek faiz oranlarına yol açarak, bankaların net faiz gelirleri
ve karlılıklarını arttıklarını göstermektedir (Hanson ve Rocha, 1986; Demirgüç-Kunt ve
Huizinga, 1999, Abreu ve Mendes, 2002; Athanasoglou vd., 2006). Buna karşılık enflasyon
ve karlılık arasındaki ilişkinin yönü enflasyonun beklenen enflasyon veya beklenmeyen
enflasyon olmasına göre de belirlenmektedir (Perry, 1992). Eğer bankalar enflasyon
oranlarını doğru tahmin edemezlerse getirilerini enflasyona göre uyarlamada başarısız olurlar
ve bu durum gelirlerinin maliyetlerinden daha az artması sonucunu doğurabilir. Söz konusu
nedenlerle, her iki makro değişkene ilişkin parametrenin de pozitif ya da negatif çıkabileceği
düşünülmektedir. TCMB’nin uyguladığı geleneksel olmayan para politikası ile banka karlılığı
arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla, ilgili yazında sıklıkla kullanılan bu
makro ekonomik değişkenlerin yanı sıra, gelişmekte olan ülkelere özgü ve incelenen
dönemin ayırt edici özelliği olarak kredi büyümesi (KREDİ) ve risk primi (CDS) modele dahil
edilmiştir. Daha öncede belirtildiği üzere, kriz ertesinde artan kredi büyümesi gelişmekte olan
ülkelerin makroekonomik performansını belirleyen temel bir olgu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Buna ek olarak, Türkiye ekonomisinde artan sermaye girişleri ve buna bağlı
olarak ivmelenen kredi büyümesi arasındaki ilişkilerin, TCMB’nin finansal istikrarı önceleyen
geleneksel olmayan para politikası uygulamaları açısından kilit bir rolde olduğu aşikârdır.
Bunlar Türkiye’de bankacılık sektörünün kredi mekanizması içindeki rolü de göz önünde
bulundurularak değerlendirildiğinde, kredi büyümesinin banka karlılığı üzerinde önemli etkiler
yaratacağını söyleyebilmek mümkündür. Bu doğrultuda, modele bankacılık sektörünün kredi
büyümesini gösteren KREDİ değişkeni eklenmiştir. Öte yandan, Kohlscheen, Murcia ve
Contreras (2018) tarafından ortaya konulduğu gibi yükselen piyasa ekonomilerinde bankalar
gelişmiş ülkelere göre farklı koşullarda çalışmakta ve makroekonomik çerçevede bu ülkelere
yönelik risk algıları daha etkin rol oynamaktadır. Dolayısıyla, Türkiye gibi yükselen piyasa
ekonomilerinde risk priminin bankacılık sektörünün performansı üzerinde önemli bir etkisi
olması mümkündür. Bu nedenle, ülkenin risk durumu ve kredibilitesinin önemli bir göstergesi
olan kredi risk primi spesifikasyona dahil edilmiştir. Ülkenin risk priminin artması bankaların
alternatif finansman kaynaklarını sınırlandırarak karlılıklarının düşmesine neden olabilirken,
yerli paranın değer kaybetmesine yol açarak sermaye girişlerine de engel olabilmektedir. Bu
nedenlerle CDS değişkenine ait katsayının negatif çıkması beklenmektedir.
Para politikası ve karlılık arasındaki ilişkiyi incelmeyi hedefleyen denklem (1)’e ek
olarak, makro ekonomi yazınındaki banka kredi kanalı ile ilgili literatür (bakınız Kashyap ve
Stein, 2000; Kishan ve Opiela, 2000) göz önünde bulundurularak, para politikası şoklarına
karşı bankaların karlılık düzeylerinde farklılaşmayı araştırmak amacıyla denklem (2) ile ifade
edilen spesifikasyon tahmin edilmiştir. Bunun arkasındaki temel mantık şu şekildedir; kredi
piyasasındaki aksaklıklar farklı özelliklere sahip bankaların dış finansman sağlama
yeteneğinde ve maliyetinde farklar yaratmakta ve bu durum bankaların kredi verme
davranışında farklılaşmalar meydana getirmektedir. Böylelikle para politikası şoklarına karşı
banka kredi arzında meydana gelen değişmeler, bankaların özelliklerine bağlı olarak
birbirinden farklı olmaktadır. Daha açık bir deyişle, bankaların beklenmeyen şoklara karşı
kendilerini koruyabilme kabiliyetlerinde farklar gözlenmektedir. Dolayısıyla para politikası
şoklarının farklı özelliklere sahip bankaların gelir bileşenleri ve karlılığı üzerinde farklı etkiler
yaratması mümkündür. Bu saptamadan hareketle, denklem (2)’de büyüklük, sermaye
yeterliliği ve likiditeden oluşan banka özellikleri ile para politikası değişiklikleri arasındaki
etkileşim terimleri yer almaktadır.
ܻ௧ ൌ  ߚଵ ܻǡ௧ିଵ  ߚଶ ܴǡ௧   ߚଷ ܺǡ௧ିଵ ܴ כǡ௧  ߚସ ܼ௧  ߝ௧ ሺʹሻ
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Ampirik analizde kullanılan panel veri setinde bankalara ait bilanço verileri ve
bankacılık sektörü kredi hacmi Türkiye Bankalar Birliği’nden alınmıştır. Ağırlıklı ortalama
fonlama faizi, BIST bankalar arası gecelik repo/ters repo piyasası faiz oranı, reel büyüme ve
enflasyon oranları TCMB veritabanından elde edilmiştir. Kredi risk primine ait veriler ise
Bloomberg’den çekilmiştir. Tablo 1’de analizde kullanılan değişkenler ve bu değişkenlerin
açıklamaları sunulurken, verilere ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 1. Modelde Kullanılan Değişkenler

Değişken
Notasyon Tanım
Banka karlılığı (1)
NFG
Net faiz gelirlerinin toplam aktiflere oranı
Banka karlılığı (2)
FDG
Faiz dışı gelirlerin toplam aktiflere oranı
Banka karlılığı (3)
Net karın toplam aktiflere oranı
ROA
Para politikası değişkeni
TCMB ağırlıklı ortalama fonlama faizi
AOFF
BIST bankalar arası gecelik repo/ters repo piyasası faiz oranı
Para politikası değişkeni
BISTF
Para pol. değişkeni karesi AOFFK TCMB Ağırlıklı ortalama fonlama faiz oranı karesi
BIST bankalar arası gecelik repo/t.r piyasası faiz oranı karesi
Para pol. değişkeni karesi BISTK
Reel GSYH
1998 sabit fiyatlarıyla hesaplanmış reel GSYH büyüme oranı
GSYH
Enflasyon
2003 sabit fiyatlarıyla hesaplanmış tüketici fiyat endeksi
ENF
Piyasa yapısı
Sektördeki bankaların piyasa paylarının kareleri toplamı
HHI
Risk primi
5 yıl vadeli kredi risk primi (kredi temerrüt swap)
CDS
Kredi büyümesi
Toplam kredi büyümesi
KREDİ
Banka büyüklüğü
LAKTIF Aktif büyüklüğünün doğal logaritması
Banka likiditesi
LIKID
Likit aktiflerin toplam aktiflere oranı
Banka sermayesi
SERY
Özkaynakların toplam aktiflere oranı

Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler
Değişken
NFG
FDG
ROA
AOFF
BISTF
GSYH
ENF
HHI
CDS
KREDİ
LAKTIF
LIKID
SERY

Gözlem
sayısı
878
878
878
878
878
878
878
878
878
878
878
878
878

1.23
1.53
0.38
8.40
9.37
1.50
8.36
889.25
214.17
0.05
9.21
39.54
20.89

Std. Sapma

Minimum

Maksimum

1.10
0.89
1.39
1.98
2.13
1.42
1.68
28.59
44.02
0.02
2.32
23.26
22.24

0.05
-0.19
-13.59
5.11
5.36
-2.60
4.34
863.22
131.93
-0.002
3.91
10.60
3.70

19. 67
8.13
12.13
12.25
12.25
4.90
12.27
963.45
285.61
0.11
12.98
99.80
99.90

Banka karlılığı hakkında önceki yazın ile tutarlı şekilde, karlılık göstergelerindeki
kalıcılık göz önünde bulundurularak dinamik bir spesifikasyon tercih edilmiştir. Bu doğrultuda,
bağımlı değişkenin gecikmeli değerinin açıklayıcı değişken olarak yer aldığı ve denklem (1)
ve (2) ile ifade edilen dinamik panel veri modeli Arellano-Bover (1995) ve Blundell-Bond
(1998) tarafından geliştirilen sistem genelleştirilmiş momentler metodu kullanılarak tahmin
edilmiştir. Değişkenler arasındaki muhtemel içsellik problemi bu yöntemin tercih edilmesinin
başlıca sebebini oluşturmaktadır. Bankaların karlılığı ile para politikası değişiklikleri ve banka
bireysel özellikleri arasındaki nedenselliğin yönü açık değildir. Bunun yanı sıra, bankaya
özgü karakteristiklerin karlılığın sadece şimdiki değerlerini değil, geçmiş değerlerini de
etkilemiş olması muhtemeldir. Bu bağlamda, fark denklemlerde değişkenlerin gecikmeli
düzeylerinin araç değişken olarak kullanılmasına ek olarak düzey denklemlerde
değişkenlerin gecikmeli değerlerinin farklarının araç değişken olarak kullanılmasına izin
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veren sistem genelleştirilmiş momentler yöntemi tahmin edicisi söz konusu içsellik sorununu
ortadan kaldırmak adına en uygun yöntemdir. Son olarak, hata terimlerindeki serisel
korelasyonu sınayan Arellano-Bond otokorelasyon testi ve kullanılan araç değişkenlerin
geçerliliğini sınayan Sargan testi uygulanarak tahmin edilen dinamik panel veri modellerinin
tutarlılığı ve etkinliği kontrol edilmiştir.
4. Ampirik Bulgular
Çalışmada, denklem (1) ve (2), Arellano-Bover (1995) ve Blundell-Bond (1998)
tarafından geliştirilen genelleştirilmiş momentler yöntemi ile 2011:1-20017:4 dönemini
kapsayacak şekilde tahmin edilmiştir. (1) numaralı denklemden elde edilen model tahmin
sonuçları sırasıyla net faiz gelirleri, faiz dışı gelirler ve aktif karlılığı için Tablo 3’te
gösterilmektedir. Analizde geleneksel olmayan para politikası göstergeleri olarak ağırlıklı
ortalama fonlama faizi ve BIST bankalar arası gecelik repo/ters repo piyasası faiz oranı
kullanıldığından, her gelir bileşeni ve karlılık göstergesine yönelik bu iki alternatif faiz
oranından elde edilen tahmin sonuçları ayrı sütunlarda rapor edilmiştir.
Tablo 3. Denklem (1)’in Tahmininden Elde Edilen Sonuçlar

Y(-1)
AOFF
AOFFK

Model 1
(NFG)
0.2963***
(0.0034)
0.5297***
(0.0296)
-0.0299***
(0.0017)

BIST

-0.0056***
(0.0019)
0.0726***
(0.0053)
-0.0022***
(0.0001)
0.2987***
(0.0888)
-0.0044***
(0.0005)
-0.3363***
(0.0399)
-0.0160***
(0.0009)
0.0244***
(0.0011)

0.1774***
(0.0232)
-0.0067***
(0.0011)
-0.0153***
(0.0013)
0.0231***
(0.0028)
-0.0016***
(0.0001)
0.0371*
(0.0267)
-0.0024***
(0.0003)
-0.2473***
(0.0416)
-0.0175***
(0.0008)
0.0281***
(0.0011)

845
0.4199
0.03, 0.62

845
0.5619
0.02, 0.53

BISTK
GSYH
ENF
CDS
KREDİ
HHI
LAKTIF
LIKID
SERY
Gözlem sayısı
Sargan
AR(1) AR(2)

Model 2
(NFG)
0.3043***
(0.0042)

Model 3
(FDG)
0.2112*
(0.0096)
0.0343
(0.0238)
-0.0029
(0.0015)

Model 4
(FDG)
0.2911**
(0.0353)

Model 5
(ROA)
0.1739**
(0.0035)
0.2908***
(0.0646)
-0.0108***
(0.0036)

Model 6
(ROA)
0.1747*
(0.0072)

0.0096
(0.0025)
0.0433***
(0.0089)
0.0006***
(0.0001)
-0.0417
(0.1559)
-0.0004
(0.0003)
-0.0572***
(0.1035)
-0.0082***
(0.0022)
0.0365***
(0.0064)

-0.0584*
(0.0376)
0.0029*
(0.0020)
-0.0011
(0.0041)
0.0252***
(0.0064)
0.0006***
(0.0001)
-0.0708
(0.1103)
-0.0001
(0.0007)
-0.0571*
(0.0445)
-0.0065***
(0.0016)
0.0327***
(0.0015)

0.0353***
(0.0038)
-0.0237***
(0.0079)
-0.0011***
(0.0004)
0.3089***
(0.1125)
-0.0047***
(0.0006)
-0.1699*
(0.1161)
-0.0112***
(0.0017)
0.0105***
(0.0034)

0.0372*
(0.0545)
-0.0094***
(0.0028)
0.0158***
(0.0025)
-0.0443***
(0.0052)
-0.0009***
(0.0003)
0.3074***
0.0486
-0.0060***
(0.0007)
-0.1493**
(0.0455)
-0.0115***
(0.0015)
0.0106***
(0.0016)

845
0.5625
0.00, 0.26

845
0.4209
0.00, 0.28

845
0.3786
0.01, 0.49

845
0.3883
0.01, 0.36

Not: ***,**,* sırasıyla % 1, % 5 ve % 10 anlam düzeylerini ifade etmektedir. Parantez içerisindeki değerler standart
hataları göstermektedir.

Para politikası ve banka karlılığı arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla modele dahil
edilen ve bu bağlamda analizin odak noktasını oluşturan ağırlıklı ortalama fonlama faizi ve
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BIST bankalar arası gecelik repo/ters repo piyasası faiz oranı katsayıları beklentilere uygun
olarak net faiz gelirleri ve aktif karlılığı için pozitif ve anlamlı bulunurken, söz konusu
değişkenlerin karesine ilişkin parametreler negatif ve anlamlı çıkmıştır. Bu sonuçlar, kısa
dönem faiz oranı düzeyinin net faiz geliri ve net kar üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu,
ancak söz konusu ilişkinin ters U şeklinde olduğunu göstermektedir. Faiz dışı gelirlerin
bağımlı değişken olarak yer aldığı modellerde ise, BIST bankalar arası gecelik repo/ters repo
piyasası faiz oranı ve karesel parametresi sırasıyla negatif ve pozitif anlamlı iken, ağırlıklı
ortalama fonlama faizine ilişkin katsayılar istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır. Bu
doğrultuda, Model 4’ten elde edilen sonuçlar beklentilere uygun olarak bankalar arası gecelik
repo/ters repo piyasası faiz oranında bir artışın faiz dışı gelirler üzerinde negatif bir etkisi
olduğunu ve söz konusu iki değişken arasındaki ilişkinin doğrusal olmadığını, daha açık bir
deyişle U şeklinde olduğunu, göstermektedir. Para politikası göstergesi olarak kullanılan faiz
oranlarına ilişkin tüm sonuçlar değerlendirildiğinde, faiz oranlarının net faiz gelirleri üzerindeki
pozitif etkisinin faiz dışı gelirler üzerindeki negatif etkisinden daha büyük olduğu ve buna
bağlı olarak, daha yüksek faiz oranlarının banka karlılığını artırdığını söylemek mümkündür.
Başka bir deyişle, faiz oranlarının yükselmesine neden olan geleneksel olmayan para
politikası duruşları Türkiye’de ticari bankaların karlılığı üzerinde olumlu etki yapmaktadır.
Elde edilen bu sonuç, Ganioğlu ve Us (2014)’un küresel krizin ertesinde para politikasının
öneminin arttığı ve kriz sonrası dönemde politika oranlarının banka karlılığı ve net faiz
marjlarını etkilemeye başladığı saptamasıyla örtüşmektedir. Söz konusu sonuçlar, aynı
zamanda Borio ve diğerleri (2015)’nin 14 gelişmiş ülkeyi baz alarak faiz oranları ile banka
gelir bileşenleri ve karlılığına ilişkin ulaştığı bulguları da desteklemektedir. Buna karşılık, elde
edilen sonuçlar yükselen piyasa ekonomileri için kısa dönem faiz oranları ile net faiz gelirleri
ve faiz dışı gelirler arasında sırasıyla negatif ve pozitif ilişki bulan Kohlscheen, Murcia ve
Contreras (2018) ile farklılık göstermektedir. Diğer taraftan, Türkiye için faiz oranları ve
banka karlılığı arasında tespit edilen aynı yönlü ilişki Demirgüç-Kunt ve Huizinga (1999)’nın
gelişmekte olan ülkeler için, Ratanavararak ve Ananchotikul (2018)’un Tayland için elde ettiği
bulgulara benzemektedir.
Banka karlılığı üzerinde etkisi olması beklenen makroekonomik kontrol
değişkenlerinden, reel gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesine ilişkin katsayı net faiz gelirleri ve
aktif karlılığının bağımlı değişken olarak kullanıldığı modellerde, sırasıyla negatif ve pozitif
anlamlı çıkarken, aynı katsayı faiz dışı gelirlerin yer aldığı modellerde istatistiksel olarak
anlamlı çıkmamıştır. Net faiz gelirlerine yönelik sonuç, incelenen dönemde Türkiye’de ticari
bankaların elde ettikleri net faiz gelirinin döngüsellik karşıtı davrandığına işaret etmektedir.
Başka bir deyişle, iktisadi daralma dönemlerinde bankalar faiz marjlarını yükseltmekte ve
böylelikle elde ettikleri net faiz geliri artmaktadır. Literatüre bakıldığında, bazı çalışmalar
(bakınız Stiroh, 2004) faiz dışı gelirlerin faiz gelirlerine kıyasla döngüsel davrandıklarını ve bu
durumun, bankaların elde ettikleri faiz dışı gelirlerin artan payı nedeniyle brüt gelirlerinin
döngüsel olması sonucunu doğurduğunu göstermektedir. Ancak Tablo 3’teki bulgular
Türkiye’de bu sonucun geçerli olmadığını göstermektedir. Türkiye’de bankaların elde ettikleri
faiz dışı gelirlerin çok düşük olduğu ve gayrisafi hasılanın bu gelirler üzerinde etkili olmadığı
sonucu olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu durumun ortaya çıkmaması doğaldır.
Buna karşılık, aktif karlılığına yönelik sonuçlar, büyüme oranlarının yüksek olduğu
dönemlerde, artan fon talebinin bankaların faaliyetlerinde artışa yol açarak karlılık üzerinde
olumlu etki yarattığı şeklinde yorumlanabilir. Bir diğer makroekonomik kontrol değişkeni
olarak modele dahil edilen enflasyon oranı, net faiz gelirleri ve faiz dışı gelirler üzerinde
pozitif etki ederken, aktif karlılığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sonuca göre Türkiye’de
enflasyonla birlikte net faiz marjları artmaktadır. Yüksek enflasyonla birlikte faiz dışı gelirler
de artmakta, buna karşılık aktif karlılığı azalmaktadır. Bu durumun fiyatlar genel düzeyindeki
yükseliş sonucunda bankaların operasyonel maliyetlerinin artmasından kaynaklandığı
düşünülebilir. Tablo 3’ten elde edilen sonuçlara göre, analizde kredi büyümesinin banka
performansı üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla kullanılan Kredi parametresinin net
faiz gelirleri ve aktif karlılığı için pozitif ve anlamlı çıkması, genel beklentilerle uyumlu olarak
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kredi arzı arttıkça bankaların elde ettikleri faiz gelirlerinin ve toplam karlılığının yükseldiğini
ortaya koymaktadır. Bu sonuç GYSH dair bulgularla birlikte değerlendirildiğinde, ekonomik
genişleme dönemlerinde bankaların faiz marjını daralttığını ancak kredi hacmindeki artışın
elde ettikleri net faiz gelirini yükselttiğini söylemek mümkündür. GSYH ve KREDI
parametrelerine ait katsayılar karşılaştırıldığında, net faiz gelirleri ve aktif karlılığının bağımlı
değişken olarak kullanıldığı bütün spesifikasyonlarda kredi büyümesine yönelik katsayıların
daha yüksek çıktığı görülmektedir. Bu çerçevede dikkat çeken diğer bir bulgu, ilgili dönemin
ayırt edici özelliği olarak karşımıza çıkan bankacılık sektörü kredi büyümesinin banka karlılığı
üzerinde büyüme performansına göre daha etkili olmasıdır. Buna karşılık, kredi büyümesinin
faiz dışı gelirler üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı görülmektedir. Öte yandan, faiz dışı
gelirler dışındaki modellerde negatif ve anlamlı bulunan CDS katsayısı, kredi risk priminin
bankaların net faiz gelirleri ve karlılıkları üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir.
Daha açık bir deyişle, ülkenin risk priminin artması karlılığı ters yönde etkilemektedir ve bu
sonuç gelişmekte olan ülkelere dair Kohlscheen, Murcia ve Contreras (2018) tarafından elde
edilen bulgularla aynı yöndedir. Bu etkinin faiz dışı gelirler üzerinde ise aksine pozitif ve
anlamlı olduğu görülmektedir. Bu sonuç, risk primi arttıkça bankaların faiz dışı gelir elde
edebilecekleri faaliyetlere yöneldiği şeklinde yorumlanabilir. Tablo 3’te rapor edildiği üzere,
piyasa yoğunlaşmasının etkisini yansıtmak amacıyla kullanılan HHI’ne ilişkin katsayı, net faiz
gelirleri ve aktif karlılığının bağımlı değişken olarak yer aldığı spesifikasyonlarda negatif ve
anlamlı çıkmıştır. Bu bulguya göre, Türk bankacılık sektöründe yoğunlaşma düzeyinin
artması ya da rekabet derecesinin azalması, bankaların faiz marjlarını daraltarak elde ettikleri
net faiz gelirlerinin azaltmakta ve daha düşük karlılıkla çalışmalarına neden olmaktadır. Buna
karşılık, piyasa yoğunlaşması göstergesinin faiz dışı gelirler üzerinde istatistiksel olarak
anlamlı olmadığı gözlenmiştir.
Tablo 3’te bankaya özgü özelliklere dair sonuçlar incelendiğinde, analizde kullanılan
büyüklük, sermaye yeterliliği ve likidite banka karlılığının önemli belirleyicileri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Regresyon sonuçları banka sermaye düzeyinin karlılığı pozitif yönde
etkilediğini, buna karşılık aktif büyüklüğü ve likiditenin ise karlılık üzerinde ters yönde etkisi
olduğunu ortaya koymaktadır. Banka büyüklüğünün net faiz gelirleri ve aktif karlılığı
üzerindeki etkisine dair sonuçlar, Türkiye’de daha büyük bankaların ölçek ekonomilerinden
faydalanarak faiz marjlarını daralttıklarını göstermektedir. Böylelikle daha büyük bankaların
daha düşük karlılıkla çalıştığını söyleyebilmek mümkündür. Buna ek olarak, banka
büyüklüğünün faiz dışı gelirler üzerindeki negatif etkisi beklentilere uygun olmamakla
beraber, Türkiye’de daha küçük olan ticari bankaların, büyük bankalara kıyasla, faiz dışı gelir
yaratmada daha fazla uzmanlaştığını ve geleneksel olmayan bankacılık faaliyetlerine daha
fazla önem verdiklerini göstermektedir. Aynı zamanda, bu sonuç büyük bankaların faiz dışı
gelirinin en önemli bölümünü oluşturan, gerçekleştirdikleri işlemler karşılığında hizmet bedeli
olarak aldıkları ücret ve komisyonları daha düşük fiyatladıkları şeklinde de yorumlanabilir.
Benzer şekilde bütün modellerde negatif ve anlamlı bulunan likidite parametresi, Türkiye’de
daha yüksek likiditeye sahip olan ticari bankaların daha düşük bir karlılık performansı
gösterdiğini açığa çıkarmaktadır. Likit aktifler faiz getirisi düşük olan varlıklardan
oluştuğundan, bilanço içinde likit aktiflerin payının artması faiz gelirlerinin azalmasına ve
böylelikle karlılığın olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktadır. Bunun yanı sıra,
likiditenin faiz dışı gelirler üzerindeki etkisi, Türkiye’de bankaların daha fazla faiz dışı gelir
yaratacak faaliyette bulunmak için daha yüksek likiditeye sahip olması gerekmediğini
göstermektedir. Sermaye oranına dair sonuçlar, daha yüksek sermaye tutarak riskten
kaçınan bankaların bunu faiz marjlarına yansıttıkları ve piyasa tarafından borç ödeyememe
riski oldukça düşük olarak algılanan bu bankaların alternatif fon kaynaklarına ucuz erişime
sahip olmaları neticesinde daha karlı olduklarını göstermektedirler. Diğer yandan, bu sonuç
Türkiye’de güçlü özkaynak yapısına sahip bankaların yabancı kaynak ihtiyacının azalarak
daha yüksek karlılık performansı gösterdiğine de işaret etmektedir. Aynı zamanda, sermaye
yeterliliğinin faiz dışı gelirler üzerindeki pozitif etkisi, özkaynak yapısı güçlü bankaların
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geleneksel olmayan faaliyetlerinden kaynaklı varlık kayıplarına karşı daha güçlü duracağını
göstermektedir.
Denklem (2)’nin tahmin edilmesi ile elde edilen sonuçlar yine net faiz gelirleri, faiz dışı
gelirler ve aktif karlılığı için Tablo 4’te yer almaktadır. Banka özellikleri ve faiz oranı
arasındaki etkileşim terimlerinde Model 1,3 ve 5’te ağırlıklı ortalama fonlama faiz oranı,
Model 2, 4 ve 6’da ise BIST bankalar arası gecelik repo/ters repo piyasası faiz oranı
kullanılmıştır.
Tablo 4. Denklem (2)’nin Tahmininden Elde Edilen Sonuçlar

Y(-1)
AOFF

Model 1
(NFG)
0.3227***
(0.0017)
0.1248***
(0.0113)

BIST
GSYH
ENF
CDS
KREDİ
HHI
LAKTİF(1)*R
LIKID(-1)*R
SERY(-1)*R

Gözlem sayısı
Sargan
AR(1) AR(2)

Model 2
(NFG)
0.3982***
(0.0021)

-0.0362***
(0.0014)
0.0060*
(0.0033)
-0.0018***
(0.0001)
0.1137***
(0.0111)
-0.0005***
(0.0001)
-0.0147***
(0.0013)
0.0027***
(0.0001)
-0.0025***
(0.0012)

0.0446***
(0.0088)
-0.0431***
(0.0018)
0.0056***
(0.0021)
-0.0021***
(0.0001)
0.0326***
(0.0100)
-0.0007*
(0.0001)
-0.0042***
(0.0009)
0.0014***
(0.0001)
-0.0019*
(0.0027)

845
0.4369
0.02, 0.65

845
0.6287
0.02, 0.61

Model 3
(FDG)
0.2810***
(0.0175)
-0.0507
(0.0316)

Model 4
(FDG)
0.2921***
(0.0137)

Model 5
(ROA)
0.1380**
(0.0025)
0.4043***
(0.0549)

Model 6
(ROA)
0.1355**
(0.0062)

-0.0017*
(0.0026)
0.0467***
(0.0066)
0.0002***
(0.0001)
-0.0904*
(0.0207)
-0.0002*
(0.0003)
-0.0037
(0.0035)
0.0012***
(0.0001)
0.0006***
(0.0001)

-0.0041
(0.0188)
-0.0041*
(0.0029)
0.0267***
(0.0034)
0.0001
(0.0001)
-0.0989*
(0.0169)
-0.0001*
(0.0002)
-0.0061***
(0.0022)
0.0012***
(0.0001)
0.0005***
(0.0002)

0.0187***
(0.0040)
-0.0391***
(0.0053)
-0.0014***
(0.0003)
0.3150***
(0.0408)
-0.0037*
(0.0005)
-0.0279***
(0.0061)
-0.0009***
(0.0001)
-0.0001*
(0.0002)

0.4018***
(0.0142)
0.0161***
(0.0019)
-0.0359***
(0.0031)
-0.0005**
(0.0002)
0.3757***
(0.0334)
-0.0045*
(0.0005)
-0.0258***
(0.0012)
-0.0006***
(0.0002)
-0.0003
(0.0003)

845
0.5823
0.00, 0.35

845
0.3922
0.00, 0.33

845
0.2744
0.01, 0.61

845
0.4683
0.01, 0.43

Not: ***,**,* sırasıyla % 1, % 5 ve % 10 anlam düzeylerini ifade etmektedir. Parantez içerisindeki değerler standart
hataları göstermektedir.

Tablo 4’te gösterilen modellere ait panel regresyon sonuçları analiz edildiğinde, para
politikası göstergesi olarak kullanılan alternatif faiz oranları ile net faiz gelirleri ve karlılık
arasında aynı yönde bir ilişki olduğu gözlenmektedir. Denklem (1)’den elde edilen
sonuçlardan farklı olarak, ise BIST bankalar arası gecelik repo/ters repo piyasası faiz
oranının faiz dışı gelirler üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamıştır. Reel büyüme oranı,
enflasyon ve piyasa yoğunlaşmasına ilişkin denklem (1)’in tahmininden elde edilen
sonuçlarla benzer sonuçlar elde edilmiştir.
Para politikasının karlılık üzerinde dağılımsal etkilerine dair sonuçlar incelendiğinde,
Model 3 hariç, bütün modellerde negatif ve anlamlı çıkan faiz oranı ve banka büyüklüğü
etkileşim katsayısı, incelenen dönemde bankaların aktif büyüklüğü arttıkça para
politikasındaki değişikliklerin karlılık üzerindeki etkisinin daha yüksek olduğuna işaret
etmektedir. Tablo 4‘te görüldüğü üzere, likiditenin faiz oranlarıyla etkileşim terimi tüm
modellerde istatistiksel olarak anlamlı çıkmakla birlikte, katsayılar net faiz gelirleri ve faiz dışı
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gelirler için pozitif, aktif karlılığı için ise negatif çıkmıştır. Buna göre, likiditesi daha yüksek
olan bankaların net faiz gelirleri ve faiz dışı gelirleri politika şoklarından daha az
etkilenmektedir. Aktif karlılığına yönelik sonuçlar ise, bankaların söz konusu dönemde faiz
oranı şoklarının olası ters etkilerinden korunmak adına tampon olarak portföylerinde daha
fazla likit varlık tutmadıklarını, bunun yerine asıl saiklerinin riskten kaçınma olduğunu işaret
etmektedir. Sermaye düzeyi ve faiz oranlarının etkileşim terimine ilişkin parametreler ise net
faiz gelirleri ve aktif karlılığı için, Model 6 dışında, negatif ve anlamlı bulunurken, faiz dışı
gelirlerin bağımlı değişken olduğu modellerde pozitif ve anlamlı çıkmıştır. Bu sonuç, daha
yüksek sermaye tutmayı tercih eden ticari bankaların parasal daralma sonucu finansman
maliyetinin arttığını ve buna bağlı olarak söz konusu bankaların net faiz gelirleri ve karlılık
düzeylerini korumakta daha fazla zorlandıklarını göstermektedir. Sonuç olarak, denklem
(2)’den elde edilen tahmin sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, para politikasının
bankaların farklı gelir bileşenleri ve karlılığı üzerinde bilanço özelliklerine bağlı olarak farklı
sonuçlar yarattığını söyleyebilmek mümkündür. Bu noktada, banka büyüklüğü, sermaye
düzeyi ve likiditesi para politikası şoklarının bankaların gelir bileşenleri ve karlılıkları üzerinde
yarattığı etkilerin farklılaşmasında rol oynayan özellikler olarak karşımıza çıkmaktadır.
5. Sonuç
Bu çalışma, küresel kriz sonrasında Türkiye’de uygulanan geleneksel olmayan para
politikasının ticari bankaların gelir bileşenleri ve karlılığı üzerindeki etkilerini ortaya koymayı
amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, 2011-2017 dönemi için mikro veriler kullanılarak faiz
oranlarının bankaların alternatif karlılık göstergeleri üzerindeki etkisi ve çeşitli bankaya özgü
özelliklerin para politikası değişikliklerine karşı banka performansı üzerinde farklı sonuçlara
yol açıp açmadığı araştırılmaktadır. Faiz oranları ve karlılık arasındaki ilişki çeşitli bankaya
özgü, sektörle ilgili ve makroekonomik nitelikteki değişkenler kontrol edilerek, sistem
genelleştirilmiş momentler yöntemi ile tahmin edilmiştir.
Çalışmanın bulguları Türkiye’de küresel kriz sonrasında uygulanan geleneksel
olmayan para politikası uygulamalarının bankaların karlılığını etkilediğini göstermektedir.
Daha açık ifade etmek gerekirse, sonuçlar BIST bankalar arası gecelik repo/ters repo
piyasası faiz oranı ve ağırlıklı ortalama fonlama faizinin Türk ticari bankalarının karlılığını
anlamlı bir şekilde etkilediğini ortaya koymaktadır.
Ampirik analizden elden edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, incelenen
dönemde daha yüksek faiz oranlarının Türk ticari bankaların karlılığı üzerinde olumlu etki
yaptığı gözlenmektedir. Burada iki ters etkinin devrede olduğunu söylemek mümkündür. Bir
taraftan, yüksek faiz oranları bankaların net faiz marjını artırarak daha fazla net faiz geliri
elde etmelerine olanak sağlamakta, diğer taraftan da varlıkların değerleri üzerinde yarattığı
olumsuz etki nedeniyle faiz dışı gelirlerde azalmaya neden yol açmaktadır. Sonuçta, net faiz
gelirleri ve faiz dışı gelirler para politikasındaki daralmalardan asimetrik şekilde etkilenmekte,
net faiz gelirlerindeki artış faiz dışı gelirler üzerindeki negatif etkiyi ortadan kaldırarak net karı
arttırmaktadır. Buna ek olarak, çalışmanın sonuçları faiz oranı ile banka gelir bileşenleri ve
karlılığı arasında doğrusal olmayan ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Karlılık üzerindeki etki
faiz oranı düzeyiyle birlikte değişmekte, daha açık ifade etmek gerekirse, düşük düzeylerde
kısa dönem faiz oranının banka karlılığına etkisi daha yüksek olmaktadır. Bu sonuç, Borio ve
diğerleri (2015) tarafından öne sürüldüğü gibi enflasyonun görece yüksek ve bankacılık
sektöründe rekabetin sınırlı olduğu Türkiye gibi ülkelerde, politika oranının düşük seviyelere
indirildiği durumlarda, piyasa faizi ve mevduat faizi arasındaki farkın baskılanması sonucu,
parasal daralmanın net faiz oranlarında meydana çıkaracağı artışın bankaların önemli kar
kaynaklarından biri olduğunu hususuyla örtüşmektedir. Bunlara ek olarak, para politikasının
karlılık üzerinde dağılımsal etkilerine dair sonuçlar değerlendirildiğinde, para politikasındaki
değişikliklerin bankaların bilanço özelliklerine bağlı olarak karlılıklarında farklı sonuçlar
yarattığını söyleyebilmek mümkündür. Bu noktada, banka büyüklüğü, sermaye düzeyi ve
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likidite para politikası şoklarının bankaların gelir bileşenleri ve karlılıkları üzerinde yarattığı
etkilerin farklılaşmasında rol oynayan özellikler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sonuç olarak, çalışma para politikasının Türk bankacılık sektörünün karlılık düzeyini
belirlemede sahip olduğu önemi ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular para politikasının
banka karlılığı ve buna bağlı olarak, banka sermayesi üzerinde sistematik etkileri olduğuna
işaret etmektedir. Dikkat çeken bir diğer bulgu, incelenen dönemin ayırt edici özelliği olan
kredi büyümesinin bankaların karlılığı üzerinde çok önemli etkiler yarattığı ve hatta bu
etkilerin makroekonomik performansa göre daha belirleyici olduğudur. Bu bağlamda, söz
konusu dönemde ekonomideki kredi döngüsünün iş çevrimlerine göre banka karlılığının daha
önemli bir bölümünü açıkladığını söyleyebilmek mümkündür. Bu saptama, Türkiye’de küresel
kriz ertesinde ivmelenen kredi genişlemesine bağlı olarak risklerin birikmesini engellemek ve
finansal istikrarı sağlamak hedefine yönelik uygulanan makro ve mikro ihtiyati politikaların ve
araçların etkin kullanımının önemini doğrulamaktadır. Buna ek olarak sonuçlar, özellikle
yükselen piyasa ekonomileri özelinde ülke risk priminin banka karlılığı üzerinde anlamlı
etkileri olduğunu göstermekte ve bu doğrultuda, finansal istikrarı desteklemek konusunda
para politikasının yanı sıra güvenilir maliye politikasının rolünü ortaya koymaktadır. Sonuçta
banka karlılığı ve para politikası arasındaki bu karmaşık ve çok yönlü ilişkinin varlığı, politika
yapıcılar tarafından göz önünde bulundurulmalı ve bu doğrultuda uygulanan politikalar
bağımsız makro ihtiyati araçlar kullanılarak desteklenmelidir.
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Giriş
Ekonomideki atıl fonların yatırımlara kaynak oluşturması ve bu sayede ekonomik
gelişimin sağlanması, finansal piyasalar ve kurumlar aracılığıyla mümkün olmaktadır.
Finansal sistem içinde büyük öneme sahip olan bankalar, ekonominin verimliliği üzerinde
belirleyici etkiye sahiptir. Finansal sistemde aktif, öz kaynak ve sunulan krediler açısından
büyük paya sahip olan bankaların aracılık fonksiyonları dolayısıyla ekonomide sahip oldukları
etki alanları, bu sonuca yol açmaktadır.
Türk bankacılık sistemi ele alındığında toplam aktiflerinin yüzde 90’ını, öz
sermayesinin yüzde 88’ini ve net kârının ise yüzde 91’ini mevduat bankaları oluştuğu
görülmektedir (Türkiye Bankalar Birliği [TBB], 2017, s.238). Türk bankacılık sistemi içerisinde
son derece kritik öneme sahip olan mevduat bankaları, söz konusu öneminden dolayı
üzerinde önemle durulması gereken kurumlardır.
Türkiye ekonomisinde Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizi olarak adlandırılan bankacılık
sektörünü oldukça etkileyen dönemde, güven bunalımı ve istikrarsızlığı ortadan kaldırmak,
kamu yönetiminin ve ekonominin yeniden yapılandırılmasına yönelik altyapıyı oluşturmak
amacıyla hazırlanan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ve bankacılık sektörünün yeniden
yapılandırılmasına yönelik çalışmalar ele alınmıştır (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
[TCMB], 2001, ss.12-15). Program sonrasında banka sayısında azalma meydana gelmiş ve
yabancı bankalar tarafından bazı özel bankalar satın alındığından, bankacılık sisteminde
yabancı mülkiyeti artmıştır. Bu değişimin yanı sıra, yeni ürün ve hizmetler gibi bankacılık
sektöründe yaşanan gelişmeler bankaların rekabetini etkilemiştir.
Türk bankacılık sisteminde rekabet düzeyindeki değişikliklerle mevduat odaklı olarak
yoğunlaşmanın arttığı ve rekabetin azaldığı gözlemlenmiştir. Müşterilerin mevduatlarını
yatırırken büyük bankaları tercih etmeleri buna karşın, kredi taleplerinde tüm bankalara
yönelmeleri ile birlikte bankaların geri ödeme riski artışı nedeniyle sundukları kredileri
azaltmaları bunda etkili olmuştur. Rekabet düzeyindeki bu değişimler bankaları başka
hususların yanında performans açısından da etkilemiştir.
Piyasa rekabetinin firmaların performansına etkisinde genelde iki görüş öne
çıkmaktadır. Birincisi, neo-klasik iktisat teorisidir. Bu görüşte, piyasanın etkin biçimde
çalışmasında rekabetin önemli olduğu varsayılmaktadır. Etkin bir piyasadaki firmaların
hayatlarını sürdürebilmelerinin rekabet edebilmelerine bağlı olduğu dolayısıyla, rekabetin
firmaların maliyetlerini düşürme ve üretimlerini geliştirme yönünde teşvik edici olduğunu ileri
sürmektedir. İkincisi olan Schumpeteryen görüşe göre, piyasadaki belirsizliğin düşük
olmasından ve daha istikrarlı kaynaklara sahip olmalarıyla, rekabet düzeyinin düşük olduğu
endüstrilerdeki firmaların performansının daha yüksek olduğu ifade edilir.
Türk bankacılık sistemindeki kritik öneminden dolayı, Türk mevduat bankaları
performansının piyasadaki rekabetten nasıl etkilendiğinin belirlenmesi bu çalışmada
amaçlanmıştır. Çalışma yedi bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın girişten sonraki ikinci
bölümünde piyasa yapısı ve banka performansına ilişkin teori, üçüncü bölümde ise
bankaların kârına piyasa rekabetinin etkisini inceleyen literatür çalışmaları incelenmiştir.
Dördüncü ve beşinci bölümde sırasıyla analiz yöntemi ve ele alınan veri seti ile değişkenler
açıklanmıştır. Altıncı bölümde analiz sonucunda erişilen bulgulara yer verilmiş olup, son
bölümde çalışmanın genel değerlendirilmesi yapılmıştır.
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1.

Piyasa Yapısı ve Banka Performansı İlişkisi Teorisi

Piyasa yapısının firma performansını etkileyebileceği fikri endüstriyel iktisattan
kaynaklanmaktadır. Piyasa rekabetinin firmaların performansına etkisinde genelde iki görüş
öne çıkmaktadır. Birincisi, neo-klasik iktisat teorisidir. Bu görüşte, piyasanın etkin biçimde
çalışmasında rekabetin önemli olduğu varsayılmaktadır. Etkin bir piyasadaki firmaların
hayatlarını sürdürebilmelerinin rekabet edebilmelerine bağlı olduğu dolayısıyla, rekabetin
firmaların maliyetlerini düşürme ve üretimlerini geliştirme yönünde teşvik edici olduğunu ileri
sürmektedir. İkincisi olan Schumpeteryen görüşe göre, piyasadaki belirsizliğin düşük
olmasından ve daha istikrarlı kaynaklara sahip olmalarıyla, rekabet düzeyinin düşük olduğu
endüstrilerdeki firmaların performansının daha yüksek olduğu ifade edilir.
Banka performansı ve piyasa yapısı arasındaki ilişkinin literatürde yaygın olarak
Piyasa Gücü (Market Power-MP) ve Etkin Yapı (Efficient Structure-ES) teorileri çerçevesinde
açıklandığı görülmektedir (Ayadi ve Ellouze, 2013, s.345).
Kârlılık ve piyasa yapısı ilişkisinin açıklanmasında, Piyasa Gücü (MP) teorisi, kârlılığın
değişimine sebep olan temel değişkenin, piyasa gücü olduğunu işaret etmektedir.
Yoğunlaşmış piyasalarda piyasa kusurları bulunmakta, firmaların tam rekabetten sapan bir
piyasada faaliyet göstermesine neden olan bu kusurlar yüksek yoğunlaşma ve bankacılıkta
sıklıkla katı düzenlemelerin neden olduğu giriş-çıkış engellerinin yol açtığı durumun sonucu
olabilmektedir. Rekabetten uzaklaşılması, firmalara fiyatlar üzerinde etkili olabilme yeteneği
sağlamakta ve fiyat belirleyebilen firmalar daha yüksek kârlar elde edebilmektedirler. Piyasa
gücü teorisinin Yapı Davranış Performans (Structure Conduct Performance-SCP), Göreli
Piyasa Gücü (Relative Market Power-RMP) ve Rahat Yaşam (Quiet Live-QL) hipotezi olarak
sıralayabileceğimiz üç alt türü bulunmaktadır. Piyasa eksikliklerinin biçimi Piyasa Gücü
hipotezleri arasındaki farklılığı belirlemektedir (Punt ve van Rooij, 1999, s.2).
Yapı Davranış Performans (SCP) hipotezi; piyasa yoğunlaşmasının, piyasa gücünün
en iyi göstergesi olduğunu, yoğunlaşmış piyasalarda firmaların müşteriler için daha az
elverişli fiyat belirlemelerin ise firmalara daha yüksek kâr sağladığını varsaymaktadır (Punt
ve van Rooij, 1999, s.3). Göreli Piyasa Gücü (RMP) hipotezi; yalnızca büyük piyasa payına
sahip firmaların fiyat belirleme ve dolayısıyla normalüstü kâr elde etme gücüne sahip
olduğunu varsaymaktadır. Daha küçük piyasa payına sahip firmalar, tam rekabet piyasası
koşullarında olduğu gibi normalüstü değil normal kâr elde etmektedirler. Bu hipotezde piyasa
gücü firmaların piyasa payları ile ölçülmektedir (Chortareas, Garza-Garcia ve Girardone,
2011, s.309). Rahat Yaşam (QL) hipotezi, önemli bir kâr-yapı ilişkisinin olası yokluğunu
açıklamak için kullanılan bir hipotezdir. Bu hipoteze göre, firmaların piyasa payı veya
yoğunlaşma yoluyla daha fazla piyasa gücüne sahip olmaları, yönetimin etkinliğe daha az
odaklanmasına neden olacaktır, Hipotez, firmaların artan piyasa gücünün bir sonucu olarak
gelirleri artırdığını, ancak bunun daha yüksek verimsizliklerden dolayı, daha yüksek kârlılığa
yol açmadığını belirtmektedir (Punt ve van Rooij, 1999, s.3).
Etkin Yapı (ES) teorisi, verimlilik ölçütlerine atıfta bulunarak kârlılık ile yoğunlaşma
veya piyasa payı arasındaki pozitif ilişkiyi açıklamaktadır. Yüksek kâr, etkin bankaların piyasa
payı kazanmasını ve daha yüksek kâr elde etmesini sağlayan yüksek verimlilikle
ilişkilendirilebilir (Demsetz, 1973, s.5). Buna göre etkin yapı, piyasa türüne göre değişmekle
birlikte, piyasa gücü ve etkinliğin kârlılığı etkilediğini ileri sürmektedir. Etkin Yapı teorisi kendi
içerisinde, X-Etkinliği (X Efficieny-XE) ve Ölçek Etkinliği (Scale Efficieny-SE) hipotezleri diye
ikiye ayrılmaktadır (Berger, Demirgüç Kunt, Levine ve Haubrich, 2004, s.436).
Etkinliğin, yönetim verimliliğinin seviyesini göstermesi nedeniyle X-Etkinliği hipotezi,
firmaların üstün yönetim sonucu daha yüksek kâr elde edebildiklerini belirtmektedir.
Yaklaşıma göre, etkin bankaların maksimum kâr veya minimum maliyete sahip olmaları
77

Dr. Öğretim Üyesi Aykut Karakaya - Dr. Öğretim Üyesi M. Esra Atukalp

sonucu artan kârlarına ek olarak, piyasa paylarının artması sektörde yoğunlaşmanın
artmasına neden olmaktadır (Tregenda, 2009, s.615). Ölçek Etkinliği hipotezi, firmalar
arasındaki kârlılık farkının yönetim kalitesindeki veya üretim teknolojilerindeki farklılıklardan
ziyade, bir firmanın faaliyet gösterdiği ölçek verimliliği düzeyindeki farklılıklardan
kaynaklandığını vurgulamaktadır. Hipoteze göre, büyük firmalar tam etkinliğin sağlanacağı
ölçekte faaliyette bulunarak, ölçek ekonomileri aracılığıyla daha düşük birim maliyetleri, daha
yüksek kâr, daha yüksek piyasa payı ve buna bağlı olarak da daha yüksek yoğunlaşma
meydana getirebilirler (Tregenda, 2009, s.615).
Yukarıda ifade edilen piyasa yapısı ile banka kârlılığı arasındaki ilişkiyi açıklayan
hipotezlerin özellikleri Tablo 1’de özetlenmiştir.
Tablo 1: Bankacılıkta Piyasa Yapısı ve Kârlılık İlişkisini Açıklayan Hipotezler

Piyasa Gücü

Yapı-Davranış-Performans
Hipotezi (SCP)

Hipotez,
bankacılık
sektörü
yoğunlaşmasının
bankaların fiyatlama davranışını etkilediğini ve
bankaların piyasa gücünü artırdığını ifade etmektedir.
Hipoteze göre yoğunlaşmış bankacılık sistemlerinde,
her bir banka daha yüksek kârlar elde edebilmektedir.

Göreli-Piyasa-Gücü Hipotezi
(RMP)

Hipotez, sadece piyasa payı yüksek bankaların
fiyatları etkileyebileceğini ve kârlarını arttırabileceğini
ileri sürmektedir.

Rahat Yaşam Hipotezi (QL)

Hipotez, bankacılık sektörü yapısı ile bankaların
kârlılığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
olmadığını
ileri
sürmektedir.
Hipotez,
fiyat
ayarlamalarının bankaların gelirlerini artırabileceğini,
ancak bankaların yönetiminin verime daha az
odaklanması nedeniyle daha yüksek verimsizlik
seviyesinden dolayı bankalarda daha yüksek kârlılığın
söz konusu olmayacağını belirtmektedir.

X-Etkinliği Hipotezi (ESX)

Hipotez, düşük maliyetlere sahip olmaları nedeniyle
daha etkin bankaların daha kârlı olduklarını ve bu tür
bankaların daha yüksek piyasa payları elde ederek
sektörün yoğunlaşmasının daha yüksek olmasına
neden olduklarını ileri sürmektedir.

Ölçek Etkinliği Hipotezi (ESS)

Hipotez, büyük bankaların ölçek ekonomileri
nedeniyle daha düşük birim maliyet ve daha yüksek
kâr elde edebileceğini vurgulamaktadır. Hipoteze göre
bu bankaların piyasa paylarının yüksekliği, bankacılık
sektörünün yoğunlaşmasına neden olmaktadır.

(MP)

Etkin Yapı
(ES)

Kaynak: Deltuvaitė, 2010, s.51.

2.

Literatür

Banka performansına ilişkin çalışmalarda Aktif Kârlılık Oranı (AKO) ve Öz Sermaye
Kârlılık Oranı (ÖSKO) en temel performans göstergeleri olarak kullanılmaktadır. Bankaların
kârına piyasa rekabetinin etkisini inceleyen yabancı ve yerli literatürde öne çıkan husus,
piyasa rekabetinin banka kârlılığına etkisinde bir uzlaşının olmaması yani etkinin yönünün tek
düze olmadığıdır. Literatürde yer alan, rekabet dâhil banka performansına etkisi bulunan
faktörlerin analizlerine yönelik çalışmalara ilişkin bilgiler Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2: Yoğunlaşmanın Banka Performansına Etkileri
Yazarlar

Ülke

Dönem

Yöntem

Değişken

Yoğunlaşma
Etkisi

Staikouras ve Wood
(2004)

AB

1994-1998

Panel veri analizi

HHI

Negatif

Ata (2009)

Türkiye

2002-2007

Panel veri analizi

CR5

Negatif

Zhang, Chunxia, Qu
ve Wang (2013)

BRİCS

2003-2013

Stokastik sınır analizi

CR5

Negatif

CR3

Düşük gelirli
pozitif;
Orta ve yüksek
gelirli negatif

Dietrich
ve
Wanzenried (2014)

118 ülke

1998-2012

Dinamik
analizi

Nouaili, Abaoub ve
Ochi (2015)

Tunus

1997-2012

Yatay kesit regresyon
analizi ve panel veri
analizi

CR3

Negatif

Petria, Capraru ve
Ihnatov (2015)

27 AB ülkesi

2004-2011

Panel veri analizi

HHI

Negatif

Molyneux
Thornton (1992)

18 AB ülkesi

1986-1989

Panel veri analizi

CR10

Pozitif

80 ülke

1988-1995

Yatay kesit regresyon
analizi

CR3

Pozitif

ve

Demirgüç Kunt ve
Huizinga (1999)

panel

veri

Anlamlı
Gülhan ve Uzunlar
(2011)

Türkiye

1990-2008

Panel veri analizi

panel

veri

panel

veri

değil
(1990-

2000)

CR5

Pozitif
(2001-2008)

Ćurak, Poposki ve
Pepur (2012)

Makedonya

2005-2010

Dinamik
analizi

Ayaydın
ve
Karakaya (2014)

Türkiye

2003-2011

Dinamik
analizi

Tunay (2014)

Türkiye

1993-2013

Çalmaşur ve Daştan
(2016)

Türkiye

Saona (2016)

7 Latin Amerika
ülkesi

Jumono,
Achsani,
Hakim ve Fidaus
(2016)

Endonezya

Bennaceur
Goaied (2008)

Tunus

1980-2000

Panel veri analizi

Garza-Garcia (2011)

Meksika

2001-2009

Dinamik
analizi

Özcan
(2015)

Türkiye

ve

ve

Çiftçi

Sahile, Tarus ve
Cheruiyot (2015)
Tan (2016)

Kenya
Çin

HHI

Pozitif

HHI

Pozitif

Panel veri analizi ve
dinamik panel veri
analizi

CR5

Pozitif

2001-2014
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Yabancı literatürde öne çıkan tek ülke veya birden fazla ülke bankacılık sistemini
üzerine yapılmış rekabetin bankaların kârlılığı üzerine etkisini konu alan çalışmalar aşağıda
sunulmuştur:
Staikouras ve Wood (2004) 1994-1998 döneminde Avrupa Birliği bankacılığında
kârlılığın belirleyicilerini araştırmışlardır. Çalışma sonucunda Avrupa bankacılığı için
yoğunlaşma ve pazar payı değişkenleri banka kârlılığı üzerine negatif etkili bulunmuştur. Bu
doğrultuda geleneksel yapı davranış performans ve etkin yapı hipotezi kabul edilmemiştir
(Staikouras ve Wood, 2004, s.67).
Zhang ve diğerleri (2013), BRİCS ticari bankalarının 2003-2010 verilerinden
yararlanarak yoğunlaşma, risk ve performans arasındaki ilişkiyi analiz ettikleri çalışmalarında
rahat yaşam hipotezinin (QL) geçerli olduğunu ima ederek, piyasa yoğunlaşması ile
performans arasında negatif ilişki olduğunu belirlemişlerdir. Çalışmada ayrıca performans ile
kredi, piyasa ve genel risk arasında negatif ilişki olduğunu buna göre bankaların daha az
kredi, piyasa ve genel risk alarak performanslarını artırabileceklerini belirlemişlerdir. Likidite
riski ile performans arasında bir değişim olduğu ifade edilmiştir.
Dietrich ve Wanzenried (2014) 1998-2012 döneminde 118 ülkeyi ülkeleri gelirlerine
göre düşük, orta ve yüksek gelirli olarak sınıflandırarak ticari bankalarının kârlılıklarının
belirleyicilerini analiz etmişlerdir. Çalışmada kârlılık göstergesi olarak aktif kârlılığı, öz
sermaye kârlılığı ve net faiz marjı ele alınmıştır. Çalışma sonucuna göre ülkelere ilişkin
değişik gelir grupları itibariyle farklı sonuçlar tespit edilmiştir. Yoğunlaşma, bankaların tüm
kârlılık değişkenlerini ülkelerin tamamı ele alındığında negatif, düşük gelirli ülkelerde ise
pozitif etkilemektedir. Orta gelirli ülkelerde ise yoğunlaşma aktif kârlılığı ve net faiz marjını
azaltıyorken, öz sermaye kârlığını artırmaktadır. Öte yandan yüksek gelirli ülkelerde
yoğunlaşma öz sermaye kârlılığı ve net faiz marjını negatif etkilemektedir. Kârlılık üzerine
yoğunlaşmanın pozitif etkiye sahip olduğu düşük gelirli ülkeler için yapı davranış performans
hipotezinin geçerli olduğu ve artan piyasa gücünün bu ülkelerde tekelci kârlara neden olduğu
ve politika yapıcılarının rekabet önündeki engelleri kaldırmak için önlemler almaları gerektiği
belirtilmiştir.
Nouaili ve diğerleri (2015) çalışmalarında Tunus bankacılık sektöründe finansal
reform sonrası dönemde banka performansının içsel ve dışsal belirleyicilerini analiz
etmişlerdir. Çalışmalarında, performans göstergesi olarak net faiz marjı, mevduat toplamının
aktif toplamına oranı, aktif ve sermaye kârlılığı, performans belirleyicisi olarak ise içsel,
makro-finansal ve makro-ekonomik göstergeler belirlenmiştir. Analiz sonucunda
yoğunlaşmanın banka performansına negatif etkide bulunduğu belirlenmiştir (Nouaili ve
diğerleri, 2015, s.415-416).
Petria ve diğerleri (2015) çalışmalarında 27 Avrupa Birliği ülkesinde 2004-2011
döneminde banka kârlılığının temel belirleyicilerini incelemişlerdir. Banka kârlılığının, aktif ve
öz sermaye kârlılığı ile temsil edildiği çalışmada, kredi ve likidite riski, yönetim etkinliği, iş
çeşitliliği, piyasa yoğunlaşması/rekabeti ve ekonomik büyümenin banka kârlılığına etkisinin
olduğu belirlenmiştir. Çalışmada, rekabetin banka kârlılığına pozitif etkisi bulunduğu
belirlenmiştir. (Petria ve diğerleri, 2015, s.523).
Molyneux ve Thornton (1992) 18 Avrupa ülkesi için 1986-1989 döneminde banka
performans belirleyicilerini analiz etmişlerdir. Kârlılık değişkenlerinin performans göstergesi
olarak ele alındığı çalışma sonucunda yoğunlaşmanın banka kârlılığını pozitif etkilediği
belirlenmiştir.
Demirgüç Kunt ve Huizinga (1999) çalışmalarında, 80 ülkenin 1988-1995 dönemi
verilerini ele alarak faiz marjı ve kârlılık üzerine, banka karakteristiklerinin, makro ekonomik
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durumun, vergilerin, mevduat sigortası düzenlemelerinin ve bütün finansal yapının etkisini
belirlemişlerdir. Çalışma sonucunda yoğunlaşmanın banka kârlılığını pozitif etkilediğini
bulmuşlardır. (Demirgüç Kunt ve Huizinga, 1999, s.405)
Ćurak ve diğerlerinin (2012) Makedonya bankacılık sisteminde banka kârlılığının
belirleyicilerini analiz ettikleri çalışmaları, sektörde faaliyet gösteren 16 bankanın 2005-2010
dönemindeki verilerini içermektedir. Banka, sektör ve makro ekonomik değişkenlerin banka
aktif kârlılığına etkilerinin analizi sonucunda, yoğunlaşmanın banka kârlılığına pozitif etkisinin
olduğu ve buna göre de sektörde yapı davranış performans hipotezinin kabul edilebileceği
belirlenmiştir (Ćurak ve diğerleri, 2012, s.414)
Saona (2016) yedi Latin Amerika ülkesindeki ticari bankaların 1995-2012 dönemi
verilerinden yararlanarak panel veri analizi ile gerçekleştirdiği çalışmasında piyasa
yoğunlaşması ile kârlılık arasında pozitif ilişki olduğunu tespit etmiştir. Çalışmanın diğer
bulguları, bankaların sermaye oranları ve kârlılığı arasında tersine U şeklinde ilişki olduğu,
varlık çeşitlendirmesi ile kârlılık arasında pozitif, gelir çeşitlendirmesi ile kârlılık arasında
negatif, yasal ve düzenleyici sistemdeki gelişmelerin kârlılık üzerindeki olumsuz etkilerle
ilişkili olduğu yönündedir. (Saona, 2016, s.197).
Jumono ve diğerleri (2016) Endonezya bankacılık sisteminde kredi yoğunlaşmasının
ticari bankaların kârlılığına etkisini dinamik panel veri regresyon analizi ile araştırdıkları
çalışmalarında, yoğunlaşmanın ticari bankaların öz sermaye kârlılığını artırdığını ve böylece
rekabetin kârlılığa negatif etkisinin olduğunu belirlemişlerdir (Jumono ve diğerleri, 2016,
s.212).
Bennaceur ve Goaied (2008) çalışmalarında Tunus bankacılık sektöründe 1980-2000
döneminde bankaların net faiz marjı ve aktif kârlılığına etki eden belirleyicileri
araştırmışlardır. Çalışmada bankaya özgü karakterler, finansal yapı ve makro ekonomik
göstergeler bağımsız değişken olarak belirlenmiştir. Analiz sonucuna göre, piyasa
yoğunlaşması banka kârlılığını negatif etkilemekte olup, bu etkisi anlamlı bulunmamıştır
(Bennaceur ve Goaied, 2008, s.124).
Garza-Garcia (2011) Meksika bankacılık sektöründe 2001-2009 döneminde banka
performansının belirleyicilerini analiz ettiği çalışmasında, bağımlı değişken olarak performans
göstergesi olarak aktif kârlılığı ile öz sermaye kârlılığını ele almışlardır. Çalışmada bağımsız
değişken olarak piyasa yoğunlaşması, piyasa payı, likidite riski, kredi riski, sermaye yeterliği,
X-etkinliği, ölçek etkinliğinin performansa etkisi analiz edilmiştir. Analiz sonucunda yüksek
piyasa payına sahip bankaların daha iyi performans gösterdiği yönündeki bulgu ile göreli
piyasa gücü (RMP) hipotezi kabul edilmiştir. Çalışma sonucunda ayrıca HHI, X-etkinliği ve
ölçek etkinliğinin performansa etkisi anlamlı bulunmamış olup buna göre yapı davranış
performans (SCP) ve etkin yapı (ES) hipotezi reddedilmiştir.
Sahile ve diğerleri (2015) tarafından yapılan, 44 ticari bankanın 2000-2009 dönemi
verilerinin kullanılması ile Kenya bankacılık sektöründe yapı davranış performansı hipotezinin
ve piyasa etkinliğinin test edildiği çalışma sonuçlarına göre, yoğunlaşmanın banka kârlılığını
ve net faiz marjını etkilemediği, Kenya bankacılık sektöründe yapı davranış performansı
hipotezini destekleyen güçlü kanıtların olmadığı ifade edilmektedir. Çalışmada ayrıca verimli
bankaların kârlılığı en üst düzeye çıkardığı ifade edilmektedir (Sahile ve diğerleri, 2015,
s.707).
Tan (2016) çalışmasında, risk ve rekabetin Çin bankacılık sektöründe 2003-2011
döneminde bankaların kârlılığı üzerindeki etkisini test etmiştir. Kârlılık değişkeni olarak aktif
ve öz sermaye kârlılığı, net faiz marjı ve vergi öncesi kârın aktiflere oranı alınmıştır. Bu
doğrultuda banka ve sektöre ilişkin özel değişkenler ve makro ekonomik değişkenlerin etkisi
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belirlenmiştir. Analiz sonucunda yoğunlaşmanın Lerner endeksi ile belirlenmesi durumunda
yoğunlaşma ile aktif kârlılığı, net faiz marjı ve vergi öncesi kârın aktiflere oranını pozitif
etkilediği, bunun da yapı davranış ve performans hipotezi ile paralel olarak rekabetin
bankanın kârlılığı üzerindeki olumsuz bir etkisini gösterdiği ifade edilmektedir (Tan, 2016,
s.101). Öte yandan yoğunlaşmanın HHI endeksi ile belirlenmesi durumunda rekabetin banka
kârlılığı üzerine güçlü bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir (Tan, 2016, s.108).
Türkiye’deki bankacılık sistemi üzerine kaleme alınmış rekabetin bankaların kârlılığı
üzerine etkisini konu alan çalışmalar aşağıda sunulmuştur:
Ata (2009), Türk bankacılık sisteminde faaliyet gösteren 25 mevduat bankasının 2001
krizi sonrası dönemde (2002-2007) kârlılıkları üzerindeki içsel ve dışsal faktörlerin etkisini
panel veri analizi yöntemi ile incelemiştir. Çalışma sonucuna göre bankacılık sektöründeki
yoğunlaşma oranı banka kârlılıklarını üzerinde negatif etkiye sahiptir (Ata, 2009, s.149).
Gülhan ve Uzunlar’ın (2011) Türkiye’de bankacılık sektöründe kârlılığın belirleyicilerini
tespit etmek üzere, 1990-2008 yılları arasında panel veri analiz yöntemi kullanılarak
yaptıkları çalışmalarında yoğunlaşmayı, 1990-2000 döneminde yoğunlaşmanın aktif
kârlılığına etkisini istatiksel olarak anlamlı bulmamışlardır. Çalışmanın 2001-2008 döneminde
ise yoğunlaşmanın aktif kârlılığını artırdığını tespit etmişlerdir (Gülhan ve Uzunlar, 2001,
s.366).
Ayaydın ve Karakaya (2014) Türk bankacılık sektöründe sermayenin, kârlılık ve risk
üzerindeki etkisini analiz ettikleri çalışmalarında, 2003-2011 döneminde sektörde faaliyet
gösteren 23 mevduat bankasını ele almışlardır. Çalışmada kârlılığı, net faiz marjı, aktif
kârlılık oranı, öz sermaye kârlılık oranı ve faiz gelirlerinin aktif toplamına oranı ile ele
almışlardır. Çalışma sonucunda, yoğunlaşmanın kârlılığı artırdığını, diğer ifade ile piyasa
rekabetindeki azalmanın kârlılıkta artışa neden olduğunu belirlemişlerdir (Ayaydın ve
Karakaya, 2014, s.264).
Tunay (2014) Türkiye’de faaliyet gösteren ticari bankalarda kârlılığı belirleyen
değişkenlerin ve kârlılık üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla yaptığı çalışmada kârlılık
değişkeni olarak aktif ve öz sermaye kârlılığı ile net faiz marjını ele almıştır. Analiz
sonucunda yoğunlaşmanın hesap modellerin çoğunda pozitif değer aldığı, buna göre geçerli
olan eksik rekabet koşullarının büyük bankalar lehine kârlılık koşullarını şekillendirdiği
düşüncesi ifade edilmektedir (Tunay, 2014, s.21).
Özcan ve Çiftçi (2015) Türkiye’de mevduat bankacılığında yoğunlaşma ile kârlılık
ilişkisinde yapı-davranış-performans veya etkin yapı hipotezinin geçerliliğini analiz ettikleri
çalışmalarında, 24 mevduat bankasını ele alınmıştır. Analiz sonucunda yoğunlaşma ve
kârlılık arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı sonucuna ulaşmışlardır (Özcan ve Çiftçi, 2015,
s.9).
Çalmaşur ve Daştan (2016) çalışmalarında 2001-2014 döneminde Türk bankacılık
sektöründe yer alan 42 bankanın verileri ile uyguladıkları panel veri analizi sonucunda
bankacılık endüstrisindeki yoğunlaşmanın kısmen daha yüksek kârlara sebep olduğunu
belirlemişlerdir (Çalmaşur ve Daştan, 2016, s.374). Çalışmada endüstride yapı-davranışperformans, göreli-piyasa-gücü ve etkin yapı: ölçek etkinliği hipotezlerinin kısmen geçerli
olduğu ve rahat yaşam hipotezinin ise güçlü bir biçimde geçerli olduğu tespit edilmiştir.
Literatürde piyasa rekabetinin banka kârlılığına etkisinde süregelen bu tartışma, Türk
mevduat bankaları kârlılığına piyasa rekabetinin etkisinin yön ve düzeyinin ortaya
konmasının karar vericiler ve politika yapıcılar açısından önemli olduğunu göstermektedir
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3.

Analiz Yöntemi

Mevduat bankalarının performansına etkili olan faktörlerin sınanması amacıyla
yapılan çalışmalarda panel veri analizinden yararlanılabilmektedir. Panel verilerin tahmininde
sahte regresyonla karşılaşmamak için öncelikle değişkenlerin durağanlıklarının tespit
edilmesi gerekmektedir. Bu aşamada, panel verilerin durağanlığının testi amacıyla geliştirilen
panel birim kök testlerinden yararlanılmaktadır. Öncelikle, yatay kesit bağımlılığı testiyle,
hangi panel birim kök testinin durağanlığın incelenmesinde uygun olacağına karar
verilmektedir. Yatay kesitlerin şoktan etkilenme derecesinin aynı olup olmaması yatay kesit
bağımlılığı veya bağımsızlığının ortaya konmasını gerektirecektir. Bu çalışmada birim sayısı
zamandan büyük olduğundan, yatay kesit bağımlılık testlerinden Pesaran CD (2004) Testi
kullanılmıştır. Dengeli panel veri seti için Pesaran (2004) CD Testi formülü aşağıda (1) no’lu
denklemde gösterilmiştir:
ଶ்

ே
 ܦܥൌ  ටேሺேିଵሻ ቀσேିଵ
ୀଵ σୀାଵ

 ቁ

(1)

Formülde ij i, j kalıntı korelasyon katsayısını göstermekte ve test istatistiği (N(N-1)/2)
serbestlik derecesi ile χ2 dağılmaktadır.
Yatay kesit bağımlılığı testi sonucunda birim bağımsızlığı durumunda birinci kuşak,
bağımlılığı durumunda ise ikinci kuşak panel birim kök testleri ile durağanlık sınanmaktadır.
Çalışma veri seti dengeli panel ve birim sayısı zamandan büyük olduğundan değişkenlerin
durağanlığı ya birinci kuşak panel birim kök testlerinden Harris ve Tzavalis (1999) birim kök
testiyle ya da ikinci kuşak panel birim kök testlerinden Pesaran (2007) CIPS birim kök testiyle
incelenecektir.
Harris ve Tzavalis (1999) panel birim kök testinde, veri özelliği ile ilgili üç farklı
varsayıma karşılık gelen üç farklı model sunulmaktadır. Bu modeller aşağıda sunulmuştur:

yit

Myit 1  X it ,

yit

D i  Myit 1  X it ,

(2b)

yit

D i  E i t  Myit 1  X it ,

(2c)

i

1,..., N ;

t

1,..., T ,

(2a)

Dolayısıyla, sabit terimsiz homojen panellerde (2a), heterojen sabit terimli panellerde
(2b) ve heterojen sabit terim ve bireysel trendli panellerde (2c) denklemiyle değişkenlerin
durağanlıkları test edilmektedir.
Pesaran (2007) CIPS testinde, her bir değişken için Yatay Kesit Genişletilmiş Dickey
Fulller (CADF) değerleri hesaplanır, ardından aşağıdaki (3) no’lu denklemde gösterildiği
üzere, CADF’lerin yani gecikmeli değişkenlerin t istatistiklerinin aritmetik ortalaması alınmak
suretiyle, her bir değişkenin Yatay Kesit Im, Pesaran Shin (CIPS) istatistiği hesaplanır. CIPS
istatistiği aşağıda biçimde elde edilmektedir (Pesaran, 2007, s.278).
ଵ

തതതതതതതത ൌ σே
 ܵܲܫܥൌ ܨܦܣܥ
ܨܦܣܥ
ே 

(3)

Burada i birim ve N toplam birim sayısıdır. CIPS istatistiği standart normal dağılım
göstermediğinden kritik değerler Pesaran tarafından hesaplanmıştır. Böylece CIPS değeri ile
her bir değişken için panelin tamamının durağanlığı test edilebilmektedir.
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Durağanlık testinin ardından, durağanlık varsayımını dikkate alan panel veri analiz
yöntemiyle tahminler gerçekleştirilmektedir. En temel statik panel veri analiz yöntemi
Havuzlanmış En Küçük Karelerdir (HEKK). Ancak panel veride bağımsız değişkenler ve hata
terimi arasında ilişki varsa, HEKK ile tutarlı tahminler elde edilemez ve otokorelasyon
giderilemez (Wooldrige, 2002, s.256). Bu sakıncaların üstesinden gelebilmek amacıyla panel
veri analizi için tahminciler geliştirilmiştir. Statik panel veri analiz tahmincilerinden en öne
çıkanları Sabit Etkiler (SE) ve Tesadüfi Etkilerdir (TE).
Yatay kesit birimlerinin her birinin sabit bir değerinin olması anlamına gelen SE
modellerinde, birim veya zamana göre oluşan değişiklikler sabit parametrede farklılıklar
meydana getirmekte ve eğim parametreleriyle birlikte tahmin edilecek parametrelere
dönüşmektedir (Hsiao, 2003, s.30). SE modelinde, birim etkilerin dolayısıyla birimler arası
farklılıkların sabit olduğu ve sabit terimle bu farklılıklar ifade edilmektedir (Arellano, 2003,
ss.11-46). SE modelinin tahmininde genellikle literatürde Kukla Değişkenli En Küçük Kareler,
Grup İçi, En Çok Olabilirlik, Genelleştirilmiş En Küçük Kareler ve Esnek Genelleştirilmiş En
Küçük Kareler yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Çalışmada serbestlik derecesi
kaybına neden olmayan ve çoklu doğrusal bağlantıdan sakınan Grup İçi SE tahmincisi
kullanılmıştır. Grup İçi SE tahmini aşağıda (4) no’lu denklemde sunulmuştur:
ܻǡ௧ ൌ ߚ  ܺǡ௧ ߚ  ߤ  ݑǡ௧ 
ܻത ൌ ߚ  ܺത ߚ  ߤ ݑ

i=1, 2,…,N

t=1, 2, …,T

(4)
(5)

Öncelikle ߚ’yı tahmin etmek için birim etkiler (ߤ ) elimine edilir. Zamana göre birim
ortalamalar alınır. (5) no’lu denklemdeki ߤ ve ߚ zamana göre ortalamalarına eşittir.
Ardından (4) no’lu denklemden (5) no’lu denklemin farkı alınır. Böylece ߤ ve ߚ zamana göre
ortalamalarına eşit olduğundan modelden düşer. Aşağıdaki gibi ifade edilebilir:
ݕሷ ǡ௧ ൌ ݔሷ ǡ௧ ߚ  ݑሷ ǡ௧

(6)

Buradaki değişkenlerin ortalamaya göre farkları alınmıştır. Bu grup içi dönüşüme
zaman kısıtlanmış model de denmektedir. (6) no’lu denklem Havuzlanmış En Küçük Kareler
yöntemi kullanılarak tahmin edilmek suretiyle Grup İçi tahmin elde edilir.
Örneklem tesadüfî olarak seçildiğinde birimler arası farklılıklar sabit değil tesadüfîdir.
Tesadüfî farklılıklar da TE modeliyle tahmin edilmektedir. TE modelinde birim etkiler, hata
terimi içerisinde yer almaktadır. Böylece, hata terimi birim ve artık hatayı gösteren iki yapıya
ayrılmıştır. Bu birim hatanın büyüklüğü birim etkinin önemini ortaya koymaktadır (Baltagi,
2005, s.14), Literatürde TE modelinin tahmini anacıyla Grup İçi, En Çok Olabilirlik,
Genelleştirilmiş En Küçük Kareler, Esnek Genelleştirilmiş En Küçük Kareler ve İki Aşamalı
Genelleştirilmiş En Küçük Kareler yöntemleri kullanılmaktadır.
Çoğunlukla hata terimlerinin varyans kovaryans matrisi bilinememekte, ancak tahmin
edilebilmektedir. Esnek Genelleştirilmiş En Küçük Kareler yöntemi hata terimlerinin varyans
kovaryans matrisinin tahmin edilebildiği varsayımı altında, tutarlı tahminciler üretebilmektedir.
Bu sebeple Esnek Genelleştirilmiş En Küçük Kareler tahmincisi yaygın biçimde tercih
edilmektedir. Bu yöntemde tutarlı tahmincilerin üretilebilmesi için modelin bağımsız
değişkenler ile hata terimi arasında korelasyon bulunmamalıdır (Tatoğlu, 2012, s.117). Esnek
Genelleştirilmiş En Küçük Kareler yönteminde, öncelikle hata terimi birim etki ve saf etki
olarak iki bileşeniyle birlikte tahmin edilmektedir. Ardından hata terimi ve bileşenlerinden
hareketle hata terimi varyans kovaryans matrisi tahmin edilmektedir. Son olarak hata terimi
varyans kovaryans matrisinin tersini kullanarak modelin parametreleri tahmin edilmektedir.
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Panel veri analizi tahminci tercihinde uzlaşılan bir istatistiksel test veya kural kesin
olarak belirlenmiş değildir (Öztürk, 2011, s.37). Tercih ile ilgili kararda genelde yapılmak
istenen çıkarsama etkili olmaktadır. Bu da üzerinde çalışılan örneğe bağlı olmaktadır. Veri
kapalı bir örnekten alınmışsa, belirli bir grup insan ya da belirli bir bölgeden oluşuyorsa, SE
daha uygun kabul edilirken, veri büyük bir ana kütleden tesadüfî örneklem yoluyla elde
edilmişse, TE daha uygun olarak görünebilmektedir (Swamy ve Mehta, 1977, ss,890-898).
Sezgisel yaklaşımın dışında uygun tahmincinin belirlenmesinde geliştirilmiş farklı
istatistiksel testler de vardır. SE ve TE tahmincisi tercihinde kullanılan en yaygın olan test
Hausman (1978) testidir. Çalışmada, SE ve TE modelleri arasındaki tercihte Hausman
(1978) Testi kullanılmıştır. İlaveten, HEKK ile SE tahmincisi arasındaki tercihte F Testi,
HEKK ile TE tahmincisi arasında ise Skor Testi kullanılmıştır. Dolayısıyla, çalışma modelinin
tahmininde uygun panel veri analizi tahmincisi F Testi, Skor Testi ve Hausman Testi
sonuçlarına göre belirlenmiştir.
4.

Veri Seti ve Değişkenler

Çalışmanın verileri, Türk bankacılık sisteminde faaliyet gösteren 25 mevduat
bankasının 2002-2018 dönemlerini içeren 16 yıllık finansal bilgiler ile oluşturulan dengeli
panel veriden meydana gelmektedir. Veri seti Türkiye Bankalar Birliği resmi internet
sayfasından elde edilen finansal bilgilerden oluşturulmuştur. Değişkenler ve tanımları
Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3: Araştırma Değişkenleri
Bağımlı Değişkenler
Performans

Açıklamalar

Aktif Kârlılık Oranı (AKO)

Net Dönem Kârı/Toplam Aktif

Öz Sermaye Kârlılık Oranı (ÖSKO)

Net Dönem Kârı/Toplam Aktif

Bağımsız Değişkenler
Öz Sermaye

Öz Sermaye Oranı (ÖSO)

Öz Sermaye/Toplam Aktif

Giderler

Gider Oranı (GO)

Genel Giderler/Toplam Aktif

Likidite

Likidite Oranı (LO)

Likit Aktifler/Toplam Aktif

Aktif Kalitesi

Takipteki Krediler Oranı (TKO)

Brüt Takipteki Krediler/Toplam Krediler

Rekabet

Herfindahl-Hirschman İndeksi (HHİ)

Piyasa Kredi Yoğunlaşması

5.

Bulgular

Araştırmanın bulguları, banka genel özellikleri, birim bağımlılık ve durağanlık testleri,
tahminci testleri ile performans modeli olmak üzere dört başlıkta sunulmuştur.
5.1. Bankaların Genel Özellikleri
Tablo 4’te araştırma değişkenlerinin tanımlayıcı istatistikleri verilmiştir. İnceleme
döneminde ortalama olarak mevduat bankaları performans göstergeleri Aktif Kârlılık Oranı
yüzde 1,3 ve Öz Sermaye Kârlılık Oranı yüzde 10,2’dir. Finansal kaldıraç olarak Öz Sermaye
Oranı yüzde 14,5, giderleri gösteren Gider Oranı yüzde 3,8, aktif likidite düzeyi olan Likidite
Oranı yüzde 36,5, aktif kalitesi Takipteki Krediler Oranı yüzde 6,8 ve piyasa rekabet
göstergesi HHİ 0,09’dur. Verilerden hareketle inceleme döneminde mevduat bankalarının
kârlı, finansal riskinin, genel giderlerin, likiditesinin, aktif kalitesi ve rekabetin görece düşük
seyrettiği ifade edilebilir. Son olarak Jarque-Bera İstatistiğine bakıldığında, mevduat
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bankalarının kârlılık, öz sermaye oranı, gider, likidite, aktif kalitesi ve rekabet göstergelerinin
normal dağılım özelliğine sahip olduğu elde edilmiştir.
Tablo 4: Tanımlayıcı İstatistikler
AKO

ÖSKO

ÖSO

GO

LO

TKO

HHİ

Minimum

0,662

6,222

11,635

2,417

31,415

3,660

0,084

Maksimum

1,863

16,171

16,473

6,229

42,536

14,689

0,097

Ortalama

1,301

10,181

14,522

3,796

36,484

6,762

0,092

St. Sapma

0,298

2,583

1,419

1,174

3,944

2,679

0,004

0,203

0,199

0,753

2,850

1,838

2,619

2,064

Jarque-Bera
*

0,05 ve

**

0,01 anlamlılık düzeyini göstermektedir.

Grafik 1-3 mevduat bankalarının inceleme dönemi boyunca gösterdiği eğilimler yer
almıştır. Grafik 1’e bakıldığında Aktif Kârlılık Oranı inceleme döneminde küçük değişimlerle
birlikte yüzde 2 civarında gerçekleşmiştir. Buna karşın, Öz Sermaye Kârlılık Oranında
inceleme döneminde yüksek değişimler yaşanmıştır. Öz Sermaye Kârlılık Oranının, Aktif
Kârlılık Oranı ile karşılaştırıldığında daha inişli çıkışlı istikrarsız seyir izlediği tespit edilmiştir.
Grafik 1: Aktif Kârlılık Oranı ve Öz Sermaye Kârlılık Oranı (%)
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Grafik 2’den Gider Oranının istikrarlı düşük bir seyir izlediği, Öz Sermaye Oranının
yüzde 12-16 arasında hafif dalgalı gerçekleştiği, likidite ve aktif kalitesinin yıllar itibariyle daha
dalgalı olduğu gözlenmiştir. Mevduat bankalarının inceleme döneminde aktif likiditesinin ve
aktif kalitesinin küresel krizden olumsuz biçimde etkilendiği ve bu etkinin hala devam ettiği
tespit edilmiştir. Bununla birlikte, mevduat bankalarının gider ve öz sermaye oranının küresel
krizden daha az etkilendiği elde edilmiştir.
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Grafik 2: Öz Sermaye Oranı, Likidite Oranı, Gider Oranı ve Aktif Kalitesi
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Öz Sermaye Oranı

Gider Oranı

Likidite Oranı

Aktif Kalitesi

Grafik 3’te Herfindahl-Hirschman İndeksi (HHİ) ile hesaplanmış mevduat bankaları
yoğunlaşmasının 2002-2018 yılları için ortalamaları sunulmuştur. Yıllar itibariyle bakıldığında
HHİ’nin hafif dalgalanmalarla birlikte 0,08-0,10 arası değer aldığı ve sektörün düşük
yoğunluğa sahip olduğu görülmektedir. HHİ’deki hafif eğimli bu yükseliş, mevduat
bankalarının yoğunluğunun az da olsa arttığını yani rekabetin hafif de olsa azaldığını
göstermektedir. Bu durum, 2000-2001 krizi sonra alınan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı
gereğince bankacılık sektöründe yaşanan yeniden yapılanmanın ve küresel finansal krizin
neticesinde oluşmuştur. Böylece, mevduat bankacılığı nispeten daha az rekabetçi piyasa
görünümü kazanmıştır.
Grafik 3: Rekabet Seviyesi (HHİ)
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Tablo 5’te değişkenler arası korelasyonlar sunulmuştur. Beklendiği üzere banka
performansını gösteren kârlılık oranları arasındaki korelasyon yüksektir (0,78). Kârlılık
oranları ile sadece Gider Oranı arasındaki korelasyon istatistiksel olarak anlamlıdır. Gider
Oranı hem Aktif Kârlılık Oranı hem de Öz Sermaye Kârlılık Oranı ile negatif korelasyona
sahiptir. Bu negatif korelasyon giderlerin kârlılığı azalttığı anlamına gelmektedir. Çünkü
giderlerin artması kârın azalmasına neden olmaktadır.
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Tablo 5: Değişkenlerin Korelasyonları
AKO
ÖSKO ÖSO
GO
LO
TKO
AKO
1
**
ÖSKO
0,776
1
ÖSO
0,089
-0,091
1
**
**
**
GO
-0,496 -0,377 0,312
1
**
LO
0,109
-0,110 0,450
0,047
1
**
**
TKO
0,157
-0,020 0,408
0,069
0,318
1
**
HHİ
-0,007 -0,054 -0,072 -0,461
-0,115 -0,034
*
**
0,05 ve 0,01 anlamlılık düzeyini göstermektedir.

HHİ

1

Diğer taraftan, inceleme döneminde mevduat bankalarının kârlılığı ile öz sermaye
oranı, aktif likiditesi ve aktif kalitesi (TKO) arasında anlamlı bir ilişki elde edilmemiştir. Kârlılık
ile giderler arasında anlamlı ilişkiye ulaşılmıştır.
5.2. Yatay Kesit Bağımlılık Testi ve Durağanlık Testi
Çalışmada yatay kesit bağımlılığı testlerinden Pesaran (2004) CD Testiyle bankaların
bağımlı olduğu bulunmuş ve ikinci kuşak panel birim kök testlerinden Pesaran (2007) CIPS
Testi ile değişkenlerin durağanlık sınanması gerçekleştirilmiştir. Tablo 6’daki Pesaran CD
(2004) Testi sonucunda değişkenlerde birim bağımlılığın bulunduğu yani değişkenlerin
mevduat bankaları arasında anlamlı korelasyonun olduğu tespit edilmiştir. Çalışma
değişkenlerinin aldığı değerler itibariyle bankalar arasında sıkı bir ilişkisinin olduğu
gözlenmiştir. Karar vericilerin bankalar arası bağımlılığı göz önünde bulundurmalarında yarar
bulunmaktadır.
Birim bağımlılığından dolayı durağanlık sınaması, ikinci kuşak panel birim kök testiyle
yapılmıştır. Birim sayısı zamandan büyük olduğundan durağanlık için Pesaran (2007) CIPS
birim kök testi tercih edilmiştir. Tablo 6’daki Pesaran (2007) CIPS testi sonucunda
değişkenlerin mertebede durağan olduğu görülmüştür. Böylece durağanlık varsayımı dikkate
alan panel veri analiz yöntemleriyle model tahminleri gerçekleştirilmiştir.
Tablo 6: Yatay Kesit Bağımlılık Testi ve Birim Kök Testi
Değişkenler
CD Testi
CIPS Testi
**
**
AKO
7,89
-2,627
**
**
ÖSKO
4,37
-2,357
**
**
ÖSO
8,33
-2,387
**
**
GO
43,69
-2,993
**
**
LO
8,57
-2,387
**
**
HHİ
71,41
-2,610
**
**
TKO
14,26
-2,464
*
**
0,05 ve 0,01 anlamlılık düzeyini göstermektedir.

5.3. Tahminci Tanı Testleri
Ardından, araştırma modellerinin analizinde klasik panel veri analiz yöntemlerinden
HEKK, SE ve TE tahmincilerinden hangisinin kullanılmasının uygun olduğu konusu ele
alınmıştır. Tablo 7’de hangi tahmincinin tercih edilmesinin uygun olduğunun belirlenmesi
amacıyla gerçekleştirilmiş testlere ilişkin sonuçlar yer almaktadır.
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Tablo 7: Tahminci Tercih Testleri
Testler
AKO
ÖSKO
Tahminci Kararı
**
**
F Testi
5,22
4,02
Sabit Etkiler
**
**
Skor Testi
241,07
121,09
Tesadüfi Etkiler
*
*
Hausman Testi
10,85
11,36
Sabit Etkiler
*
**
0,05 ve 0,01 anlamlılık düzeyini göstermektedir.

Öncelikle veri setinin bankalar açısından farklılık göstermediği yani HEKK
tahmincisinin uygun olduğu varsayımı SE tahmincisine karşı F Testi ile sınanmıştır. F Testi
sonucunda banka etkisinin sıfıra eşit olmadığı ve dolayısıyla banka etkilerinin önemli olduğu
hem AKO hem de ÖSKO modellerinde ortaya konmuştur. Bu bulgudan hareketle, AKO ve
ÖSKO modellerinin tahmininde HEKK yerine SE’nin uygun olduğuna karar verilmiştir.
Ardından, modeller HEKK tahmincisinin uygun olduğu varsayımı TE tahmincisine
karşı Bottai (2003) tarafından önerilen Olabilirlik Oranından Türetilmiş Skor Testi ile
sınanmıştır. Test sonucunda banka etkilerinin varyansının sıfırdan farklı olduğu, dolayısıyla
modellerin çözümünde HEKK’in değil TE’nin uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Son olarak tahminde banka etkisi ile açıklayıcı değişkenler arasında korelasyonun
olmadığı yani SE tahmincisine karşın TE tahmincisinin daha tutarlı olduğu sınaması
Hausman (1978) Testiyle ölçülmüştür. Hausman Testi sonucunda modellerde banka etkisi ile
açıklayıcı değişkenler arasında korelasyon olduğu elde edilmiştir. Modellerin tahmininde SE
tahmincisinin kullanılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.
Tahmincilerin sonuçlarının değerlendirilmesinden önce tahminlerin tutarlılıkları ile ilgili
bilgilere değinilmesinde yarar vardır. Sabit Etkilerin tutarlı tahmini amacıyla değişen varyans,
otokorelasyon ve birim bağımlılık testleri yapılmıştır. AKO ve ÖSKO modellerinde SE
tahmincisinin tanı testleri sonuçlarına ilişkin bulgular Tablo 8’de sunulmuştur.
Tablo 8: Sabit Etkiler Tahminci Tanı Testleri
Testler
AKO
ÖSKO
**
**
Değiştirilmiş Wald Testi
926,83
3242,96
Baltagi-Wu LBI Testi
1,675
1,546
**
**
Pesaran Birim Bağımsızlık Testi
13,045
13,945
*
**
0,05 ve 0,01 anlamlılık düzeyini göstermektedir.

Karar
Değişken Varyans Var
Otokorelasyon Var
Birimler Bağımlıdır

SE tahmincisinde öncelikle sabit varyansın varlığı için Değiştirilmiş Wald Testi
yapılmış ve değişken varyans sorununun olduğu tespit edilmiştir (Greene, 1997). Ardından
otokorelasyon için Baltagi-Wu’nun Yerel En İyi Değişmez Testi otokorelasyon testi
gerçekleştirilmiş. Baltagi-Wu’nun Yerel En İyi Değişmez Testi değeri 2’den oldukça küçük
bulunmuştur. SE tahmincisinin otokorelasyona sahip olduğu görülmüştür. Sonra AKO ve
ÖSKO modellerinin regresyon kalıntılarının mevduat bankaları bağımlılığının incelenmesi
amacıyla Pesaran Birim Bağımsızlık Testi gerçekleştirilmiştir. Test sonucunda modellerde
birimlerin bağımlı oldukları bulunmuştur. SE tahminci tutarlılığı için yapılan testler sonucunda,
değişen varyans, otokorelasyon ve yatay kesit bağımlılığı bulunduğundan dolayı tahminin
Driscoll-Kraay (1998) dirençli tahmincisiyle Sabit Etkiler çözümünün yapılmasına karar
verilmiştir.
5.4. Performans Modeli
Driscoll ve Kraay (1998) tahmincisi ile gerçekleştirilen analiz sonuçları Tablo 9’da
sunulmuştur. AKO ve ÖSKO modellerinin Driscoll ve Kraay (1998) SE tahminci genel olarak
anlamlı bulunmuştur. Modellerin mevduat bankalarının AKO ve ÖSKO’daki toplam değişimin
sırasıyla yüzde 37 ile yüzde 22’ini açıklayabildiği görülmüştür. Mevduat bankalarının AKO ve
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ÖSKO’daki değişimin banka bireysel farklılığından yani yönetim kararlarından kaynaklanan
kısmının sırasıyla yaklaşık olarak yüzde 33 ve yüzde 21 seviyesinde olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 9: AKO ve ÖSKO Modelleri Tahmin Sonucu
Değişkenler
Sabit Terim
ÖSO
GO
LO
TKO
HHİ
F Değeri
2
R

**

55,94
0,3684

ߩ
*

0,05 ve

AKO
**
21,1469
**
0,0875
**
-0,7304
**
-0,0176
-0,0090
**
-10,2062

**

0,328
0,01 anlamlılık düzeyini göstermektedir.

ÖSKO
**
35,5553
0,4529
**
-3,6322
**
-0,1431
*
-0,0602
**
-21,6260
**

17,01
0,221
0,209

Mevduat bankalarının AKO’suna sermaye yapısı (ÖSO), gider yapısı (GO), likidite
(LO) ve piyasa yoğunlaşması (HHİ) değişkenlerinin etkisi istatistiksel olarak anlamlıdır.
AKO’ya aktif kalitesinin (TKO) etkili olmadığı bulunmuştur. ÖSKO’ya GO, LO, TKO ve HHİ
değişkenlerinin etkisi istatistiksel olarak anlamlıdır. ÖSKO’ya ÖSO’nun anlamlı etkisinin
olmadığı tespit edilmiştir.
Modellerin tahmini sonucunda yoğunlaşma göstergesi olan HHİ’nin hem AKO hem de
ÖSKO’yu negatif etkilediği ortaya konulmuştur. Dolayısıyla bankacılık piyasasında rekabetin
Türk mevduat bankalarının kârlılığını artırdığı görülmüştür. Rekabetin performansa etkisi,
Türk mevduat bankalarında neo-klasik görüşün öngörüsünü destekleyici yöndedir. Bu bulgu
Straikouras ve Wood (2004), Ata (2009), Zhang ve diğerleri (2013), Nouaili ve diğerleri
(2015) ve Petria ve diğerleri (2015) tarafından yapılan çalışmaların sonucunu
desteklemektedir. Dietrich ve Wanzenried (2014) tarafından yapılan çalışmanın ise ele alınan
tüm ülkelere, orta gelirli ülkeler (aktif kârlılığı için) ve yüksek gelirli ülkelere (öz sermaye
kârlılığı için) ilişkin sonuçlarını desteklemektedir. Buna karşın, Molyneux ve Thornton (1992),
Demirgüç Kunt ve Huizinga (1999), Gülhan ve Uzunlar (2011), Ćurak ve diğerlerinin (2012),
Ayaydın ve Karakaya (2014), Tunay (2014), Çalmaşur ve Daştan (2016), Saona (2016) ile
Jumono ve diğerleri (2016) tarafından yapılan çalışmaların sonuçlarını desteklememektedir.
Modellerde yer alan gider yapısı ve likiditenin AKO ve ÖSKO’yu istatistiksel olarak
anlamlı biçimde etkilediği ve etki yönünün de negatif olduğu tespit edilmiştir. Sermaye
yapısının ÖSKO’ya etkisi istatistiksel olarak anlamlı değilken, AKO’ya istatistiksel olarak
anlamlı pozitif etkisinin olduğu elde edilmiştir. Buna karşın, aktif kalitesinin AKO’yu
etkilemediği ÖSKO’yu ise negatif yönünde etkilediği gözlenmiştir.
6.

Sonuç

Çalışma sonucunda, piyasa rekabetinin Türk mevduat bankaları aktif kârlılık oranı ve
öz sermaye kârlılık oranını artırdığı elde edilmiştir. Rekabetin performansa etkisi Türk
mevduat bankalarında neo-klasik görüşün öngörüsünü destekleyici yöndedir. Dolayısıyla,
Türk mevduat bankaları hayatlarına devam edebilmek için rekabet etmek dolayısıyla,
maliyetlerini düşürüp gelirlerini artırmak durumundadır. Öte yandan rekabetin artışı, istikrarı
geliştirmesi nedeniyle kârlılık artışını sağlayabilmektedir.
Piyasadaki yoğunlaşmanın artmasıyla, pazar payı yüksek hâkim bankaların
yöneticilerinin bu avantajdan istifade etme düşünceleriyle, daha az çaba sarf etmeleri ve
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verimsiz olmaları sonucunda banka kârlılıklarında azalışların olabileceği gözden uzak
tutulmamalıdır. Buna göre rekabetin azalmasının yoğunlaşma yoluyla piyasa gücü artan
bankaların daha yüksek verimsizliklerden dolayı daha yüksek kârlılıkla karşılaşmamasına
neden olacağını belirten Rahat Yaşam (QL) hipotezinin Türk bankacılık sektörü için ilgili
dönemde geçerli olduğu izlenmektedir.
Gider oranının, likidite ve aktif kalitesinin kârlılığa negatif etkileri, bankaların genel
giderleri ile nakit ve nakit benzeri varlıkların artmasının bankaların kredi verme kabiliyetini
zayıflatmasının yanında kredi tahsilâtında yaşanan problemlerin Türk mevduat bankaları
kârlılığına olumsuz yansımasıdır. Öte yandan öz sermaye oranının kârlılığa etkisinin pozitif
olması, güçlü bir sermaye yapısına sahip bankaların fon maliyetlerinin düşük olması ve
bunun da Türk mevduat bankaları kârlılığında artışa neden olması şeklinde açıklanabilir.
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Öz
Kiralık konut piyasasındaki fiyatların oluşumunu etkileyen faktörler, konutun hedonik
özelliklerinin yanı sıra gayrisafi yurtiçi hasıla düzeyi (GSYH), para arzı, konut kredisi hacmi ve faiz
oranı gibi makroekonomik değişkenlerdir. Kira ödemesinin, tüketicinin yaşamsal giderlerindeki oransal
payının yüksek olması nedeniyle, konuta erişebilirliğin, bir başka deyişle konut sahipliğinin artmasında
kira fiyatlarının rolü önem kazanmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de kiralık konut piyasasında fiyat
oluşumunu belirleyen makroekonomik faktörler araştırılmaktadır. Bu amaçla, bağımlı değişken olarak
Türkiye konut kira endeksi seçilmiştir ve açıklayıcı değişkenler; kişi başına düşen GSYH, M2 tanımlı
para arzı, kullanım izni, hanehalkı tarafından kullanılan konut kredisi hacmi ve konut kredisi faiz oranı,
bina inşaat maliyet endeksi ve konut fiyat endeksi olarak belirlenmiştir. Analizde kullanılan değişkenler,
Haziran/2007- Aralık/2017 dönemini kapsayan aylık frekanstaki serilerden oluşmaktadır. Değişkenler
arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin varlığı, sınır testi (Bound test) ve kısa/uzun dönem denge denklemi
katsayıları, Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Model (Autoregressive Distributed Lag-ARDL) yöntemi
ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular, Türkiye’de kira fiyatlarını kısa ve uzun dönemde en çok etkileyen
değişkenin konut fiyat endeksi olduğunu göstermektedir.
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1. Giriş
Maslow’un (1943) ihtiyaçlar hiyerarşisine göre, piramidin en alt basamağında fizyolojik
ihtiyaçlar yer almaktadır. Yemek yeme, su içme, ısınma, barınma gibi temel ihtiyaçların
giderilmesi yaşamsal öneme sahiptir ve bu amaçla yapılan harcamalar yaşamsal giderler
olarak adlandırılmaktadır. TÜİK (2017b) tarafından açıklanan hanehalkı istatistiklerine göre,
Türkiye’de hanehalkının tüketiminde, barınma ihtiyacını sağlayan konuta bağlı harcamalar
yüzde 30 civarındadır. Konut, yaşamsal giderlerdeki yüksek payı nedeniyle önemli bir tüketim
malı olmasının yanısıra, kira getirisi gibi nedenlerle yatırım malı olarak da görülebilmektedir
(bkz. Coşkun, 2016).
Türkiye’de son yıllarda ön plana çıkan konut sektöründeki katılımcıların bir bölümünün,
konut alım satımını, kendi barınma ihtiyacının ötesinde, servet biriktirme ve yatırım yapma
gibi tüketim dışı güdülerle yaptığına ilişkin çeşitli göstergeler bulunmaktadır (bkz. Alp ve
Seven, 2019a). Bu nedenle, konut fiyatlarındaki bir artış, konut sahipleri ve yeni konut sahibi
olacaklar açısından hem getiri ve servette hem de alım maliyetinde artış anlamına gelirken;
kiracıların da, bütçe kısıtı altında giderlerinin artmasına neden olabilmektedir. Konut fiyatı
arttığında, kiralık konut piyasasında da kiralar paralel olarak artmaktadır. Kiralık konut
piyasasındaki fiyat artışlarının düzenlemeye tabi olduğu Almanya, Fransa ve İsviçre (Raess
ve von Ungern-Sternberg, 2002) gibi ülkelerin1 yanında Türkiye’de söz konusu düzenlemeler2
kısıtlıdır. Bu nedenle, hisse senedi, tahvil, bono gibi varlıklardan farklı olarak, konut;
getirisinin, piyasa koşullarından daha çok varlığı elinde tutan konut sahipleri tarafından
belirlenebilmesine olanak vermektedir. Alım maliyetinin yani satış fiyatının arttığı ölçüde,
gelecekteki fiyatlara ilişkin beklentilere de bağlı olarak kiralık piyasasındaki fiyatlar büyük
ölçüde konut sahiplerinin getiri beklentisine göre oluşmaktadır. Konuta ilişkin hedonik
özellikler ise, makro ekonomik koşulların yarattığı ortalama bir fiyat düzeyinin etrafında kira
fiyatının artmasına yada azalmasına neden olmaktadır. Konutu diğer varlıklardan ayıran,
“varlık sahibinin varlığın fiyatına/getirisine etki edebilmesi” durumu nedeniyle konutun hem
kiralık piyasasında hem de satılık piyasasında nasıl fiyatlandığının araştırılması önemli
olmaktadır.
Bu çalışmada, Türkiye’de kira endeksinin makro ekonomik belirleyicilerinin neler olduğu
araştırılmaktadır. Bu amaçla, bağımlı değişken olarak Türkiye konut kira endeksi seçilmiştir
ve açıklayıcı değişkenler; kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH), M2 tanımlı para
arzı, kullanım izni, hanehalkı tarafından kullanılan konut kredisi hacmi ve konut kredisi reel
faiz oranı, bina inşaat maliyet endeksi ve konut fiyat endeksi olarak belirlenmiştir. Analizde
kullanılan değişkenler, Haziran/2007- Aralık/2017 dönemini kapsayan aylık frekanstaki
serilerden oluşmaktadır. Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığı, sınır testi
(Bound test) ve kısa/uzun dönem denge denklemi katsayıları, Gecikmesi Dağıtılmış
Otoregresif Model (Autoregressive Distributed Lag-ARDL) yöntemi ile incelenmiştir. Bu
çalışma bilindiği kadarıyla yazında kira endeksinin makroekonomik belirleyicilerinin
araştırıldığı ilk çalışmadır.
2. Türkiye’de Kiralık Konut Piyasası
Konut fiyatlarındaki sürekli bir artış eğilimi, toplumda konut sahiplik oranının az ve orta
gelirli hanehalkının aleyhine değişmesine neden olmaktadır. TÜİK verilerine göre medyan
gelirin yüzde 60'ının altında olanlar için konut sahiplik oranı 2007-2017 döneminde yüzde
61.7‘den yüzde 52.1’e gerilemiştir (TÜİK, 2017). Söz konusu dönemde, aynı hanehalkı
grubunda konut sahipliği azalırken, kiracılık oranı ve “diğer” kategorisinde yer alanların sayısı
da (babasının, akrabasının vb. evinde ikamet edip hiç bir şekilde ücret ödemeden oturanlar)
artmaktadır3. Medyan gelirin yüzde 60'ının altında olan hanehalkı için kiracılık ve diğer
kategorisinin toplamı, 2007-2017 döneminde yüzde 38.2’den yüzde 47.7’ye yükselmiştir.
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Yukarıda da bahsedildiği gibi, konut fiyatlarındaki olası bir artışı, kira fiyatlarındaki artış
takip etmektedir. Olası bir fiyat artışı durumunun tüketici bütçesine yansıması ise iki şekilde
gerçekleşecektir: i) konut sahibi olabilmek için gereken tasarruf miktarı artacaktır ii) bütçeden
kiraya ayrılan pay artacak, bunun sonucunda, ilerde konut sahibi olabilmek için tasarruf
edilebilen miktar azalacaktır. Aynı zamanda, konut kredisi ödemesi için, bütçeden ayrılması
gereken pay da artacaktır. İpotekli konut finansman sisteminin etkinliğinin, konut kredisi faiz
oranlarının yüksek olması ve ortalama kredi vadesinin kısa olması gibi nedenlerle azalması
ise konut sahipliği üzerinde olumsuz etkilerde bulunabilecektir. Söz konusu nedenlerle
konutun fiyat ve kira artışları, fiyata erişebilirlik düzeyini ve konut sahiplik oranını
azaltabilmektedir. Konutun tüketim malı işlevinin yanında ayrıca servet biriktirme aracı olması
ve konut sahipliğinin az ve orta gelir gruplarında azalırken, üst gelir gruplarında
yoğunlaşması, servet dağılımındaki adaletin bozulmasına ve eşitsizliğin artmasına yol
açabilmektedir.
Grafik 1. Konut Fiyat Endeksi ve Kira Endeksi
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Grafik 1’de konut fiyat endeksi ile kira endeksinin 2010-2017 dönemine ilişkin değişimi
gösterilmiştir. Grafikten görüldüğü üzere kira fiyatları ve konut fiyatları aynı yönde bir seyir
izlemektedir. Bu olgu ampirik yazındaki bulgularla da uyumlu görünmektedir (bkz. Coşkun ve
vd., 2017). Bununla birlikte konutun fiyat-kira oranının ise “1” ile “1.25” değerleri arasında
değişmesi ve özellikle 2015 yılından sonra, fiyat-kira oranının artması dikkat çekicidir. Bir
başka deyişle, kira fiyatlarındaki artış, konutun satış fiyatlarındaki artışın gerisinde kalmıştır.
Konutun yatırım aracı olarak satın alınması durumunda getirisinin beklenen düzeyin altında
kalması anlamına gelen bu durum, konut sahipleri açısından kısa dönemde getiri ve pozitif
konut servetinin azalışına neden olabilmektedir. Finansal olmayan servete ilişkin önemli bir
varlık olan konutun fiyatında ve getirisinde meydana gelen dalgalanmalar, hanehalkının
toplam tüketimini etkilemesi nedeniyle ekonominin bütününü ilgilendiren bir durum olarak
karşımıza çıkmaktadır (Alp ve Seven, 2019b).
Grafik 2’de konut yatırımının geri dönüş süresine ve konut satın alma gücü endeksine yer
verilmiştir. Konut yatırımın geri dönüş süresinin 2007-2015 döneminde 16 -18 yıl olduğu
görülmektedir. Konutun yatırım aracı olarak satın alınması durumunda, yatırım bedelinin
değer artışı yoluyla veya kira bedeli olarak yatırımcıya en kısa sürede geri dönmesi
beklenmektedir.

96

Bankacılar Dergisi

Grafik 2. Konut Yatırımının Geri Dönüş Süresi ve Konut Satın Alma Gücü Endeksi
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Söz konusu süre kısa olduğu ölçüde konut satın alımı karlı bir yatırım olmaktadır. 20092015 döneminde konut yatırımının geri dönüş süresinde artış eğilimi olduğu görülmektedir.
Geri dönüş süresindeki artışın kira fiyatlarına yansıması olumsuz olmaktadır. Konut satın
alma gücünün ise, 2013 yılına kadar artış eğilimi gösterdiği ancak 2013-2015 döneminde
110.60’dan 84.67’ye gerilediği anlaşılmaktadır. Konut satın alma gücü endeksinde
gözlemlenen düşüş, yukarıda bahsedilen orta ve düşük gelir grubu hanehalkında konut
sahipliğinin azaldığı ve kiracılık oranlarının arttığı bilgisini de doğrulamaktadır. Yatırımın geri
dönüş süresindeki artış ve kiracılık oranlarındaki artış kira fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir
baskı oluşmasına neden olabilmektedir.
Konutun tüketim malı olarak kiralık konut piyasasında talep edilmesi durumunda ise, satış
fiyatlarının nispi olarak artması nedeniyle, daha fazla tüketici konutu satın almak yerine
kiralamaya yönelmektedir. Bu da satılık konutun talebi düşerken, kiralık konutun talebinin
artmasına neden olmaktadır. Talep kanunu gereği, kiralık konuta olan talepteki artış, kiraların
daha fazla artmasına neden olmaktadır. Kiralardaki artışın, konut sahipleri için getiri ve
servet artışı anlamına gelmesi nedeniyle de satılık konuta olan talep ve konut satış fiyatları
da söz konusu dolaylı etkilere bağlı olarak aynı anda artmaktadır. Grafik 1’e bakıldığında,
2015 yılından sonra, kira fiyatlarındaki artışın satış fiyatlarındaki artışın gerisinde kalmasının
nedeni, getirisi azalan bir varlığın spekülatif hareketler sonucu fiyatının yükselmesi olarak
yorumlanabilir. Bu durumun, konut piyasasındaki balon veya getiri oynaklığı gibi çeşitli fiyat
riskleri ile ilişkisinin olması olasıdır.
Türkiye’de kiralık konut piyasasında talebin artmış olabileceğini düşündüren önemli bir
faktör de dış göç olmaktadır. Birleşmiş Milletler’in (United Nations, 2017) raporuna göre,
Türkiye göçmenlere en fazla ev sahipliği yapan ülkelerden biri olarak dikkat çekmektedir.
Özellikle Suriye’de yaşanan iç savaşın da etkisiyle Türkiye’nin son yıllarda aldığı göç
artmaktadır. Buna göre, 2000 yılında Türkiye’de yaşayan Suriye’li sayısı 5000 iken, bu sayı
2017 yılında 3.1 milyona yükselmiştir. Türkiye’ye göç edenler ile Türkiye’den göç edenler
arasındaki farkı ifade eden net göç durumuna bakıldığında ise 2007 yılında (50.000) net göç
veren bir ülke konumundan 2012 yılında (1.627.172) ve 2017 yılında (1.525.002) net göç
alan bir ülke konumuna gelinmiştir (World Bank, 2017). İlgili yıllarda, artan net dış göç
nedeniyle toplam konut talebinde bir artış meydana gelmesi olası görünmektedir. Gerek
kiralık gerek satılık konuta olan talebin artması fiyatların da artmasına yol açmaktadır.

97

Esra Alp

Buradaki en önemli husus, kiralık konutun ve satılık konutun talebinin ve dolayısıyla
fiyatlarının eş zamanlı artmasına yol açan mekanizmanın farklı gelir grupları için farklı işliyor
olmasıdır. Başlangıçta konut satış fiyatlarında meydana gelen bir artışa bağlı olarak, az ve
orta gelirli hanehalkı, konut fiyatının erişilebilir bir fiyatın üzerine çıkması nedeniyle kiralık
konuta yönelmektedir (Stone, 2006). Bu da kiralık konutun talebinin artması nedeniyle
kiraların yükselmesine sebep olmaktadır. Başlangıçta konutun satış fiyatlarında meydana
gelen artışı takiben, kiralardaki söz konusu artış konutun yatırım aracı olarak işlev gördüğü
piyasada kira getirisinin arttığı anlamına gelmektedir. Bu durumda, alternatif yatırım
olanakları ile birlikte değerlendirildiğinde kira getirisi en yüksek getiriyi sağlayan seçenek
olduğu sürece, konutun cari piyasa fiyatı kendileri için erişilebilir bir fiyat olan üst gelir grubu
satılık konut talep ederek, kira getirisi elde etmeye yönelecektir. Bunun sonucunda üst gelir
grubunu oluşturan hanehalkının satılık konuta yönelik talebinin artması, satış fiyatlarında
tekrar bir yükselişe neden olacaktır. Yeni fiyat artışları, fiyata erişebilen hanehalkı sayısının
azalması ile daha fazla kiralık konut talebini uyararak, kira fiyatlarında yeniden artışa neden
olacaktır. Bu mekanizma, konutun kira getirisinin, alternatif yatırım olanaklarından elde
edilebilecek getiriden daha yüksek olduğu sürece, döngüsel bir biçimde tekrar edecektir.
Fiyat düzenlemelerinin yetersiz olduğu yada yeterli denetimin sağlanamadığı ülke
örneklerinde, fiyatların arz ve talep koşulları dışında, örneğin spekülasyon etkisiyle etkin
piyasa fiyatının üzerine çıkması ve piyasada balon oluşması gibi çeşitli riskler söz konusu
olabilecektir.
Tablo 1’de, 2007-2017 dönemine ilişkin çeşitli ülkelerin konut sahiplik oranlarındaki
değişim gösterilmiştir. Konut sahiplik oranı, Türkiye’den daha düşük olan ülkeler yalnızca
Almanya ve Avusturya’dır. Kiracılık oranının en yüksek olduğu ülke Avusturya, en düşük
olduğu ülke ise Romanya’dır. Romanya’da konut sahiplik oranı yüzde 96 ‘dır ve onu izleyen
ülkelerin Hırvatistan ve Litvanya olduğu görülmektedir. Tabloda yer alan ve çoğunluğu
Avrupa Birliği üyesi olan ülkeler ile karşılaştırıldığında Türkiye, Almanya ve Avusturya gibi
kiracılığın yüksek olduğu bir ülke olarak dikkat çekmektedir. Konut sahiplik oranının artması,
toplumda refahın artması, servet artışı ve servetin adil dağılımı, servet artışına bağlı olarak
toplam tüketimin ve ekonomik büyümenin artması ile ilişkilidir. Bu nedenle, konut piyasası ile
birlikte kiralık piyasasındaki fiyat değişiminin de belirleyicilerinin araştırılması önem
kazanmaktadır.
Kira fiyatlarına ve konut fiyatlarına etki eden makroekonomik değişkenlerden bazıları,
ekonomik aktivite düzeyi, uzun dönem faiz oranları ve inşaat maliyetindeki artış/azalış gibi
faktörlerdir. Ekonomik aktivitenin artması, konut talebinin de artmasına ve kısa dönemde
konut arzının artırılamaması nedeniyle kiraların ve dolayısıyla kira fiyatlarının artmasına yol
açmaktadır. İnşaat maliyetlerindeki bir artış da benzer biçimde konut arzında bir azalmaya
neden olarak fiyatların yükselmesinde etkili olmaktadır. Uzun dönem faiz oranlarının
yükselmesi durumunda ise, yatırımcılar kira getirisine kıyasla daha yüksek getiri sağlaması
nedeniyle bono gibi sabit getirili varlıklara yönelmektedir. Aynı zamanda, tahvil ve bono
faizlerinin yükselmesi ile birlikte, genellikle mortgage gibi diğer borçlanma piyasalarındaki faiz
oranları da yükselmektedir. Bunun sonucunda konut kredilerine olan talebin azalması, konut
talebinde ve fiyatlarında düşmeye neden olmaktadır (Adams ve Füss, 2010).
Ayrıca konut fiyatlarında bir düşüş, pozitif konut servetinde azalmaya yol açmakta, servet
azalışının tüketim düzeyi üzerindeki negatif etkisine de (bkz. Case, 2000) bağlı olarak konut
kredilerinin geri ödenmesinde güçlük yaratmaktadır. Buna bağlı olarak, banka
sermayesindeki azalış banka kredilerinin azalması ile sonuçlanabilmektedir. Kredi borcunun
yüksek olduğu bir ekonomide, risk artışına bağlı olarak faiz oranları da yükselmektedir. Alp
ve Seven (2019b) çalışmasında, Türkiye’de faiz oranlarında gerçekleşen şokların hanehalkı
tüketiminin varyansını yüksek ölçüde açıkladığı öne sürülmektedir.
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Tablo 1. Çeşitli Ülkelerde Konut Sahiplik Oranları
Ülkeler
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Hırvatistan
Kıbrıs
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Macaristan
İrlanda
İtalya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Malta
Hollanda
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovakya
Slovenya
İspanya
İsveç
Birleşik Krallık
İzlanda
Norveç
Türkiye

2007
59.2
72.9
87.6
74.1
74.5
67.1
86.8
73.6
60.5
75.6
88.5
78.1
73.2
86.0
89.4
74.5
79.8
66.6
62.5
74.2
96.1
89.1
81.3
80.6
69.5
73.3
86.4
83.8
60.8

2008
57.9
73.1
87.1
72.3
75.8
66.5
88.9
73.2
62.1
76.7
89.0
77.3
72.8
86.0
92.2
73.8
79.9
67.5
66.0
74.5
96.5
89.3
81.3
80.2
68.8
72.5
85.8
86.1
60.9

2009
57.6
72.7
86.8
74.1
76.6
66.3
87.1
74.1
63.0
76.4
89.8
73.7
72.8
87.2
91.5
70.4
78.5
68.4
68.7
74.6
96.5
89.5
81.3
79.6
69.7
69.9
84.2
85.4
60.8

2010
57.4
71.6
86.9
88.2
73.1
78.7
66.6
85.5
74.3
62.0
53.2
77.2
89.7
73.3
72.6
84.3
93.6
68.1
79.5
67.2
81.3
74.9
97.5
90.0
78.1
79.8
70.8
70.0
81.3
82.9
60.0

2011
52.4
71.8
87.2
90.1
73.5
80.1
68.7
83.5
74.1
63.1
53.4
75.9
89.3
70.2
73.2
82.8
92.2
68.2
80.2
67.1
82.1
75.0
96.6
90.2
77.5
79.7
69.7
67.9
77.9
84.0
59.6

2012
57.5
72.4
87.4
89.6
73.2
80.4
66.0
82.2
73.9
63.7
53.3
75.9
89.8
69.6
74.2
81.5
91.9
70.8
81.8
67.5
82.4
74.5
96.6
90.4
76.2
78.9
70.1
66.7
77.3
84.8
60.7

2013
57.3
72.3
85.7
88.5
74.0
80.1
64.5
81.1
73.6
64.3
52.6
75.8
88.7
69.9
73.3
81.2
92.2
73.0
80.3
67.1
83.8
74.2
95.6
90.5
76.6
77.7
69.6
64.6
77.5
83.5
61.1

2014
57.2
72.0
84.3
89.7
72.9
78.9
63.3
81.5
73.2
65.0
52.5
74.0
88.2
68.6
73.1
80.9
89.9
72.5
80.0
67.0
83.5
74.9
96.2
90.3
76.7
78.8
69.3
64.4
78.2
84.4
60.4

2015
55.7
71.4
82.3
90.3
73.0
78.0
62.7
81.5
72.7
64.1
51.9
75.1
86.3
70.0
72.9
80.2
89.4
73.2
80.8
67.8
83.7
74.8
96.4
89.3
76.2
78.2
66.2
63.5
77.8
82.8
60.4

2016
55.0
71.3
82.3
90.0
72.5
78.2
62.0
81.4
71.6
64.9
51.7
73.9
86.3
69.8
72.3
80.9
90.3
73.9
81.4
69.0
83.4
75.2
96.0
89.5
75.1
77.8
65.2
63.4
78.7
82.7
59.7

2017
72.7
82.9
62.4
71.4
85.3
81.5
96.9
90.3
59.1

Kaynak: Eurostat, 2018.

Özetle, Türkiye’de konut sahipliğinin medyan gelirin yüzde 60’ının altında olan hanehalkı
için azalması, ipotekli konut finansmanının4 ve inşaat şirketlerinden sağlanan kredilerin
yaygın olması, özellikle 2017-2018 döneminde faiz oranlarındaki dalgalanma ve artış,
tüketimin azalması ve bir önceki yıla kıyasla 2018 yılında dört çeyrek üst üste negatif
ekonomik büyüme gerçekleşmesi, konut fiyatlarının ve kira fiyatlarının makroekonomik
değişkenlerle olan ilişkisini önemli hale getirmektedir.
3. Kira Fiyatlarının Belirleyicileri Üzerine Literatür İncelemesi
Kira ödemesinin hanehalkının yaşamsal giderleri içindeki yüksek payı nedeniyle, kiralık
konut piyasasında gerçekleşen fiyatların hangi faktörler tarafından belirlendiğinin
araştırılması önem arz etmektedir. İlgili literatürde konut kira fiyatlarının belirleyicilerinin
araştırıldığı çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan bir kısmı konutun hedonik
özelliklerinin kira fiyatına olan etkisini analiz ederken (bkz. Leung ve Yiu, 2019; Önder ve
Turgut, 2018; Verbrugge vd., 2017; Babalola vd., 2013; Hanink vd., 2012; Sirmans vd., 1992;
Fallis ve Smith,1985), bir kısmı da (bkz. Mohd Yusof vd., 2011; Beidas-Strom vd., 2009;
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Gallin, 2008; Ayuso ve Restoy, 2006; Giussani vd., 1993; ) makroekonomik faktörlerin kiralık
konut piyasasındaki fiyatlara olan etkisine odaklanmaktadır.
Fallis ve Smith (1985), Toronto’da, hem kontrol edilen hem edilmeyen kiralık konut
piyasalarını hedonik fiyatlama tekniği ile inceledikleri çalışmalarında, kira fiyatları arasındaki
farklılıkların yüzde 50’sinin piyasanın kontrol edilip edilmemesi ile ilişkili olduğu, yüzde
50’sinin ise kalite farklılığından kaynaklandığı sonucuna ulaşmıştır. Babalola vd., (2013)
üniversite çevresindeki konutların kira fiyatlarını araştırdığı çalışmasının bulgularına göre,
bina yaşı ve ömrü, devlet tarafından alınan gecekondu yapı cezaları, üniversite çevresinde
yer alan ev sayısı değişkenleri kira fiyatlarını etkileyen anahtar faktörlerdir. Çalışmada ayrıca
kira fiyatlarının kontrol edilmesine, arsa reformları yapılmasına, finansman kolaylıkları
sağlanmasına yönelik stratejiler ve politikalar uygulanması önerilmektedir.
Adams ve Füss (2010), 15 ülkede 30 yılı kapsayan bir dönem için kira fiyatlarını etkileyen
makroekonomik değişkenleri panel eşbütünleşme yöntemi ile analiz etmişlerdir. Çalışmadan
elde edilen bulgulara göre, ekonomik aktivitede yüzde 1’lik bir artış uzun dönemde konuta
olan talebi ve fiyatları yüzde 0.6 oranında artırmaktadır. İnşaat maliyetlerinde aynı oranda bir
artış da uzun dönemde yüzde 0.6 oranında konut arzının azalması yoluyla, kiraların ve
dolayısıyla konut fiyatlarının artmasına neden olmaktadır. Ayrıca, uzun dönem faiz
oranlarındaki bir artış da, gayrimenkul yatırımına kıyasla, sabit getirili varlıklara yatırım
yapılmasını daha karlı hale getirmesi nedeniyle, uzun dönemde fiyatların yüzde 0.3 oranında
azalmasına yol açmaktadır.
Czerniak ve Rubaszek (2018), kiralık konut piyasa büyüklüğünün konut fiyatlarındaki
dalgalanmaya ve iş döngüsü teorisi çerçevesinde, inşaat sektörü faaliyetlerindeki volatiliteye
etkilerini araştırdıkları çalışmada, euro bölgesi üyesi olan ve OECD ülkelerinden oluşan 22
ülkenin konut piyasası 1995-2014 dönemi için analiz edilmiştir. Çalışmada, ortak para
politikası uygulayan ülkelerde, konut sahipliği yapısındaki farklılıkların, karşılaşılan şoklara
verilen tepkilerin heterojen olmasına yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre, söz konusu
ülkelerde homojen bir konut politikası uygulansa dahi, kültürel faktörlerin etkisi nedeniyle,
konut sahipliği ile ilgili yapının değişmediği gözlenmektedir. Örneğin, Anglo-Saxon ülkelerde
konut sahibi olmak bir ekonomik başarı göstergesi olarak kabul edilirken, Almanca konuşulan
ülkelerde benzer bir kabul bulunmamaktadır (Elsinga ve Hoekstra, 2005).
Gallin (2008) fiyat-kira oranının, gelecekteki reel kira ve konut fiyatlarını açıklayıcılığını
analiz ettiği çalışmada, standart hata düzeltme modelinden yararlanmıştır. Ulaşılan ampirik
bulgular, fiyat-kira oranının 4 yıllık bir gözlem için tahmin gücünün yüksek olduğunu
göstermektedir. Egner ve Grabietz (2018), kiracılık oranlarının yüksek olduğu Almanya’daki
birçok büyük şehirde son 10 yılda kira fiyatlarındaki önemli artışları dikkate alarak, kira
fiyatlarının ekonomik, sosyal ve politik belirleyicilerini araştırmıştır. Politik değişkenlerin
açıklayıcı özelliğinin bulunamadığı çalışmada, kira fiyatlarını en fazla etkileyen değişkenler,
ortalama gelir, şehirdeki akademik nüfus ve kişi başına düşen konut miktarı yada bir başka
deyişle nüfusun yoğunluğu olarak bulunmuştur. Çalışmada, şehirdeki üniversitelerin kira
fiyatlarına, yoğun öğrenci nüfusu ve orta-üst gelirli sınıfına giren akademik çalışanların konut
talebi yoluyla etki ettiği öne sürülmektedir.
Türkiye’de kiralık konut piyasası üzerine kısıtlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bilgin vd.,
(2010) Türkiye’nin en büyük üç ili; İstanbul, Ankara ve İzmir illeri için kira fiyat endeksinin
doğrusal olmayan fiyat yakınsaması hipotezini test etmiştir. Analiz, Ocak/1994-Şubat/2010
dönemini kapsamaktadır. Çalışmada ulaşılan sonuçlar, Ocak/1994-Aralık/2004 alt dönemi
için, her üç ilin de kira fiyat endeksinin, yurtiçi genelini kapsayan ortalama kira fiyat
endeksine yakınsadığını göstermektedir. Ancak, Ocak/2005-Şubat/2010 alt dönemine ait
sonuçlar, söz konusu illerin hiçbirinde fiyatların ülke genelini yansıtan fiyatlara
yakınsamadığını göstermektedir. Türkiye’de, hanehalkının kiralık konut talebine etki eden
faktörlerin veri madenciliği ile analiz edildiği bir çalışma Önder ve Turgut (2018) tarafından
yapılmıştır. 2015 yılı Hanehalkı Bütçe Anket verilerinin kullanıldığı çalışmada, Veri
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Madenciliği yöntemlerinden Karar Ağacı Algoritmasının en iyi sonucu verdiği tespit edilmiştir.
Kira fiyatlarının makroekonomik değişkenlerle olan ilişkisinin araştırıldığı, Türkiye genelini
kapsayan güncel bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, literatürdeki bu eksikliğin
giderilmesi amaçlanmış ve kira fiyatlarının makroekonomik belirleyicileri analiz edilmiştir.
4. Veri ve Yöntem
Kira endeksinin makroekonomik belirleyicilerinin araştırıldığı bu çalışmada açıklayıcı
değişkenler olarak, konut kredisi reel faiz oranı, kişi başına düşen GSYH, hanehalkı
tarafından kullanılan konut kredisi hacmi, M2 tanımlı para arzı, yapı kullanım izni5, bina
inşaat maliyet endeksi6 ve konut fiyat endeksi seçilmiştir. Konut kredisi faiz oranı, para arzı7,
konut kredisi hacmi, kullanım izni ve konut fiyat endeksi8, Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası (TCMB), Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’nden (EVDS); kişi başına düşen GSYH
verisinin hesaplanmasında kullanılan GSYH verisi Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK),
nüfus verisi Dünya Bankası’ndan; bina inşaat maliyet endeksi TÜİK’den ve konut kira
endeksi ise REİDİN’den alınmıştır. Kullanım izni dışında kalan tüm değişkenler, Uluslararası
Para Fonu (IMF)’den elde edilen tüketici fiyat endeksi (CPI) kullanılarak reelleştirilmiştir. Tüm
değişkenlerin doğal logaritması alınarak, tahmin edilecek olan regresyon kurulmuştur.
GSYH ve bina inşaat maliyet endeksine ait çeyreklik veriler, interpolasyon9 yöntemi ile
aylık frekansa dönüştürülmüştür. Analiz, Haziran/2007- Aralık/2017 dönemini kapsamaktadır.
Bina inşaat maliyet endeksi 2017 yılına kadar çeyrek dönemler için açıklanmış, bu tarihten
sonra aylık frekansta açıklanmaya başlamıştır. Ancak veri tutarlılığı açısından analizin
kapsadığı dönem çeyreklik verilere göre sonlandırılmıştır. Çalışmada kira endeksinin
belirleyicilerini tahmin etmek üzere kurulan regresyon (1) nolu eşitlikte verilmiştir.

݈݊ܭGܴܣ௧ ൌ ߙ  ߙଵ ݈݊ܪܻܵܩ௧  ߙଶ ݈݊ܣܨGܼ௧  ߙଷ ݈݊Gܯ௧  ߙସ ݈ܷ݊ܭ௧  ߙହ  ʹܯ௧ 
ߙ  ܭܭ௧  ߙ ݈݊ܧܨܭ௧ 
ߝ௧ ሺͳሻ
Yukarıdaki eşitlikte, ܭGܴ ܣbağımlı değişken olmak üzere, Türkiye konut kira endeksini,
ܪܻܵܩ, kişi başına düşen gayri safi milli hasıla’yı, ܣܨGܼ , konut kredilerine uygulanan reel faiz
oranını, G ܯ, bina inşaat maliyet endeksini, ܷܭ, kullanım izni sayısını, ʹܯ, M2 tanımlı para
arzını,  ܭܭ, konut kredisi hacmini ve  ܧܨܭǡ konut fiyat endeksini göstermektedir. ݈݊,
değişkenin doğal logaritmasını, t indisi dönemini, ߝ ise hata terimini ifade etmektedir. Konut
kredisine uygulanan faiz oranı değişkeni, Fisher (1930) hipotezine göre reelleştirilmiştir.
Fisher hipotezinin genel gösterimi (2) nolu eşitlikte verilmiştir:

݅ ൌݎߨ
(2)
Buna göre, yukarıdaki eşitlikte yer alan ݅, nominal faiz oranını, ݎ, reel faiz oranını ve ߨ,
beklenen enflasyon oranını ifade etmektedir (Levi ve Makin, 1978). Enflasyona ilişkin veriler
IMF’den sağlanmıştır.
5. Ekonometrik Bulgular
Kira endeksinin makroekonomik belirleyicilerinin neler olduğunu araştırmak üzere
öncelikle değişkenlerin durağan olup olmadıkları, Genişletilmiş (Augmented) Dickey-Fuller
(1979, 1981) (ADF) ve Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ve Shin (1992) (KPSS) birim kök
testleri ile analiz edilmiştir. Ardından değişkenler arasındaki uzun dönemli eşbütünleşme
ilişkisi Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen Sınır Testi (Bound Test) yaklaşımı ile
incelenmiştir. Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığının tespit edilmesinin
ardından kısa ve uzun dönem denge denkleminin katsayılarının belirlenmesi amacıyla,
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Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Model (Autoregressive Distributed Lag-ARDL) yöntemi
kullanılmıştır. Tablo 2’de değişkenlerin zaman serilerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler yer
almaktadır.
Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler
lnKİRA

lnFAİZ

lnGSYH

lnİM

lnKK

lnKU

lnM2

lnKFE

Ortalama

0.050884

2.476178

-3.097059

0.412467

1.339594

1.555005

1.563976

0.133024

Medyan

0.034393

2.463046

-3.087876

0.400576

1.343925

1.563088

1.563042

0.128683

En Büyük

0.252165

3.124563

-2.811352

0.583916

1.387489

1.659230

1.600673

0.352131

En Küçük

-0.09941

1.995489

-3.423856

0.354077

1.267565

1.462332

1.523009

-0.069393

Std. Sapma

0.101921

0.245244

0.134134

0.046729

0.364635

0.433741

0.22771

0.148610

Çarpıklık

0.200935

0.388073

-0.11572

1.428006

-0.40258

-0.08516

-0.12659

0.151659

Basıklık

1.786028

2.557650

2.473114

4.800606

1.718340

2.232191

1.876332

1.508233

JarqueBera

8.653082

4.223153

1.752458

6.031964

1.212278

3.273110

7.020598

12.26276

Olasılık

0.013213

0.121047

0.41635

0.000000

0.002331

0.194649

0.029888

0.002174

Gözlem

127

127

127

127

127

127

127

127

Not: KİRA, FAİZ, GSYH, İM, KK, KU, M2 ve KFE sırasıyla, kira endeksini, konut kredisi reel faiz oranını, kişi
başına düşen gayri safi yurtiçi hasılayı, bina inşaat maliyet endeksini, konut kredisi hacmini, kullanım izni sayısını,
M2 tanımlı para arzını ve konut fiyat endeksini ifade etmektedir.

5.1. Birim Kök Testleri
Öncelikle serilerde birim kökün varlığının tespit edilmesi amacıyla tüm değişkenlere ADF
birim kök testi uygulanmıştır. ADF birim kök testi için kullanılan regresyonlar (3) ve (4) nolu
eşitliklerde verilmiştir.

οݕ௧ ൌ ߙ  ߚܶ  ߮ݕ௧ିଵ


  ߜ οݕ௧ିଵ  ݑ௧ ሺ͵ሻ
ୀଵ

οݕ௧ ൌ ߙ  ߮ݕ௧ିଵ



  ߜ οݕ௧ିଵ  ݑ௧ ሺͶሻ
ୀଵ

(3) nolu denklemde yer alan T deterministik terimi trendi ifade etmektedir. Gecikmeli fark
terimleri, hata teriminin otokorelasyonsuz olmasını sağlamak amacıyla, modele dahil
edilmektedir. Eşitlik (3)’de ݕ௧ değişkeninin trend durağan olduğu alternatif hipotezine karşı
birim kökü olduğu temel hipotezi test edilmektedir. Eşitlik (4)’de ise ݕ௧ değişkeninin ortalama
etrafında durağan olduğu alternatif hipotezine karşı birim kökü olduğu temel hipotezi test
edilmektedir (Yavuz, 2011). Buna göre ADF testi, ܪ ǣߜ ൌ Ͳ hipotezinin tek yönlü alternatif
hipotezine ሺܪ ǣߜ ൏ Ͳሻ karşı test edilmesine dayanmaktadır. ADF testinin temel hipotezinin
birim kökün varlığını test etmeye yönelik olması nedeniyle, değişkenlerin, temel hipotezinde
serilerin durağan olduğunu varsayan KPSS birim kök testi ile de analiz edilmesi sonuçların
daha tutarlı olmasını sağlamaktadır. KPSS test istatistiği zaman serisinin dışsal değişkenlerle
regresyonundan elde edilen hata terimlerine bağlı olmaktadır. KPSS testi, hem doğrusal hem
de doğrusal olmayan zaman serileri için birim kökün varlığını tespit etmede aynı derecede
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etkin olması nedeniyle de tercih edilmektedir (Telatar vd., 2002: 64-5). Tablo 3.’de ADF ve
KPSS birim kök testi sonuçları birlikte verilmiştir.
Tablo 3’de yer alan sonuçlar incelendiğinde, KİRA serisi için, ADF testi seviyede seri
durağan değildir sıfır hipotezini yüzde 1 ve yüzde 5 anlamlılık düzeylerinde
reddedememektedir. Buna karşılık, birinci dereceden farkı alınan seri için seri durağan
değildir sıfır hipotezi hem sabitli hem de sabitli ve trendli modelde yüzde 1 anlamlılık
düzeyinde reddedilmektedir. KPSS testi, sabitli modelde, birinci dereceden farkı alınan seri
için, seri durağandır temel hipotezini yüzde 5 anlamlılık düzeyinde reddedememektedir. Buna
göre KİRA serisi her iki birim kök testinde de, yüzde 5 anlamlılık düzeyine göre, birinci
dereceden farkı alındığında durağan hale gelmektedir. GSYH, IM, KU, M2 değişkenleri
seviyede durağan olurken, KİRA, FAİZ, KK, KFE değişkenleri 1. Farkları alındığında durağan
hale gelmektedir. Tablo 3’den görüldüğü üzere, veri setinde yer alan seriler seviyede I(0) ve
birinci farkta I(1) durağan hale gelen değişkenlerden oluşmaktadır. Bu nedenle, değişkenler
arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişki değişkenlerin farklı dereceden bütünleşik olmasına izin
veren ARDL yöntemi ile analiz edilmiştir.
Tablo 3. ADF ve KPSS Birim Kök Test Sonuçları
lnKİRA

lnFAIZ

lnGSYH

lnIM

lnKK

lnKU

lnM2

lnKFE

ADF (c)
I(0)

-1.6388
(0.4597)
[4]

-2.4655
(0.1264)
[3]

-0.5121
(0.8837)
[12]

-2.5075
(0.1161)
[1]

-1.3928
(0.5837)
[7]

-1.7768
(0.3905)
[2]

-0.8764
(0.7929)
[0]

ADF (c,
trend)
I(0)

-3.3343
(0.0655)*
** [1]

-2.5651
(0.2970)
[3]

-5.7353
(0.0000)*
[12]

-2.2548
(0.4550)
[1]

-1.1783
(0.9099)
[7]

-8.1549
(0.0000)*
[0]

-3.2933
(0.0721)*
** [0]

-5.8889
(0.0000)*
[0]
-6.3555
(0.0000)*
[0]
0.4393
[9]

-11.779
(0.0000)*
[1]
-11.776
(0.0000)*
[1]
0.5814
[9]

-2.4872
(0.1213)
[12]
-2.5675
(0.2959)
[12]
1.2710
[9]

-7.0465
(0.0000)*
[0]
-7.1288
(0.0000)*
[0]
0.3721***
[9]

-3.2340
(0.0204)*
* [6]
-3.4439
(0.0505)*
** [6]
1.3394
[9]

-12.5246
(0.0000)*
[1]
-12.4728
(0.0000)*
[1]
1.3081
[9]

-11.9808
(0.0000)*
[0]
-11.9477
(0.0000)*
[0]
1.3586
[9]

0.2770
[9]

0.1993
[9]

0.0864*
[5]

0.1762**
[9]

0.2680
[9]

0.1488***
[5]

0.0954*
[8]

-1.0973
(0.7154)
[5]
-4.0083
(0.0108)*
*
[1]
-2.5764
(0.1007)
[4]
-2.6700
(0.2509)
[4]
0.8789
[9]
0.2699
[9]

0.5860**
[7]

0.1612*
[17]

0.0284*
[4]

0.1771*
[3]

0.3508**
[7]

0.4323
[101]

0.0677*
[10]

0.6026**
[8]

0.2460
[6]

0.0603*
[18]

0.0158*
[4]

0.0513*
[1]

0.0481*
[7]

0.4338
[104]

0.0350*
[10]

0.2448
[7]

ADF (c)
I(1)
ADF (c,
trend) I(1)
KPSS (c)
I(0)
KPSS
(c, trend)
I(0)
KPSS (c)
I(1)
KPSS
(c, trend)
I(1)

Not: Parantez içindeki değerler olasılık değerleridir. ADF testi için MacKinnon (1996) tek taraflı olasılık değerleri
kullanılmıştır. Köşeli parantez içindeki değerler, ADF testi için Schwarz bilgi kriterine göre belirlenen uygun
gecikme uzunluklarını; KPSS testi için Newey West bant genişliğini göstermektedir. En yüksek gecikme uzunluğu
12 olarak seçilmiştir. Testlerin kritik değerleri sırasıyla: ADF (c): yüzde 1 seviye: -3.482879; yüzde 5 seviye: 2.884477; yüzde 10 seviye: -2.579080. ADF (c, trend): yüzde 1 seviye: -4.032498; yüzde 5 seviye: -3.445877;
yüzde 10 seviye: -3.147878. KPSS (c): yüzde 1 seviye: 0.739000; yüzde 5 seviye: 0.463000; yüzde 10 seviye:
0.347000. KPSS (c, trend): yüzde 1 seviye: 0.216000; yüzde 5 seviye: 0.146000; yüzde 10 seviye: 0.119000.
*,**,*** sırasıyla yüzde 1, yüzde 5 ve yüzde 10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir.

5.2.

Granger Nedensellik Analizi

Bu çalışmada kira endeksi ve bu endeksin açıklayıcı değişkenleri arasındaki nedensellik
ilişkisinin yönü ile ilgili hipotezleri test etmek amacıyla Granger (1969) tarafından geliştirilen
nedensellik testi kullanılmıştır. Nedenselliğin yönü ile ilgili üç durum ortaya çıkmaktadır: i)
bağımsız değişkenin, neden konumunda olup bağımlı değişken üzerinde sonuç etkisi
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yarattığı tek yönlü nedensellik durumu, ii) bağımlı ve bağımsız değişken arasında karşılıklı bir
neden-sonuç ilişkisinin olduğu çift yönlü nedensellik durumu, iii) bağımlı ve bağımsız
değişkenin birbirinden bağımsız olması durumu.
Granger anlamında nedensellik, hem X hem de Y’deki bilgi veri iken, bir X değişkeni,
başka bir Y değişkenine, eğer Y değişkeni sadece X’e ait geçmiş değerlerin kullanımıyla
tahmin edilirse Granger anlamında nedenidir, biçiminde ifade edilmektedir. Başka bir deyişle,
X değişkeninin geçmiş değerlerine ait bilgi sahibi olma, Y’nin daha kesin bir biçimde
öngörülmesine imkân veriyor ise X değişkeni Y değişkenine Granger anlamında nedendir
(Takım, 2010). Granger nedensellik testinde kullanılan denklemler (5) ve (6) nolu eşitlikler ile
gösterilmiştir.
ଵ

ଶ

ܻ௧ ൌ ߙ   ߙ ܻ௧ି   ߚ ܺ௧ି
ୀଵ

ୀଵ

 ߝ௧ ሺͷሻ
ଷ

ସ

ܺ௧ ൌ ߯   ߯ ܺ௧ି   ߜ ܻ௧ି
ୀଵ

ୀଵ

 ܸ௧ ሺሻ
Granger nedensellik analizinde, yukarıdaki eşitliklerde yer alan bağımsız değişkenin
gecikmeli değerlerinin katsayılarının grup halinde sıfıra eşit olup olmadığı test edilir. (5) nolu
eşitlikteki ߚ katsayıları belirli bir anlamlılık düzeyinde sıfırdan farklı bulunursa, X’in Y’nin
nedeni olduğu sonucuna varılır. (6) nolu eşitlikte ise ߜ katsayılarının belirli bir anlamlılık
düzeyinde sıfırdan farklı bulunması da Y’nin X’in nedeni olduğunu göstermektedir. Bu
durumda Y ile X arasında karşılıklı bir nedensellik ilişkisi olduğu çıkarımında bulunulur.
Yalnızca (5) nolu eşitlikteki ߚ katsayılarının sıfırdan farklı olması X’den Y’ye doğru tek yönlü,
yalnzca (6) nolu eşitlikteki ߜ katsayılarının sıfırdan farklı olması ise Y’den X’e doğru tek yönlü
bir nedensellik ilişkisi olduğu anlamına gelmektedir. Hem ߚ hem de ߜ katsayılarının sıfırdan
farklı olmaması halinde ise söz konusu iki değişken arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi
bulunmamaktadır (Karaca, 2011).
Tablo 4. Granger Nedensellik Testi Sonuçları
Bağımlı Değişken: KIRA
Null Hypothesis (ܪ )
Gecikme sayısı Nedenselliğin yönü
F-istatistiği
Olasılık
FAIZ, KIRA’nın Granger nedeni değildir
2
FAIZ
Ù
KIRA
3.52770
0.0325**
GSYH, KIRA’nın Granger nedeni değildir
12
GSYH
Ù
KIRA
3.20343
0.0008*
KK, KIRA’nın Granger nedeni değildir
4
KK
Ù
KIRA
3.95103
0.0049*
KU, KIRA’nın Granger nedeni değildir
7
KU
Ù
KIRA
2.43489
0.0237**
IM, KIRA’nın Granger nedeni değildir
12
IM
Ù
KIRA
2.33268
0.0120**
M2, KIRA’nın Granger nedeni değildir
4
M2
Ö
KIRA
5.02611
0.0009*
KFE, KIRA’nın Granger nedeni değildir
5
KFE
Ö
KIRA
2.24066
0.0552***
Not: F-istatistiği ve olasılık değerleri nedenselliğin yönü bağımsız değişkenden bağımlı değişkene doğru olan
sonuçları göstermektedir. *, **, *** sırasıyla yüzde 1, yüzde 5 ve yüzde 10 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir.
Uygun gecikme uzunlukları her bir değişken için kurulan VAR modeli ile, AIC, SIC ve LR test istatistiğine göre
belirlenmiştir.

Tablo 4’de Granger nedensellik testi sonuçları yer almaktadır. Buna göre bağımlı
değişken ile bağımsız değişkenler arasında en az bir yönde nedensellik ilişkisi
bulunmaktadır. Buna göre, kira endeksi ile reel faiz, GSYH, hanehalkı konut kredisi hacmi,
kullanım izni, inşaat maliyet endeksi arasında çift yönlü; M2 tanımlı para arzı ve konut fiyat
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endeksi arasında ise tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Bir başka ifadeyle, M2
tanımlı para arzı kira endeksinin granger anlamında nedenidir. Aynı şekilde, konut fiyat
endeksi, kira endeksinin granger anlamında nedenidir. Ancak kira endeksi söz konusu iki
değişkenin granger anlamında nedeni değildir.
5.3.

ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

Değişkenler arasında kısa ve uzun dönemli ilişkilerin analiz edilmesinden önce,
eşbütünleşme ilişkisinin varlığı tespit edilmelidir. Bu amaçla uygulanan sınır testi (Bound test)
için öncelikle kısıtlanmamış hata düzeltme modeli (Unrestricted Error Correction ModelUECM) tanımlanmakta ve en küçük kareler yöntemi ile tahmin edilmektedir. Sınır testi modeli
çalışmaya uyarlanmış biçimde aşağıdaki gibi gösterilebilir:

ο݈݊ࡷࡵ௧ ൌ 

ିଵ
ୀଵ

ߛ ο݈݊ࡷࡵ௧ି  

ିଵ
ୀ

ߜ ο݈݊ࢄ௧ି  ߮ሾ݈݊ࡷࡵ௧ିଵ െ ሼߚ  ߚଵ ݈݊ࢄ௧ିଵ ሽሿ

 ߝ௧ ሺሻ
Yukarıda yer alan (7) nolu eşitlikte, ࡷࡵ௧ Kira endeksini, ࢄ, kira endeksinin
belirleyicilerinden oluşan değişken setini, ߛ ve ߜ, kira endeksindeki değişimi açıklayan
değişkenlere ilişkin kısa dönem katsayıları, ߚ uzun dönem katsayıları, ߮, uzun dönem denge
düzeyine ulaşma hızını, ߝ, hata terimini, t indisi ise zamanı ifade etmektedir. Köşeli parantez
içinde yer alan ifade uzun dönem regresyon denklemini içermektedir.
Tablo 5’de yer alan eşbütünleşme (Bound test) sonuçlarına göre, F-istatistik değeri
(4.5476), Pesaran (2001)’de yer alan kritik değerler ile karşılaştırıldığında, yüzde 1 anlamlılık
düzeyinde, üst sınır olan “3.90” seviyesini aşmaktadır. Buna göre, değişkenler arasında
eşbütünleşme ilişkisi olmadığını öne süren boş hipotez reddedilerek, eşbütünleşmenin
varlığını ileri süren alternatif hipotez kabul edilmektedir.
Table 5. Eşbütünleşme Testi Sonuçları (Bound Test)
K
7

F-İstatistiği
4.5476

1yüzde Anlamlılık düzeyinde kritik değerler
Alt Sınır
Üst Sınır
2.73

3.90

Notlar: “K” analizde kullanılan açıklayıcı değişken sayısını göstermektedir. Bound testin boş hipotezi
“eşbütünleşme yoktur” şeklindedir. Kritik değerler, Pesaran vd. (2001, s. 300) çalışmasındaki CI(ii) Case II adlı
tablodan alınmıştır.

Eşbütünleşme ilişkisinin varlığı tespit edildikten sonra, değişkenler arasındaki kısa ve
uzun dönemli ilişkiyi gösteren katsayıların tahmin edilmesi amacıyla ARDL modeli
uygulanmıştır. Bu modelde değişkenlerin farklı dereceden bütünleşik olmasına, bir başka
deyişle I(0) veya I(1) olmasına izin verilmektedir (Narayan ve Narayan, 2004). ARDL
modelinden elde edilen test sonuçları, geleneksel eşbütünleşme modellerinin test
sonuçlarına göre daha etkili olup, küçük örneklemlerde daha iyi sonuçlar vermektedir. Bu
çalışmada, değişkenlerin bütünleşme derecelerinin I(0) ve I(1) olması ve yukarıda belirtilen
avantajları nedeniyle seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin incelenmesinde ARDL sınır
testi yöntemi uygulanmıştır.
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Tablo 6. ARDL Kısa & Uzun-Dönem Katsayıları ve Hata Düzeltme Modeli
Değişkenler
Katsayı
∆lnKI(-1)
0.730169
∆lnKI(-2)
-0.156074
∆lnFAIZ
0.018773
lnGSYH
0.018463
lnGSYH(-1)
-0.008439
lnGSYH(-2)
-0.017192
lnGSYH(-3)
-0.001229
lnGSYH(-4)
0.015007
lnIM
0.099295
lnIM(-1)
-0.183645
lnIM(-2)
0.091670
∆lnKK
0.062274
∆lnKK(-1)
-0.100896
lnKU
-0.001137
lnM2
-0.005209
∆lnKFE
0.561717
∆lnKFE(-1)
-0.265298
∆lnKFE(-2)
0.168458
Hata Düzeltme Katsayısı
-0.425905
Phi
Uzun dönem katsayıları
lnFAIZ
0.189386
lnGSYH
-0.013590
lnIM
-0.376201
lnKK
0.184598
lnKU
0.006769
lnM2
-0.377782
lnKFE
0.743772
Sabit (c)
2.903636
Diagnostik Testler
Serisel Korelasyon testi:
Breusch-Godfrey LM Testi: Olasılık: F(4, 100) = 0.1143
Değişen Varyans testi:
Breusch-Pagan-Godfrey: Olasılık: F(18, 104) = 0.8118
ARCH: Olasılık: F(4, 114)= 0.9424
Jarque-Bera testi: Olasılık: 0.0406
Durağanlık Testleri
Ramsey-Reset testi: Olasılık: F(2, 102)= 0.4958
Cusum Testi yüzde5 anlamlılık düzeyinde durağan
Cusumq Testi yüzde5 anlamlılık düzeyinde durağan

t-İstatistiği
6.785195*
-1.880120***
3.604673*
1.619911
-0.527483
-0.933527
-0.100627
2.613847**
2.842620*
-2.626045*
2.056020**
1.732925***
-2.352831**
-0.812178
-1.484413
5.044572*
-1.496257
2.023450**
-7.981526*
2.821510*
-0.251130
-2.856079*
1.933514**
0.350956
-3.738232*
10.62038*
3.054550*

Notlar: *, ** ve *** sırasıyla, 1yüzde, 5yüzde ve 10yüzde anlamlılık düzeylerini göstermektedir. LM
Lagrange Çarpanı testini, “∆” değişkenin 1. farkının alındığını, “ln” ise doğal logaritmayı ifade
etmektedir. Cusum testi için, bkz. Brown, Durbin and Evans (1975).

ARDL modelinin tahmin edilmesinde, maksimum gecikme uzunluğu olarak 4 gecikme
seçilmiştir ve optimal gecikme uzunluğunun belirlenmesinde Akaike Bilgi Kriteri kullanılarak,
ARDL(3, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 3) modeli en uygun model olarak belirlenmiştir. Tablo 6’da, kısa
dönem ve uzun dönem katsayıları, hata düzeltme terimi ve ARDL modelinin ardından
uygulanan tanısal testlerin sonuçları birlikte sunulmuştur. Uygulanan tanısal testler; serisel
korelasyon testi, değişen varyans testleri, Jarque-Bera normalite testi, Ramsey-Reset testi,
Cusum ve Cusumq testleridir. Regresyondan elde edilen artıklara uygulanan BreuschGodfrey serisel korelasyon LM Testinin sonucuna göre modelde otokorelasyon olmadığı,
Jarque- Bera test sonuçlarına göre hata teriminin normal dağılım sergilemediği, Breusch106
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Pagan-Godfrey ve ARCH testlerinin sonuçlarına göre modelde değişen varyans sorunu
olmadığı, Ramsey-Reset testi sonuçlarına göre modelin doğru spesifikasyonlarda kurulmuş
olduğu görülmektedir. Cusum ve Cusumq testlerine göre, hata terimlerine uygulanan test
istatistikleri sonucu elde edilen eğriler yüzde 5 anlamlılık düzeyinde kritik sınırlar arasında
bulunuyorsa tahmin edilen parametrelerin durağan olduğuna karar verilir. Grafik 3’de yer alan
sonuçlar değerlendirildiğinde ARDL uzun dönem tahmin sonucu elde edilen parametrelerin
durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Grafik 3. Durağanlık Testleri: Cusum ve Cusumq Test Sonuçları
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YÜZDEARDL test sonuçlarına göre, ilk olarak, uzun dönemde kira endeksindeki
değişmeyi en yüksek oranda açıklayan değişken konut fiyat endeksi olmaktadır. Konut fiyat
endeksindeki yüzde 1’lik bir artış, kira endeksini yüzde 0.74 oranında artırmaktadır. Uzun
dönemde, konut kredisi ve konut kredisi faizi değişkenlerinin her birinin kira endeksini
açıklama gücü neredeyse aynı olmaktadır. İlgili değişkenlerden herhangi birinde meydana
gelen yüzde 1’lik artış, kira endeksini yüzde 0.18 oranında artırmaktadır. Bilindiği üzere konut
maliyetinin en önemli kısmını konut fiyatının yanısıra, konut finansmanı maliyetlerini yansıtan
kredi faizleri oluşturmaktadır. Bu kapsamda konut fiyatı ve faize bağlı finansman
maliyetlerinin (konut kredisi faiz oranı) artışının toplam konut finansman maliyetlerini
artırması; konut sahipliğine yönelik talebin ve dolayısıyla konut sahiplik oranının düşmesine
neden olabilir. Barınma gereksiniminin sahiplik piyasasından kiracılık piyasasına doğru
kayması ise; kiralık konutlara yönelik talebin artmasına ve beraberinde de konut kiralarının
da artışına neden olacaktır. Nitekim, son yıllarda artan konut maliyetlerinin konut sahiplik
oranını düşürmesi ve kiracılık oranını artırmasının doğal bir sonucu olarak (yüksek
enflasyonun da etkisiyle) konut kiralarının arttığı gözlenmektedir.
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İkinci olarak, model sonuçları konut kredisi hacmi ve kira endeksi arasında pozitif yönlü
ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Artan konut kredisi hacminin, konut talebini ve dolayısıyla
sahiplik oranını artırması beklense de, ülkemizdeki gelir ve servet dağılımının bozukluğu
konut finansmanına erişimi genelde en üst yüzde 5- yüzde 10 (Coşkun, 2015) gelir grubu ile
kısıtlı hale getirerek, kiracılık piyasasının daralmasına da engel olmaktadır. Konut kredisi
hacmi 2007-2017 döneminde cari olarak yüzde 371 artış gösterirken, medyan gelirin yüzde
60'ının altındaki gelir grubunun konut sahiplik oranı aynı dönemde yüzde 61.7‘den yüzde
52.1’e gerilemiştir (TÜİK, 2017). Ancak, konut kredisi hacminde, yıllık yüzde değişim
miktarına bakıldığında, 2010 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 35 artış olurken, 2017 yılında
bir önceki yıla göre yalnızca yüzde 16 artış gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise bu oranda,
yüzde -1.7 ve 2019 yılının ilk üç ayında ise yüzde -2.45 azalma olmuştur (TCMB, 2019a).
Konut kredisi hacminde artış olmasına rağmen, son yıllarda bu artış miktarındaki azalma,
kredi hacminin toplamda da azalması ile sonuçlanmıştır. Dolayısıyla, ülkemizdeki büyüme ve
bölüşüm sorunlarının da etkisiyle, 2007-2017 döneminde kredi hacmindeki büyümenin konut
sahiplik piyasasının azalmasına ve kiracılık piyasasının da büyümesine neden olduğu
speküle edilebilir.
Üçüncü olarak finansal servet için gösterge olarak da kabul edilebilecek M2 tanımlı para
arzı değişkeni ile kira endeksinin ters yönlü ilişkili olduğu bulunmuştur. Son yıllarda
ülkemizdeki M2 büyümesinin neden olduğu enflasyonist etkilerin konut finansmanı maliyetleri
üzerinde olumsuz etkileri olduğu düşünülebilir. Ancak aynı zamanda yüksek enflasyon
hanehalkının yatırımlarını ve servetini konut biçiminde elde tutmaya yönelmesine de neden
olabilmektedir. Türkiye’deki hanehalkının yatırım tercihlerinin etkili olduğu bu durumda,
konuta talep artarken, kiracılık piyasasında talep ve fiyat düşebilmektedir.
Son olarak, kısa dönem katsayıları incelendiğinde konut inşaat maliyeti ve kira endeksi
arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Ancak uzun dönem katsayılarına göre
inşaat maliyeti ile kira endeksi arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç
inşaat maliyetlerinin azalmasının (artmasının) kira fiyatlarının artmasına (azalmasına) neden
olabileceğini ima etmektedir. Ampirik çalışmalarda genelde konut fiyatı ile aynı yönlü olduğu
belirlenen inşaat maliyetlerinin (bkz. Coşkun vd., 2017) artışı konut fiyatlarının artmasına ve
bu da konut sahiplik piyasasının olumsuz yönde etkilenmesi nedeniyle kiralık konut talebinin
artmasına neden olabilecektir. Nitekim inceleme dönemimiz olan 2007-2017 döneminde bina
inşa maliyetlerindeki ortaya çıkan yüzde 115 oranındaki artış ve kiracılık oranının toplam
hanehalkında yüzde 22.2'den yüzde 24.7 'ye; medyan gelirin yüzde60’ının altında olan
hanehalkında ise yüzde 18.3’den yüzde 28.9’a yükselmesi de bu öngörüyü destekler
niteliktedir. İnşaat maliyetinin artması, yeni konut arzının azalmasına neden olabileceği için
uzun dönemdeki konut arzını etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelecekte
konut fiyatlarının inşaat maliyetlerindeki artışa bağlı olarak artacağı yönündeki beklenti
konuta bugün sahip olmanın daha avantajlı görülmesini sağlayabilecektir. Cari dönemde
konuta olan talep artışı kiracılık piyasasındaki talebin ve fiyatın azalmasına yol açabilecektir.
Konut piyasasında inşaat maliyetine bağlı olmayan olası bir fiyat artışı yaşanmış olması
durumunda ise kira piyasasının bu artışı takip etmediği düşünülebilir. Bu noktada söz konusu
ampirik bulgu kapsamında bir politika önerisi olarak arsa ve inşaat maliyetlerinin azalmasının
konut sahiplik oranının artmasına ve konut sorununun çözülmesine katkı sağlayabileceğini
belirtmek isteriz (ayrıca bkz. Keleş, 2006; Bayraktar, 2007, Coşkun, 2015).
Tablo 6’da yer alan hata düzeltme katsayısının, uzun dönem dengesi ve durağanlık ilkesi
gereği, 0 ile -1 arasında yer alması ve olasılık değerinin istatistiki olarak anlamlı olması
beklenmektedir (Banerjee vd., 1998). Hata düzeltme teriminin işareti beklendiği şekilde
negatiftir ve olasılık değeri yüzde 1 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlıdır. Buna
göre, kısa dönemde, uzun dönem büyüme oranından sapmalar, bir sonraki dönemde yüzde
42 oranında düzeltilmekte ve uzun dönem denge düzeyine hızlı bir şekilde ulaşılmaktadır.
Kısa dönem katsayıları, uzun dönem katsayıları ile genel olarak benzer sonuçları
yansıtmaktadır. Kısa dönemde, kira endeksini en fazla açıklayan değişkenin yine kira
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endeksinin 1. gecikmesi olduğu görülmektedir. Konut fiyat endeksi ise ikinci olarak, kira
endeksini en fazla etkileyen değişken olarak belirlenmiştir. Ayrıca gelirin göstergesi olarak
kişi başına düşen GSYH ve kullanım izni değişkenlerinin kira endeksi ile ilişkisinin istatistiki
olarak anlamsız olduğu görülmektedir. Her iki değişkenin de piyasanın talep yanını temsil
ediyor olması, piyasada fiyatların belirlenmesinde talebin daha az etkili olabileceğini
düşündürmektedir.
6. Sonuç
Konut; hem barınma ihtiyacının giderilmesine yönelik kullanılan bir tüketim malı, hem de
dayanıklılığı ve sahibine getiri elde etme imkanı sunması nedeniyle servet biriktirme ve
yatırım aracı olarak görülmektedir. Konut sahipleri için konut fiyatlarındaki bir artış/azalış,
servet artışı/azalışı anlamına gelmektedir. Servetteki artış/azalış ise kişilerin borçlanma
imkanlarını ve toplam tüketim düzeyini etkilemektedir. Bu nedenle, konut fiyatları tüketim,
kredi arzı, faiz oranları gibi birçok makroekonomik değişkenle etkileşim içinde olmaktadır.
Konut, arzı ancak uzun dönemde arttırılabilen bir mal olması nedeniyle, kısa dönemde konut
talebindeki artışlar kiralık konut piyasasında kira artışlarına neden olabilmektedir. Kira
fiyatlarındaki artış ise, getirisi artan bir varlık olarak konutun fiyatının daha yüksek oranda
artmasına yol açabilmektedir. Konutun hedonik özelliklerinin yanında ayrıca, kira fiyatlarını
etkileyen makro ekonomik değişkenlerin de araştırılması gerekmektedir.
Bu çalışmada, Türkiye’de kira endeksinin makro ekonomik belirleyicilerinin neler olduğu
araştırılmaktadır. Bu amaçla, kira fiyatlarındaki değişimin göstergesi olarak Türkiye konut kira
endeksi seçilmiştir ve açıklayıcı değişkenler; kişi başına düşen GSYH, M2 tanımlı para arzı,
kullanım izni, hanehalkı tarafından kullanılan konut kredisi hacmi ve konut kredisi reel faiz
oranı, bina inşaat maliyet endeksi ve konut fiyat endeksi olarak belirlenmiştir. Analizde
kullanılan değişkenlerin kapsadığı dönem, Haziran/2007- Aralık/2017 olup, aylık frekanstaki
serilerden oluşmaktadır. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Granger analizi ile
araştırıldıktan sonra, uzun dönemli bir eşbütünleşme ilişkisinin varlığı, sınır testi (Bound test)
ve kısa/uzun dönem denge denklemi katsayıları, Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Model
(Autoregressive Distributed Lag-ARDL) yöntemi ile incelenmiştir. Bu çalışma bilindiği
kadarıyla yazında Türkiye’de kira endeksinin makroekonomik belirleyicilerinin araştırıldığı ilk
çalışmadır.
Çalışmada ulaşılan ampirik sonuçları şu şekilde özetlemek mümkündür:
Yalnızca M2 tanımlı para arzı ve konut fiyat endeksi değişkenlerinin kira endeksi ile
arasında tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Buna göre, M2 tanımlı para arzı ve
konut fiyat endeksi kira endeksinin Granger anlamında nedenidir. Kişi başına düşen
GSYH, kullanım izni, konut kredisi hacmi ve faizi ve bina inşaat maliyet endeksi
değişkenleri kira endeksinin Granger anlamında nedenidir. Ayrıca kira endeksi de söz
konusu değişkenlerin Granger anlamında nedenidir. Bir başka deyişle, kira endeksi ile
ilgili değişkenler arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.
ii) Eşbütünleşme (Sınır) testi sonuçlarına göre, değişkenler arasında uzun dönemli bir
eşbütünleşme ilişkisi mevcuttur.
iii) ARDL testinin hem kısa hem de uzun dönem sonuçlarına göre kira endeksini kendisi
dışında en yüksek oranda açıklayan değişken konut fiyat endeksidir. Buna göre, konut
fiyat endeksinde yüzde 1’lik bir artış, kira endeksini kısa dönemde yüzde 0.56, uzun
dönemde ise yüzde 0.74 oranında artırmaktadır.
iv) İnşaat maliyeti ve M2 tanımlı para arzı değişkenleri, kira endeksi ile negatif (ters) yönlü
bir ilişkiye sahiptir.
i)

Kira fiyatlarındaki bir artış, konutun yatırım güdüsüyle talep edildiği piyasada getiri artışı
sağlaması nedeniyle, spekülasyonlara neden olabilecektir. Fiyat kontrollerinin ve gerekli
denetimlerin artması, piyasa fiyatının üzerinde kira getirisi elde edilmesinin önüne geçerek,
konut piyasasında oluşabilecek olası fiyat risklerini de minimize edebilecektir. Ayrıca, konut
109

Esra Alp

sahipliğinin artmasını teşvik edecek politikaların uygulanması ve konut sahipliğinin az ve orta
gelir gruplarından oluşan hanehalkına daha fazla yayılmasının hedeflenmesi gerekmektedir.
Servet dağılımındaki adaletin arttırılabilmesi ve eşitsizliğin azaltılabilmesi konusunda konut
sahiplik oranının artması büyük önem taşımaktadır. Hanehalkının bütçesinde kira ödemesi,
konut kredisi ödemesi ve faiz ödemeleri için ayrılan payın azalması, tüketime daha fazla
bütçe ayrılabilmesini sağlaması açısından refah artışını destekleyici olacaktır. Ayrıca konut
servetine sahip olan hanehalkının servet artışına bağlı olarak, borçlanma olanaklarında da
artış olacaktır. Tüketimin artması, toplumda refahı artırırken, artan tüketim talebinin yurtiçi
üretim artırılarak karşılanması ekonomik büyümeye katkı sağlayacaktır.

Kaynakça
Adams, Z., & Füss, R. (2010). Macroeconomic Determinants of İnternational Housing Markets. Journal
of Housing Economics, 19(1), 38-50.
Alp E., & Seven, U. (2019). The Dynamics of Household Final Consumption: The Role of Wealth
Channel. Central Bank Review. 19 (1), 21-32. https://doi.org/10.1016/j.cbrev.2019.03.002.
Alp, E., & Seven, U. (2019). Türkiye Konut Piyasasında Etkinlik Analizi. Istanbul Business Research.
Published Online. http://doi.org/10.26650/ibr.2019.48.0046.
Ayuso, J., & Restoy, F. (2006). House Prices and Rents: An Equilibrium Asset Pricing Approach.
Journal of Empirical Finance, 13(3), 371-388.
Babalola, S. J., Umar, A. I., & Sulaiman, L. A. (2013). An Economic Analysis of Determinants Of
House Rents İn The University Environment. European Scientific Journal, ESJ, 9(19).
Banerjee, A., Dolado, J., & Mestre, R., (1998). ErrorǦCorrection Mechanism Tests For Cointegration İn
A SingleǦEquation framework. Journal of Time Series Analysis. 19 (3), 267-283.
Bayraktar, E. 2007. Bir İnsanlık Hakkı Konut: TOKİ’nin Planlı Kentleşme ve Konut Üretim Seferberliği.
1. Baskı. Boyut Yayıncılık, 168, İstanbul.
Beidas-Strom, S., Lian, W., & Maseeh, A. (2009). The Housing Cycle İn Emerging Middle Eastern
Economies And İts Macroeconomic Policy İmplications (No. 9-288). International Monetary Fund.
Bilgin, M. H., Marco Lau, C. K., Demir, E., & Astrauskiene, N. (2010). Rental Price Convergence İn A
Developing Economy: New Evidence From Nonlinear Panel Unit Root Test. International Journal of
Strategic Property Management, 14(3), 245-257.
Brown, R.L., Durbin, J., Evans, J.M., (1975). Techniques for Testing The Constancy Of Regression
Relationships Over Time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 37
(2), 149-163.
Case, K.E., (2000). Real Estate and The Macroeconomy. Brookings Papers on Economic Activity 20
(2), 119–162.
Coşkun, Y. (2015). Türkiye'de Konut Finansmanı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türkiye Bankalar
Birliği.
Coşkun, Y. (2016). Konut Fiyatları ve Yatırımı: Türkiye İçin Bir Analiz. Ömer Halisdemir Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 201-217.
Coşkun, Y., Seven, U., Ertugrul, H. M., & Alp, A. (2017). Housing Price Dynamics And Bubble Risk:
The Case Of Turkey. Housing Studies, 1-37.
Czerniak, A., & Rubaszek, M. (2018). The Size of The Rental Market And Housing Market
Fluctuations. Open Economies Review, 29(2), 261-281.
Dickey, D.A., Fuller, W.A. (1979). Distributions of the Estimators For Autoregressive Time Series With
A Unit Root. Journal of the American Statistical Association 74, pp.427-431.

110

Bankacılar Dergisi

Dickey, D.A., Fuller, W.A. (1981). Likelihood Ration Statistics For Autoregressive Time Series With A
Unit Root. Econometrica, 49, pp.1057-1072.
Egner, B., & Grabietz, K. J. (2018). In search of determinants for quoted housing rents: Empirical
evidence from major German cities. Urban Research & Practice, 11(4), 460-477.
Elsinga M, Hoekstra J (2005) Homeownership And Housing Satisfaction. J Housing Built Environ
20(4):401–424.
Eurostat (2018). “Çeşitli Ülkelerde Konut Sahiplik Oranları” 16 Nisan 2019 tarihinde
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics adresinden erişildi.
Fallis, G., & Smith, L. B. (1985). Price Effects of Rent Control On Controlled and Uncontrolled Rental
Housing in Toronto: a hedonic index approach. Canadian Journal of Economics, 652-659.
Fisher, I. (1930). The Theory of Interest (New York: Macmillan, 1930), pp. 399-451.
Gallin, J. (2008). The LongǦRun Relationship Between House Prices and Rents. Real Estate
Economics, 36(4), 635-658.
Giussani, B., Hsia, & M., Tsalocos, S. (1993). A Comparative Analysis of the Major Determinants of
Office Rental values in Europe. Journal of Property Valuation and Investment, 2(11), 157-173.
Granger, C. W. (1969). Investigating Causal Relations By Econometric Models And Cross-Spectral
Methods. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 424-438.
Hanink, D. M., Cromley, R. G., & Ebenstein, A. Y. (2012). Spatial Variation in The Determinants of
House Prices And Apartment Rents in China. The Journal of Real Estate Finance and
Economics, 45(2), 347-363.
Karaca, O. (2011). Türkiye'de Enflasyon - Büyüme İlişkisi: Zaman Serisi Analizi. Doğuş Üniversitesi
Dergisi, 4 (2), 247-255. ss.
Keleş, R. 2006. Kentleşme Politikası. 10. Baskı. Ankara: İmge.
Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., Shin, Y. (1992). “Testing the Null Hypothesis of
Stationarity against the Alternative of a Unit Root, How Sure are We that Economic Time Series
have a Unit Root?”, Journal of Econometrics, 54, 159-78.
Leung, K. M., & Yiu, C. Y. (2019). Rent determinants of sub-divided units in Hong Kong. Journal of
Housing and the Built Environment, 34(1), 133-151.
Levi, M. D., & Makin, J. H. (1978). Anticipated İnflation And İnterest Rates: Further İnterpretation Of
Findings on the Fisher equation. The American Economic Review, 801-812.
Lind, H. (2001). Rent Regulation: A Conceptual and Comparative Analysis. European Journal of
Housing Policy, 1(1), 41-57.
MacKinnon, J. G. (1996). Numerical Distribution Functions For Unit Root And Cointegration
Tests. Journal Of Applied Econometrics, 11(6), 601-618.
Maslow, A.H. (1943). A theory of Human Motivation. Psychological Review, 50, 370–396.
Mohd Yusof, R., Kassim, S. H., Shabri A. Majid, M., & Hamid, Z. (2011). Determining the Viability Of
Rental Price To Benchmark Islamic Home Financing Products: Evidence From Malaysia.
Benchmarking: An International Journal, 18(1), 69-85.
Narayan, S., & Narayan, P. K. (2004). Determinants of Demand For Fiji's Exports: An Empirical
Investigation. The Developing Economies, 42(1), 95-112.
Önder, K., & Turgut, H. (2018). Examination of the Factors Affecting Household Rental Housing
Demand Through Data Mining: The Case of Turkey. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF
Dergisi-Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences,
13(2), 227-238.

111

Esra Alp

Pesaran, H., Y. Shin & R. J. Smith (2001). Bound Testing Approaches To The Analysis of Long Run
Relationship. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
Raess, P., & von Ungern-Sternberg, T. (2002). A Model of Regulation in The Rental Housing Market.
Regional Science and Urban Economics, 32(4), 475-500.
REIDIN, (2018a). Konut Fiyat Endeksi ve Konut Kira Endeksi.
REIDIN, (2018b). Konut Yatırımı Geri Dönüş Süresi ve Konut Satın Alma Gücü Endeksi.
Sirmans, G. S., Sirmans, C. F., & Benjamin, J. D. (1992). Rental Concessions, Effective Rent, and
Property Values. Property Tax Journal, 11(3), 247.
Stone, M. E. (2006). What is Housing Affordability? The Case For The Residual Income Approach.
Housing Policy Debate, 17(1), 151-184.
Takım, A. (2010). Türkiye’de GSYİH ile İhracat Arasındaki İlişki: Granger Nedensellik Testi. Atatürk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 315-330.
TCMB
(2018a)
“Konut
Fiyat
Endeksi”
17
Nisan
https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket adresinden erişildi.

2019

tarihinde

TCMB
(2018b)
“Aylık
Para
ve
Banka
İstatistikleri”
16
Nisan
2019
tarihinde
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/f3ad1a37-6d59-4a0b-b0d709b51cd7a73f/MetaveriAPByüzdeC4yüzdeB02018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWO
RKSPACE-f3ad1a37-6d59-4a0b-b0d7-09b51cd7a73f-ml2zpGJ adresinden erişildi.
TCMB
(2019a)
“Hanehalkı
Konut
Kredisi
Hacmi”
16
Nisan
https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket adresinden erişildi.
TCMB
(2019b)
“Para
Arzı”
03
Temmuz
https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket adresinden erişildi.

2019
2019

tarihinde
tarihinde

Telatar, E., Türkmen, Ş., Teoman, Ö. (2002). “Pamuk Borsalarında Oluşan Fiyatların Etkinliği”, D.E.Ü.
İİBF.Dergisi, 17, 2, 55-74.
TÜİK (2017a) “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması”
www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do?id=24579 adresinden erişildi.

10

Nisan

2019

tarihinde

TÜİK (2017b) “Yıllar İtibariyle Toplam Hanehalkı Tüketim Harcamasının Türlerine Göre Dağılımı,
Türkiye, 2002-2017”. 03 Temmuz 2019 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1012
adresinden erişildi.
TÜİK (2018) “İpotekli ve Diğer Ayrıntısında İllere Ve Yıllara Göre Konut Satış Sayıları, 2013-2018” 30
Ekim 2018 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1056 adresinden erişildi.
TÜİK

(2019)
“Bina
İnşaat
Maliyet
Endeksi”.
03
Temmuz
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1077 adresinden erişildi.

2019

tarihinde

United Nations (2017). “International Migration Report”. New York, USA. 05 Temmuz 2019 tarihinde
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs
/MigrationReport2017_Highlights.pdf adresinden erişildi.
World Bank (2017). “United Nations Population Division. World Population Prospects: 2017 Revision”.
05
Temmuz
2019
tarihinde
https://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.NETM?end=2017&start=2007 adresinden erişildi.
Verbrugge, R., Dorfman, A., Johnson, W., Marsh III, F., Poole, R., & Shoemaker, O. (2017).
Determinants of Differential Rent Changes: Mean Reversion versus the Usual Suspects. Real
Estate Economics, 45(3), 591-627.
Yavuz, N. (2011). Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma
Ve Nedensellik Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (2), 162-171.

112

Bankacılar Dergisi

Dipnotlar:
Kiralık konut piyasasında fiyatların düzenlenmesine ilişkin çeşitli uygulamalar bulunmaktadır.
Örneğin, Avusturya, İsveç ve New York piyasalarında kiraların piyasa fiyatının üzerine çıkmaması
hedeflenirken; Almanya, Berkeley ve Washington piyasalarında mevcut kiracılar fiyat artışlarına karşı
korunmakta ayrıca, yeni kiracılar ile yapılacak sözleşmelerde de ancak piyasa fiyatının üzerine
çıkmayan artış miktarına izin verilmektedir (bkz. Lind, 2001).
2
Türkiye’de kira sözleşmeleri ile ilgili hususlar borçlar kanununun 344. Maddesinde düzenlenmektedir
(bkz. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6098.pdf , Erişim tarihi: 14/04/2019).
3
Daha detaylı bilgi için bkz. TÜİK (2017a), Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması.
www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do?id=24579 (Erişim tarihi: 10/04/2019).
4
TÜİK verilerine göre toplam konut satışlarının ipotekli konut finansmanı ile finanse edilen kısmı 2010
yılında yüzde 40,6 iken 2017 yılında bu oran yüzde 33,6'ya gerilemiştir. 2018 yılının ilk 11 ayına ait
verilere göre ise bu oran yüzde 21.8’dir (TÜİK, 2018; İpotekli ve diğer ayrıntısında illere ve yıllara göre
konut satış sayıları, 2013-2018)
5
Yapı kullanım izni verisi, “Bir daireli ikamet amaçlı binalar” ile “iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı
binalar”ı kapsamaktadır (yüzölçümü/metrekare).
6
Bina inşaat maliyet endeksi verisi: “Bir daireli ikamet amaçlı binalar” ile “iki ve daha fazla daireli
ikamet amaçlı binalar” alt kırılımlarından oluşan “Konut” başlığı altında toplanmaktadır (TÜİK, 2019).
7
Para arzı verisine, 03 Temmuz 2019 tarihinde https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket
adresinden erişilmiştir (TCMB, 2019b).
8
Konut fiyat endeksi değişkeninin 2007/Haziran-2009/Aralık dönemine ait verisi REIDIN’den
sağlanmıştır.
9
TÜİK tarafından çeyreklik frekansta açıklanan GSYH ve bina inşaat maliyet endeksi verileri
interpolasyon yöntemi ile aylık frekansa dönüştürülürken sırasıyla doğrusal yöntem ve kuadratik
ortalama yöntemi esas alınmıştır. Uygulama için e-views 10 paket programı kullanılmıştır.
1
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Bankaların Kurumsal Yönetim Uygulamaları İle
Finansal Performansları Arasındaki İlişki:
Bir Panel Veri Analizi

Öz

Tuğba Figankaplan*

Bu çalışmanın amacı, bankaların kurumsal yönetim uygulamalarının finansal performanslarını
istatistiksel olarak anlamlı şekilde etkileyip etkilemediğini analiz etmektir. Bu amaçla Türkiye’de
faaliyette bulunan ve hisseleri borsada işlem gören 9 bankanın 2004-2017 dönemini kapsayan yıllık
verileri kullanılarak bir panel veri analizi yapılmıştır. Finansal performans göstergesi olarak alınan
bağımlı değişkenler aktif karlılığı, özkaynak karlılığı, net faiz marjı, Tobin’s Q oranı ve temettü
verimliliğidir. Kurumsal yönetim uygulamalarının göstergesi olarak alınan bağımsız değişkenler ise
bankaların halka açıklık oranı, nitelikli pay sahipliği oranı, bağımsız üye sayısı ve kurumsal yönetim
derecelendirme notu olarak belirlenmiştir. Analiz sonucuna göre, çalışma kapsamında ele alınan tüm
kurumsal yönetim uygulamalarının, finansal performans göstergelerinin tamamını doğrudan
etkilemediği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetim, Finansal Performans, Panel Veri Analizi, Halka Açık Bankalar,
Türkiye.
JEL Sınıflandırması: E5, G2, G3.
The Relationship of Corporate Governance Practices and Financial Performance of Banks: A
Panel Data Analysis
Abstract
The purpose of this study is to investigate the effect of corporate governance practices on the
financial performance of banks. For this purposes, the relationship between the financial performance
and corporate governance of 9 publicly listed banks in Turkey in the period of 2004-2017 have been
examined by employing panel data analysis. As the financial performance indicators, dependent
variables are return on assets ratio, return on equity ratio, net interest margin, Tobin’s Q ratio and
dividend yield. As the corporate governance indicators, independent variables are the ratio of share
that go public, qualified shareholding ratio, the number of independent board members and rating of
compliance with corporate governance principles.
Keywords: Corporate Governance, Financial Performance, Panel Data Analysis, Publicly Listed
Banks, Turkey.
JEL Classification: E5, G2, G3.
1. Giriş

Bir ekonominin etkin işlemesi, ekonominin kaynak dağılımının ihtiyaca cevap verecek
şekilde sağlanması ile mümkündür. Bu ise, ekonomide fon arz edenler ile fon talep edenler
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arasındaki mekanizmanın etkin işlemesi suretiyle sağlanabilir. Bu nedenle ekonomik etkinlik,
fon arz ve talebi arasındaki aracılık işlevini üstlenen bankaların etkinliğiyle doğrudan
bağlantılıdır. Bankaların etkinliği ise kurumsal yapılarının etkin işletilmesiyle sağlanabilir.
Bankalar ekonomik büyümenin finansmanı için ihtiyaç duyulan tasarrufların emanet
edildiği kuruluşlardır. Tasarruf, hanehalkının yani toplumun varlığı olduğundan, toplanan
tasarrufların güvenli şekilde işletilmesi, bankaları kamu düzeni ile doğrudan bağlantılı
kuruluşlar yapmaktadır. Bankalar kar amacı güden ticari işletmeler olduğundan, bankaların
kar saiki ile tasarruf sahiplerinin mevduatlarının güvende olması talebi ve firmaların fon
kaynaklarına erişim talebi, “kar-risk-güvenlik” dengesinin, üç tarafın da lehine olacak esaslar
çerçevesinde sağlanmasını gerektirmektedir. Bu ise, bankaların etkin ve başarılı şekilde
yönetilmeleriyle mümkün olabilir. Dolayısıyla bankaların “kurumsal yönetimleri” banka
hissedarlarını ve yönetimlerini olduğu kadar, tasarruf sahiplerini, banka müşterilerini ve
toplumun bütününü ilgilendiren bir konudur.
Diğer taraftan ekonomik etkinlik, kredi piyasasının da etkin işlemesini
gerektirmektedir. Finans piyasasında işlem hacimlerinin büyümesi, gelişen teknoloji ve artan
finansal entegrasyon, bankaları birbiriyle ve ekonominin bütünüyle daha bağımlı hale
getirmiştir. Günümüzde bankalar birbirleriyle çok yoğun varlık-yükümlülük ilişkisi içinde
olduğundan, bankalardan birinin veya birkaçının olumsuz etkileneceği bir durum, diğerleri ve
hatta sistemin tamamı için riske dönüşebilmektedir. Bu da hem bankaların birbirleriyle
finansal ilişki tesis ederken hem de kreditörlerin ve yatırımcıların bankalara ilişkin yatırım
kararlarını alırken “finansal performans göstergelerini” göz önünde bulundurmasını
gerektirmektedir.
Kurumsal yönetim uygulamalarının öncelikli amacı, pay sahipleri başta olmak üzere
tüm paydaşların haklarını korumak suretiyle şirketin sürdürülebilirliğini sağlamaktır.
Dolayısıyla kurumsal yönetim, şirketin varlığını etkileyen ve varlığından etkilenen tüm
paydaşların haklarını kapsayacak şekilde sürdürülebilir başarıyı sağlamayı amaçlar. Ancak
bu “başarı”nın kriterleri konusunda farklı yaklaşımlar ileri sürülmektedir. Bir yaklaşım,
kurumsal yönetim uygulamalarının öncelikli amacının, finansal performansı artırmak değil,
sürdürülebilirliği sağlamak olduğundan, finansal performans ile ilişkisiz olduğunu iddia
etmektedir. Diğer bir yaklaşım ise kurumsal yönetimin, işletmelerin etkinliklerini ve
verimliliklerini en üst düzeye ulaştırmalarına katkı sağlayacak mekanizmalar bütünü
olduğundan, finansal performansla doğrudan ilişkili olduğunu ileri sürmektedir.
Bu çalışmada bankaların kurumsal yönetim uygulamalarının finansal performanslarını
istatistiksel olarak anlamlı şekilde etkileyip etkilemediği kantitatif ölçütler doğrultusunda analiz
edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Türkiye’de faaliyette bulunan ve hisseleri borsada işlem
gören 9 bankanın 2004-2017 dönemini kapsayan verileri kullanılarak bir panel veri analizi
yapılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde, konu ile ilgili literatürde yer alan çalışmalara
değinilmiştir. Üçüncü bölümünde, çalışmada kullanılan veri seti ve analiz metodolojisi
açıklanarak, kurumsal yönetim uygulamaları ile finansal performans ilişkisinin ekonometrik
olarak sınaması yapılmıştır. Çalışma, genel bir değerlendirmenin yapıldığı sonuç bölümüyle
bitmektedir.
2. Literatür İncelemesi
Bu bölümde, kurumsal yönetim uygulamaları ile finansal performans arasındaki ilişkiyi
inceleyen yayınlardan çalışma kapsamında incelenenler kronolojik sırada sunulmaktadır.
Renneboog (2000), Brüksel’de borsaya kote olan 186 şirket kapsamında yaptığı
çalışmada, muhasebe karı ve özkaynak getirisinin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu
üyeleri ve genel müdürün değişim hızına etki edip etmediğini incelemiştir. Analiz sonucunda,
şirketlerin düşük karlılık göstermesinin yönetim kadrolarının değişim hızını artırdığı tespit
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edilmiştir. Bu bağlamda, şirketlerin karlılık yapısı ile yönetim yapısının istikrarı arasında
pozitif bir ilişkinin olduğu belirtilmiştir.
Black (2001), 1999 yılı itibariyle Rusya’da faaliyet gösteren 21 şirket ile yaptığı
çalışmasında, şirketlerin kurumsal yönetim uygulamaları ile piyasa değerleri arasındaki
ilişkiyi incelemiş ve güçlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Buna göre kurumsal yönetim
seviyelerinde iyileşme, yöneticilerin tutarlı ve öngörülebilir politikalar izlemesine ve şirket
yönetimlerine duyulan güvenin artmasına sebep olmaktadır. Bu ise şirketlerin finansal varlık
fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır.
La Porta vd. (2001), 27 gelişmiş ülkede 539 şirket kapsamında yaptıkları
çalışmalarında, azınlık haklarının korunması ile şirket değeri arasındaki ilişkiyi
incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, azınlık haklarının yüksek düzeyde korunduğu ülkelerde
şirket değerinde artışlar olduğunu ve yabancı sermaye girişlerinin daha fazla olduğunu tespit
etmişlerdir. Yatırımcı haklarının korunmasında zafiyet olan ülkelerin daha az gelişmiş
sermaye piyasalarına sahip olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca azınlık haklarının daha iyi
korunduğu şirketlerde, borçlanma maliyetinin de daha düşük olduğunu belirlemişlerdir.
Mitton (2002), Endonezya, Kore, Malezya, Filipinler ve Tayland’da faaliyet gösteren
398 şirketi içeren çalışmasında, şirketlerin kurumsal yönetim uygulamalarının şirket
performansında önemli bir etkisinin bulunduğunu ortaya koymuştur. Kamuya açıklama ve
şeffaflık seviyeleri ile yabancı ortak oranları yüksek olan şirketlerin hisse senedi
performanslarının daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca araştırmanın kapsamındaki
ülkelerde 1997 ve 1998 yıllarındaki Güneydoğu Asya finansal krizinin yaşandığı dönemleri de
kapsayan çalışmada, özellikle ekonomik belirsizliklerin ve dalgalanmaların fazla olduğu ve
finansal piyasalarda volatilitenin yüksek olduğu ortamlarda kurumsal yönetim
uygulamalarının öneminin arttığı ifade edilmiştir.
Gompers, Ishii ve Metrick (2003), 1500 şirketin verilerini kullanarak geliştirdikleri GIM
Kurumsal Yönetim Endeksinden elde ettikleri sonuçlara dayandırdıkları çalışmalarında,
kurumsal yönetim kalitesi ile şirket değeri arasında güçlü ve önemli derecede pozitif bir
ilişkinin bulunduğunu tespit etmişlerdir. Araştırmada, ABD’de hisseleri borsada işlem gören
1500 şirketten oluşan bir portföy üzerinde bir simülasyon gerçekleştirilmiştir. Buna göre
araştırmacılar tarafından yönetim kurulu yönetişim uygulamalarına ilişkin 24 adet alt
unsurdan oluşturulan GIM Kurumsal Yönetim Endeksi kullanılarak, şirketler kurumsal
yönetim derecesine göre sıralanmıştır. Kurumsal yönetim derecesi düşük şirketler portföyden
çıkarılıp, yerine yüksek olan şirketlerin hisse senetleri satın alınarak bir analiz
gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda, kurumsal yönetim derecesi düşük olan şirketler yerine
yüksek olan şirketlere yatırım yapmanın, yatırımın getirisini yüzde 8,5 oranında artırdığı
tespit edilmiştir. Aynı zamanda kurumsal yönetim kalitesi arttıkça şirketlerin karlılığının ve
büyüme hızının da arttığı ve sermaye ihtiyaçlarının azaldığı belirtilmiştir. Hissedar hakları
güçlü şirketlerin yüksek piyasa değeri, yüksek kar, yüksek satış ve düşük sermaye maliyeti
elde ettiği sonucuna ulaşılmıştır.
Odegaard ve Bohren (2003), Oslo’da borsaya kote olan mali sektör dışındaki
şirketlerin 1989 ve 1997 yılları arasındaki dönemi kapsayan çalışmalarında, kurumsal
yönetim düzeyi ile finansal performans arasında ilişki olup olmadığını analiz etmişlerdir.
Araştırmanın bağımsız değişkenleri, şirketlerin hissedarlık yapısı, yönetim kurulu yapısı,
borçların bilançodaki payı, temettünün ve yatırımların gelire oranı iken, bağımlı değişkenler
Tobin’s Q, aktif karlılığı (ROA) ve hisse senedi getirisidir (ROS). Analiz sonucunda, yönetim
kurulu üye sayısının, borçlanmanın ve kar dağıtım oranının artmasının ve oy hakkından
yoksun hisse senedi ihraç edilmesinin şirketlerde finansal performansın düşmesine yol açtığı
belirlenmiştir.
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Beiner vd. (2004), İsviçre’de faaliyette bulunan şirketler üzerinde yaptıkları
çalışmalarında, hissedarlık yapısı ve yönetim kurulu nitelikleri ile şirket değerini ifade eden
Tobin’s Q değeri arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir.
Chiang (2005), çalışmasında kurumsal yönetim ile şirket performansı arasında
anlamlı bir ilişki olduğunu belirtmiştir. Kurumsal yönetim göstergeleri olarak yönetim kurulu
üye sayısı, kurumsal hissedarlık, finansal şeffaflık ve kamuyu aydınlatma uygulamalarının
alındığı çalışmada, özellikle şeffaflığın şirket performansını önemli ölçüde etkilediği sonucuna
ulaşılmıştır. Standart and Poor’s (S&P)’un şeffaflık ölçütü dikkate alınarak yapılan çalışmada,
bilgi şeffaflığının en önemli kurumsal yönetim göstergesi olduğu belirtilmiştir.
Bebczuk (2005), çalışmasında şirketlerin kurumsal yönetim seviyesi ile aktif getirisi ve
Tobin’s Q değeri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Nitelikli pay sahipliği
oranının sınırlandırılmasının şirket performansını artırdığının tespit edildiği çalışmada,
yönetim kurulunda dışarıdan gelen üyelerin sayısının artmasının şirket karlılığı üzerinde
olumlu yönde etkisinin olduğu belirtilmiştir.
Javid ve Robina (2007), Pakistan’da hisseleri borsada işlem gören şirketler üzerinde
yaptıkları çalışmada, kurumsal yönetim uygulamalarındaki farklılık ve şirketlerin Tobin’s Q ile
ölçülen piyasa değeri arasında bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Kurumsal yönetim
uygulamaları arasında özellikle yönetim kurulu ve ortaklık yapısına ilişkin hususların şirketin
piyasa değeri üzerinde pozitif bir etkisinin olduğunu, ancak kamuyu aydınlatma ve şeffaflık
ilkesi ile finansal performans arasında bir ilişki bulunmadığını belirtmişlerdir.
Wintoki, Linc ve Netter’in (2012), 7000 adet şirketin 1991 ve 2003 yılları arasındaki
verilerini kullanarak yaptıkları çalışmalarında, yönetim kurulu yapısının finansal performans
üzerinde etkisi olup olmadığını incelemişlerdir. Yönetim kurulundaki bağımsız üye sayısı ve
yönetim kurulu başkanı ile icra kurulu başkanının aynı kişi olup olmadığı gibi kurumsal
yönetim uygulamalarının, şirketlerin Tobin’s Q değeri ve aktif karlılığı (ROA) üzerindeki
etkisini analiz ettikleri çalışmada, yönetim kurulu yapısının, finansal performans üzerine bir
etkisi olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Araştırmaya göre, şirketlerin önceki dönem finansal
performansı mevcut yönetim kurulu yapısını etkilemekte, ancak mevcut yönetim kurulu
yapısı, mevcut cari dönem finansal performansı etkilememektedir.
Masulis, Wang ve Xie (2012), şirketlerin 1998 ile 2006 yılları arasındaki verilerini
kullanarak kurumsal yönetim ve finansal performans arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Bu
çalışmalarında, yönetim kurulu üye sayısı, yönetim kurulu bağımsız üyelerinin yabancı
olması ve yönetim kurulu başkanı ile genel müdürün aynı kişi olup olmamasının şirketin
Tobin’s Q değeri ve aktif karlılığını (ROA) etkileyip etkilemediğini incelemişlerdir.
Araştırmada, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin yabancı olduğu şirketlerin daha kötü
finansal performans sergilediği tespit edilmiştir. Yönetim kurulundaki bağımsız yönetim kurulu
üyelerinin yabancı olması halinde, şirket yerleşik olduğu ülkede daha kötü finansal
performans ortaya koymakta, ancak yabancı yönetim kurulu üyesinin vatanı olan ülkeye
yönelik iş hamlelerinde daha başarılı sonuçlar elde etmektedir.
Ege vd. (2013) çalışmasında, 2009-2011 döneminde BIST Kurumsal Yönetim
Endeksi’nde yer alan 18 şirketin finansal performanslarının ölçümü TOPSIS çok kriterli karar
verme yöntemi ile yapılmıştır. TOPSIS yöntemi kullanılarak firmaların finansal performans
puanları ile kurumsal yönetim notlarına göre sıralamak amaçlanmıştır. Çalışmada incelenen
şirketlerin 2009-2011 dönemine ait finansal performans sonuçları kurumsal yönetim notları
kapsamında değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda şirketlerin finansal performanslarına göre
belirlenen sıralamaları ile kurumsal yönetim endeks sıralamalarının aynı yönde hareket
etmediği belirlenmiştir. Ayrıca şirketlerin finansal performanslarının kurumsal yönetim notları
ile pozitif yönde hareket etmediği ve şirketlerin kurumsal yönetim kalitelerinin finansal
performanslarına tam olarak yansımadığı sonucuna ulaşılmıştır.
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Yenice ve Dölen (2013) çalışmalarında, Türkiye’de BIST Kurumsal Yönetim
Endeksi’nde yer alan firmaların borsa değerlerinin, kurumsal yönetim derecelendirme
notundan etkilenip etkilenmediğini ölçmeyi amaçlamıştır. Çalışmada 2007-2011 yılları
arasında Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alan 37 firmanın, kurumsal yönetim
derecelendirme notlarının açıklanma tarihinden 30 gün önce ve 30 gün sonraki borsa
değerleri tespit edilerek, kurumsal yönetim derecelendirme notları ile karşılaştırılmıştır.
Yapılan Wilcoxon İşaretli Sıra Sayıları Testi ve bağımlı örneklem t-testi ile kurumsal yönetim
derecelendirme notu ile borsa değerleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir.
Kula ve Baykut (2014), BIST Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alan 47 şirketin,
2013 yılının üçüncü çeyrek verilerini kullanarak, kurumsal yönetim derecelendirme notu ile
piyasa değeri arasındaki ilişkiyi yatay-kesit regresyon yönetimi ile araştırmışlardır. Çalışmada
bağımsız değişken olarak kurumsal yönetim derecelendirme notları, kârlılık, özsermaye
büyüklüğü ve sektörel ayrım alınmıştır. Analiz sonucunda kurumsal yönetim derecelendirme
notları, kârlılık ve sektörel ayrım ile şirketlerin piyasa değerleri arasında pozitif yönlü bir ilişki;
özsermaye büyüklüğü ve piyasa değeri arasında ise negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.
Çalışmada elde edilen sonuçlara dayanılarak, ileri kurumsal yönetim uygulamalarının,
yüksek piyasa değeri ve daha iyi finansal performans getirdiği vurgulanmıştır.
Aytekin ve Sönmez (2016), Türkiye’de ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren ve
Borsa’da işlem gören işletmelerin kurumsal yönetim uygulamaları ile işletme performansı
arasındaki ilişkiyi, panel veri regresyon analizi ile incelemişlerdir. Şirketlerin 2010-2014
yıllarını içeren çalışmada, yönetim kurulunda yer alan üye sayısı, bağımsız yönetim kurulu
üye sayısının yönetim kurulu üye sayısına oranı, kurumsal yatırımcı payı, yabancı yatırımcı
payı, nitelikli pay sahipliği oranı, halka açıklık oranı ile işletme performansı arasındaki ilişki
araştırılmıştır. Çalışma sonucunda; kurumsal yatırımcı payı, yabancı yatırımcı payı ve halka
arz oranı ile aktif karlılık arasında ve yönetim kurulu üye sayısı, yabancı yatırımcı payı,
nitelikli pay sahipliği oranı ile öz sermaye karlılığı arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. Diğer
değişkenler ile işletme performansı arasında bir ilişki tespit edilememiştir.
Gümüş vd. (2017), Türkiye ve Kazakistan’da faaliyet gösteren bankaların finansal
performans ve kurumsal yönetim göstergeleri arasındaki ilişkiyi analiz etmişlerdir.
Kazakistan’da faaliyet gösteren bankaların finansal performans göstergeleri ile kurumsal
yönetim göstergeleri karşılaştırıldığında varlık karlılığı ile halka açıklık oranı arasında pozitif;
özkaynak karlılığı ile CEO/Başkan ikiliği arasında pozitif; varlık kalitesi ile yönetim kurulu
toplantı sayısı arasında negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca finansal performans
göstergelerinin çoğunun kurumsal yönetim göstergeleriyle ilişkisinin olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların bazı finansal performans ve kurumsal
yönetim göstergelerinin Kazakistan bankalarının göstergelerinden anlamlı şekilde büyük
olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’deki bankaların Kazakistan’da faaliyet gösteren bankalara
göre daha yüksek finansal performans ortaya koydukları ve kurumsal yönetim açısından
daha iyi konumda oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren
bankaların finansal performans göstergelerinden işletmenin büyüklüğü ile yönetim kurulu
büyüklüğü, halka açıklık oranı ve firma yaşı arasında pozitif; varlık karlılığı ile yönetim kurulu
büyüklüğü arasında negatif, yönetim kurulu toplantı sayısı ile arasında pozitif; özkaynak
karlılığı ile yönetim kurulu toplantı sayısı arasında pozitif; finansal kaldıraç oranı ve varlık
kalitesi ile yönetim kurulu büyüklüğü arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Bu sonuçlara
göre sadece sermaye yeterlilik oranı ile diğer kurumsal yönetim göstergeleri arasında
herhangi bir anlamlı ilişki tespit edilememiştir. Genel itibariyle Türkiye’de faaliyet gösteren
bankaların finansal performans göstergeleri ile kurumsal yönetim göstergeleri arasında pozitif
bir ilişkinin bulunduğu belirtilmiştir. Finansal performans göstergeleri açısından Türk
bankalarının, Kazak bankalarından daha iyi konumda olduğu ifade edilmiştir.
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3.
Ampirik Analiz
3.1. Veri Seti ve Analiz Yöntemi
Bu çalışmanın amacı, bankaların kurumsal yönetim uygulamaları ile finansal
performansları arasındaki ilişkinin analiz edilmesidir. Bilindiği üzere kurumsal yönetim
uygulamalarının öncelikli amacı, pay sahipleri başta olmak üzere tüm paydaşların haklarını
korumak suretiyle şirketin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Finansal performans göstergeleri
ise kreditörlerin ve yatırımcıların bir şirkete finansman sağlarken dikkate aldıkları en önemli
göstergelerdir. Kurumsal yönetim uygulamalarının öncelikli amacının, finansal performansı
artırmak değil, sürdürülebilirliği sağlamak olması, finansal performansı ne ölçüde etkilediği
sorusunu gündeme getirmektedir. Bu çalışmada, bankaların kurumsal yönetim
uygulamalarının finansal performanslarını istatistiksel olarak anlamlı şekilde etkileyip
etkilemediği kantitatif ölçütler doğrultusunda değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Bu bağlamda, finansal performans göstergesi olarak 5 tane bağımlı değişken,
kurumsal yönetim göstergesi olarak 4 tane bağımsız değişken kullanılmıştır. Bağımlı
değişkenler belirlenirken, bankaların finansal performansını hem muhasebe tabanlı hem de
piyasa tabanlı ölçen göstergelerin seçilmesi amaçlanmıştır. Finansal performansı muhasebe
tabanlı ölçen göstergeler olarak aktif karlılığı (ROA), özkaynak karlılığı (ROE) ve net faiz
marjı (NFM) alınmıştır. Piyasa tabanlı finansal performans göstergesi olarak da Tobin’s Q (Q)
ve temettü verimi (TV) seçilmiştir. Bağımlı değişkenlere ilişkin tanımlar aşağıdaki Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1: Bağımlı Değişkenlere İlişkin Tanımlar
Bağımlı Değişkenler

Sembol

Formülü

Aktif Karlılığı
Özkaynak Karlılığı
Net Faiz Marjı
Tobin’s Q
Temettü Verimi

ROA
ROE
NFM
Q
TV

Net Dönem Karı / Aktif Toplamı
Net Dönem Karı / Özkaynak Toplamı
Net Faiz Gelirleri / Faiz Getirili Aktifler
Piyasa Değeri / Defter Değeri
Ödenen Toplam Temettü / Hisse Fiyatı

Kurumsal yönetim uygulamalarının göstergeleri olan bağımsız değişkenler
belirlenirken, Türkiye’de yürürlükte olan kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin mevzuatta yer
almaları ve sayısal olarak ölçülebilen büyüklükler olmaları dikkate alınmıştır. Bu bağlamda
bankaların halka açıklık oranı (HAO), nitelikli pay sahipliği oranı (NPS), bağımsız üye sayısı
(BUS) ve kurumsal yönetim derecelendirme notu (KY) bağımsız değişkenler olarak
belirlenmiştir.
Halka açıklık oranı; şirket hisselerini elinde bulunduran küçük yatırımcıların şirket
sermayesindeki payını ifade ettiğinden ve şirketlerin sahiplik yapısı ile yönetim ve kontrol
yapısının birbirinden ayrılması sonucunu doğurduğundan, bu oranın artması kurumsal
yönetim uygulamalarının çok daha fazla sayıda insan için önem arzetmesi anlamına gelir.
Dolayısıyla kurumsal yönetim uygulamaları açısından önemli bir göstergedir.
Nitelikli pay sahipliği oranı; şirket hisselerinin belirli bir oranın üstündeki kısmının bir
kişinin elinde bulunmasını, dolayısıyla şirket yönetiminde ve kontrolünde bu kişinin
diğerlerinden daha fazla söz sahibi olmasını ifade ettiğinden, bu oranın sınırlandırılması etkin
kurumsal yönetim uygulamalarının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.
Bağımsız yönetim kurulu üye sayısı; şirket performansının objektif olarak izlenmesini
sağlayan, şirket yönetiminin hesap verebilirlik ilkesine riayetini artıran ve kararlarında tarafsız
olmasını sağlayan bir faktör olduğundan, dikkate değer bir kurumsal yönetim göstergesidir.
Bu çerçevede yönetim kurulunda bağımsız üyelerin sayısının artması, kurumsal yönetim
ilkelerinin doğru ve tarafsız şekilde uygulanmasının bir unsuru olarak görülmektedir.
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Kurumsal yönetim derecelendirme notu; şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine uyum
seviyelerini temsil ettiğinden, kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde
dikkate alınan önemli bir göstergedir.
Bu kavramsal çerçeve doğrultusunda, çalışmaya ilişkin aşağıdaki 2 ana hipotez
geliştirilmiştir:
H1.0 : Kurumsal yönetim uygulamalarının, muhasebe tabanlı finansal performans üzerinde
açıklayıcı bir etkisi yoktur.
H1.1 : Kurumsal yönetim uygulamalarının, muhasebe tabanlı finansal performans üzerinde
açıklayıcı bir etkisi vardır.
H2.0 : Kurumsal yönetim uygulamalarının, piyasa tabanlı finansal performans üzerinde
açıklayıcı bir etkisi yoktur.
H2.1 : Kurumsal yönetim uygulamalarının, piyasa tabanlı finansal performans üzerinde
açıklayıcı bir etkisi vardır.
Buna göre çalışmada kullanılan ampirik modeller şu şekildedir:
Model 1 (ROA)
Model 2 (ROE)
Model 3 (NFM)
Model 4 (Q)
Model 5 (TV)

ROAit = α + αΌHAO + αNPS + αΎBUS + αΏKY + ɛt
ROEit = α + αΌHAO + αNPS + αΎBUS + αΏKY + ɛt
NFMit= α + αΌHAO + αNPS + αΎBUS + αΏKY + ɛt
Qit = α + αΌHAO + αNPS + αΎBUS + αΏKY + ɛt
TVit = α + αΌHAO + αNPS + αΎBUS + αΏKY + ɛt

Bu çalışma kapsamındaki panel veri analizinde, Türkiye’de faaliyette bulunan ve
hisseleri borsada işlem gören halka açık 9 bankanın 2004-2017 dönemini kapsayan 14 yıla
ait yıllık verileri kullanılmıştır.
Banka seçiminde uygulanan kriterler, 2004 yılından önce, en az bir tam yıl halka açık
olması, 2017 yılı sonuna kadar faaliyetine devam etmiş olması ve 2004-2017 arasında
tahtası işleme hiç kapatılmamış olmasıdır. Bu nedenle en geç 2002 yılı Aralık ayından
itibaren halka açık olan ve bu nitelikleri sağlayan 9 banka seçilmiştir. Sözkonusu 9 bankanın
7 tanesi 2003 yılsonu itibariyle BIST 100 endeksine (eski adı ile İMKB Ulusal-100 endeksine)
dahil bulunurken, bu bankaların BIST 100 endeksi içindeki ağırlıkları aynı tarih itibariyle
yüzde 31 seviyesindedir. Öte yandan, 2003 yılı Aralık ayı itibariyle hisse senedi piyasasının
toplam işlem hacminin yüzde 30’una karşılık gelen işlem, sözkonusu 9 bankanın hisseleri
aracılığıyla gerçekleşmiştir. Bankaların toplam işlem miktarı içindeki payları da yüzde 27
olarak hesaplanmıştır. 30 Aralık 2003 tarihi itibariyle, BIST’de işlem gören sözkonusu
bankaların piyasa değeri, BIST’in toplam piyasa değerinin yüzde 28’ini oluşturmaktadır. Bu
veriler ışığında, seçilen bankaların halka açık finansal kurumları temsil kabiliyetinin yüksek
olduğu düşünülmektedir. Diğer taraftan çalışma kapsamına sadece halka açık bankaların
alınmış olmasının sebebi, Türkiye’de kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin mevzuatın ilk
olarak halka açık şirketler için bir yasal yükümlülük olarak yürürlüğe girmiş olmasından
dolayı, halka açık bankaların bu konudaki verilerine daha erken tarihten itibaren
ulaşılabilmesidir.
Başlangıç yılı olarak 2004 yılının alınmasının iki sebebi bulunmaktadır: Birincisi,
Türkiye’de bankacılık sektörünün 2003 yılı itibariyle enflasyon muhasebesi uygulamaya
başlamasıdır. Dolayısıyla 2003 yılından önce enflasyon muhasebesinin uygulanmıyor
olması, verilerin karşılaştırılabilir olmasına engeldir. İkincisi ise, Türkiye’de halka açık
şirketlerde kurumsal yönetim uygulamalarının oluşturulması ve uygulanması konusunda ilk
yasal düzenleme olan Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğ’in, Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından Temmuz 2003 tarihinde yayınlanmış olmasıdır.
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Bu çalışmanın kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin verileri, bankaların yıllık
kurumsal yönetim derecelendirme raporlarından ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum
raporlarından alınmıştır. Finansal performansa ilişkin verilerin kaynağı ise bankaların
bağımsız denetimden geçmiş yılsonu finansal raporlarıdır.
Bu
çalışmada
kurumsal
yönetim
uygulamalarının
bankaların
finansal
performanslarına nasıl bir etki yarattığını incelemek için veri bir zaman diliminde farklı
bankaların karşılaştırılması gerekmektedir. Bu amaçla yatay kesit birimleri arasında
karşılaştırma yapılması gerekir. Ancak analizin ikinci kısmını oluşturan finansal performans
dinamik bir süreç olduğundan ve oluşumu da anlık olmayıp bir zaman sürecinde
gerçekleştiğinden, bu analizde her bir yatay kesit biriminin zaman serisi verileri
kullanılmalıdır. Dolayısıyla ampirik çalışmada hem yatay kesit hem de zaman boyutunu
birlikte ele alan bir yönteme ihtiyaç vardır. Bu nedenle kurumsal yönetim uygulamalarının
finansal performans üzerindeki etkisinin değerlendirilebilmesi amacıyla panel veri analizi
yapılmıştır.
Zaman boyutuna sahip kesit serilerini kullanarak ekonomik ilişkilerin tahmin edilmesi
yöntemine panel veri analizi adı verilmektedir. Panel veri analizi yapılmasının nedeni, bu
analizde zaman serileri ile kesit serileri bir araya getirilerek, hem zaman hem de kesit
boyutuna sahip veri seti oluşturulması ve panel veri analizinin, sadece yatay kesit ya da
sadece zaman serisi ile karşılaştırıldığında çeşitli avantajlara sahip bulunmasıdır. Panel veri
modellerinde gözlem sayısı kesit ve zaman serilerine göre daha fazla olacaktır. Bu durumda
elde edilecek parametre tahminleri daha güvenilir olacak ve tahmin edilen modeller daha az
kısıtlayıcı varsayıma dayanacaktır (Turhan ve Taşseven, 2010). Panel veri yönteminin
kullanılması, aynı zamanda, kısa dönemli verilerle daha kapsamlı ve açıklayıcı bir ortak
sonuca ulaşılmasını sağlayacaktır (Tatoğlu, 2012). Sonuç olarak, panel veri analizinin amacı,
çalışma kapsamında ele alınan kurumsal yönetim uygulamalarının hangisinin, hangi finansal
performans göstergesini ne yönde ve ne büyüklükte etkilediğinin tespit edilmesidir.
Panel veri analizine başlamadan önce, verilerde sapan birimlerin olup olmadığı
incelenmiştir. İstatistiksel anlamda sapan birimlerin, yani gözlem değerlerinin hepsinden ya
da büyük bir kısmından uzak olan gözlemlerin bulunup bulunmadığı grafiksel olarak
incelenmiştir. Bu kapsamda ortalamadan önemli ölçüde sapan verilere rastlanmamıştır.
Çalışma kapsamında kullanılan verilerin tamamı bankacılık sektörüne ait olduğundan
sektörel bir ayrım yapılmamış olup, oluşturulan veri seti dengeli bir veri setidir ve
gözlemlenmeyen veri (missing data) sorunuyla karşılaşılmamıştır.
3.2. Birim Kök Testleri
İstatistiksel analize başlamadan önce, panel veri setinde kullanılan serilerin durağan
olup olmadığı araştırılmıştır. Değişkenler arasında ekonometrik olarak anlamlı ilişkiler elde
edilebilmesi için serilerin durağan olması gerekir (Tatoğlu, 2012:199). Serilerin birim kök
sınamasını yapmak amacıyla Im, Pesaran ve Shin (1997) Testi ile Phillips ve Perron (1988)
Testi uygulanmış ve test sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.
Im, Pesaran Shin Panel Birim Kök Testi
Phillips Perron Panel Birim Kök Testi
Sabitli
Sabitli ve Trendli
Sabitli
Sabitli ve Trendli
Tablo 2 t istatistiği Olasılık t istatistiği Olasılık t istatistiği Olasılık t istatistiği Olasılık
ROA
-2,8466 0,0186
-6,4856 0,0000
-10,2660 0,0000
-19,4685 0,0000
ROE
0,4772 0,4266
-2,7534 0,0068
-11,2841 0,0000
-13,6846 0,0000
NFM
0,2954 0,6332
-1,3676 0,0021
-11,3679 0,0000
-16,1697 0,0001
Q
-1,5478 0,0457
1,9634 0,0000
-9,3587 0,0000
-8,6823 0,0000
TV
-3,6585 0,1221
-3,3875 0,0234
1,2557 0,0002
-1,6846 0,0008
HAO
0,2564 0,0845
-1,4463 0,0000
-7,2839 0,0005
-9,1384 0,0000
NPS
0,1251 0,0621
0,3975 0,0000
-8,4583 0,0000
-7,5485 0,0000
BUS
-1,0511 0,0942
-4,7835 0,0000
-10,7338 0,0000
-11,3887 0,0000
KY
1,6573 0,6551
2,7898 0,0000
8,4551 0,0000
2,7551 0,0000
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Im, Pesaran ve Shin Panel Birim Kök Testi sonuçlarına göre, bankaların temettü
verimi dışındaki diğer tüm değişkenleri yüzde 1 önem seviyesinde, temettü verimi değişkeni
ise yüzde 5 önem seviyesi ve Sabitli ve Trendli modelde durağan bulunmuştur. Phillips ve
Perron Panel Birim Kök Testi Sonuçlarına bakıldığında, tüm serilerin sabitli ve sabitli ve
trendli modellerde yüzde 1 önem seviyesinde durağan olduğu görülmektedir.
Im, Pesaran ve Shin ile Phillips ve Perron panel birim kök testlerinin sonuçları birlikte
değerlendirildiğinde; serilerin durağan olduğu görüldüğünden, değişkenlerin kurumsal
yönetim uygulamaları ile finansal performans arasında uzun dönemde bir ilişkinin analizine
uygun olduğu söylenebilir.
3.3.

Modellere İlişkin Gerçekleştirilen Ön Testler

Çalışmada hangi modelin kullanılacağına karar vermek amacıyla, sabit ve rastsal
etkiler modeli arasında karar verebilmek için ise Hausman Testi uygulanmıştır. Birim veya
birim ve zaman farklılıklarını temsil eden katsayıların yani tesadüfî etkili modelin hata terimi
bileşenlerinin modeldeki bağımsız değişkenlerle ilişkisiz olduğu hipotezinin geçerliliğini,
Hausman tarafından önerilen test istatistiği ile inceleyip, sabit etkili model parametre
tahmincileri ile tesadüfî etkili modelin parametre tahmincileri arasındaki farkın istatistiksel
olarak anlamlı olup olmadığını ortaya koymak için Hausman Testi yapılmıştır (Greene, 2003).
Her bir model ayrı ayrı test edilmiştir. Hausman Testinde, öncelikle model rastsal olarak
tahmin edilmiş, ardından elde edilen tahmin test edilerek hangi modelin kullanılacağına karar
verilmiştir. Testten elde edilen bulgular Tablo 3’de yer almaktadır.
H0 : Rastsal etkiler mevcuttur.
H1 : Rastsal etkiler mevcut değildir.
Tablo 3: Hausman Testi
Modeller
Test Summary
Model 1 (ROA)
Cross-sectionrandom
Model 2 (ROE)
Cross-sectionrandom
Model 3 (NFM)
Cross-sectionrandom
Model 4 (Q)
Cross-sectionrandom
Model 5 (TV)
Cross-sectionrandom

Chi-Sq.Statistic Chi-Sq.d.f. Prob.
45,67
11
0,0009
20,74
5
0,0000
7,98
6
0,2878
28,35
5
0,0000
8,42
5
0,0926

Seçilen Model
Sabit Etkiler
Sabit Etkiler
Rastsal Etkiler
Sabit Etkiler
Rastsal Etkiler

Hausman test sonuçları incelendiğinde, Model 1, Model 2 ve Model 4’de olasılık
değeri sıfıra yakın olduğundan rastsal etkilerin mevcut olduğunu varsayan H0 hipotezi, %1
anlamlılık düzeyinde reddedilmiştir. Buna göre panel veri modeli olarak sabit etkili modelin
daha tutarlı sonuçlar verdiği anlaşılmaktadır.
Ancak Model 3 ve Model 5’de Hausman Testine ilişkin H0 hipotezi, yüzde 5’lik önem
seviyesinde reddedilememiştir. Bu sonuç, sözkonusu modellerde, rastsal etkiler modelinin
uygulanmasının uygun olacağını ifade etmektedir.
Sabit etkiler yaklaşımının uygulanmasına karar verilen Model 1, Model 2 ve Model 4
için, değişen varyans, otokorelasyon ve birimler arası korelasyon olup olmadığını tespit
etmek amacıyla sırasıyla Modifiye Edilmiş Wald Testi, Modifiye Edilmiş Bhargava et. al.
Durbin-Watson Testi ve Friedman Testi uygulanmıştır.
Tablo 4’de verilen test sonuçlarından görüldüğü üzere, Model 1, Model 2 ve Model
4’de, otokorelasyon sorunu yoktur. Aynı şekilde sözkonusu modellerde birimler arası
korelasyona ilişkin bulguya rastlanmamıştır. Diğer taraftan, Model 1 ve Model 2’de değişen
varyans görülmezken, Model 4’de değişen varyans sorunu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Değişen varyans sorunu ile karşılaşılan modelde, Arellano-Froot-Rogers tahmincisi
kullanılarak standart hatalar düzeltilmiş ve model sonuçları buna göre yorumlanmıştır.
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Tablo 4: Sabit Etkiler Yaklaşımının Uygulandığı Modellerde Varsayımların Testi
Model 1
Model 2
Model 4
Modifiye Edilmiş Wald Testi
Modifiye Edilmiş Wald Testi
Modifiye Edilmiş Wald Testi
chi2(01)
Prob>chi2
chi2(01)
Prob>chi2
chi2(01)
Prob>chi2
85,84
0,000
143,30
0,000
170,10
0,000
Modifiye Edilmiş Bhargava et. Modifiye Edilmiş Bhargava et. Modifiye Edilmiş Bhargava et.
al. Durbin-Watson Testi
al. Durbin-Watson Testi
al. Durbin-Watson Testi
2,712932
3,164578
2,211711
Friedman Testi
Friedman Testi
Friedman Testi
P value
0,9999
P value
0,9999
P value
0,9999

Rastsal etkiler yaklaşımının uygulanacağı Model 3 ve Model 5 için, değişen varyans,
otokorelasyon ve birimler arası korelasyon olup olmadığını tespit etmek amacıyla sırasıyla
Breusch Pagan LM Testi, Modifiye Edilmiş Bhargava et. al. Durbin-Watson Testi ve
Friedman Testi uygulanmıştır.
Tablo 5: Rastsal Etkiler Yaklaşımının Uygulandığı Modellerde Varsayımların Testi
Model 3
Model 5
Breusch Pagan LM Testi
Breusch Pagan LM Testi
chi2(01)
Prob>chi2
chi2(01)
Prob>chi2
127,75
0,000
31,92
0,000
Modifiye Edilmiş Bhargava et. al. DurbinModifiye Edilmiş Bhargava et. al. DurbinWatson Testi
Watson Testi
2,622882
3,445222
Friedman Testi
Friedman Testi
P value
0,9999
P value
0,9999

Tablo 5’de verilen test sonuçlarından görüldüğü üzere, Model 3 ve Model 5’de
değişen varyans sorununa rastlanmıştır. Değişen varyans sorunu ile karşılaşılan modellerde,
Arellano-Froot-Rogers tahmincisi kullanılarak standart hatalar düzeltilmiş ve model sonuçları
buna göre yorumlanmıştır. Diğer taraftan sözkonusu modellerde, otokorelasyon ve birimler
arası korelasyona ilişkin bir bulguya rastlanmamıştır.
3.4. Modellere İlişkin Tahmin Sonuçları
Sabit etkiler yaklaşımının uygulandığı Model 1, Model 2 ve Model 4’e ilişkin tahmin
sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.
Model
Değişken
HAO
NPS
BUS
KY
2

R
F İstatistiği
Olasılık (F istatistiği)

Tablo 6: Sabit Etkiler Modeli Tahmin Sonuçları
Model 1 (ROA)
Model 2 (ROE)
Katsayı
Katsayı
Olasılık
Olasılık
0,2495
0,3284
0,0000
0,0000
0,1138
0,2499
0,0000
0,0000
0,0402
0,0011
0,8654
0,9468
0,8842
-0,1588
0,7438
0,0000
0,052
0,086
62,68048
68,52367
0,0001
0,0000

Model 4 (Q)
Katsayı
Olasılık
0,1498
0,7852
-0,2112
0,0000
0,1728
0,7452
0,4998
0,0000
0,118
55,43824
0,0000
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Aktif karlılığının bağımlı değişken olduğu Model 1 (ROA)’e ilişkin tahmin sonuçları
genel olarak değerlendirildiğinde;
-

Aktif karlılığı ile halka açıklık oranı ve nitelikli pay sahipliği oranı arasında pozitif bir
ilişki tespit edildiği,
Aktif karlılığı ile bağımsız yönetim kurulundaki üye sayısı ve kurumsal yönetim
derecelendirme notu arasında anlamlı bir ilişki bulunamadığı

görülmektedir.
Ayrıca modelin açıklayıcılık gücünü ifade eden R2 değeri, 0,052 olarak bulunmuştur.
Diğer bir deyişle, aktif karlılığına ilişkin değişkenliğin yüzde 5,2’si modelde dikkate alınan
kurumsal yönetim uygulamaları tarafından açıklanmaktadır. Bu oran düşük bir açıklayıcılık
oranı olsa dahi, aktif karlılığının büyük ölçüde finansal unsurlar tarafından belirlendiği dikkate
alındığında, oldukça önemli bir açıklayıcılık oranını ifade etmektedir.
Model 1 (ROA)’e ilişkin F istatistiğinin olasılık değeri, modelin yüzde 1 güven
aralığında sözkonusu açıklayıcılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ifade
etmektedir.
Özkaynak karlılığının bağımlı değişken olarak alındığı Model 2 (ROE)’ye ilişkin tahmin
sonuçları şu şekilde değerlendirilmiştir:
-

Özkaynak karlılığı ile halka açıklık oranı ve nitelikli pay sahipliği oranı arasında pozitif
bir ilişki bulunmuştur.
Özkaynak karlılığı ile kurumsal yönetim derecelendirme notu arasında ters yönlü bir
ilişki bulunmuştur.
Özkaynak karlılığı ile yönetim kurulundaki bağımsız üye sayısı arasında anlamlı bir
ilişki tespit edilememiştir.

Ayrıca Model 2 (ROE)’nin açıklayıcılık gücünü ifade eden R2 değeri 0,086 olarak
bulunmuştur. Bu sonuç, modelde yer alan bağımsız değişkenlerin özkaynak karlılığındaki
değişimi yüzde 8,6 oranında açıkladığını ifade etmektedir. Model 2 (ROE)’ye ilişkin F
istatistiği olasılık değeri, modelin sözkonusu açıklayıcılık düzeyinde, yüzde 1 güven
aralığında istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ifade etmektedir.
Piyasa değerini ifade eden Tobin’s Q’nun bağımlı değişken olduğu Model 4 (Q)
tahmin sonuç değerlendirildiğinde;
-

Tobin’s Q ve kurumsal yönetim derecelendirme notu arasında pozitif bir ilişki
bulunduğu,
Tobin’s Q ve nitelikli pay sahipliği oranı arasında ters yönlü bir ilişki bulunduğu,
Tobin’s Q ile halka açıklık oranı ve bağımsız yönetim kurulu üye sayısı arasında
anlamlı bir ilişki tespit edilemediği

görülmektedir.
Model 4 (Q)’e ilişkin açıklayıcılık gücünü ifade eden R2 değeri 0,118 olarak
bulunmuştur. Bu durumda özkaynak karlılığına ilişkin değişkenliğin yüzde 11,8’i modele
alınan bağımsız değişkenler tarafından açıklanmaktadır. Model 4 (Q)’nun F istatistiği olasılık
değeri, modelin sözkonusu açıklayıcılık düzeyinde, yüzde 1 güven aralığında istatistiksel
olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Rastsal etkiler yaklaşımının uygulandığı Model 3 ve
Model 5’e ilişkin tahmin sonuçları Tablo 7’de yer almaktadır.
Bağımlı değişkeni net faiz marjı olan Model 3 (NFM)’e ilişkin R2 değeri yüzde 1,2
bulunmuştur. Ancak F istatistiği olasılık değeri, belirtilen açıklayıcılık düzeyinde, yüzde 1
güven aralığında panel veri modeli sonuçları istatistiksel olarak anlamlı bir model çıkmadığı
için, modelin tahmin sonuçlarına dair değerlendirme yapılmamıştır.
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Tablo 7: Rastsal Etkiler Modeli Tahmin Sonuçları
Model 3 (NFM)
Katsayı
Değişken
Olasılık
0,2485
HAO
0,0074
0,2338
NPS
0,0852
0,4751
BUS
0,6270
0,1558
KY
0,0000
2
R
0,012
F İstatistiği
11,35944
Olasılık (F istatistiği)
0,7485
Model

Model 5 (TV)
Katsayı
Olasılık
0,0105
0,4523
0,3275
0,0988
0,3117
0,6466
-0,0212
0,0000
0,062
78,65282
0,0000

Temettü veriminin bağımlı değişken olduğu Model 5 (TV) tahmin sonuçlarına göre;

-

Temettü verimliliği ile kurumsal yönetim derecelendirme notu arasında ters yönlü bir
ilişki bulunduğu,
Temettü verimliliği ile halka açıklık oranı, nitelikli pay sahipliği oranı ve bağımsız
yönetim kurulu üyesi sayısı arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı

görülmektedir.
Model 5 (TV)’ye ilişkin R2 değeri yüzde 6,2 olarak bulunmuştur. Model 5 (TV)’nin F
istatistiği olasılık değeri, modelin sözkonusu açıklayıcılık düzeyinde, yüzde 1 güven
aralığında istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir.
Modellerde aralarında istatistiksel anlamlı bir ilişki bulunduğu tespit edilen değişkenler
arasındaki ilişkinin yönü, Tablo 8’de özet olarak verilmiştir.
Değişkenler

Tablo 8: Değişkenler Arasındaki İlişkinin Yönü
ROA
ROE
Q

HAO

+

+

NPS

+

+

-

-

+

TV

BUS

KY

-

4. Genel Değerlendirme ve Sonuç
Kurumsal yönetim, bir şirket ile şirketin ilgili tüm paydaşları arasındaki ilişkinin
dayandığı esasları ifade etmektedir. Bu manada kurumsal yönetim uygulamalarının öncelikli
amacı, pay sahipleri başta olmak üzere tüm paydaşların haklarını korumak suretiyle şirketin
sürdürülebilirliğini sağlamaktır. “Sürdürülebilirlik” kavramı, şirketin karlılığının ve finansal
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başarısının devamlılığını da içerdiğinden, kurumsal yönetim uygulamalarının finansal
performansı da kapsadığını belirtmek mümkündür. Bu çalışmada bankaların kurumsal
yönetim uygulamalarının finansal performanslarını istatistiksel olarak anlamlı şekilde etkileyip
etkilemediği panel veri yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucuna göre, çalışma
kapsamında ele alınan tüm kurumsal yönetim uygulamalarının, finansal performans
göstergelerinin tamamını doğrudan etkilemediği görülmektedir. Modellere ilişkin tahmin
sonuçları, değişkenlerin niteliği ve teorik arka planı ile bir arada değerlendirildiğinde,
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır.
- Bankaların hem aktif karlılığının hem de özkaynak karlılığının, halka açıklık oranı ve
nitelikli pay sahipliği oranı ile pozitif bir ilişki sergilediği görülmektedir. Bu da bankaların
karlılıkları ile sahiplik yapıları arasında aynı yönlü ilişki olduğuna işaret etmektedir.
- Özkaynak karlılığı ile kurumsal yönetim derecelendirme notu arasında ters yönlü bir ilişki
tespit edilmiştir. Bankalarda kurumsal yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesi, katlanılması
gereken bazı maliyetleri de beraberinde getirmektedir. Sözkonusu maliyetler, banka
kaynaklarının getirili aktiflere yatırılması yerine, kurumsal harcamalara dönüştürülmesini
ifade ettiğinden, kurumsal yönetim uygulamalarının özkaynak karlılığı ile ters yönlü ilişkili
olmasını açıklar mahiyettedir.
- Piyasa değerini ifade eden Tobin’s Q ve kurumsal yönetim derecelendirme notu arasında
pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Bu durum yatırımcıların yatırım kararlarında neden şirketin
kurumsal yönetim düzeyini de dikkate aldığını açıklar niteliktedir. Zira, kurumsal yönetim
derecelendirme notunun yükselmesi, yatırımcıların şirkete yönelimini artırır; yatırım
eğiliminin artması ise şirketin piyasa değerini artırıcı etki yapar.
- Tobin’s Q ve nitelikli pay sahipliği oranı arasında ters yönlü bir ilişki bulunduğu tespit
edilmiştir. Bu sonuç, yatırımcıların nitelikli pay sahipliği oranının yüksek olduğu şirketlerde
büyük hissedarın yönetim ve kontrol gücünün yüksek olacağı ve bu hissedarların
yöneticiler üzerindeki hakimiyetinin fazla olacağı düşüncesiyle, yatırımcı haklarının iyi
korunamayacağını öngördükleri şeklinde yorumlanabilir.
- Kurumsal yönetim derecelendirme notu ve aktif karlılığı arasında anlamlı bir ilişki tespit
edilememiştir. Kurumsal yönetim derecelendirme notunun ilişkili bulunduğu özkaynak
karlılığı ile ilişkinin ise negatif yönlü olduğu görülmektedir. Bu da kurumsal yönetim
ilkelerine uyum derecesinin artmasının, doğrudan bankanın karlılığını artırıcı bir etkisinin
olmayacağına işaret etmektedir. Aynı şekilde kurumsal yönetim derecelendirme notu ile
temettü verimliliği arasındaki ters yönlü ilişki, kurumsal yönetim derecelendirme notunun
artmasının hisse getirisine doğrudan olumlu etkisi olmayacağı anlamına gelmektedir.
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi sayısı ile bankaların hem muhasebe hem de piyasa bazlı
finansal performansları arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.
Dolayısıyla, bankalardaki bağımsız yönetim kurulu üye sayısının, finansal performansı
doğrudan etkileyen bir unsur olmadığı sonucuna ulaşılması mümkündür.
- Kurumsal yönetim derecelendirme notunun bankaların aktif ve özkaynak karlılığı üzerinde
pozitif bir etkisinin olmaması, kurumsal yönetim uygulamalarının ne derece kaliteli olduğu
sorusunu akla getirebilmektedir. Öte yandan, bu çalışmada yapılan analiz sadece 14 yılı
kapsamaktadır. Bankalarda yapısal ve yönetimsel değişimler uzun soluklu süreçler
olduğundan, kurumsal yönetimdeki iyileşmelerin banka mali bünyelerine etkisinin gerçekçi
ve sağlıklı ölçümünün daha uzun gözlem sürelerini gerektirmesi mümkündür.
- Bu çalışmanın sonuçlarını analiz ederken göz önünde bulundurulması gereken diğer bir
husus, kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin göstergelerin sadece 4 tanesinin çalışma
kapsamında ele alındığıdır. Çalışma kapsamına alınmamış olan göstergelerin, finansal
performans üzerinde daha büyük ve anlamlı etkilerinin olması mümkündür. Ayrıca bu
çalışmada kurumsal yönetim uygulamalarının, sadece 5 tane finansal performans
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göstergesine etkisi araştırıldığından, tüm finansal performans göstergeleri açısından aynı
sonucun çıkacağı anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla, daha büyük veri setiyle, daha
fazla sayıda banka ile farklı değişkenler kullanılarak yapılacak analizlerde farklı sonuçlarla
karşılaşılabilir.
Sonuç olarak, bankalar bankacılık faaliyetlerini ve işlevlerini etkin icra etmek suretiyle
kar ederler, bu etkinliği artırmak suretiyle de finansal performanslarını artırırlar. Kurumsal
yönetim, bir banka yönetiminden uygulaması beklenen hukuki, ahlaki ve kurumsal değerleri
ifade eder. Bu nedenle bankaların etkinliği, bu değerler ile doğrudan ilişkilidir. Bir bütün
olarak finansal sistemin etkinliği ise, bankaların etkin şekilde yönetilmesi ve paydaşlarına
değer yaratacak bir yapının oluşturulması suretiyle sağlanabilir. Dolayısıyla finansal sistemin
bütününün iyiliği için, finansal performansa doğrudan olumlu etkisinin olup olmadığına
bakılmaksızın, bankaların kurumsal yönetim uygulamalarına önem ve öncelik vermesi
gerekmektedir.
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Yazım Kuralları
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2.
3.
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5.
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8.
9.

Bankacılar dergisinde yayımlanmak üzere gönderilecek makaleler, word formatında arial
yazı karakterinde, 11 punto ile tek aralıklı ve paragraflar arasında bir satır boşluk
bırakılmak üzere Türkçe yazılmalıdır.
Kapak sayfasında, yazının başlığı, yazar(lar)ın bağlı bulundukları kuruluşlar ve ünvanları,
iletişim kurulacak yazarın adı ve iletişim bilgileri bulunmalıdır.
Makalenin ilk sayfasında makalenin adı, öz/ abstract (en fazla 100 kelime), en az üç tane
anahtar kelime Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı ve makaleye uygun JEL sınıflama
numaraları verilmelidir. (http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php)
Yazı içinde kullanılan birinci düzey, ikinci ve üçüncü düzey başlıklar koyu harflerle
yazılmalıdır. Başlıklar ile izleyen metin arasında bir satır boşluk verilmelidir. Başlıklardan
sonra paragraf başı yapılmalıdır.
Yazı içinde yer alan tablo ve şekiller arial yazı karakterinde 10 punto ile hazırlanmalı, başlık
ve sıra numarası verilmeli, kaynakları ise alta yazılmalıdır. Denklemlere sıra numarası
verilmelidir.
Dipnotlar atlama yapılmadan numaralandırılmalı ve ayrı bir sayfada “Dipnotlar” başlığı
altında toplanmalıdır.
Kaynaklara göndermeler dipnotlarla değil, metin içinde açılacak ayraçlarla yapılmalıdır.
Metinde gönderme yapılan veya yapılmayan tüm kaynaklar, kaynakçada yer almalıdır.
Kaynaklar ayrı bir sayfada alfabetik sırayla yazılmalıdır.
Metin içi gönderme, dipnotlar ve kaynakça belirtilen kurallar çerçevesinde ve American
Psychological
Association
(APA)
(http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basicstutorial.aspx) sistemine göre yapılmalıdır.
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