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Araştırma Makalesi / Research Article 
 
 

Piyasanın Bankalarda CEO Değişimine Tepkisi 
 
 
 

Dr. İhsan Uğur Delikanlı* 
Prof. Dr. Saim Kılıç** 

 

Öz 

Bu çalışmada, pay piyasasının, Türk bankacılık sektöründeki CEO değişimine tepki verip 
vermediği incelenmiştir. Ocak 2010 başından Aralık 2019 sonuna kadarki dönemde payları Borsa 
İstanbul’da işlem gören bankalardaki 13 adet CEO değişimini içeren “temiz” niteliğindeki duyurunun 
etkisi olay çalışması yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, genel olarak, Türk 
bankacılık pay senedi piyasasının, yalnızca duyuru günü için hesaplanan küçük ancak istatistiksel 
olarak anlamlı %0,662’lik pozitif anormal getiri ile pozitif tepki verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bununla 
birlikte, piyasanın kamu sermayeli bankalardaki CEO değişimine farklı tepki verdiği gözlemlenmiştir. 
Zira özel ve yabancı sermayeli bankalar için olay günü penceresinde %0,812’luk pozitif anormal getiri, 
kamusal sermayeli bankalar için olay günü ve sonrası 2 günlük zaman penceresinde (t0, t2) %1,581 
oranında negatif kümülatif anormal getiri şeklinde hesaplanmıştır.  
 

Bu çalışmada yer alan görüşler yazarlara ait olup, kurumlarını bağlamaz. 

 
Anahtar Kelimeler: Banka, CEO Değişimi, Kurumsal Yönetim, Olay Çalışması, Anormal Getiri 
JEL Sınıflandırması: G14, G21, G30, G38. 

 
Market Reaction to CEO Turnover In The Banks Evidences From Turkey   

Abstract 

This paper aims to examine whether there is a stock market reaction to the announcement of 
CEO turnover in the Turkish banks. The impact of 13 “clean” CEO turnover announcements from the 
beginning of 2010 to the end of 2019 on the share prices of the banks traded in Borsa Istanbul has 
been analyzed by the Event Study method. The results show that, in general, Turkish stock market 
reacts positively to CEO turnovers in the banks just on the announcement day with a small but 

statistically significant positive abnormal return of 0.662%. However, market reacts to CEO turnovers 

of the state owned banks in a different way. Although CEO turnover causes a positive abnormal return 
of 0,812 % on the share prices of private and foreign owned banks for the announcement day, it 
changes state owned banks’ shares unfavorably (negative) with an abnormal return of 1,581 % for 3 
days window (t0, t+2).  
 
Keywords: Banks, CEO Turnover, Corporate Governance, Event Study, Abnormal Return  
JEL Classification: G14, G21, G30, G38. 

 
1. Giriş 

 
Bankaların sundukları hizmetler dijitalleşme ile her geçen gün yeni bir şekle bürünse 

de bankanın bir bilanço, bankacılığın da bilanço yönetimi olduğu gerçeği değişmemektedir. 

                                                          
*
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Etkin bir bilanço yönetimi ise ancak yetkin insanlar eliyle yürütülebilir. Dolayısıyla, işin 
niteliğinin gerektirdiği insan kaynağının temini ve yönetimi başarılı bir bankacılığın olmazsa 
olmazlarındandır. 

 
İnsan kaynaklarının yetkinlikler çerçevesinde şekillendirilmesinden her şirkette olduğu 

gibi bankalarda da yönetim kurulu sorumludur. Ancak, bu şekillendirme doğal olarak genel 
hatları ile politikanın belirlenmesi ile sınırlıdır. Gündelik iş ve işlemler bakımından insan 
kaynakları planlamasının yapılması, operasyonların niteliğine göre gerekli kaynakların tahsis 
edilmesi ise yönetim kurulunun seçeceği icracı fonksiyonlara sahip üst düzey yöneticilerin 
sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun istenilen şekilde yerine getirilebilmesinin ön koşulu 
banka yönetim kurullarının üst düzey yönetici belirleme sürecini doğru bir şekilde işletmesidir.  

 
Bankalarda üst düzey yönetici grubunun örgütlenme şekli genel müdür ve ona bağlı 

olan genel müdür yardımcıları şeklinde olmaktadır. Açıktan olmasa da Bankacılık Kanununda 
yapılan tanımlamalardan çıkan bu yapı icra kurulu olarak kabul edilebilir. “İcra kurulu başkanı 
bir şirketin tüm faaliyetlerinden sorumludur ve esas olarak işletmeyi belirlenen amaçlara 
ulaştıracak her türlü kararı almak ve işletmeyi tüm olarak temsil etmek yetkisine sahip 
yöneticidir (Koçel, 2005). Diğer bir ifadeyle bir şirketin en üst kademe icracı yöneticisi olan 
icra kurulu başkanı, hissedarlar tarafından seçilen yönetim kurulunca belirlenen stratejileri 
hayata geçirmek ve belirlenen hedefleri gerçekleştirmekten sorumludur. İcra kurulu 
başkanının aldığı kararları uygulamaya almak ve detaylı operasyonları yönetmek görevi de 
genel müdür yardımcılarına aittir (Demirel, 2014:8)”. Bu anlamda bir bankanın genel 
müdürünü icra kurulu başkanı (CEO – Chief Executive Officer), genel müdür yardımcılarını –
örneğin, finansal raporlama ve muhasebe bölümlerinin de bağlı olduğu genel müdür 
yardımcısı ise finanstan sorumlu icra kurulu üyesi (CFO – Chief Financial Officer) - icra 
kurulu üyeleri olarak adlandırmak mümkündür. 

 
Bankacılık Kanunu uyarınca banka CEO’larına yönetim kurulunun doğal üyesi olma 

ayrıcalığı da verilmektedir. Bu durum, banka genel müdürlerine, CEO’dan beklenen klasik 
yönetim kurulunca belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için strateji oluşturup uygulama 
fonksiyonunun ötesine geçebilme yani hedeflerin belirlenmesi sürecine de etkin bir şekilde 
katılabilme imkanını sağlamaktadır. Dolayısıyla, Türkiye uygulamasında banka CEO’ları 
sadece yönetim kuruluna değil diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte hissedarlara da hesap 
veren kişi konumundadır. Bu yönüyle, bankalarda CEO değişiklikleri sadece uygulanan 
stratejilerde değil yönetim kurulunca belirlenmiş politika ve hedeflerde de değişikliğe 
gidilmesi potansiyelini içerir.       

 
Banka yönetim kurulunun bir kişiyi CEO olarak görevlendirebilmesi için önceki 

kanunlardakine benzer şekilde yürürlükteki Bankacılık Kanununda da öngörülen eğitim ve 
deneyim ile ilgili koşulların sağlanması gerekir. Bunlardan ilki, hukuk, iktisat, maliye, 
bankacılık, işletme, kamu yönetimi ve dengi dallarda en az lisans düzeyinde, mühendislik 
alanında lisans düzeyinde öğrenim görmüş olanlar içinse belirtilen alanlarda lisansüstü 
öğrenim görülmüş olması diğeri de bankacılık veya işletmecilik alanında en az on yıllık 
meslekî deneyime sahip olunmasıdır. Bu koşullar sağlansa dahi atamanın geçerlilik 
kazanabilmesi ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun olumsuz görüşünün 
olmaması halinde mümkün olmaktadır. Bu sürecin ardından göreve başlanabilmesi yani CEO 
olarak bankayı temsil edecek imzaların atılabilmesi ise banka genel merkezinin bulunduğu 
yerdeki asliye ticaret mahkemesinde yemin etme koşuluna bağlanmıştır.  

 
Görüldüğü gibi, hissedarlar başta olmak üzere fon sağlayanlar, kredi kullanan 

müşteriler ve çalışanların dahil olduğu geniş bir banka paydaş grubunu ilgilendiren CEO 
görevlendirmesi sadece işin doğası gereği değil kanunen de önem atfedilen bir süreçtir. 
Faaliyette bulunan bir bankada CEO görevlendirmesi, mevcut CEO’nun görevinden 
ayrılması, yerine bir başkasının görevlendirilmesini ifade etmektedir. Nitekim, herhangi bir 
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nedenle CEO’luk görevinden ayrılması hali de Bankacılık Kanununda öngörülmüş ve böyle 
bir durumda görevden ayrılma nedenlerinin hem ilgili banka hem de CEO tarafından yedi iş 
günü içinde BDDK’ya bildirilmesi zorunlu tutulmuştur.  

 
Bu çalışma ile çok sayıda paydaşı olan bankalarda CEO değişikliğine piyasanın nasıl 

tepki verdiğinin araştırılması suretiyle literatüre ve uygulamacılara katkı sağlanması 
amaçlanmıştır. Çalışmanın literatür bölümünde detaylı olarak belirtildiği üzere, özel olarak bu 
konuyu araştıran makale dünyada sınırlı sayıda iken, Türkiye’de ise yayımlanmış bir çalışma 
bulunmamaktadır. Ayrıca, çalışma sonuçlarının, bankaların düzenleyici otoritesi olan 
BDDK’nın ve halka açık şirketlerin kamuyu aydınlatma ilkelerini düzenleyen Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun uygulamaları bakımından yol gösterici olacağı düşünülmektedir.    

 
Verilen tepkinin göstergesi olarak hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören 

bankaların hisse fiyatlarındaki değişimler kullanılmıştır. Araştırmamız öncesinde literatür 
taraması yapılmış ve benzer çalışmaların sonuçları ikinci bölümde özetlenmiştir. Üçüncü 
bölümde araştırmamızın amacı ve kapsamı, dördüncü bölümde araştırmamızın yöntemi ve 
ulaştığımız bulgular açıklanmıştır. Sonuç bölümünde de araştırmamız ve bulguların bir özeti 
ile bulgulardan hareketle geliştirdiğimiz öneriler verilmiştir.    

 
2. Literatür Taraması 

 

Dünya literatürü incelendiğinde, CEO değişimine ilişkin çalışmaların, Hindistan 
özelinde kamu bankaları için 2019 yılında yapılan bir araştırma hariç, özel olarak bankalara 
yönelik değil halka açık şirketlerin geneli bağlamında yapıldığı görülmektedir. Ortaya çıkan 
sonuçların da üllkeler itibarıyla farklılaştığı dikkati çekmektedir. 

 
Örneğin Amerika’da piyasanın geneline yönelik CEO değişimlerine piyasanın tepkisini 

anormal getiri etkisi bazında dikkate alan araştırmalarda birbirinden farklı sonuçlara 
ulaşılmıştır. Warner, Watts ve Wruck’un çalışmalarında (1988:481-486), 1963-1978 yılları 
arasında Wall Street Journal’da duyurulan üst yönetim değişikliklerine hisse senedi fiyat 
tepkisinin nasıl geliştiği olay çalışması yöntemiyle incelenmiştir. Açıklama öncesi 60 gün ve 
açıklama sonrası 30 gün olmak üzere toplam 90 işlem günü esas alınarak yapılan çalışmada 
önemli bir hisse senedi fiyat değişikliği olmadığı görülmüştür. 

 
Weisbach (1988), Denis ve Denis (1995) ile Huson, Malatesta ve Parrino (2004) 

tarafından yapılan çalışmalarda ise CEO değişim açıklamasının ardından önemli ölçüde 
anormal getirilerin oluştuğu gözlenmiştir. CEO değişimi ile Yönetim Kurulunun oluşum şekli 
arasındaki ilişkinin araştırıldığı Weisbach (1988)’ın çalışmasında, 367 adet CEO değişim 
açıklamasını içeren 1974 ile 1983 arasındaki dönemde piyasanın pozitif tepki verdiği ve 
bağımsız yönetim kurulu üyelerinin hakim olduğu şirketlerde bu tepkinin daha güçlü olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

 
Bonnier ve Brunner (1989) tarafından yapılan çalışmada da Weisbach (1988)’ın 

çalışmasının bulguları teyit edilmiştir. 1969-1983 yılları araştırma dönemi olarak alınmış ve 
CEO değişim açıklamalarına piyasanın pozitif tepki verdiği görülmüştür. Denis ve Denis 
(1995)’in yaptığı araştırmada, CEO değişim açıklamasının yapıldığı zaman penceresi için    
% 0,63 oranında pozitif anormal getiri hesaplanmış ve bu durumun gelen CEO’nun şirketin 
performansına önemli katkı yapacağı beklentisiyle piyasanın CEO değişimini iyi bir haber 
olarak algıladığını gösterdiği değerlendirmesinde bulunulmuştur.   

 
Huson, Malatesta ve Parrino (2004)’nun çalışmasında 1971-1995 döneminde 

Amerika’da yapılan 1.200 adet CEO değişim açıklaması esas alınmıştır. CEO değişim 
açıklama tarihi olarak Wall Street Journal’de verilen haber tarihi ancak, haber kaynağı olarak 
Forbes dergisi dikkate alınmıştır. Açıklama öncesi gün ve açıklama günü olmak üzere 2 
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günlük periyotta kümülatif anormal getiri oranı % 0,354 olarak hesaplanmış ve piyasanın 
pozitif tepki verdiği sonucuna varılmıştır. 

 
İngiltere’de yapılan çalışmalarda da farklı gözlemlerde bulunulmuştur. Dedmen ve Lin 

(2001) tarafından yapılan araştırmada, İngiliz yatırımcılarının CEO değişimini kötü bir haber 
gibi algıladıkları ve bu kapsamda yapılan açıklamalara negatif tepki verdikleri gözlenmiştir. 
Buna karşın, Dahyaa ve Mc Connel (2005)’ın çalışmasında, 1988-1999 döneminde yapılan 
toplam 523 adet CEO değişim açıklaması örneklem alınmış ve açıklama tarihlerine göre 
zaman periyotlarında % 99 anlamlılık düzeyinde % 0,39 oranında anormal getiri 
hesaplanmıştır. Buradan hareketle de İngiliz yatırımcıların CEO değişimini iyi bir haber olarak 
algıladıkları ve pozitif tepki verdikleri değerlendirmesinde bulunulmuştur.  

 
Dherment-Ferere ve Renneboog (2000)’un çalışmasında Paris Borsasında işlem 

gören 207 şirketin 1988-1992 yılları arasında yaptıkları 277 adet CEO değişim açıklaması 
örneklem alınmıştır. Bu açıklamalar zorunlu ayrılma, kendi isteğiyle istifa ve yaş nedeniyle 
emekliye ayrılma şeklinde 3 gruba ayrıştırılmıştır. Olay çalışması yöntemiyle anormal getiriler 
hesaplanmış ve zorunlu ayrılma hallerinde % 0,5 oranında küçük ancak anlamlı bir pozitif 
fiyat tepkisi verildiği, kendi isteğiyle ayrılma haline piyasanın tepki vermediği, yaş nedeniyle 
emekliliğe ayrılma halinde ise küçük negatif fiyat tepkisi oluştuğu görülmüştür. Performansa 
bağlı olarak zorunlu ayrılma halinde; yeni CEO’nun şirket dışından görevlendirilmesi 
durumunda anormal getirilerde % 2‘nin üzerinde artış gerçekleştiği, içeriden CEO 
görevlendirilmesi durumunda ise performansı zayıf olan şirketler için kümülatif anormal 
getirinin açıklama gününde % 1 düştüğü gözlenmiştir.   

 
Suchard, Singh ve Barr (2001), Avustralya’da 1989-1995 yılları arasında gerçekleşen 

59 adet CEO değişim açıklamasını esas alarak piyasanın nasıl tepki verdiğini 
sorgulamışlardır. Çalışmalarında açıklama günlerindeki zaman pencerelerinde negatif 
anormal getiriler hesaplamışlar ve Avustralyalı yatırımcıların CEO değişimini kötü haber 

olarak algıladığı sonucuna varmışlardır. Cheung ve Jackson (2012)’ın çalışmasında ise 

1999-2009 yıllarında Avustralya Borsasında hisse senetleri işlem gören şirketlerce yapılan 
259 adet CEO değişim açıklaması iradi ve zorunlu ayrılmalar şeklinde ikiye ayrılmış ve 
açıklama öncesi ve sonrası 7’şer günlük zaman pencerelerinde hisse senedi getiri volatilesi 
hesaplanmıştır. CEO değişim açıklaması sonrası hisse senedi getiri volatilesinin arttığı, 
zorunlu CEO ayrılması hallerinde bu artışın daha yüksek, kümülatif anormal getirilerin negatif 
olduğu görülmüştür.        

 
Kang ve Shivdasani (1996) ise CEO değişim açıklamalarına Japon yatırımcıların 

tepkisini araştırmıştır. Japonya’da 1985-1990 döneminde yapılan 432 adet CEO değişim 
açıklamasını kullanarak yaptıkları çalışmada piyasanın pozitif tepki verdiğini gözlemişler ve 
Japon yatırımcıların yeni CEO’nun şirkete yeni bakış açısı getireceği umuduyla CEO 
değişimini iyi bir açıklama olarak algıladıkları sonucuna ulaşmışlardır. 

 
Kind ve Yves (2011) tarafından Ocak 1998-Haziran 2009 döneminde İsviçre’deki 208 

adet CEO değişim açıklaması esas alınarak yapılan çalışmada, tüm CEO değişimlerinin yanı 
sıra açıklamalar zorunlu CEO değişimi, düşük kaliteli CEO’nun zorunlu değişimi, yüksek 
kaliteli CEO’nun zorunlu değişimi şeklinde 3 gruba ayrıştırılmak suretiyle de açıklama öncesi 
3 gün ve açıklama günü olmak üzere 4 günlük zaman penceresinde anormal hisse senedi 
getirileri hesaplanmıştır. Düşük kaliteli CEO’nun zorunlu değişimi halinde önemli ölçüde 
pozitif anormal getiriler, tersi durumda yani yüksek kaliteli CEO’nun değişiminde ise negatif 
anormal getriler oluştuğu gözlenmiştir.    

 
Setiawan (2011), Endonezya’da 1992-2003 döneminde Cakarta Hisse Senedi 

Borsasında 59 şirket tarafından yapılan CEO değişim açıklamasını esas alarak olay 
çalışması yöntemiyle 11 günlük bir zaman penceresinde -açıklama öncesi 5 gün, açıklama 
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sonrası 5 gün ve açıklama günü itibarıyla- anormal getiri hesaplaması yaparak piyasanın 
nasıl tepki verdiğini araştırmıştır. Bu açıklamaları rutin ve rutin olmayan CEO değişim 
açıklaması, yeni CEO’nun şirket içinden ya da dışından olma durumları itibarıyla ayrıştırarak 
da anormal getiri hesaplamasını tekrar yapmıştır. Hesaplama sonuçları, CEO değişim 
açıklamalarının iyi haber olarak algılandığı ve piyasanın pozitif tepki verdiği, rutin ve şirket 
içinden CEO değişimlerini tercih ettiği, rutin ama şirket dışından olan CEO değişimlerine 
negatif tepki gösterildiği, rutin olmayan CEO değişikliklerinin yatırımcılar için karışık sinyaller 
içerdiği şeklinde değerlendirilmiştir.  

 
Pessarossia ve Weill (2102) tarafından yapılan çalışmada, 2002-2010 döneminde Çin 

Borsasında işlem gören şirketlerce yapılan 1.094 adet CEO değişim açıklaması örneklem 
alınarak, piyasanın bu açıklamaları nasıl algıladığı sorgulanmıştır. Olay çalışması yöntemiyle 
açıklama öncesi 5 gün, açıklama günü ve açıklama günü sonrası 1 gün olmak üzere 
ortalama anormal getiriler hesaplanarak yapılan çalışmada, piyasanın sadece merkezi 
hükümet tarafından kontrol edilen şirketlerde CEO değişimlerine önemli ölçüde pozitif tepki 
verdiği ancak bu durumun yerel hükümetler tarafından kontrol edilen şirketler ile özel 
sermayeli şirketlerdeki CEO değişim açıklamaları için geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 
Ishak ve Abdul Latif (2012)’de olay çalışması yöntemiyle 2008-2010 yıllarında 

Malezya Borsasında işlem gören şirketlerce yapılan 247 adet CEO değişim açıklamasının 
etkisini açıklama öncesi 10 gün, açıklama günü ve açıklama sonrası 3 gün olmak üzere 14 
günlük zaman penceresinde anormal getiri hesaplamaları yaparak analiz etmişlerdir. 
Malezya yatırımcılarının açıklama gününde CEO değişimine kayıtsız kaldıkları ancak, piyasa 
modeli yaklaşımı ve düzeltilmiş piyasa getirisi modeli kullanılarak yapılan hesaplamalara 
göre açıklama öncesi 10 günlük dönemde % 1,5’lar düzeyinde pozitif anormal getirilerin 
oluştuğu görülmüş ve bu durumun CEO değişim bilgisinin önceden sızdığını gösterdiği 
değerlendirmesi yapılmıştır.    

 
Sarkar, Subramanian ve Tantri (2019) tarafından yapılan Hindistan devlet 

bankalarında 2002-Haziran 2013 döneminde gerçekleşen CEO değişimlerinin sonuçlarının 
analiz edildiği çalışmada piyasanın tepkisinin nasıl olduğu da sorgulanmıştır. Açıklama 
öncesi gün, açıklama günü ve açıklama sonrası gün için 3 günlük kümülatif anormal getirinin 
%1,7 daha düşük olduğu hesaplanmış ve bu sonuçtan hareketle CEO değişimine piyasanın 
negatif tepki verdiği değerlendirmesinde bulunulmuştur. 

 
Türkiye özelinde ise hem genel olarak piyasa için hem de özel olarak bankacılık 

sektörü için CEO değişiminin etkisini inceleyen bir araştırma yapılmamıştır. Yalnızca 
Eyüboğlu ve Bulut (2015) tarafından yapılan çalışmada Borsa İstanbul 30 endeksinde 
yeralan şirketlerce Ocak 2003-Aralık 2012 döneminde yapılan duyurular kurumsal yönetime 
ilişkin duyurular, finansal duyurular, hukuki duyurular, operasyonel duyurular ve yeniden 
yapılanmaya ilişkin duyurular olmak üzere 5 ana başlık altında sınıflandırılarak olay 
çalışması yöntemiyle 21 günlük – duyuru öncesi 10 gün, duyuru günü ve duyuru sonrası 10 
gün olmak üzere- zaman penceresinden anormal getiri oluşumunun varlığına bakılmıştır. 
Kurumsal yönetime ilişkin duyurular arasında CEO atamaları, yönetim kurulu atamaları, 
departmanlara yapılan atamalar ve istifalar yer almakla birlikte bunlar ayrıştırılmadan yapılan 
hesaplamada kümülatif anormal getirilerin bütün olay aralıklarında (-5, 0) hariç istatistiksel 
açıdan anlamlı ve pozitif olduğu görülmüş ve şirketlerce yapılan kurumsal yönetimle ilişkili 
haberlere yatırımcıların olumlu tepki verdiği sonucuna varılmıştır.  

 
3. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

 
Bankalarda CEO değişimi finansal olmayan kuruluşlara göre daha fazla anlam 

içermektedir. Zira, bankacılık en nihayetinde insana dayalı bir iştir. CEO değişiminde görevi 
devralacak kişinin kanunlarda öngörülen şartları taşıma ve otoritenin onayına tabi olma 
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zorunluluğu her ne kadar banka paydaşları için bir güvence olsa da kısa vadede reel sektör 
şirketlerine göre bazı gelişmeler ile karşılaşılması potansiyeli söz konusudur. Bu gelişmelerin 
örnekleri Sarkar ve diğerlerinin (2019) araştırmasında tek tek ele alınarak araştırılmış ve 
CEO değişiminin ardından ilk 3 aylık dönemde takipteki alacaklar için ayrılan karşılıkların 
arttığı, karşılık artışının sonraki dönemlerde gerçekleşebilecek muhtemel kar-zarar için 
yumuşak geçişi sağlamak amacıyla kullanıldığı, 1 yılık geçiş sürecinde kredi hacminin 
azaldığı ve yeni CEO’nun bankada bilgi asimetrisi sorunu ile karşılaştığı görülmüştür. Benzer 
olasılıkların Türkiye için de geçerli olabileceği görüşünden hareketle banka pay senedi 
yatırımcılarının CEO değişimlerine tepki göstereceği gibi bir beklentiye gidilebilir. Ancak, 
literatür taramasında görüldüğü gibi, CEO değişimine piyasa tepkisini analiz eden 
çalışmaların tamamı Türkiye dışındaki ülkeler için bir fikir vermekte, Hindistan dışındaki 
ülkelerde de, bankalarda veya finansal kuruluşlarda CEO değişiminin etkisini gösteren bir 
araştırma bulunmamaktadır. Türk yatırımcısı yönünden salt CEO değişiminin nasıl 
algılandığını ortaya koyan bir çalışma da yapılmamıştır. Dolayısıyla, araştırmamız hem 
bankalarda CEO değişimine piyasa tepkisini ortaya koyma hem de Türk yatırımcısının salt 
CEO değişimlerindeki davranışı hakkında bilgi edinme bakımından ilk olma özelliği 
taşımaktadır. 

 
Bu bağlamda, araştırmamızda Ocak 2010-Aralık 2019 döneminde, payları Borsa 

İstanbul’da işlem gören bankalarda gerçekleşen CEO değişimlerinin pay senedi fiyatları 
üzerindeki etkisini ampirik olarak test etmek ve piyasanın nasıl tepki verdiğini ortaya koymak 
amaçlanmıştır. CEO değişim (aynı anda görevden ayrılma ve yerine atama) duyuruları, 
Borsa İstanbul’da pay senetleri işlem gören bankaların Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan 
(www.kap.org.tr) son 10 yıllık dönemde yaptıkları duyurulardan taranarak elde edilmiştir. 
Ancak, Kılıç (2019a ve 2019b) tarafından önerildiği şekilde, analize elverişli verinin elde 
edilmesi amacıyla söz konusu duyurularla ilgili olarak iki çeşit ayıklama ve düzeltme işlemi 
gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, CEO değişiminin saf etkisini ölçmenin önkoşulu duyurunun 
yapıldığı tarihte ve bu tarih civarında fiyatı etkileyebilecek başkaca bir duyurunun 
bulunmaması olduğundan, elde edilen CEO duyuruları içinde duyurunun yapıldığı tarihten 
önceki beş ve sonraki beş işlem gününde başkaca önemli nitelikte bir olay, haber ve gelişme 
varsa, bu duyuru araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. İkinci olarak, duyurunun günün 
hangi saatinde yapıldığına bağlı olarak olay gününün gözden geçirilmesi gereğinde hareketle 
eğer duyuru seans bitiminde ve sonrasında yapılmış ise olay günü olarak duyurudan sonraki 
işlem gününün dikkate alınması gerekmekte olup, olay günleri bu şekilde yeniden 
düzenlenmiştir. Bu şekilde yapılan ayrıştırma sonucunda, araştırma dönemi içindeki 27 adet 
CEO değişim duyurusundan 13’ünün analize elverişli olduğu görülmüş ve bunların duyuru 
saatine göre olay günü belirlemesi yapılmıştır (Tablo 1).  

Tablo 1: Banka CEO Değişimine İlişkin Duyurular 

 

1 VAKBN 19.03.2010 10:07 19.03.2010

2 KLNMA 16.03.2011 11:22 16.03.2011

3 TSKB 30.05.2011 15:50 30.05.2011

4 HALKB 14.07.2011 09:35 14.07.2011

5 AKBNK 5.01.2012 17:58 6.01.2012

6 VAKBN 2.04.2013 17:36 3.04.2013

7 TSKB 24.03.2016 19:18 25.03.2016

8 ALBRK 19.10.2016 17:58 20.10.2016

9 YKBNK 27.12.2017 09:20 27.12.2017

10 KLNMA 15.08.2018 09:55 15.08.2018

11 ICBCT 29.11.2018 10:25 29.11.2018

12 SKBNK 1.04.2019 10:03 1.04.2019

13 GARAN 19.08.2019 17:36 19.08.2019

Olay Günü (t0)Olay No Banka Kodu Duyuru Tarihi Duyuru Saati

http://www.kap.org.tr)'ndan/
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Bu kapsamda, araştırmamızın hipotezleri şu şekilde belirlenmiştir: 
 
Hipotez 1: “Piyasa, bankalardaki CEO değişimine tepki verir.”  

Yukarıda açıklandığı üzere, CEO değişimi, bankanın operasyonel ve finansal 
sonuçlarını önemli derecede etkileyeceğinden piyasanın bu değişime tepki vermesi beklenir. 
Nitekim literatür taraması sonuçları da, pek çok ülkede CEO değişim duyurularına yatırımcı 
tepkisinin olduğu göstermiştir. Türk yatırımcısının da bankalarda CEO değişimine tepki 
vermesi beklenilmektedir.  

 
Hipotez 2: “Piyasanın kamusal sermayeli bankalar ile özel ve yabancı sermayeli 

bankalardaki CEO değişimlerine tepkisi farklıdır.” 

Sarkar ve diğerleri (2019) tarafından yapılan çalışmada Hindistan’da devlet 
kontrolündeki bankalarda CEO değişim açıklaması sonrasındaki kümülatif anormal getiriler 
daha düşük hesaplanmıştır. Bu hipotezle, Türk yatırımcıların da özel ve kamusal sermayeli 
bankalardaki CEO değişimlerine aynı tepki tepkiyi verip vermediğinin araştırılması 
amaçlanmaktadır. 

 
Öte yandan, CEO değişim duyurusunun etkisini analiz etmek amacıyla yapılan 

literatürdeki bazı çalışmalarda, CEO değişiminin iradi ya da zorunlu veya performans 
nedeniyle olması halinde pay senedi piyasasının tepkisinin nasıl olduğu da araştırılmaktadır. 
Türkiye’de bankalardaki CEO değişimlerine ilişkin duyurularda ayrılmanın şekli ve gerekçesi 
belirtilmediği için literatürde yapılan çalışmalarda olduğu gibi zorunlu ya da rutin CEO 
değişimi şeklinde ayrıştırmaya gidilerek hipotez geliştirilememiştir.      

 
4. Araştırmanın Yöntemi ve Bulgular 
 
Araştırma, literatürde yaygın olarak kullanıldığı üzere, olay çalışması (event study) 

yöntemi ve piyasa modeli (market model) kullanılmak suretiyle pay senedi için duyuru 
gününe, öncesine ve sonrasına ilişkin anormal ve kümülatif anormal getirilerin tahmin 
edilmesi yoluyla gerçekleştirilmiştir (Peterson, 1989; Campbell, Lo ve Mackinlay 1997; Kılıç, 
2011, 2019a ve 2019b).  

 
Öncelikle (1) numaralı eşitlik yoluyla pay senedinin beklenen teorik getirisi 

hesaplanmıştır: 

𝐸(𝑅𝑗)  =  𝛼𝑖 +  𝛽(𝑗) 𝑅𝑚 +  ꞓ                  (1) 

Modelde;  

𝐸(𝑅𝑗), pay senedinin beklenen teorik getirisini,  

𝛼𝑖, regresyon denklemindeki sabit değeri,  

𝛽, pay senedi fiyatının getirisi ile BIST 100 Endeksinin getirisi arasındaki ilişkiyi,  

𝑅𝑚, BIST 100 Endeksinde gerçekleşen getiriyi, 

ꞓ, hata terimini 

 

ifade etmektedir. Modelin bağımlı değişkeni, CEO değişim duyurusu yapılan bankanın pay 
senetlerinin günlük getirisidir. Kılıç (2019a)’da olduğu gibi, piyasadaki olası fiyat 
manipülasyonlarının etkisini ortadan kaldırmak amacıyla, getiri hesaplamasına esas teşkil 
eden fiyatlar olarak, pay senedinin günlük kapanış fiyatları değil gün içinde oluşan ağırlıklı 
ortalama fiyatlar alınmıştır. Modelin bağımsız değişkeni olarak ise piyasayı temsil etmek 
üzere BIST 100 Endeksindeki günlük getiri seçilmiştir. Getiri hesaplamalarına esas teşkil 
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eden pay senetlerine ilişkin düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyat bilgileri ile BIST 100 Endeks 
değerleri FINNET internet sitesinden (www.finnet.com.tr) elde edilmiştir. Regresyon, 
literatürde yaygın bir şekilde kullanıldığı üzere (Baş, 2019), anormal getirinin hesaplandığı 
tarihten önceki 250 işlem gününe ilişkin veriler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
  

(1) numaralı eşitlik yoluyla beklenen getiriler hesaplandıktan sonra (2) numaralı eşitlik 
yardımıyla, bu tür özel durum duyuruları için ilgili literatürde sıkça kullanıldığı üzere, (t-5, t+5) 
penceresinde gün bazında gerçekleşen getiri (Rj) ile beklenen getirilerin farkı alınarak 
anormal getiriler (AR) hesaplanmıştır: 

 
 

𝐴𝑅(𝑗)  =  𝑅𝑗 –  𝐸(𝑅𝑗)                                   (2) 

𝐴𝑅(𝑗)  =  𝑅𝑗 – [𝛼(𝑗)  +  𝛽(𝑗) 𝑅𝑚] 

Son olarak, günlük anormal getirilerden yola çıkılarak, açıklama öncesi ve açıklama 
sonrası döneme ilişkin olarak bir günlükten beş günlüğe kadar 11 değişik zaman penceresi 
için kümülatif anormal getiriler (CAR) elde edilmiştir.  

 
Bu şekilde, analize dahil edilen 13 bankanın Ocak 2010- Aralık 2019 dönemindeki CEO 

değişim duyurularına ilişkin olarak; çalışmada kullanılan modelden elde edilen veriler 
çerçevesinde ilgili bankanın pay senetleri için olay günü, olaydan önceki 5 işlem günü ve 
olaydan sonraki 5 işlem günü için günlük bazda hesaplanan AR ortalamaları ile değişik 
zaman pencereleri için hesaplanan CAR ortalamaları Tablo 2’de verilmektedir. 

 
Tablo 2: CEO Değişim Duyuruları Öncesi ve Sonrası Ortalama AR ve CAR Değerleri 

 

Bankaların CEO değişim duyuruları sonucunda hesaplanan anormal getirilerin 
duyurunun yapıldığı gün (olay günü), duyuru öncesindeki güne göre ayrışarak %0,662 ile 
pozitif getiri sağladığı görülmektedir. Duyuru sonrasındaki üç gün negatife dönen anormal 
getirilerin son iki gün pozitif olduğu anlaşılmaktadır. Gün bazında hesaplanan anormal 
getirilerin tamamının mutlak değerleri %1’in altındadır. 

 
 

 

 

Gün Ortalama AR Standart Sapma Pencere Ortalama CAR Standart Sapma

(t-5) -0,353% 2,12% (t-1, t-5) 0,100% 3,67%

(t-4) 0,213% 1,31% (t-1, t-4) 0,453% 3,21%

(t-3) 0,361% 1,85% (t-1, t-3) 0,240% 3,23%

(t-2) -0,030% 1,86% (t-1, t-2) -0,121% 2,17%

(t-1) -0,091% 1,06% (t-1) -0,091% 1,06%

(t0) 0,662% 0,97% (t0) 0,662% 0,97%

(t+1) -0,209% 1,73% (t0, t+1) 0,453% 1,68%

(t+2) -0,526% 1,89% (t0, t+2) -0,073% 2,15%

(t+3) -0,062% 1,36% (t0, t+3) -0,135% 2,47%

(t+4) 0,288% 0,92% (t0, t+4) 0,153% 2,80%

(t+5) 0,296% 0,73% (t0, t+5) 0,702% 6,49%

AR Değerleri CAR Değerleri

http://www.finnet.com.tr/
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Tablo 3: Normallik Test Sonuçları 

 

Analiz kapsamındaki 13 banka için hesaplanan ortalama anormal getirilerin 
istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını test etmek amacıyla, piyasanın duyuru 
yapıldığında nasıl bir tepki vereceği bilinmediğinden, bu duruma uygun tek örneklem t testi 
kullanılmıştır. Tek örneklem t testinin ön koşulu verinin normal dağılmış olmasıdır. Bunun için 
öncelikle literatürde yaygın bir şekilde kullanıldığı üzere, Kolmogorov-Simirnov ve Shapiro 
Wilk normallik testleri yapılmış ve verinin normal dağıldığı anlaşılmıştır (Tablo 3). 

 
CAR değerlerinin tüm zaman pencerelerinde normal dağılmış olması nedeniyle, 

parametrik test olan tek örneklem testini uygulamak mümkün hale gelmiştir. Ancak, veri 
sayısının 13 olması nedeniyle, tek örneklem t testine ilave olarak, teyit amacıyla tek 
örneklem testinin nonparametrik karşılığı olan Wilcoxon testi de gerçekleştirilmiş olup, 
sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. Test sonuçlarına göre, yalnızca duyuru günü (olay günü) için 
hesaplanan %0,662’lik pozitif anormal getiri % 95 güvenirlikle istatistiksel olarak anlamlı 
çıkmıştır. Diğer zaman pencereleri için hesaplanan değerler istatistiksel olarak sıfırdan farklı 
değildir. Bu bulgular ışığında, piyasanın CEO değişimine olay gününde tepki verdiği ve bu 
tepkinin pozitif yönde olduğu anlaşılmış olup, Hipotez1’in kabulü gerekir. Bu sonuç, banka ya 
da finansal kuruluşlar ayrımı yapılmaksızın CEO değişim duyurularına piyasanın tepkisini 
araştıran Denis ve Denis (1995) ile Huson, Malatesta ve Parrino (2004)’nun çalışmalarının 
bulgusu ile uyumludur.  

 
Tablo 4: Tek Örneklem Parametrik ve Nonparametrik Test Sonuçları 

 

Statistic df Sig.* Statistic df Sig.*

(t-1, t-5) 0,175 13 0,20 0,921 13 0,26

(t-1, t-4) 0,190 13 0,20 0,928 13 0,32

(t-1, t-3) 0,163 13 0,20 0,943 13 0,50

(t-1, t-2) 0,145 13 0,20 0,973 13 0,92

t-1 0,193 13 0,20 0,862 13 0,04

t0 0,121 13 0,20 0,960 13 0,75

(t0, t+1) 0,126 13 0,20 0,962 13 0,79

(t0, t+2) 0,136 13 0,20 0,958 13 0,72

(t0, t+3) 0,138 13 0,20 0,966 13 0,85

(t0, t+4) 0,122 13 0,20 0,965 13 0,83

(t0, t+5) 0,210 13 0,12 0,916 13 0,22

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

*Tüm pencerler için %5 önem düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir (Sig.>0,05).

Pencere

t df Sig. (2-tailed) Z Asymp. Sig. (2-tailed)

(t-1, t-5) 0,100% 0,098 12 0,923 -0,31 0,753

(t-1, t-4) 0,453% 0,510 12 0,620 -0,11 0,917

(t-1, t-3) 0,240% 0,268 12 0,793 -0,18 0,861

(t-1, t-2) -0,121% -0,200 12 0,845 -0,25 0,807

t-1 -0,091% -0,308 12 0,763 -0,31 0,753

t0 0,662% 2,455 12 0,030 -2,13 0,033

(t0, t+1) 0,453% 0,971 12 0,351 -0,94 0,345

(t0, t+2) -0,073% -0,122 12 0,905 -0,18 0,861

(t0, t+3) -0,135% -0,197 12 0,847 -0,31 0,753

(t0, t+4) 0,153% 0,198 12 0,847 -0,31 0,753

(t0, t+5) 0,702% 0,390 12 0,703 -0,80 0,422

CAR 

Ortalaması

Tek Örneklem t Testi (Parametrik)
Pencere

*%5 önem düzeyinde anlamlılığı ifade etmeketedir (Sig.<0,05).

Wilcoxon Testi (Nonparametrik)
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Hipotez 2’nin geçerliliğini test etmek amacıyla, bu kez özel ve yabancı sermayeli 
bankalar (8 adet) ile kamusal sermayeli bankalar (5 adet) ayrımı yapılarak analiz 
gerçekleştirilmiştir. Veri sayısının az olması nedeniyle doğrudan nonparametrik tek örneklem 
Wilcoxon testi gerçekleştirilmiştir. Tablo 5’de yer alan test sonuçlarına göre, özel ve yabancı 
sermayeli bankalar için olay günü penceresinde %0,812’luk pozitif anormal getiri %95 
güvenirlikle istatistiksel olarak anlamlı bulunurken, kamusal sermayeli bankalar için olay 
sonrası üç günlük zaman penceresinde (t0, t+2), %1,581 olan negatif kümülatif anormal getiri 
%95 güvenirlikle istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Başka bir deyişle, piyasanın kamusal 
sermayeli bankalardaki CEO değişimine tepkisi hem zaman dilimi hem de getirinin yönü 
bakımından özel ve yabancı sermayeli bankalardan farklı olup, Hipotez 2’nin de kabulü 
gerekir. Bu sonuç, Sarkar ve diğerleri (2019) tarafından yapılan çalışmada Hindistan’da 
devlet kontrolündeki bankalarda CEO değişim açıklaması sonrasındaki kümülatif anormal 
getirilerin daha düşük olduğu bulgusu ile uyumludur. 

 
Tablo 5: Kamusal ve Özel - Yabancı Sermayeli Banka Ayrımına Göre  

Tek Örneklem Wilcoxon Testi Sonuçları 
 

 
 
 

5. Sonuç 
 

Bankalarda üst düzey yönetici grubunun örgütlenme şekli genel müdür ve ona bağlı 
olan genel müdür yardımcıları şeklinde olmaktadır. Bankacılık Kanununda yapılan 
tanımlamalardan çıkan bu yapı icra kurulu olarak düşünülebilir. İcra kurulunun başkanı 
konumunda olmaları nedeniyle CEO olarak da adlandırılabilecek olan banka genel müdürleri, 
yönetim kurulunun doğal üyesi olma ayrıcalığına da sahiptir. Bu durum, banka CEO’larına 
klasik yönetim kurulunca belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için strateji oluşturup uygulama 
fonksiyonunun ötesine geçebilme yani hedeflerin belirlenmesi sürecine etkin bir şekilde 
katılabilme imkânı sağlamaktadır. Dolayısıyla, Türkiye uygulamasında banka CEO’ları 
sadece yönetim kuruluna değil diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte hissedarlara da hesap 
veren kişi konumundadır. Bu yönüyle, bankalarda CEO değişiklikleri sadece uygulanan 
stratejilerde değil yönetim kurulunca belirlenmiş politika ve hedeflerde de değişikliğe 
gidilmesi potansiyelini içerir. Banka pay senedi yatırımcılarının da bunları dikkate alarak CEO 
değişimlerine tepki göstermesi beklenebilir. 

 
Ancak, Türkiye’de banka pay senedi yatırımcılarının CEO değişimine beklendiği gibi 

tepki verip vermediğini ortaya koyan bir çalışma bulunmamaktadır. Kaldı ki; hem gelişmiş 
hem de gelişmekte olan ülkelerde piyasanın CEO değişimine tepkisini araştıran ve büyük 
çoğunluğu piyasanın CEO değişimine tepki verdiği gözlemi ile sonuçlanan çalışmaların 
neredeyse tamamında banka veya finansal kuruluş ayırımına da gidilmemiştir. Bankalar 
özelinde CEO değişimine odaklanan Sarkar ve diğerlerinin (2019) araştırması, bu 
çalışmaların bir istisnası olup Hindistan’da devlet bankalarındaki CEO değişiminin ardından 
ilk 3 aylık dönemde takipteki alacaklar için ayrılan karşılıkların arttığı, karşılık artışının sonraki 
dönemlerde gerçekleşebilecek muhtemel kar-zarar için yumuşak geçişi sağlamak amacıyla 
kullanıldığı, 1 yılık geçiş sürecinde kredi hacminin azaldığı ve yeni CEO’nun bankada bilgi 

CAR Ortalaması Z Asymp. Sig. (2-tailed) CAR Ortalaması Z Asymp. Sig. (2-tailed)

t0 0,423% -0,41 0,686 0,812% -2,38 0,017*

(t0, t+1) 0,221% -0,67 0,500 0,598% -0,84 0,401

(t0, t+2) -1,581% -2,02 0,043* 0,870% -1,26 0,208

(t0, t+3) -1,810% -1,75 0,080 0,912% -1,12 0,263

(t0, t+4) -1,765% -1,75 0,080 1,352% -1,54 0,123

(t0, t+5) -2,389% -0,94 0,345 2,634% -1,54 0,123

Kamu Bankaları Özel Bankalar

*%5 önem düzeyinde anlamlılığı ifade etmeketdir (Sig.<0,05).

Pencere
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asimetrisi sorunu ile karşılaştığı gibi olumsuzluklar gözlenmiştir. Benzer gelişmelerin Türkiye 
için de geçerli olabileceği ve bunun banka pay senedi yatırımcılarının tepkisinden 
görülebileceği düşünülebilir. Türk yatırımcısının salt CEO değişimlerindeki davranışı 
hakkında bilgi veren bir araştırma olmadığı için de bahse konu düşünce kolaylıkla kabul 
görebilir. 

  
Görüldüğü gibi, piyasanın bankalarda CEO değişimine tepki verip vermediğine 

yönelik yapılacak araştırma piyasanın etkinliğine ilişkin bir gözlem ihtiyacının ötesine 
geçecektir. Zira, hem Türk finans literatüründeki önemli bir boşluğun doldurulmasına hem de 
finansal kuruluşlarda CEO değişimine piyasanın tepkisine ilişkin dünya finans literatüründeki 
çalışma eksikliğinin giderilmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca, ortaya çıkacak sonuçlar, BDDK 
ve SPK gibi düzenleyici otoritelerin düzenleme ve uygulamaları için de yol gösterici olacağı 
düşünülmüştür. 

 
Bu bağlamda, Ocak 2010-Aralık 2019 döneminde payları Borsa İstanbul’da işlem 

gören bankalarda gerçekleşen CEO değişimlerinin pay senedi fiyatları üzerindeki etkisi olay 
çalışması yöntemiyle ampirik olarak test edilmiştir. Yalnızca duyuru günü (olay günü) için      
istatiksel olarak %95 güvenirlikle %0,662’lik pozitif anormal getiri hesaplanmış ve bu bulgular 
ışığında, piyasasının bankalarda CEO değişimine olay gününde pozitif yönde tepki verdiği 
sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, banka ya da finansal kuruluşlar ayrımı yapılmaksızın CEO 
değişim duyurularına piyasanın tepkisini araştıran Denis ve Denis (1995) ile Huson, 
Malatesta ve Parrino (2004)’nun çalışmalarının bulgusu ile uyumludur. Örnekleme dahil 
edilen duyurular, özel ve yabancı sermayeli bankalar (8 adet) ile kamusal sermayeli 
bankalara ait olanlar (5 adet) şeklinde ayrıştırılarak yapılan analizde ise, özel ve yabancı 
sermayeli bankalar için olay günü penceresinde %95 istatiksel anlamlılık düzeyinde  
%0,812’luk pozitif anormal getiri, kamusal sermayeli bankalar içinse olay sonrası üç günlük 
zaman penceresinde (t0, t+2), yine %95 istatiksel güvenirlik düzeyinde %1,581 oranında 
negatif kümülatif anormal getiri hesaplanmıştır. Bulgumuz, Sarkar ve diğerleri (2019) 
tarafından yapılan çalışmada Hindistan’da devlet kontrolündeki bankalarda CEO değişim 
açıklaması sonrasındaki kümülatif anormal getirilerin daha düşük olduğu sonucu ile 
benzerdir. Bu bulgudan hareketle de, piyasanın kamusal sermayeli bankalardaki CEO 
değişimine tepkisinin hem zaman dilimi hem de getirinin yönü bakımından özel ve yabancı 
sermayeli bankalardan farklı olduğu sonucuna varılmıştır.  

 
Bu sonuçlar, bankalarda CEO değişim duyurularının kısmen de olsa bilgi içerikli 

olduğunu göstermektedir. Ancak, giriş bölümünde anlatıldığı üzere bankalarda önemli bir 
figür olan CEO değişiminin piyasadaki etkisinin hem büyüklük hem de uzunluk bakımından 
beklenilenin altında olduğu görülmektedir. Zira piyasa CEO değişimine yalnızca duyuru günü 
tepki vermekte ve o gün de çok küçük bir getiri ile ödüllendirmektedir. Böyle bir sonucun, 
kısmen yatırımcıların finansal okur-yazarlığının yetersizliğinden, kısmen CEO değişim 
gerekçesinin ve hangi yolla gerçekleştiğinin duyurularda açıklanmamasından, kısmen de 
atanan yeni CEO’nun süresinin, vizyon ve hedeflerinin kamuya duyurulmamasından 
kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir.  

 
Bu hususların gerek sermaye piyasası gerekse bankacılık piyasasında uygulanmakta 

olan kurumsal yönetim ilkelerinin uluslararası düzeyde güncellenmesi çalışmalarında 
gündeme getirilmesi önerilmektedir. Bahse konu bilgilerin kamuya duyurulmasının, hem CEO 
değişim açıklamalarına pay senedi piyasasının daha etkin bir şekilde tepki vermesini 
sağlayacağı, hem de CEO değişimi ile ilgili analizlerin daha detaylı ve objektif yapılmasına 
imkân vereceği düşünülmektedir. Son olarak, bundan sonra yapılacak çalışmalarda, bu 
alanda mevcut olan literatürdeki boşluğu doldurmak üzere, halka açık şirketlerdeki CEO 
değişimlerinin pay senetleri fiyatlarına etkisinin incelenmesi önerilmektedir. 
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Araştırma Makalesi / Research Article 
 
 

Konkordato ve Finansal Yeniden Yapılandırma 
 
 
 

Prof. Dr. Ali Cem Budak* 
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Okan Yağcı** 

 
 Öz 
 

 İcra ve İflas Kanunu’nun konkordatoya ilişkin hükümlerinin 28.02.2018 tarih ve 7101 sayılı 
Kanun (ve 06.12.2018 tarih ve 7155 sayılı Kanun) ile geniş çapta bir değişikliğe uğraması, bu 
değişikliğin iflâs erteleme kurumunu kaldırması ve neticede konkordatonun uygulamada önemli bir yer 
edinmesi ile eş zamanlı olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 15.08.2018 
tarihinde Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik 
yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmeliğin ve ilk çerçeve anlaşmanın yürürlük kazanmasının ardından, 
17.07.2019 tarih ve 7186 sayılı Kanun ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na geçici madde 32 eklenmiş 
ve 12.09.2019 tarihinde Yönetmelik kapsamlı bir değişikliğe tabi tutulmuştur. Son olarak, (en güncel) 
Büyük Ölçekli Uygulama - Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması 09.10.2019 ve Küçük 
Ölçekli Uygulama - Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması 08.11.2019 tarihinde gerekli 
onayların alınması sureti ile uygulamaya konulmuştur. Bu incelemede mevcut düzenlemelere ilişkin 
bazı eleştirilere yer verilip olması gereken hukuk açısından görüşlerimiz belirtildikten sonra 
“konkordato düzenlemesiyle finansal yeniden yapılandırma usulü verimli şekilde nasıl birlikte 
uygulanabilir?” sorusuna cevap verilmeye çalışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler : Konkordato, Finansal Yeniden Yapılandırma, Çerçeve Anlaşması. 
JEL Sınıflandırması : K19, K29, K39. 

 
Composition with Creditors and Financial Restructuring 

  

 Abstract 
 

 The provisions of the Code of Enforcement and Bankruptcy regarding composition with 
creditors were widely amended by the Law dated 28.02. 2018 and numbered 7101 (and the Law dated 
06.12. 2018 and numbered 7155), the rules for postponement of bankruptcy was abolished by this 
amendment. As a result of the amendment the procedure for composition with creditors gained an 
important place in practice. Shortly after this development, the Banking Regulation and Supervision 
Agency promulgated the Regulation on Restructuring of Loans Owed to Financial Sector on the date 
of 08.15.2018. After this Regulation and the first framework agreement came into force, provisional 
article 32 was added to the Banking Law numbered 5411 by the Law dated 07.17.2019 and numbered 
7186 and the Regulation was subject to a comprehensive amendment on the date of 09.12.2019. 
Finally, Financial Restructuring Framework Agreement for Large Scaled Application and Financial 
Restructuring Framework Agreement for Small Scaled Application were put into practice, by means of 
obtaining the necessary approvals, respectively on 10.09.2019 and on 11.08.2019. This assessment 
will seek for an answer of “how can the rules concerning composition with creditors be efficiently 
applied together with the procedure of financial restructuring?”  
Keywords: Composition with Creditors, Financial Restructuring, Framework Agreement. 
JEL Classification: K19, K29, K39. 
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 I. Giriş 
 

7101 sayılı Kanun’un 2018 yılında yürürlüğe girmesinden beri konkordato ve mali 
sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili finansal yeniden yapılandırma (“FYY”) 
süreçleri ekonomi ve hukuk gündemini meşgul eden güncel konular arasında üst sıralarda 
yer almaktadır. (Budak, 2018) Hal böyle iken konkordato hukuku alanında çalışan hukukçular 
bankacılık mevzuatının bir parçası olarak mütalaa edilen FYY müessesesine uzak kaldıkları 
gibi kredi kuruluşlarında ihtisas sahibi olan bankacıların da konkordato hukukunun karmaşık 
düzenlemelerinin bir parça uzağında kaldıklarını söylemek yanlış olmaz.  
 
 Söz konusu uzaklıkları azaltmaya katkıda bulunacağı ümit edilen bu çalışmada, 
mevcut düzenlemelere ilişkin bazı eleştirilere yer verilip, olması gereken hukuk açısından 
görüşlerimiz belirtildikten sonra “konkordato düzenlemesiyle FYY usulü verimli şekilde nasıl 
birlikte uygulanabilir?” sorusuna cevap verilmeye çalışılacaktır. Bu yapılırken 
açıklamalarımızın ağırlıklı bölümünü iki yıla ulaşan uygulama geçmişi bulunan ve İcra-İflas 
Hukuku alanındaki sistematik eserlerle yeterli şekilde ele alınmış olan Konkordato Hukuku 
değil, tespit edebildiğimiz kadarıyla ilmî ve kazaî içtihatlarda henüz incelenmemiş olan FYY 
müessesesi oluşturacaktır. (Konkordato hukuku hakkında, tüketici olmamak üzere, başlıca 
güncel eserler olarak bkz. Akil (2019); Altay ve Eskiocak (2019); Budak ve Kale (2019); 
Pekcanıtez ve Erdönmez (2018); Sarısözen (2019); Tunç Yücel (2020); Uyar (2019)). 
 
 Bu doğrultuda çalışma üç bölüm olarak planlanmıştır.  
 
 Birinci bölümde, şirket kurtarmaya ilişkin farklı yaklaşımlar (ad hoc kurtarma, finansal 
yeniden yapılandırma ve külli icra hukuku kapsamında kurtarma) incelendikten sonra, 
finansal yeniden yapılandırmaya ilişkin düzenlemeler normlar hiyerarşisi açısından 
değerlendirilecek ve küçük ölçekli FYY uygulaması ile büyük ölçekli FYY uygulamasının 
mukayesesi yapılacaktır. 
 
 İkinci bölümde FYY ile konkordatonun birlikte nasıl işleyebileceği sorusuna cevap 
aranacaktır. Bu kapsamda, her biri ayrı bir başlık altında olmak üzere, FYY uygulamasına 
başvurulması ve bunun konkordato ile ilişkisi, konkordato mühletinin etkileri ile FYY’ye 
başvurunun etkilerinin karşılaştırılması, konkordatoda içerisinde yer alan alacak bildirimi, 
çekişmeli alacakların durumu ve alacaklılar toplantısının FYY müzakere süreci ile 
karşılaştırılması, konkordatonun tasdiki - özellikle vade ve/veya tenzilat sonuçlarının - 
FYY’nin sonuçları ile mukayesesi, İİK m. 308/h uyarınca yapılan rehinli alacaklılar ile 
müzakere toplantısının FYY ile karşılaştırılması ve rehinli alacaklılar ile müzakere sürecinde 
FYY usulünün uygulanması konularına değinilecektir.  
 
 Son bölümde ise çalışmaya ilişkin netice ve değerlendirmelere yer verilmektedir.  
 
 A. Şirket Kurtarmada Farklı Yaklaşımlar: Ad Hoc Kurtarma, Finansal Yeniden 
Yapılandırma ve Küllî İcra Hukuku Kapsamında Kurtarma (1)  
 
 İcra ve İflas Kanunu’nun (“İİK”) külli icraya ilişkin hükümleri esasen gerçek kişiler göz 
önünde bulundurularak kaleme alınmıştır. Bu durum borçlunun malum yerleşim yeri 
olmaması (İİK m. 177), müflis namına gelen mektupların açılması (İİK m. 184), müflisin 
vücudu üzerinde ika olunan zararlarına ilişkin davalar (İİK m. 194), nafaka alacakları, velayet 
ve vesayet hukukundan bahseden sıra cetveli (İİK m. 206), defter tutulurken müflisin hazır 
bulundurulması (İİK m. 209), ev idaresine ait defterlerin muhafaza altına alınması (İİK m. 
210) ve haczi caiz olmayan eşya hakkında genel haciz yoluyla takip hükümlerine yapılan atıf 
(İİK m. 211) gibi ancak gerçek kişiler bakımından uygulama imkanı olan münferit 
hükümlerden anlaşılabileceği gibi İsviçre-Türk iflas hukukunun önemli bir özelliği olan “yeni 
mal iktisabı” müessesesinin (İİK m. 251) ancak gerçek kişilere kabili tatbik olmasından da 
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anlaşılmaktadır. Öte yandan, ticaret şirketlerinin iflâs tasfiyesinin ne şekilde yapılacağı ve 
özellikle Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş her bir şirket türü bakımından ne gibi 
özelliklerin bulunacağı hakkında İİK’da hüküm bulunmamaktadır.  
 
 İflas ve konkordatoyu kapsayan külli icra düzenlemelerinin amacı borçlunun borca 
batık olması veya ödeme güçlüğü içinde bulunması halinde bir yandan “cebri icra yarışı” diye 
isimlendirilebilecek (Budak, 1993-b, s. 79) bir sürecin ortaya çıkmasını engellemek suretiyle 
alacaklıların mümkün olduğunca eşit bir muameleye tabi tutularak tatmin edilmelerine diğer 
yandan da borçlunun ödenmesi mümkün olmayan borçlarından kurtarılarak “taze bir 
başlangıç” yapmasına imkân sağlamaktır.  
 
 Günümüzde büyük çoğunluğu tüzel kişiler (ticaret şirketleri) tarafından işletilen ticari 
işletmelerin ödeme aczi veya ödeme güçlüğü bakımından ise bu amaçların sadece birincisi 
söz konusu olur. Zira ticaret şirketine sermaye koymuş olan kimseler zaten sınırlı sorumluluk 
ilkesi ile korunmuşlardır ve iflâs ile tasfiye edilip varlığı sona eren şirketin yeni bir başlangıç 
yapması söz konusu olmaz. 
 
 Öyle ise, ticaret şirketleri bakımından külli icranın geleneksel olarak, borçlunun borca 
batık malvarlığının en elverişli şekilde paraya çevrilmesi ve alacaklılar arasında adil bir 
şekilde paylaşılmasının sağlanmasından ibaret olan bir amaca yani alacaklıların 
korunmasına hizmet ettiği ifade edilebilir. 
 
 Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kökeni 19. yüzyıla kadar eskiye dayanmasına 
rağmen, Avrupa’da ancak 1980’li yıllardan beri yaygınlaşan yeni bir anlayış ise bu geleneksel 
görüşü değiştirmiştir. Bu yeni yaklaşım, mümkün ve faydalı olan hallerde, aciz halindeki 
ticaret şirketlerinin, tasfiye edilmeyerek, ticari faaliyetlerini sürdürmelerinin sağlanmasını, 
alacaklıların korunması düşüncesinden bağımsız olarak, iflâs hukukunun amaçlarından biri 
olarak görmektedir. 
 
 Gerçekten günümüzde ödeme aczi içine düşen şirketlerin “kurtarılmasının”, biri külli 
icra hukukunun gayesi içinde değerlendirilebilecek, diğeri de “külli icra hukuku-dışı” 
diyebileceğimiz sosyal ve ekonomik mülahazalarla temellendirilen iki ana gerekçeye 
dayandırıldığı görülmektedir.  
 
 Bu gerekçelerden, külli icra hukukunun geleneksel amacı içinde görülebilecek olanı, 
ticari faaliyet içindeki bir işletmenin, o işletmeyi oluşturan malvarlığı parçalarından bağımsız 
olarak iktisadi bir değer ifade ettiği ve borçlunun malvarlığını en yüksek bedeli elde edecek 
şekilde idare ve tasfiye etmekle görevli olan külli icra teşkilatının, bu durumu göz önüne 
alması gerekeceğidir. Zira ticari faaliyet içindeki bir işletmenin, o güne kadar kurmuş olduğu 
ticari ilişkileri, işletmeci kadrosu eğitilmiş işgücü ve müşteri çerçevesi gibi unsurları ile ifade 
ettiği ekonomik değer (işletme değeri, “going corcern value”), bu işletmeye ait mal ve 
alacakların “haraç-mezat” satılması ile elde edilecek bedelden (tasfiye değeri, “liquidation 
value”) daha fazla olabilir. (Budak, 2007, s. 55; Budak, 2018-b) 
 
 Halbuki müflis şirkete ait malvarlığının, iflâs hukukunun geleneksel düzenlemesi 
altında (esasen tasfiyeye göre düzenlenmiş olan paraya çevirme usulü içinde) “bir ticari 
işletmenin devri” şeklinde kül olarak satılması kolay (bu sebeple de olağan) değildir. Diğer 
yandan, böyle bir paraya çevirme usulüne, müflis işletmenin çok büyük olduğu hallerde 
piyasa koşulları (yeterli talebin olmayışı) elvermeyeceği gibi; işletmenin nispeten küçük 
olduğu ve bizzat pay sahipleri tarafından işletildiği hallerde de, cebri satış sonucunda 
işletmecilerin değişecek olması “işletme değeri”nin muhafazası amacına ulaşılmasını büyük 
ölçüde engeller. O zaman, ödeme aczi içindeki işletmeyi mevcut tüzel kişiliği ve 
işletmecilerinin idaresi altında ayakta tutarak, bu işletmenin ifade ettiği “işletme değeri”ni 
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alacalılara aktarabilecek özel bir usule ihtiyaç vardır. Bu usul “şirket kurtarma” (“corporate 
rescue”) usulüdür (2).  
 
 Bunun yanında, şirket kurtarma prosedürlerine temel gösterilen ve yukarıda “külli icra 
hukuku-dışı” diye isimlendirdiğimiz ikinci bir grup gerekçe ise, külli icra hukukunun geleneksel 
olarak ifa etmeyi üstlendiği fonksiyonların dışına çıkarak, ödeme aczi içindeki şirketin ayakta 
tutulmasında başka bir dizi iktisadi ve sosyal yararlar görmektedir. Buna göre, güç durumdaki 
bir ticaret şirketinin ayakta tutulmasında ilkin, daima, söz konusu işletmede çalışan işçilerin 
işlerinin korunması açısından yarar vardır. Sonra, her somut durumun özelliğine göre, 
mesela bir büyük şirketin kurtarılması milli ekonomi, milli savunma veya dış politika 
bakımından önemli bir yer işgal etmesi gibi gerekçeler ile de savunulabilmektedir. 
 
 Bu bağlamda, ülkemizde 1990’lı yılların başında tartışma konusu olan “METAŞ”ın 
kurtarılması taleplerinin işsizliğin önlenmesi gerekçesine; Amerika Birleşik Devletleri’nde 
zamanında imalat sanayiinde faaliyet gösteren altı büyük firmadan biri olan “Chrysler” 
şirketinin ve yine bu ülkedeki en büyük savunma sanayii kuruluşlarından biri olan 
“Lockheed”in kurtarılması olaylarının ise milli ekonomi ve milli savunma menfaatlerinin 
korunması gerekçesine örnek teşkil ettiği görülebilir. 
 
 İşte, külli icra hukukunun temel gayesi içinde kalınarak da gerekçelendirilebilecek 
“şirket kurtarma” fikri böyle “külli icra hukuku-dışı” gayelerle de irtibatlandırılınca, kanun 
koyucu bakımından esasen külli icra hukuku bünyesi içinde, mesela iflâs kanunları içindeki 
konkordato hükümlerine eklenebilecek bir dizi yeni hükümle gerçekleştirilebilecek olan şirket 
kurtarma prosedürü, külli icra hukuku mevzuatının alanı dışında kalan bir hukuki platforma da 
yerleştirilebilmektedir (Budak, 2006, s. 258). 
 
 Mukayeseli hukukta, külli icra hukuku içindeki şirket kurtarma prosedürlerinin en eski 
örneklerini Amerika Birleşik Devletleri “Yenidenörgütlenme Prosedürü” ile bu prosedürün 
Güney Kore ve Japonya’daki benzerleri oluşturur. “Külli icra hukuku-dışı” şirket kurtarma 
prosedürleri ile kastedilen ise, devlet müdahalesi (vergi kolaylıkları, piyasa şartlarından daha 
elverişli devlet kredileri verilmesi veya devlet bankalarına olan borçların ertelenmesi vs.) ile 
gerçekleştirilen ad hoc kurtarma operasyonlarıdır.  
 
 Belirtelim ki ekonomik kriz dönemlerinde “külli icra hukuku-dışı” kurtarma 
prosedürlerinin kanunla ve genel düzenleyici işlemlerle düzenlenmiş örneklerine de 
rastlanmaktadır. Ülkemizde 1980’li yılların sonunda gündemi meşgul etmiş olan 3332 sayılı 
“Şirket Kurtarma Kanunu” (3), 2000’li yılların başında Birleşik Krallık’taki Londra Yaklaşımı 
örnek alınarak kanunla yapılan İstanbul Yaklaşımı (4) ve bu düzenlemeyi takiben 2000’li 
yılların ortasında yine kanunla yürürlüğe sokulan Anadolu Yaklaşımı (5) bunlar arasındadır. 
 
 Bu sonuncu grupta yer alan düzenlemelerin ortak özellikleri:  
 

- mali borçların, esas itibariyle banka kredi alacaklarının yeniden yapılandırılması ile 
ilgili olmaları (6);  
 
- kredi alacaklarının vadelerini uzatmak ve faizlerini indirmek, kredi alacaklarının 
kısmen veya tamamen iştirake çevirmek gibi finansal yeniden yapılandırma araçlarına 
yer vermeleri (7);  

 
- belirli bir süre için (iki veya üç yıl) yürürlükte kalmalarının öngörülmüş olması (8); 
 
- düzenlemeden yararlanacak olan banka ve diğer kredi kuruluşlarının müştereken 
hazırlanacak çerçeve anlaşmaları veya protokoller aracılığıyla ortak hareket etmeleri 
(9);  
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- şirket kurtarma operasyonlarını teşvik edecek vergi istisna erteleme veya 
muafiyetlerine yer vermeleri (10); 
 
- çerçeve anlaşmaların yapılması ve onaylanarak yürürlüğe girmesi dahil olmak üzere 
sürece Türkiye Bankalar Birliği (“TBB”) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu’nun/Kurulu’nun (“BDDK”) (3332 sayılı Kanun’da Devlet Yatırım Bankası’nın) 
düzenleyici ve denetleyici rol üstlenecek şekilde dahil edilmeleri (11)  

 
olarak özetlenebilir. 
 
 Söz konusu yeniden yapılandırma düzenlemeleri önemli sayılabilecek ölçüde 
uygulama alanı bulmuştur. TBB’nin internet sitesinde yer alan raporlara göre, özetle, şu 
sonuçlara ulaşılmaktadır: 4743 sayılı Kanun (İstanbul Yaklaşımı) kapsamında Haziran 2002 - 
Nisan 2005 (12) tarihleri arasında toplam 329 başvurunun yapıldığı görülmekte olup bunun 
318 tanesi sözleşmeye dönüşmüştür. (Türkiye Bankalar Birliği [TBB], 2005) 5569 sayılı 
Kanun (Anadolu Yaklaşımı) kapsamında Nisan 2007 - Mart 2009 tarihleri arasında 120 küçük 
ve orta ölçekteki işletme FYY programına alınmış olup bunlardan 105 tanesinin anlaşması 
bağıtlanmıştır. (Türkiye Bankalar Birliği [TBB], 2009) 
 
 İncelediğimiz konu bağlamında 1990’lı yılların başında yeniden yapılandırma usulü 
olarak kullanılmaya başlanan ve zaman içinde çeşitli kanun değişikliklerine tabi tutulan iflâsın 
ertelenmesi müessesine de kısaca temas edilmelidir. Esasen Türk Ticaret Kanunu’nda 
(“TTK”) anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 
hükümler arasında yer alan iflâsın ertelenmesi düzenlemesi, konkordato hükümlerinin önemli 
uygulama güçlükleri yüzünden etkili şekilde kullanılamaması dolayısıyla hem konkordatoya 
hem de yukarıda belirttiğimiz yeniden yapılandırma usullerine alternatif bir hukuki müessese 
mahiyetini alacak şekilde geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Örneğin, 2009-2013 
döneminde toplam 2.712 iflâsın ertelenmesi davasının açıldığı ifade edilmektedir. (Sayılgan 
ve Ece, 2016, s. 63) İlaveten, Adalet Bakanlığı’nın istatistiklerine göre 2009-2017 yıllarında 
iflâsın ertelenmesine ilişkin toplam 4.939 dosya açılmış ve bunların toplam 4.134’ü karara 
bağlanmıştır. Ancak her şirket kurtarma usulünde bulunması gereken alacaklıların katılımını 
ve mahkemenin etkili denetim unsurlarını içermeyen iflâsın ertelenmesi müessesesinin 
amacı dışında, kolay bir “icra takiplerini askıya alma” yolu olarak kötüye kullanmalara yol 
açtığı kanaati de yaygındır. (Öztek, Budak, Tunç Yücel, Kale ve Yeşilova, 2019, s. 114-117) 
 
 2018 yılında İİK’da, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksindeki sıralamanın 
yükseltilmesi çalışmaları kapsamına alındığı için, planlanandan önce kanunlaşan, bir 
konkordato hukuku reformu yapılmıştır. Şirket kurtarmayı teşvik edecek hükümler içeren bu 
kanun değişikliğinin ardından, iflâsın ertelenmesi müessesinin uygulanmasının 2016 yılında 
askıya alınmış olması dolayısıyla biriken talebin de etkisiyle önemli sayıda konkordato 
başvurusuyla karşılaşılmıştır (13). (Öztek ve diğerleri, 2019, s. 11-12) 
 
 Geçtiğimiz 2018 yılının Ağustos ayında ise kriz dönemlerine mahsus “külli icra 
hukuku-dışı” yeniden yapılandırma usullerine bir yenisi eklenmiştir. 5411 sayılı Bankacılık 
Kanunu’na (“BankaK”) eklenen geçici 32. madde kapsamında yapılan bu yeni düzenleme de 
uygulamada sonuçlarını vermeye başlamıştır. TBB verilerine göre, 2018 yılından devreden 
ve FYY kapsamına alınan 11 firma ile birlikte, Ekim 2019 döneminde toplam 39 firma FYY 
kapsamına alınmış olup bunlardan 5 firmanın anlaşması bağıtlanmıştır. (Türkiye Bankalar 
Birliği [TBB], 2019) 
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B. Konkordato, Finansal Yeniden Yapılandırma Başvurusu ve Prosedürü ve 
Normlar Hiyerarşisi Meselesi 

 
 İİK’nın konkordatoya ilişkin hükümlerinin 28.02.2018 tarih ve 7101 sayılı Kanun (14) 
ile geniş çapta bir değişikliğe uğraması (15), bu değişikliğin iflâs erteleme kurumunu 
kaldırması ve neticede konkordatonun uygulamada önemli bir yer edinmesi ile eş zamanlı 
olarak BDDK tarafından 15.08.2018 tarihinde Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden 
Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik (16) (“Yönetmelik”) yayımlanmıştır.  
 
 BDDK’nın 2018 yılı faaliyet raporunda “Finansal Piyasalarda Görülen Dalgalanmalara 
Yönelik Uygulamalar” başlığı altında açıklanan bu gelişme şu şekilde 
gerekçelendirilmektedir: 

 
“Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar finansal kesim yanında reel sektörü de olumsuz etkilemiş olup 
firmaların yeniden yapılandırma taleplerini artırmıştır. Reel sektörün finansal sorunlarının 
çözümlenmesi, ekonomiye ciddi ölçüde katma değer yaratan fakat finansal güçlük yaşayan üretici 
firmaların katma değer ve istihdam yaratmaya devam ederek malî kesime olan geri ödeme 
yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine bağlıdır. 15/8/2018 tarih ve 30510 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan “Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik” ile 
finansal güçlük yaşayan üretici firmaların üretime devam etmeleri ve mali kesime olan borçlarını geri 
ödeyebilmelerini teminen finansal yeniden yapılandırma programını içeren bir uzlaşı platformu 
çerçevesinde sektörün yeniden kredilendirilmesi amaçlanmıştır. 19/09/2018’de onaylanan Finansal 
Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması ile de reel sektörün, malî kesime olan geri ödeme 
yükümlülüklerini makul bir süre içerisinde ve makul koşullarla yerine getirmelerine uygun ortam 
sağlanması hedeflenmiştir”. (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu [BDDK], 2018a, s. 38-39) 

 
 Yönetmelik ve ilk çerçeve anlaşmanın uygulamaya konulmasından sonra, 17.07.2019 
tarih ve 7186 sayılı Kanun (17) ile BankaK geçici madde 32 eklenmiştir. 12.09.2019 tarihinde 
ise Yönetmelik kapsamlı bir değişikliğe (18) tabi tutulmuştur.  
 
 Netice olarak hem 2018 hem de 2019 yılında gerçekleştirilen bu faaliyetlerin olumlu 
sonuçlar verdiği/vermesinin beklendiği BDDK 2019-2021 Stratejik Planı’nda şu şekilde ifade 
edilmektedir: 

 
“Finansal piyasalarda oluşan kısa dönemli olumsuz hava, başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak 
üzere yetkili kurumlar tarafından alınan önlemler ile dağılmaya başlamıştır. BDDK tarafından da 
bankacılık sektörünün yanı sıra reel sektörün sorunlarını gidermeye yönelik adımlar atılmaktadır. Bu 
kapsamda, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları çerçevesinde kredilerin yeniden 
yapılandırılmasına olanak sağlanması ve kredi portföyleri üzerindeki baskıların azaltılması 
hedeflenmektedir. Söz konusu anlaşmaların BDDK tarafından onaylandığı tarihten itibaren reel 
sektörün finansman konusunda yasadığı dar boğaz da giderilmeye başlamıştır”. (Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu [BDDK], 2018b, s. 17) 

 
 Geçici m. 32/1 uyarınca  
 
“Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman 
şirketleri ile bu maddede tanımlanan diğer finansal kuruluşlarla (19) (20) kredi ilişkisinde bulunan ve 
Kurum [BDDK] tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre hazırlanan Çerçeve Anlaşmalarda belirlenen 
borçlular, bu kuruluşlar tarafından kullandırılmış olan kredilere ilişkin olarak alınacak tedbirlerle, geri 
ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine 
imkân verilmesini sağlamak amacıyla, dahil oldukları risk grubundaki diğer borçlularla bir bütün olarak 
veya kısmen yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilir. Bu madde uyarınca yapılacak finansal yeniden 
yapılandırmalara ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde 
hazırlanan Çerçeve Anlaşmalar ile belirlenir (21)”. (Aynı fıkrada bu madde hükümlerinin yayım 
tarihinden (19.07.2019) itibaren iki yıl süre uygulanacağı ve bu sürenin Cumhurbaşkanı tarafından iki 
yıl daha uzatılabileceği yer almaktadır (22).) 
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 Yönetmelik m. 5/1’de alacakların, Türkiye Bankalar Birliği tarafından Türkiye Katılım 
Bankaları Birliği ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğinin görüşleri 
de alınarak hazırlanan Çerçeve Anlaşmaları kapsamında ve bu anlaşmaların Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylanmasını takiben finansal yeniden 
yapılandırma sözleşmelerine bağlanmak suretiyle yeniden yapılandırılabileceği ve 
Yönetmelik m. 8’de Çerçeve Anlaşmaların, Kurulca onaylanmalarını müteakiben geçerlilik 
kazanacağı ifade edilmekte olup (en güncel) Büyük Ölçekli Uygulama - Finansal Yeniden 
Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (bundan sonra “Çerçeve Anlaşması” olarak anılacaktır) 
09.10.2019 (23); Küçük Ölçekli Uygulama - Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve 
Anlaşması (“K-Çerçeve Anlaşması”) ise 08.11.2019 tarihinde (24) gerekli onayların alınması 
sureti ile uygulamaya konulmuştur.  
 
 Çerçeve Anlaşması m. (I), para. 1 uyarınca TBB tarafından güncel listesi yayımlanmış 
olan (25) banka ve finansal kuruluşlar Çerçeve Anlaşmasının tarafı olup söz konusu 
Anlaşma, kural olarak, münhasıran bu taraflar arasında hüküm ifade etmektedir.  
 
 Çerçeve Anlaşması m. (V) (a) uyarınca başvuru tarihi itibariyle alacaklı kuruluşlara 
olan anapara (nakit + gayrinakit) borç toplamı 25 milyon TL ve üzerinde olan borçlular kural 
olarak bu imkândan faydalanabilecek olup haklarında iflâs kararı bulunan borçlular FYY 
kapsamına alınmayacaktır [m. (V) (b)].  
 
 Çerçeve Anlaşması m. (VIII), para. 1’e göre FYY sürecine alınabilecek borçlular en 
yüksek üç alacaklı kuruluştan birine, Çerçeve Anlaşması ekinde belirtilen formata uygun bir 
başvuru ve taahhüt mektubu ile sürecin gerektirdiği diğer belge ve bilgileri de (26) ekleyerek 
başvuruda bulunabileceklerdir. Ayrıca, Çerçeve Anlaşması Ek-1’de yer alan başvuru ve 
taahhüt mektubunun (taahhütleri içeren kısmının 2. sayfasının) 9. maddesinde şu ifade yer 
almaktadır:  
 
“Şirketimiz ve ortaklarımız hakkında iflâs/iflâs erteleme ve/veya konkordato başvurusunda 
bulunmayacağımızı (…) peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederiz”.  

 

 Bu başvurunun yapılmasının ardından, istisnalar saklı kalmak kaydıyla ve özet olarak 
ifade etmek gerekirse, başvurunun yapıldığı alacaklı kuruluş borçlunun beyanı doğrultusunda 
borçlu bulunduğu ve çerçeve anlaşmasına taraf alacaklı kuruluşlara üç iş günü içerisinde 
bilgi verir ve alacak ve teminatlarını bildirmelerini ister [Çerçeve Anlaşması m. (VIII), para. 2]. 
Belirtilen bu başvuru ve bildirim ile birlikte herhangi bir prosedüre tabi olmaksızın “durumun 
korunması süreci” başlayacak olup bu süreçte, kural olarak, alacaklı kuruluşlar tarafından 
borçlu hakkında finansal yeniden yapılandırmaya konu alacaklara ilişkin olarak icra takibi 
yapılamayacak, zamanaşımı ve hak düşürücü süreler nedeniyle hak kaybına yol açacak 
durumlar hariç olmak üzere, mevcut takiplere devam edilemeyecek, yeni takipler 
açılamayacak ve diğer yasal yollara başvurulamayacaktır [Çerçeve Anlaşması m. (IX), para. 
6]. Borçlunun yapmış olduğu başvuruyu takiben 10. iş gününde ilgili müzakerelerin 
yönetilmesi, sonuçlandırılması ve uygulamanın izlenmesi konusunda görev yapacak Lider 
Banka (“LB”), alacaklı kuruluşlar konsorsiyumu (“AKK”) tarafından seçilir [Çerçeve Anlaşması 
m. (VIII), para. 4]. Nihayetinde, LB’nin riyasetinde borçlu ile AKK arasında yeniden 
yapılandırma kararını oluşturma amacı ile müzakereler yapılır ve alacaklı kuruluşların 
alacaklarının üçte ikisinin oluşturduğu çoğunluğun finansal yeniden yapılandırma 
sözleşmesini (“FYYS”) imzalaması halinde çerçeve anlaşmasını imzalamış olan bütün 
alacaklı kuruluşlar tarafından yeniden yapılandırma yapmak zorunlu hale gelir [Çerçeve 
Anlaşması m. (VI) (1), para. 2, (c)]. AKK başvuru tarihinden itibaren en fazla 90 gün içinde 
yeniden yapılandırma kararını oluşturamazsa süreç sona erer [Çerçeve Anlaşması m. 
(VII)/16]. Son olarak belirtilmelidir ki, FYYS’nin imzalanmasını müteakip, borçlu FYYS’den 
kaynaklanan edimlerini yerine getirdiği sürece, borçlu hakkında icra takibi yapılamayacak, 
zamanaşımı ve hak düşürücü süreler nedeniyle hak kaybına yol açacak durumlar hariç 
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olmak üzere, mevcut takiplere devam edilemeyecek, yeni takipler açılamayacak ve diğer 
yasal yollara başvurulamayacaktır [Çerçeve Anlaşması m. (X)/3].  
 
 Burada özet olarak ifade edilen FYY sürecinin, aslında, İİK m. 285 vd. hükümlerinde 
yer alan konkordato prosedürü ile benzerlikler gösterdiğini ve aynı amaçlara yönelik olduğu 
açıktır. 
 
 Hukukun iktisadi analizi ile ilgili çalışmalarda ticari işletmelerin alacaklılarının çeşitli 
şekillerde tasnife tabi tutuldukları, teminatlı alacaklılar ve adi alacaklılar ayrımı başta olmak 
üzere, mali alacaklılar, ticari alacaklılar, alacağı haksız fiil sorumluluğundan doğan alacaklılar 
(involuntary creditors) gibi alacaklı gruplarından bahsedildiği görülmektedir. Bu alacaklı 
gruplarının kanunlar ve genel düzenleyici işlemler yapılırken farklı muamelelere tabi 
tutulması lüzumu ortaya çıkabilir. Örneğin, işçilerin ekonomik bakımından dezavantajlı grup 
olmaları dolayısıyla işçi alacaklarının, maddi hukuka dayanan ayni hakları bulunması 
sebebiyle rehinli alacaklıların, maliye politikaları dolayısıyla vergi alacaklarının şirket 
kurtarma usulünde farklı hükümlere tabi tutulması veya belirli ayrıcalıklardan 
faydalandırılması mümkündür.  
 
 İİK’daki konkordato hükümleri de alacaklılar arasındaki bu çeşitliliği dikkate alarak, 
hukuk politikası tercihleri çerçevesinde çeşitli alacaklı gruplarını birbirinden farklı hükümlere 
tabi tutmuştur. Mesela, işçilerin iş sözleşmelerinden doğan alacakları, rehinli alacaklıların 
rehnin kapsamını aşmayan tutardaki alacakları ve 6183 sayılı Kanun’a tabi kamu alacakları 
bakımından gerek mühletin etkileri gerekse tasdik edilen konkordatonun bağlayıcılığı 
bakımından özel hükümler sevk edilmiştir (İİK m. 294, 308/c) Kanun koyucu uygulamada 
çoğunluğu kredi kuruluşları olan rehinli alacaklılar için de özel bir müzakere usulü tesis 
etmiştir (İİK m. 308/h).  
 
 Hal böyle iken kredi kuruluşlarının ve ilgili kurumların yeni konkordato hükümlerinin 
yürürlüğe girmesinden hemen sonra kendi sektörlerine ilişkin özel bir düzenleme yapma 
hususunu gündeme getirmeleri kanımızca eleştirilmelidir. Nitekim, elde istatistiki veri 
olmamakla birlikte, konkordato komiserliği görevi yapan ve gerek meslek içi eğitim 
çalışmaları sırasında gerekse günlük mesai içinde meslektaşlardan gelen çok sayıda sözlü 
soruya muhatap olmaları sebebiyle katılımcı gözlemi (participant observation - bkz. 
Jorgensen, 1984, s. 24) yapma imkanı bulan yazarların tespit edebildiği kadarıyla, yakın 
geçmişte iflâsın ertelenmesi müessesesinin konkordatoyu tamamen saf dışı bırakması gibi, 
kredi kuruluşlarına özgü yeniden yapılandırma mevzuatının yürürlüğe girmesi de İİK m. 
308/h’deki “rehinli alacaklılar ile müzakere” usulünün uygulama dışında kalmasına yol açmış 
olup İİK m. 308/h hükmünün öngörmüş olduğu rehinli alacaklılar ile müzakere toplantısı, 
konkordato prosedürlerinin çoğunda, fiilen icra edilmemektedir.  
 
 Bu bağlamda FYY konusunda yapılan düzenlemenin, yine kanımızca normlar 
hiyerarşisine uygunluk bakımından eleştirilecek bir yönü olduğu da ifade edilmelidir. 
Yönetmelik ilk olarak 2018 yılı Ağustos ayında sadece BankaK’nın BDDK’nın görev ve 
yetkilerini genel ifadelerle düzenleyen 93. maddesine dayanılarak hazırlamıştı. Oysa 
BDDK’nın Yönetmeliğin ilk yayımlandığı şekli ile madde 1’de belirtilen (“kredi ilişkisi içinde 
bulunan borçluların kredi borçlarına ilişkin geri ödeme yükümlülüklerini yerine 
getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkân sağlamak” 
şeklindeki) amacın elde edilmesi ve buna ilişkin ilgili diğer faaliyetlerin yapılması bakımından 
düzenleyici işlem yapmak konusunda doğrudan bir görev ve yetkisinin bulunduğunu 
söylemek kolay değildi. BDDK’ya Yönetmelikteki içerikte bir düzenleme yapmak konusunda 
açıkça yetki veren Geçici 32. madde BankaK’ya Yönetmeliğin ilk şeklinin yayımlanmasından 
yaklaşık bir sene sonra, 2019 yılının Temmuz ayında eklenmiştir. Söz konusu Geçici 32. 
maddenin metni de özü itibarıyla Yönetmelik m. 1’de 2018’den beri yer alan ifadenin 
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tekrarından ibarettir (27). Bu duruma göre kanımızca Yönetmeliğin kanuni dayanağının 
sonradan oluşturulduğunu ifade etmek yanlış olmaz (28).  

 
 Belirtelim ki, ödeme güçlüğü içine olan işletmeler bakımından mali sektöre olan 
borçlar ağırlıklı bir öneme sahiptir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB”) İstatistik 
Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü’nün 2017 yılına ilişkin yayımladığı tüm 
firmalara ilişkin (imalat sektörü ve imalat dışı sektörler) sektör bilançoları incelendiğinde (29), 
2014, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin olarak tüm firmalar bazında kısa vadeli mali borçlar, kısa 
vadeli ticari borçlar ile oranlandığında bunların yaklaşık olarak aynı seviyede olduğu (30) 
(Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası [TCMB], 2017); uzun vadeli mali borçlar, uzun vadeli 
ticari borçlar ile oranlandığında ise uzun vadeli mali borçların, yaklaşık ve ortalama olarak, 
uzun vadeli ticari borçların 19 katı seviyesinde olduğu (31) (TCMB, 2017) görülmektedir. Kısa 
vadeli borçların en çok 1 yıla kadar olan dönemi kapsadığı dikkate alınırsa, ki bu veriler 
ışığında en son 2017 yılını içermektedir, içinde bulunduğumuz dönem içerisinde tüm firmalar 
düzleminde mali borçların ticari borçlardan oldukça yüksek seviyede olduğu sonucuna 
varmak mümkündür.  
 
 İstanbul Yaklaşımı ve Anadolu Yaklaşımı’na ait ortak özellikler olarak yukarıda 6 ila 
11. dipnotlarına bağlı kısımda sayılmış olan özelliklerin tümü FYY usulünde de 
bulunmaktadır. Ancak, belki altıncı bir ortak özellik olmak üzere FYY usulü de İstanbul 
Yaklaşımı ve Anadolu Yaklaşımı gibi konkordato hükümleri ile bağlantı kurularak 
düzenlenmemiştir. Bu düzenleme şeklinin isabetli olmadığı kanısındayız.   
 
 Normlar hiyerarşisi ve hukuk politikasına ilişkin bu genel mülahazaların yürürlükte 
bulunan konkordato hükümleri ile FYY mevzuatının birlikte uygulanması ihtiyacının göz ardı 
edilmesine sebep olamayacağı açıktır. Aşağıda, olması gereken hukuk bakımından yapılan 
eleştiriler saklı tutularak halihazırdaki mevzuat hükümlerinin birbirleri ile uyumlu olarak 
uygulanmasının nasıl mümkün olabileceği üzerinde durulacaktır.  
 
 İncelememiz İİK’nın 7101 ve 7155 sayılı Kanunlar ile değişik konkordato 
hükümlerinin, 12.09.2019 tarihinde değişikliğe uğrayan 15.08.2018 tarihli Yönetmelik ve bu 
Yönetmelik kapsamında yayımlanan 09.10.2019 tarihli Büyük Ölçekli Uygulama (için) 
Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması ile olan ilişkisi ile sınırlı tutulmuştur. 
Konu incelenirken Çerçeve Anlaşmaya ilişkin hükümler, istisna ve ayrıntılarına girilmeden 
konkordato usulündeki temel esaslara uygun düşecek bir kapsamda değerlendirilmeye 
çalışılmıştır.  
 
 08.11.2019 tarihli Küçük Ölçekli Uygulama (için) Finansal Yeniden Yapılandırma 
Çerçeve Anlaşması kapsamında düzenlenen usule ise doğrudan değinilmemiştir. Ancak, 
gerek her iki çerçeve anlaşmanın özünde benzer ilke ve kurallara yer verilmiş olması gerekse 
küçük ölçekli uygulama içerisinde büyük ölçekli uygulamaya atıfların yapılmış olduğu dikkate 
alındığında, büyük ölçekli uygulamaya ilişkin yapılan açıklamaların uygun düştüğü ölçüde bu 
uygulamayı da ilgilendirdiğini ifade etmek mümkündür. Bununla birlikte konunun niteliği 
uyarınca ve bütünlüğü sağlamak açısından küçük ölçekli uygulama hakkında da aşağıda bilgi 
vermek yararlı olacaktır. 
 
  
C. Küçük Ölçekli Finansal Yeniden Yapılandırma Uygulaması ve Büyük Ölçekli 
Finansal Yeniden Yapılandırma Uygulamasının Karşılaştırması 
 
 Küçük Ölçekli Uygulama (için) Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması 
(“K-Çerçeve Anlaşması”) m. (V) (a) uyarınca başvuru tarihi itibari ile alacaklı kuruluşlara olan 
anapara (nakit + gayrinakit) borç toplamı 25 milyon TL’den az olan borçlular kural olarak 
küçük ölçekli uygulamaya başvurabilir.  
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 Her iki çerçeve anlaşması ile ulaşılmak istenilen amaç özünde aynıdır. Ancak 
izlenecek yöntemler bakımından ikisi arasında bazı farklılıklar olduğunu ifade etmek gerekir. 
Özellikle, büyük ölçekli uygulamanın aksine K-Çerçeve Anlaşmasının amaçları arasında 
borçluya ilave kredi verilmesi kural olarak öngörülmemektedir [karş. K-Çerçeve Anlaşması m. 
(II) ve Çerçeve Anlaşması m. (II); ayrıca Çerçeve Anlaşmanın Genel Prensipler ve Tarafların 
Yükümlülükleri başlıklı (VII). maddesinin (1) (b) bendinde öngörülen “ilave finansman 
sağlanması” ifadesi K-Çerçeve Anlaşmasında yer almamaktadır].  
 
 Büyük ölçekli uygulamadan farklı olarak, küçük ölçekli uygulamanın organizasyon 
yapısında Alacaklı Kuruluşlar Konsorsiyumu (“AKK”) veya Lider Banka (“LB”) 
bulunmamaktadır.  
 
 Başvuru, K-Çerçeve Anlaşmasının ekinde belirtilen formata uygun bir başvuru ve 
taahhüt mektubu ve diğer ilgili belge ve bilgiler ile birlikte K-Çerçeve Anlaşmasını imzalamış 
olan en büyük alacaklı kuruluşa yapılır. En büyük alacaklı kuruluşun başvuruyu kabul 
etmemesi halinde sırası ile ikinci ve üçüncü sıradaki en büyük alacaklı kuruluşlara başvuru 
yapılabilir. Üçüncü en büyük alacaklı kuruluşun başvuruyu kabul etmemesi halinde finansal 
yapılandırma süreci sona erer. Bu durumda tekrar başvuru yapılabilmesi için ilk başvuru 
tarihinden itibaren altı ay geçmesi zorunludur [K-Çerçeve Anlaşması, m. (VIII), para. 1-4]. 
 
 Eğer başvuru kabul edilirse, ilgili alacaklı kuruluş, büyük ölçekli uygulamadaki lider 
banka sıfatından farklı olarak, Başvuruyu Kabul Eden Alacaklı Kuruluş (“BKEAK”) olarak 
nitelendirilir ve BKEAK başvurunun kabulünden Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi 
(“FYYS”)’nin imzalanmasına kadar olan süreci yönetir [K-Çerçeve Anlaşması, m. (VI)/1, para. 
1-2]. 
 
 Küçük ölçekli uygulama, mahiyeti gereği, büyük ölçekli uygulamaya nazaran daha 
basit ve hızlı bir prosedür öngörmektedir. Kısaca ifade etmek gerekirse, BKEAK’nın 
başvuruyu kabul ettiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içerisinde K-Çerçeve Anlaşmasına 
taraf alacaklı kuruluşlara bilgi verip onlardan alacaklarını ve teminatlarını bildirmelerini 
istemesi ve alacaklı kuruluşların bu bildirimi takip eden en geç üç iş günü içerisinde 
BKEAK’ya cevap vermesi gerekmektedir [K-Çerçeve Anlaşması, m. (VIII), para. 6].  
 
 Başvurunun BKEAK tarafından kabul edilmesi ve bunun ilgili alacaklı kuruluşlara 
bildirilmesi ile herhangi bir prosedüre tabi olmaksızın, özünde büyük ölçekli uygulama ile aynı 
esaslara sahip, “Durumun Korunması Süreci” başlar [K-Çerçeve Anlaşması, m. (IX), para. 6]. 
 
 BKEAK, başvuruyu kabul etmesinden itibaren 15 iş günü (ihtiyaç halinde 5 iş günü ek 
süre kullanılması ihtimali ile en fazla 20 iş günü) içerisinde fizibilite raporunu (ve ön teklif 
kapsamı içerisinde yer alan diğer çalışmalarını) tamamlayarak alacaklı kuruluşlara bir ön 
teklif sunar [K-Çerçeve Anlaşması, m. (VIII), para. 7-8]. Alacaklı kuruluşların bu ön teklif 
üzerinden yapılandırma yapılıp yapılmaması konusundaki görüşlerini en geç 10 iş günü 
içerisinde (BKEAK tarafından 5 iş günü daha uzatılabilir) BKEAK’ya bildirmeleri gerekir. İlgili 
süre içerisinde dönüş yapmayan alacaklı kuruluşun görüşünün olumlu olduğu kabul edilir [K-
Çerçeve Anlaşması, m. (VIII), para. 10]. 
 
 BKEAK’nın sunduğu ön teklif, alacak tutarı bakımından 2/3 çoğunluk ve en az iki 
alacaklı kuruluş tarafından uygun görülürse BKEAK K-Çerçeve Anlaşması Yapılandırma 
Parametreleri kapsamında en geç 10 iş günü içerisinde FYYS hazırlar ve bunu imzalanmak 
üzere alacaklı kuruluşlara gönderir. Alacaklı kuruluşların FYYS’yi 5 iş günü içerisinde 
imzalayıp BKEAK’ya göndermesi ile FYY süreci olumlu sonuçlanır [K-Çerçeve Anlaşması, m. 
(VIII), para. 11-12].  
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 Burada ifade edilen prosedürün -usule yönelik çeşitli istisnalar saklı kalmak kaydıyla- 
büyük ölçekli uygulama ile iki temel farklılık taşıdığını görmek mümkündür. Birincisi, süre 
bakımından büyük ölçekli uygulamada, kural olarak, (90 + 90) günlük daha uzun bir süre 
öngörülmüş iken, küçük ölçekli uygulamanın yaklaşık, 45 ila 55 iş günü içerisinde 
tamamlanması gerekmektedir.  
 
 İkinci olarak ise, küçük ölçekli uygulamanın, büyük ölçekli uygulamada olduğu gibi 
borçlu ve alacaklı kuruluşlar arasında geçen gerçek bir müzakere sürecini içerdiğini 
söylemek mümkün değildir. Büyük ölçekli uygulamanın gerek organizasyon yapısı gerekse 
uygulama süreci dikkate alındığında, küçük ölçekli uygulamanın borçlu ve alacaklı kuruluşları 
müzakere için doğrudan bir araya getiren bir süreçten ziyade, BKEAK tarafından hazırlanan 
bir çalışma/teklifin alacaklı kuruluşların onayına sunulduğu -deyim yerindeyse dosya 
üzerinden yürüyen- bir prosedür olduğunu söylemek yanlış olmaz. 
 
 II. Finansal Yeniden Yapılandırmanın Konkordato ile Birlikte İşlemesi 
 A. Finansal Yeniden Yapılandırma Uygulamasına Başvurulması ve Konkordato 
ile İlişkisi 
 
 Uygulamada mali güçlük içindeki işletmelerin çoğunlukla birden fazla kredi 
kuruluşuna borçlu oldukları görülmektedir. Bu durumu dikkate alarak hazırlanmış olan FYY 
Çerçeve Anlaşması borçlu işletmenin “Alacaklı Kuruluşlar” şeklinde isimlendirilen birden fazla 
kredi kuruluşuna tek bir başvuruda bulunmasını öngörmektedir.  
 
 Başvurunun muhatabı olan kredi kuruluşları Çerçeve Anlaşmasının (VI). maddesine 
göre bir AKK oluşturur. Başvuru, AKK içinde alacağı en fazla olan üç alacaklı kuruluştan 
birine yapılır.  
 
 “Uygulama Süreci Prensipleri” başlıklı (VIII). maddeye göre, başvuru Çerçeve 
Anlaşması ekinde yer verilen formata uygun bir “Başvuru ve Taahhüt Mektubu”nun alacaklı 
kuruluşa verilmesiyle olur.  
 
 Başvurunun alınmasından sonra AKK içinde yer alan alacaklı kuruluşlar, kural olarak, 
aralarından en büyük alacaklı olan kuruluşu LB olarak seçerler. Müzakereler LB tarafından 
yürütülür. Bu düzenleme şekline göre AKK’daki alacaklı kuruluşların LB’ye FYYS’nin 
akdedilmesi konusunda bir temsil yetkisi verdikleri ve LB ile AKK’daki diğer alacaklı 
kuruluşlar arasındaki ilişkinin vekâlet sözleşmesi hükümlerine tabi olduğunu ifade etmek 
mümkündür.  
 
 Yapılan müzakereler sonucunda borçlu ile AKK üyeleri arasında, bir FYYS yapılır. 
FYYS, Yönetmeliğin 7. maddesine ve Çerçeve Anlaşmasının (X). maddesine göre, aşağıdaki 
hususları içermelidir: 
 

“a. AKK üyelerinin her birinin belirli bir tarih itibariyle borçludan olan alacaklarının tespiti,  
b. ilgili borçlunun bu kapsamda yapacağı geri ödeme yükümlülüklerinin vade yapısı ile 
tutarlarının belirlenmesi,  
c. sözleşmeye aykırılık hallerinin belirlenmesini ve buna ilişkin yaptırımları,  
d. FYY süresince uygulanacak fiyatlandırmayı (faiz, kar payı, komisyon vb.),  
e. izleme kriterleri (yöntem, sıklık, içerik vb.)  
f. denetim mekanizmasının tanımı,  
g. borçlunun tüm hesaplarını, belgelerini inceleme yetkisi,  
h. genel olarak ve ayrıca her bir AKK üyesi için ayrı ayrı olmak üzere, alacağın süreç içindeki 
teminat yapısı,  
i. tarafların diğer yükümlülüklerinin tespiti,  
j. AKK’nın uygun göreceği diğer hususları.” 
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 Belirtelim ki, Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca TBB tarafından hazırlanıp alacaklı 
kuruluşlar tarafından imzalanan ve Yönetmeliğin 8. maddesine göre BDDK’nın onayı ile 
geçerlilik kazanan Çerçeve Anlaşması, alacaklı kuruluşların borçlular ile yapacakları 
FYYS’nin ne şekilde müzakere edileceğini ve hangi hususları içereceğini belirleyen ve bu 
anlaşmayı imza eden alacaklı kuruluşlar arasında hüküm ve sonuç doğuran bir sözleşmedir.  
 
 FYYS ise alacaklı kuruluşlar ile borçlu arasında bir sözleşme ilişkisi kurmaktadır. Bu 
düzenleme şekline göre Çerçeve Anlaşması FYYS’lerin bir eki veya tamamlayıcısı 
mahiyetinde değildir. Ancak FYY başvurusu ve FYYS müzakeresi Çerçeve Anlaşma 
hükümlerine göre yapıldığı dikkate alınınca FYYS’lerin yorumunda, mesela FYYS’de 
kullanılan ifadelerin veya kısaltmaları ne anlama geldiği tespit edilirken Çerçeve 
Anlaşmasından yararlanılması işin mahiyeti gereğidir.  
 
 Ayrıca yukarıda açıklanan duruma göre, Yönetmelik ve Çerçeve Anlaşmalarının 
ayrıntılı hükümlerinden açıkça anlaşıldığı üzere kendilerine yapılan başvuruları kabul etmek 
mecburiyetinde bulunmayan kredi kuruluşlarının Çerçeve Anlaşmalarının ekinde yer alan 
Başvuru ve Taahhüt Mektubu, TBK m. 8 anlamında icaba davet (bağlayıcı olmayan öneri) 
mahiyetinde olup söz konusu icaba davete itibar eden borçlu tarafından Alacaklı Kuruluşlara 
yapılmış icabın (önerinin) da bir parçasını teşkil etmektedir. Bu icabın (önerinin) kabulü 
üzerine ise Başvuru ve Taahhüt Mektubu, Alacaklı Kuruluşlarla borçlu arasında kurulan 
sözleşme ilişkisinin bir parçasını teşkil edecektir.  
 
 Çerçeve Anlaşmasının eki olan “Başvuru ve Taahhüt Mektubu”nun 3. paragrafına 
göre, FYY başvurusunda bulunan borçlu başvuru tarihi itibariyle kendisi (ve ortağı olduğu, 
kendisine ortak olan, kendisi ile aynı hâkim ortak yapısına sahip olan şirketler ile nezdinde 
yüzde 10 veya daha fazla paya ya da kontrol gücüne sahip gerçek kişiler) hakkında “iflâs 
kararı bulunmadığını” beyan eder. Yine Çerçeve Anlaşmasının (V). maddesinin (b) bendi 
müflis borçluların FYY başvurusunda bulunamayacaklarına, Başvuru ve Taahhüt 
Mektubunda yer alan beyan ve taahhütlerin 9 numaralı olanı da borçlu ve ortakları hakkında 
“iflâs/iflâs erteleme ve/veya konkordato başvurusunda bulunulmayacağına” ilişkindir. Bu 
düzenleme şekline göre borçlunun FYYS müzakere süreci içinde kendisi hakkında iflâs veya 
konkordato talebinde bulunması sözleşmeye aykırılık teşkil edecektir.  
 
 Bu bağlamda iki hususa dikkat çekmek uygun olur. İlk olarak, borçlunun kendisinin 
iflâsını talep etmesinin zorunlu olduğu haller bakımından, ilgili kanun hükümlerinin (TTK m. 
376; İİK m. 178, 179) emredici olması dolayısıyla borçlunun “kendisinin iflâsını talep 
etmeyeceği” yönündeki taahhüdü hukuken geçerli değildir. İkinci olarak, Başvuru ve Taahhüt 
Mektubu, “konkordato başvurusunda bulunulmayacağı” şeklinde bir taahhüt içermesine 
rağmen, başvurunun yapılacağı tarih itibariyle konkordatoya başvurmuş (konkordato mühleti 
talebinde bulunmuş) olan borçluların FYYS başvurusunda bulunmalarına engel bir hüküm 
içermemektedir. Nitekim geçici veya kesin konkordato mühleti içinde bulunan kredi 
borçlularının FYYS başvurusunda bulunmalarına uygulamada rastlanmaktadır. 
 
 B. Konkordato Mühleti ve Mühletin Etkilerinin Finansal Yeniden Yapılandırmaya 
Başvurunun Etkileri ile Karşılaştırılması 
 
 Ödeme güçlüğü içindeki işletmelerin iyileştirilmesini amaçlayan bir düzenlemenin 
esaslı unsurlarından biri olan ve zaman itibariyle ilk aşamasını teşkil eden borçların 
ödenmesi / icra takiplerinin askıya alınması müessesesi konkordato hukukunda mühlet 
şeklinde isimlendirilmektedir (İİK m. 289, 294-297). (Mesela bkz. Pekcanıtez ve Erdönmez, 
2018, s. 69 vd.)  Son İİK değişikliğinden sonra usulü hızlandırmak ve geçici hukuki himayeyi 
sağlamak üzere konkordato mühletinden önce gelen bir “geçici konkordato mühleti” de ihdas 
edilmiştir (İİK m. 287). (Mesela bkz. Pekcanıtez ve Erdönmez, 2018, s. 21 vd.) Ayrıntılara 
girmeden ifade edilecek olursa, konkordato mühleti, konkordato talebinden önce doğan 
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alacaklarla ilgili icra takiplerinin, rehinli ve belirli imtiyazlı alacaklılar müstesna olmak üzere 
askıya alınması sonucunu doğurmaktadır (İİK m. 294). Konkordato alacaklısı sıfatını alan bu 
alacaklılar arasındaki eşitliği muhafaza etmek için de, yine kural olarak, söz konusu 
alacaklılara konkordato mühleti boyunca ödeme yapılmaması ilkesi geçerli olmaktadır. Bu 
temel sonuçlar bakımından geçici konkordato mühleti ile kesin konkordato mühleti arasında 
bir fark bulunmamaktadır. (Mesela bkz. Pekcanıtez ve Erdönmez, 2018, s. 30) 
 
 Konkordato usulüne benzer şekilde FYY süreci de FYY müzakeresinin devam ettiği 
süre için icra takiplerinin ve ödemelerin askıya alınması ilkesini benimsemiştir. Ancak 
Çerçeve Anlaşmasının diğer hükümlerinde de görüleceği üzere FYY’deki takip ve ödemelerin 
durdurulması, hukuki terimlerden çok tacirler arasında kullanılan günlük dile ait ifadelerle 
düzenlenmiş olup, FYY kapsamına giren kredilerin tahsiline ve icra takiplerine devam 
edilmemesi AKK içinde yer alan alacaklı kuruluşların birbirlerine karşı sözleşmesel bir 
taahhüt şeklinde ortaya çıkmaktadır. Çerçeve Anlaşmasının “Durumun Korunması Süreci 
Prensipleri” başlıklı (IX). maddesinde takip ve ödemelerin durdurulması esası aşağıdaki 
şekilde beyan edilmiştir: 
 
“Durumun Korunması Süreci”, tarafların gerek kendi aralarındaki gerekse borçlu ile olan mevcut 
hukuki statünün, teminat yapısının, ilişki düzeyinin ve borçlu ile ortaklarının varlıklarının, öngörülen 
makul bir müzakere süresi boyunca korunmasını içeren bir süreçtir. 

 
Borçlu, durumun korunması sürecinin geçerli olduğu süre içinde AKK üyeleri de dahil olmak üzere 
alacaklılar arasında (tek tek ya da grup halinde) farklılık yaratacak hiçbir girişimde bulunamaz. Bu 
kısıtlama, ilgili borçlunun bağlantılı bulunduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile ortaklarını da kapsar.(...) 

 
Taraflar, borçlu ile olan mevcut hukuki statünün, teminat yapısının, ilişki düzeyinin ve borçlu ile 
ortaklarının malvarlıklarının, müzakere süreci içinde kapsamlı olarak korunmasına genel olarak özen 
gösterirler. 

 
Başvurulan Alacaklı Kuruluş’a usulüne uygun bir şekilde başvuruda bulunulması ve başvurunun ilgili 
Alacaklı Kuruluşlar’la paylaşılması ile birlikte, herhangi bir prosedüre tabi olmaksızın “Durumun 
Korunması Süreci” başlar. Bu süreçte Alacaklı Kuruluşlar tarafından borçlu hakkında FYY konusu 
alacaklara ilişkin olarak icra takibi yapılamaz, zamanaşımı ve hak düşürücü süreler nedeniyle hak 
kaybına yol açacak durumlar hariç olmak üzere, mevcut takiplere devam edilemez, yeni takipler 
açılamaz, diğer yasal yollara başvurulamaz. (…) 

 
Borçlunun başvuru tarihinden önce herhangi bir Alacaklı Kuruluş tarafından başlatılmış yasal takipler 
sonucu; 

 Satış günü alınmış olması, 

 İhalenin feshi davasının devam ediyor olması, 

 Borcun İcra Taahhüdüne bağlamış olması, 

 Tasarrufun iptali davasının devam ediyor olması, 
 
şeklinde aksiyonlar alınmış ise bu işlemler FYY’den etkilenmez. Söz konusu işlemleri uygulayan 
Alacaklı Kuruluş/Kuruluşlar dilerse bunlardan feragat edebilir. Feragat edilmemesi halinde FYY 
sürecinin devam edip etmeyeceğine AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın alacak toplamının 2/3’ünü ve 
AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın en az ikisini temsil eden Alacaklı Kuruluşlar tarafından karar verilir”. 

 
 Durumun korunması süreci prensiplerine ilişkin (IX). madde finansal kiralama konusu 
mallar için İİK’nın 307. maddesine atıf yapmakla yetinmektedir [Çerçeve Anlaşması m. (IX), 
para. 3]. Ayrıca aynı maddenin dördüncü paragrafına göre ise  
 
“borçlu, ikinci fıkra hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, Çerçeve Anlaşması’nı imzalamamış olan 
Yurt Dışı Kredi Kuruluşları veya Uluslararası Kurumlara olan veya bu kurum ve kuruluşlar ile Alacaklı 
Kuruluşlar’ın birlikte vermiş oldukları borçlarına ilişkin finansal yeniden yapılandırma veya benzeri 
diğer süreçler yürütebilecektir”. 
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 Belirtelim ki, gerek BankaK’nın geçici 32. maddesi gerekse Yönetmelik çok genel 
düzenlemeler şeklinde kaleme alınmış olup FYY usulüne ilişkin ayrıntılar esasen çerçeve 
anlaşmalarda düzenlenmiştir. Normlar hiyerarşisi dikkate alındığında konkordato mühleti 
almış ve daha sonra FYY başvurusunda bulunmuş olan borçlu bakımından İİK’daki 
konkordato hükümleri öncelikle uygulanacak, başka bir ifadeyle Çerçeve Anlaşmasının 
hükümleriyle konkordato mühletinin sonuçları arasında çatışma olduğunda konkordato 
mühletinin sonuçlarına itibar edilecektir. Örneğin, FYYS müzakereleri sırasında bir icra 
takibinde satış gününün belirlenmiş olduğu hallerde takip yasağının uygulanmayacağı 
yönünde Çerçeve Anlaşmasında yer alan istisna borçlunun konkordato mühleti almış olduğu 
hallerde uygulanmayacaktır. 
 
 C. Konkordatoda Alacak Bildirimi, Çekişmeli Alacakların Durumu ve Alacaklılar 
Toplantısının Finansal Yeniden Yapılandırma Müzakere Süreci ile Karşılaştırılması 
 
 Konkordato mühletinden ve konkordatonun tasdiki halinde vade veya tenzilat 
konkordatosunun hükümlerinden etkilenen alacaklılar/alacaklar, konkordato mühleti 
talebinden önce doğmuş olan alacaklardır. Ayrıca, konkordato talebinden önce doğmuş olsa 
bile rehinle temin edilmiş olan veya kanunda sayılan istisnalar kapsamında “imtiyazlı” sayılan 
alacaklar/alacaklılar konkordatodan etkilenmezler (İİK m. 294, 308/c). Konkordatoya tabi olan 
alacaklılar komiser tarafından yapılan bir ilanla alacaklarını bildirmeye davet edilirler (İİK m. 
299). Komiser alacaklıların alacak beyanları hakkında borçlunun görüşünü alır. Kural olarak 
konkordatonun kabulü için yapılacak oylamaya sadece borçlunun kabul ettiği alacaklılar 
katılır. Borçlunun kabul etmediği alacaklar ise “çekişmeli alacak” sayılır ve bu alacakları 
beyan eden alacaklıların toplantıda oy kullanmaları ancak mahkemenin bu yönde vereceği 
bir ihtiyati tedbir kararıyla mümkün olur (İİK m. 300, 302).  
 
 FYY usulünden faydalanabilecek olan alacaklılar ve bu kapsamda bankalar 
çoğunlukla rehinli alacaklı olup alacaklarının rehinle karşılanan kısmı bakımından 
konkordatodan etkilenmezler. Kredi kuruluşunun alacağının kısmen rehinle temin edilmiş 
olması halinde alacağın rehinle karşılanmayan (konkordatodan etkilenen) kısmının ne kadar 
olduğu komiserin rehinli mallar için yaptıracağı değer takdiri dikkate alınarak belirlenir (İİK m. 
298). 
 
 FYY usulünde ise, konkordatoda olduğunun aksine, alacakların belirlenmesi borçlu 
tarafından değil alacaklı kredi kuruluşları, daha kesin bir ifadeyle AKK tarafından yapılır 
(Çerçeve Anlaşması m. (VII)/15).  
 
 Bu açıklamalara göre konkordato mühleti içinde borçlunun FYY başvurusunda 
bulunması halinde kredi kuruluşlarının alacakları ve bu alacakların rehinle temin edilmeyen 
kısmı bakımından konkordato için ayrı, FYY için ayrı tutarların ortaya çıkması ihtimal 
dahilindedir.  
 
 Konkordato “kaydedilmiş alacaklıların ve alacakların yarısını” veya “kaydedilmiş olan 
alacakların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini” aşan çoğunluğun oyuyla kabul edilmiş 
sayılır (İİK m. 302). Kabul edilen konkordato mahkemenin de tasdiki ile konkordatodan 
etkilenen bütün alacaklılar için bağlayıcı hale gelir (İİK m. 308/c).  
 
 FYY usulünde ise çerçeve anlaşmalar kapsamında bir borçluyla yapılan FYYS’nin 
alacaklı kuruluşların alacaklarının üçte ikisini oluşturan çoğunluk tarafından imzalanması 
halinde “Çerçeve Anlaşması’nı imzalamış olan Alacaklı Kuruluşlar’ın tamamı tarafından 
alacakların yeniden yapılandırılması[nın] zorunlu” olduğu kabul edilmiştir (Çerçeve 
Anlaşması m. (VI)/1, c bendi).  
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 Yukarıda açıklanan duruma göre, konkordato mühleti içinde FYY başvurusunda 
bulunan bir borçlunun konkordato bakımından başarısız, FYY bakımından ise başarılı sonuç 
alması mümkün olabileceği gibi bunun tersi de gerçekleşebilir. Konkordato mühleti devam 
ederken yapılan FYY’nin başarıyla sonuçlanması (FYYS’nin imzalanması) halinde borçlunun, 
mali durumunun geneli bakımından da iyileşmiş olması beklenir.  
 
 Esasen borçlunun mali durumunun düzelmesi FYYS’nin akdedilmesinin bir ön şartını 
teşkil etmektedir. Çerçeve Anlaşmasının (V). maddesinin (a) bendinin 2. paragrafı ve c bendi 
aşağıdaki gibidir: 
 
“FYY kapsamına alınacak borçluların, mali durumlarının ve bu kapsamda borçlarının yeniden 
yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti 
kazanacaklarının tespit edilmesi şarttır. Borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağına kanaat 
getirilen borçlular finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınamaz. 

 
Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumunun tespiti ve finansal 
yeniden yapılandırmanın uygulanabilirliğine ilişkin değerlendirme; bağımsız denetim kuruluşlarına, 
Çerçeve Anlaşması’nı imzalamış olan Alacaklı Kuruluşlar’ın alacak tutarlarına göre en az 2/3’ü ve en 
az ikisi tarafından belirlenecek yeterli bilgi ve uzmanlığa sahip kuruluşlara veya borçlu tarafından kabul 
edilmesi hâlinde Alacaklı Kuruluşlar’a yaptırılır. 

 
Yapılan incelemelere bağlı olarak borçlunun bilanço içi ve dışı varlık ve imkânlarının bir arada 
irdelenmesi sonucunda, ilgili borçlunun öngörülen süre içerisinde borçlarını ödeme kabiliyetini kazanıp 
kazanmayacağı yönündeki değerlendirmeler sonrasında AKK tarafından olumlu görüşe varılan 
borçlular için FYYS bağıtlanabilir.” 

 
 FYY başvurusu başarı ile sonuçlanan borçlunun mali durumunun düzeldiği kabul 
edilebileceğinden, komiserin de olumlu raporuyla borçlu hakkındaki konkordato mühletinin 
mahkeme tarafından kaldırılmasına karar verilebilecektir (İİK m. 291). Uygulamada 
konkordato mühletinin kaldırılmasına FYYS müzakerelerinin başarıyla neticelendiğinin 
belgelenmesi üzerine, FYYS’nin imzalanmasından önce de karar verilebilmektedir.  
 
 D. Konkordatonun Tasdikinin, Özellikle Vade ve/veya Tenzilat Sonuçlarının, 
Finansal Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ile Karşılaştırılması 
 
 Konkordatoda borçlunun mali durumunun iyileştirilmesi için hazırlanarak alacaklıların 
kabulü ve mahkemenin tasdikiyle hüküm doğuran konkordato projesi ya alacaklıların 
alacaklarının bir oranından vazgeçmeleri ya da borçluya yeni vade tanımalarını öngörür (İİK 
m. 286/a bendi). Birinci halde tenzilat ikinci halde vade konkordatosundan bahsedilir ki 
borçlunun alacaklılarına hem tenzilat hem de vadenin ertelenmesi teklifinde bulunması da 
mümkündür. Konkordato projesinin, işletmelerin mali güçlükten kurtarılması ile ilgili, mesela 
alacaklılara, alacaklarına karşılık olmak üzere borçlu şirketin yeni ihraç edeceği hisselerinin 
önerilmesi (debt-equity swap) gibi diğer yöntemlere yer vermesine kanuni bir engel 
bulunmamakla birlikte, konkordatoya ilişkin kanun hükümleri bu türlü yeniden yapılandırma 
araçları dikkate alınarak düzenlenmiş olmayıp, uygulamada tenzilat konkordatosu ve/veya 
vade konkordatosu şeklindeki konkordatolarla sınırlı kalmaktadır. 
 
 Çerçeve Anlaşması kapsamındaki FYY ise daha çeşitli ve daha kapsamlı yeniden 
yapılandırma yöntemlerine yer verilebilmesini öngörmektedir. Çerçeve Anlaşmasının “genel 
prensipler ve tarafların yükümlülükleri” başlıklı (VII)/1 maddesi aşağıdaki gibidir: 
 
“Borçlu firma bazında gündeme gelen Finansal Yeniden Yapılandırmalar, bu Anlaşma kapsamında en 
geniş şekliyle ele alınır. Bu kapsamda, AKK’nın uygun görmesi halinde;  

 
a. mevcut riskin yeniden ve borçlu bazında belirlenecek koşullarla vadeye bağlanması,  
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b. ilave finansman sağlanması, (işletme sermayesi amaçlı ve/veya gerek duyulduğunda yarım kalmış 
yatırımın veya yeni yatırımın finansmanı amacıyla),  
c. borçlunun ana faaliyeti ile doğrudan ilgili olmayan faaliyetlerinin tasfiyesi,  
ç. sermaye artırımı,  
d. yönetim değişikliği, 
e. halka açılma,  
f. iştirak ve varlık satışı,  
g. ortaklık yapısının değiştirilmesi,  
ğ. şirket hisseleri/hisse senetleri üzerinde AKK’ya dahil alacaklılar lehine rehin ve/veya intifa hakkı 
tesis edilmesi,  
h. gerekli görülmesi halinde başvuruyu yapan borçlunun ortak ve birinci derece akrabalarının mal 
varlıklarının teminat olarak garameten AKK üyelerine verilmesi 

 
hususları dahil, burada sayılmayan ancak ilgili borçlunun ekonomiye kazandırılmasını teminen gerekli 
görülen değişiklikler (tek başına veya bir kısmı ya da tamamı bir arada olmak üzere) yapılabilir ya da 
yapılması ilgili borçludan talep edilebilir.” 

 
 Konkordato ile FYY’nin birlikte uygulanabilmesi için her iki usulün de zaman 
bakımından uyumlu yürütülmesi gerekmektedir. Çerçeve Anlaşması m. (VII)/16’da yer alan 
“AKK başvuru tarihinden itibaren en fazla 90 gün içinde yeniden yapılandırma kararını 
oluşturamadığı takdirde süreç sona erer. Bu süre, AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın alacak 
toplamının 2/3’ünü ve AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın en az ikisini temsil eden Alacaklı 
Kuruluşlar’ın aynı yöndeki kararıyla en fazla 90 gün süreyle uzatılabilir. Çerçeve 
Anlaşması’nın süresi içinde en fazla iki kere başvuru yapılabilir” şeklinde düzenleme 
uyarınca FYYS müzakereleri için 90 günlük bir süre tanımakta olup AKK kararıyla bu süre 90 
gün daha uzatılabilmektedir. Benzer şekilde K-Çerçeve Anlaşması’nın 9. sayfasında yer alan 
“Yapılandırma Parametreleri” başlığı altında “Düzenlenecek olan FYYS’de aşağıdaki tabloda 
belirtilenlerin dışında bir işlem yapılmak istendiğinde Çerçeve Anlaşması’nı imzalayan 
Alacaklı Kuruluşlar’ın alacak tutarı bakımından 2/3’ünün ve en az iki Alacaklı Kuruluş’un 
olumlu görüşü ile Büyük Ölçekli Uygulamada belirtilen Uygulama Süreci kullanılacaktır” 
denilmek suretiyle büyük ölçekli uygulama sürelerine atıf yapılmakta ve karar için, ek 90 gün 
opsiyonu ile birlikte, 90 gün süre tanınmaktadır.  
 
 İİK m. 304/1 uyarınca mahkeme konkordato hakkındaki kararını herhalde kesin 
mühlet içinde vermek zorundadır. Konkordatoya ilişkin yargılamanın yapılabilmesi için de 
öncelikle komiserin alacaklılar toplantısına davet ilanını yapması, toplantı ile ilan arasında en 
az 15 günlük sürenin bulunması, alacaklılar toplantısında konkordato projesi oylandıktan 
sonra yedi günlük iltihak süresinin beklenmesi ve iltihak süresi sona erdikten sonra en geç 
yedi gün içerisinde nihai komiser raporunun mahkemeye tevdi edilmesi gerekmektedir (İİK m. 
301 ve 302). Görüleceği üzere konkordato projesinin oylanması ve tasdikine yönelik son 
safhalar kanun koyucu tarafından sıkı kanuni sürelere bağlanmıştır. Başka bir ifade ile, bir 
yıllık kesin mühletin yaklaşık son iki ayı, birbirini art arda takip eden süreler ile, alacaklılar 
toplantısına hazırlık, alacaklılar toplantısı, nihai komiser raporunun sunulması ve tasdik 
yargılamasına ayrılmıştır. Bu durumda FYYS müzakereleri devam ederken konkordatonun 
kanuni sürelere uygun biçimde tamamlanabilmesi için komiser tarafından konkordatonun son 
aşamalarına ilişkin ve geri dönüşü mümkün olmayan söz konusu işlemlerin başlatılması 
gerekebilir. Bunun da olumlu seyreden FYYS müzakerelerini etkilemesi muhtemeldir. 
Kanaatimizce, eş zamanlı devam eden bu iki sürecin zamanlama bakımından bu şekilde 
çakışması halinde İİK m. 289/5 uyarınca borçlunun yapacağı başvuru (ve mahkeme 
tarafından alınacak komiser görüşünün olumlu olması halinde) veya komiserin doğrudan 
talepte bulunması üzerine mahkeme tarafından kesin mühletin İİK m. 289/5 hükmüne göre 
uzatılması uygun olacaktır.  
 
 FYYS’nin Çerçeve Anlaşmasında öngörülen kapsam ve çeşitlilikte mali durumunun 
iyileştirilmesi araçlarını da hayata geçirecek şekilde uygulanması, ülkemizde mali güçlük 
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içindeki işletmelerin iyileştirilmesi fikirlerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunacaktır. Bu 
bağlamda konkordato ile FYY’nin birlikte uygulanmasının ülke ekonomisi için yararlı sonuçlar 
verebileceği kanaatindeyiz.  
 
 E. İİK m. 308/h Uyarınca Yapılan Rehinli Alacaklılar ile Müzakere Toplantısının 
Finansal Yeniden Yapılandırma ile Karşılaştırılması 
 
 İİK’nın 308/h maddesinde “Rehinli Alacaklarla Müzakere Şartları ve Yapılandırmanın 
Hükümleri” başlığı altında, esasen konkordatodan etkilenen alacaklılar arasında bulunmayan 
rehinli alacaklıların borçlu ile ayrı bir müzakere sürecini işletmelerine imkân veren; bu 
müzakere sürecinin konkordato projesinin kabulü ile bağlantısını düzenleyen bir kanun 
hükmü yer almaktadır. 
 
 İİK m. 308/h hükmü borçluya rehinli alacaklıların her biriyle ayrı ayrı ve (kanunun 
madde gerekçesinde açıklandığı üzere) birbirinden gizli olarak müzakereler yapma imkânını 
tanımaktadır. Kanun sistemine göre rehinli alacaklılar kendilerine teklif edilen tenzilat, 
vadelendirme ve diğer önerileri alacak miktarı itibariyle üçte ikiyi aşan çoğunlukla kabul 
ederlerse yapılan anlaşmalar, mahkemenin de tasdikiyle bütün rehinli alacaklılar için 
bağlayıcı hale gelir. Borçluyla anlaşamayan rehinli alacaklılar “konkordato talep tarihinden 
itibaren, taraflar arasındaki sözleşmede kararlaştırılan temerrüt öncesi faiz oranı uygulanmak 
suretiyle, diğer rehinli alacaklılarla anlaşmalardan en uzun vadelisine tabi olur”. Ancak adi 
alacaklılara teklif edilen konkordato projesi kabul edilmedikçe rehinli alacaklılarla yapılmış 
olan sözleşmeler hüküm ve sonuç doğurmaz. 
 
 “Rehinli alacaklı” denilince ilk hatıra gelen mali güçlük içine düşmüş olan işletmeye 
kredi kullandırmış olan kredi kuruluşları ve özellikle bankalar olmaktadır. Bu bağlamda İİK m. 
308/h hükmünün de FYY usulü ile birlikte uygulanmasının mümkün ve yararlı olduğu 
kanaatindeyiz. Uygulamadaki tecrübeler İİK 308/h maddesi uyarınca komiser nezaretinde 
yapılan müzakere toplantılarının yararlı sonuçlar verebildiğini göstermektedir.  
 
 F. Rehinli Alacaklılar ile Müzakere Sürecinde Finansal Yeniden Yapılandırma 
Usulünün Uygulanması  
 
 Yukarıda ifade edildiği gibi Çerçeve Anlaşma ekinde yer alan Başvuru ve Taahhüt 
Mektubu “konkordato başvurusunda bulunulmayacağı” şeklinde bir taahhüt içermesine 
rağmen, ilgili mektup başvurunun yapılacağı tarih itibariyle konkordato mühleti talebinde 
bulunmuş olan borçluların FYYS başvurusunda bulunmalarına engel bir hüküm 
içermemektedir. Bu sebeple FYY sürecinin konkordato ile birlikte işletilebilmesi için borçlunun 
FYY başvurusunda önce konkordato mühleti talep etmiş olması lazımdır. 
 
 FYY sürecinin konkordato ile birlikte işletilebilmesi için öncelikle, borçluya nezaret 
eden ve konkordato projesinin hazırlanmasında borçluya yardımcı olan konkordato 
komiserinin (İİK m. 290) bir karar alması uygun olur (32). Bu kararı takiben kredi alacakları 
rehinle temin edilmiş olan kredi kuruluşlarına FYY Çerçeve Anlaşmasının (VIII). maddesine 
göre başvuruda bulunulması gereklidir (33). Başvuruyu ve başvurunun kabulü ile LB’nin 
belirlenmesi işlemlerini takiben alacakları rehinle temin edilmiş olan kredi kuruluşlarına (ve 
varsa diğer rehinli alacaklılara) İİK m. 308/h uyarınca yapılacak müzakere toplantısı için 
davette bulunulmalıdır (34). Davet tarihi ile müzakere toplantısının yapılacağı tarih arasında, 
kredi kuruluşlarının sayısı da dikkate alınarak FYY sürecinin ilerletilmesi için yeterli olacak bir 
süre bulunmalıdır. Bu süre Büyük Ölçekli Uygulamalar için kullanılan Çerçeve Anlaşmasının 
kapsamına giren borçlular bakımından 90 günden az olmamalıdır (35). İİK m. 308/h 
sisteminde rehinli alacaklılarla, müzakere toplantısından önce tek tek görüşecek olan 
konkordato borçlusunun alacaklıların her birini ayrı ayrı “ikna etmiş olması” gerektiği fakat her 
bir alacaklıya farklı teklifler yapabileceği ve bu tekliflerin diğer alacaklılardan gizli 
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tutulabileceği kabul edilmektedir (36). Ancak FYYS için yapılacak görüşmeler bakımından 
borçlunun her bir bankaya ayrı ayrı tekliflerde bulunması ve özellikle bu tekliflerin gizli 
tutulması mümkün değildir. İİK m. 308/h uyarınca yapılacak toplantıda alacağı rehinle temin 
edilmiş her bir kredi kuruluşu için ayrı ayrı hazırlanmış olan anlaşma tutanaklarının teslim 
edilmesi gerekecektir (37). Bu anlaşma tutanakları kendilerine yapılan teklifi kabul eden kredi 
kuruluşları tarafından müzakere toplantısı sonunda veya toplantıyı takip eden yedi günlük 
iltihak süresi içinde imzalanarak konkordato komiserine iade edilebilir. Belirtelim ki, özellikle 
FYY süreci ile birlikte yürütülen müzakere toplantısının gerçek bir “müzakere” niteliğinde 
olması gerekir ve konkordato borçlusunun yaptığı teklifler üzerinde toplantı sırasında 
değişikliklerin yapılması mümkündür. Toplantı sonunda müzakerenin cereyanı hakkında bilgi 
veren bir tutanak hazırlanması ve bunun hem komiser hem borçlu hem de kredi kuruluşları 
tarafından imzalanması uygun olur (38). Ancak İİK m. 308/h hükmü alacaklıların oylarının 
iltihak süresi içinde de beyan edilebileceğini öngördüğünden, bu tutanağın borçlunun yaptığı 
tekliflerin kabul edildiği yönünde bir açıklama içermemesi ve imzaların kredi kuruluşlarına 
yapılan tekliflerin kabul edildiği anlamına gelmeyeceğinin, (alacaklıların kabulünün tutanağın 
değil teklif metninin imzasıyla olacağının) açıklanması isabetli olacaktır.  
 
 Örnek belgeler de eklenerek açıklanan bu süreç sonunda kredi kuruluşlarıyla 
konkordato borçlusu arasında yapılan anlaşmanın İİK m. 308/h uyarınca komiserin İİK 302. 
maddeye göre mahkemeye sunacağı gerekçeli rapora işlenmesi ve gerekli çoğunluk da 
sağlanmış ise sürecin mahkemenin tasdiki ile tamamlanması mümkündür. Ancak bu 
anlaşmaların “geçerli hale gelmesi” için borçlunun adi konkordato alacaklılarına yaptığı 
konkordato teklifinin de kabul edilmiş olması gerekecektir (İİK m. 308/h, fıkra 4, 6-7).  
 
 Belirtelim ki yapılan görüşmeler ve İİK m. 308/h uyarınca yapılan toplantı sonucunda 
kredi kuruluşlarıyla borçlu arasında anlaşmanın sağlanması halinde yukarıdaki yolun 
izlenmesi yerine FYYS imzalanmasını takiben “borçlunun mali durumunun düzelmesi 
nedeniyle kesin mühletin kaldırılması” başlıklı İİK m. 291 hükmü uyarınca konkordato mühleti 
kaldırılarak da süreç tamamlanabilir.  
 
 FYY sürecinin İİK m. 308/h hükmünde düzenlenen süreçle birlikte işletilmesi, özellikle 
çok sayıda kredi kuruluşunun sürece dahil olduğu hallerde altı ay kadar sürebilen bir zamana 
ihtiyaç göstermektedir. Konkordato borçlusunun veya komiserin bu zaman ihtiyacı dikkate 
alınarak mahkemeye konkordato mühletinin İİK m. 289, f. 5’e göre uzatılması talebinde 
bulunmaları gerekebilecektir (39). Mevzuatla tanımlanmış bir sürecin işletilmesi için yapılacak 
bu yöndeki talebin, somut olayın özelliklerinden kaynaklanan ve mahkemenin takdir yetkisi 
kapsamında dikkate alınabilecek istisnai durumlar dışında kabul edilmesi gerektiği 
kanaatindeyiz.  
 
 III. Sonuç 
 
 2018 yılındaki kanun değişikliğini takiben konkordatonun yaygın bir biçimde tatbik 
edilmeye başlamasından kısa bir süre sonra, benzerleri geçtiğimiz dönemlerde “İstanbul 
Yaklaşımı” ve “Anadolu Yaklaşımı” adlarıyla tecrübe edilmiş olan Finansal Yeniden 
Yapılandırma uygulaması yürürlüğe konulmuştur.  
 
 Özünde mali güçlük içerisindeki işletmelerin iyileştirilmesi amacına hizmet eden bu iki 
hukuki müessesenin birbirleri ile uyum içinde işletilebilmesi halinde olumlu sonuçlar 
vereceğinden şüphe duyulmamaktadır. Ancak, Finansal Yeniden Yapılandırma (“FYY”) 
usulünün konkordato ile bağlantı kurulmadan doğrudan uygulamaya konulması bu iki 
kurumun birlikte nasıl işlemesi gerektiği yönünde tereddütlerin oluşmasına sebep olmaktadır 
(Bkz. mesela 26 ila 27. dipnotları arasındaki kısım). 
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 Halihazırda konkordatoya başvurmuş bir borçlunun FYY başvurusu için talep edilen 
ve çerçeve anlaşmaların ekinde yer alan başvuru ve taahhüt mektubunda yer alan 
“konkordato başvurusunda bulunmayacağı” taahhüdünde bulunması ve ancak bu başvuruya 
engel teşkil edecek herhangi bir hükmün bulunmuyor olması; normlar hiyerarşisinde öncelik 
taşıyan konkordatonun mühlete ilişkin hükümleri ile FYY çerçeve anlaşmasında belirtilen 
durumun korunması süreci prensiplerinin uyumsuz olması; FYY müzakerelerinin cereyan 
şekli ve neticesinin İİK m. 291 anlamında borçlunun mali durumunun düzelerek 
konkordatonun kaldırılması için yeterli sebep haline gelmesi; kredi kuruluşlarının kendi 
aralarındaki iletişimin yavaş olması sebebi ile FYY sürecinin uzayarak konkordato 
komiserlerinin sorumluluğunda olan alacaklılar toplantısının organizasyon ve icrası ile 
çakışması ve bu halin ek konkordato mühleti verilmesi için geçerli bir sebep olup olmadığı 
yönünde ilk derece mahkemelerinin birbirinden farklı kararlar vermesi ve İİK m. 308/h’de yer 
alan rehinli alacaklılar ile müzakere prosedürünün FYY ile birlikte işlevini kaybetmesi gibi 
çeşitli hususlar az önce ifade edilen tespite örnek olarak gösterilebilir.  
 
 Konkordato ve FYY’nin borçlular ve ülke ekonomisi açısından kendilerinden 
beklenilen yararlı sonuçları en iyi şekilde verebilmeleri için her iki usulün birbirleri ile uyumlu 
hale getirilmesi ve birlikte uygulanmalarına imkân sağlayacak şekilde yorumlanarak tatbik 
edilmeleri önem arz etmektedir.  
 
  
Ek-1: Rehinli alacaklılarla müzakerelerin Finansal Yeniden Yapılandırma sürecinin 

dikkate alınarak yapılması hakkında komiser kararı örneği. 

 

[•] ŞTİ. 

(KESİN) KONKORDATO KOMİSERLİĞİ KARARI 

([•] Asliye Ticaret Mahkemesi’nin [•] E. Sayılı Dosyası) 

 

…/.../2020 

Komiser heyetimiz tarafından yapılan inceleme neticesinde, konkordato borçlusu şirketin 

alacaklılarını, alacak miktarlarını ve nitelikleri gösterir tablo şu şekildedir: 

Sıra No. Alacaklı Alacak Miktarı Alacağın Niteliği Rehinle Temin Edilmiş Alacak Miktarı 

1 [•] [•] [•] [•] 

2 [•] [•] [•] [•] 

3 [•] [•] [•] [•] 

4 [•] [•] [•] [•] 

5 [•] [•] [•] [•] 

6 [•] [•] [•] [•] 

7 [•] [•] [•] [•] 

8 [•] [•] [•] [•] 

 

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu madde 308/h, fıkra 2’de “komiser kesin mühlet içinde uygun 
göreceği zamanda bütün rehinli alacaklıları borçlunun anapara indirimi, faiz indirimi, 
vadelendirme veya diğer ödeme tekliflerini müzakere etmek üzere tebligat çıkartarak davet 
eder” hükmü yer almaktadır.  
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Yine yukarıda [•], [•], [•], [•], [•], [•] ve [•] sıra numaralarında yer alan alacaklıların 5411 sayılı 
Bankacılık Kanunu geçici madde 32 anlamında alacaklı kuruluş sıfatını haiz oldukları 
bilinmekte olup konkordato borçlusu şirketin, Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden 
Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik ve Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve 
Anlaşması (Büyük Ölçekli Uygulama) kapsamında finansal yeniden yapılandırma 
başvurusunda bulunmasının mümkün olduğu görülmektedir.  

Konkordato borçlusu şirketin, İİK m. 308/h uyarınca gerçekleştirilecek rehinli alacaklılar 
toplantısından önce yapacağı görüşmelerini önerilebilecek başka yöntemler yanında finansal 
yeniden yapılandırma mevzuatı ve buna ilişkin süreci de dikkate alarak gerçekleştirmesi ve 
bu kararın gereği için konkordato borçlusu şirkete hususun bildirilmesi konusunda oy birliği 
ile karar verilmiştir.  

Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri 

 

 

Konkordato Komiseri 

 

 

 

 

Ek-2: Kredi kuruluşlarına İİK m. 308/h uyarınca yapılacak müzakere toplantısı için 

davet örneği. 

 

[•] BANKASINA, 

…/…/2020 

[•] Asliye Ticaret Mahkemesi’nin [•] E. Sayılı dosyası kapsamında konkordato talep etmiş ve 

hakkında kesin mühlet verilmiş olan [•] Şti.’nin, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu madde 

308/h, fıkra 2 hükmü uyarınca, bütün rehinli alacaklılarının borçlunun anapara indirimi, faiz 

indirimi, vadelendirme veya diğer ödeme tekliflerini [•] tarihinde [•] adresinde müzakere 

etmek üzere davet edildiği hususunu bilgilerinize sunarız. 

Konkordato Borçlusu  

[•] Şti. Vekili 

Av. [•] 
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Ek-3: Alacağı rehinle temin edilmiş her bir kredi kuruluşu için ayrı ayrı hazırlanacak 

olan anlaşma tutanağı örneği. 

 

Rehinli Alacaklılarla Yapılandırma Anlaşması Tutanağı 

(İcra ve İflas Kanunu m. 308/h*) 

Rehinli alacaklının adı/unvanı: 

Konkordato borçlusunun adı/unvanı: 

Müzakere tarihi: 

İltihak süresi sonu**: 

Alacaklar 

Rehinli alacak tutarı  

Varsa rehinli olmayan alacak tutarı  

 

Konkordato borçlusunun yapılandırma teklifinin özeti 

Anapara indirimi  

Faiz indirimi  

Vadelendirme  

Diğer ödeme teklifleri  

 

Konkordato borçlusunun imzası: 

 

Aşağıdaki iki seçenekten birini, kayıt ve çekince ilave etmeden işaretleyiniz: 

Yapılandırma teklifini kabul ediyoruz: 

Yapılandırma teklifini kabul etmiyoruz: 

 

Tarih: 

Rehinli alacaklının imzası: 

___________________________________ 
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[Dipnotlar] 

(*) Kanun hükmünün metni arka sayfadadır. 

(**) İcra ve İflas Kanunu m. 308/h, fıkra 3 hükmü uyarınca, rehinli alacaklılarla yapılan 

müzakere tarihini takip eden ve müzakere sırasında olumlu veya olumsuz oy kullanmamış 

bulunan her bir rehinli alacaklının, konkordato borçlusunun bu rehinli alacaklıya yaptığı teklifi 

(tutanağı imza ederek) kabul edebileceği süre.  

 

[ARKA SAYFA] 

Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın hükümleri: 

308/h – Adi konkordatoda borçlu, ön projede belirtmek suretiyle, alacaklı lehine rehin tesis 

edilmiş borçlarının yapılandırılmasını bu madde uyarınca talep eder. 

Komiser, kesin mühlet içinde uygun göreceği zamanda bütün rehinli alacaklıları borçlunun 

anapara indirimi, faiz indirimi, vadelendirme veya diğer ödeme tekliflerini müzakere etmek 

üzere tebligat çıkartarak davet eder. 

Müzakerede ve müzakereyi takip eden yedi günlük iltihak süresi içinde rehinli alacaklıların, 

alacak miktarı itibarıyla üçte ikiyi aşan çoğunluğu ile bir anlaşma hasıl olursa, komiser, 

imzalanan anlaşmaları tutanağa bağlar ve rehinli alacaklılarla anlaşma yapıldığını 302 nci 

madde uyarınca mahkemeye tevdi edeceği gerekçeli raporuna ayrı ve bağımsız bir başlık 

altında işler. 

Borçlunun tekliflerinin alacak miktarı itibarıyla üçte ikiyi aşan çoğunlukla kabul edilmesi 

hâlinde, borçlu ile anlaşamayan rehinli alacaklı, konkordato talep tarihinden itibaren, taraflar 

arasındaki sözleşmede kararlaştırılan temerrüt öncesi faiz oranı uygulanmak suretiyle, diğer 

rehinli alacaklılarla yapılan anlaşmalardan en uzun vadelisine tabi olur. Bu husus ve 

anlaşmaya varılamayan rehinli alacaklılara borçlu tarafından yapılacak ödemelere ilişkin plan 

komiser tarafından tutanağa geçirilir ve komiserin 302 nci madde uyarınca mahkemeye tevdi 

edeceği gerekçeli rapora da işlenir. 

Rehinli alacaklılarla bir anlaşmaya varılamamışsa, bu husus da komiserin gerekçeli raporuna 

işlenir. 

Mahkeme, rehinli alacaklılarla yapılan anlaşmaları üçte iki oranına ulaşılıp ulaşılmadığı ve 

anlaşmaya varılamayan rehinli alacaklılar varsa bunlara uygulanacak ödeme planının bu 

maddede öngörülen şartlara uyup uymadığı bakımından kontrol ettikten sonra anlaşmaları ve 

ödeme planını, 305 inci ve 306 ncı maddeler uyarınca vereceği karara dahil eder. 

302 nci madde uyarınca yapılacak alacaklılar toplantısı borçlunun konkordato projesini kabul 

etmezse, bu madde uyarınca anlaşma yapmış olan rehinli alacaklıların borçluyla akdetmiş 

bulundukları anlaşmalar ve anlaşma yapmamış olan rehinli alacaklılar için hazırlanmış olan 

ödeme planı geçerli hâle gelmez. 

Yapılan anlaşmaya uygun olarak kendisine karşı ifada bulunulmayan her rehinli alacaklı 

tasdik kararını veren mahkemeye başvurarak o rehinli alacağa ilişkin anlaşmayı 
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feshettirebilir. Ancak bu fesih sonucunda üçüncü fıkrada belirtilen üçte iki oranının altına 

düşüldüğü takdirde, borçlunun teklifini kabul etmeyip ödeme planına tabi tutulan rehinli 

alacaklılar bu planla bağlı olmaktan çıkar, borçlu ile anlaşmış olan rehinli alacaklılar ise 

anlaşmayı sona erdirebilir. 

Bu madde münhasıran adi konkordatoda borçlunun, alacaklı lehine rehin tesis edilmiş 

borçlarının yapılandırılması teklifinde bulunması hâlinde uygulanır. 285 ilâ 309/l maddeleri, 

açıkça belirtilmedikçe rehinli alacaklılar hakkında uygulanmaz. 

 

Ek-4: Alacağı rehinle temin edilmiş kredi kuruluşları ile müzakere sonunda 

hazırlanacak tutanak örneği. 

 

[•]. ŞTİ. 

([•] Asliye Ticaret Mahkemesi’nin [•] E.) 

Tutanak 

(.../...2020) 

 

[•] Asliye Ticaret Mahkemesi’nin [•] E. sayılı dosyası kapsamında konkordato 

komiserlerinden [•] ve [•]’dan oluşan komiser heyeti “[•]” adresinde konkordato talep eden 

şirket ve rehinli alacaklı olan banka yetkilileri olmak üzere …/… 2020 tarihinde saat [•] İİK’nın 

308/h maddesi hükmü uyarınca icra edilecek “rehinli alacaklılarla müzakere” için toplanmıştır.  

Toplantı açılışında konkordato sürecinin geldiği aşama ve özellikle İİK’nın 308/h maddesi 

uyarınca yapılması gereken “rehinli alacaklılarla müzakere”nin mahiyeti ve sonuçları 

hakkında bilgi verilmiştir. Bu meyanda konkordato sürecinin olumlu sonuçlanmasının adi 

alacaklıların konkordatoyu kabul etmeleri ve mahkemenin tasdik kararı ile mümkün olduğu; 

ancak şirket durumunun kesin mühlet içinde iyileşmesi halinde yine mahkemenin kararı ile 

konkordato mühletinin kaldırılabileceği açıklandı. Konkordato mühletinin gerek konkordato 

projesinin kabul ve tasdiki ile gerekse mühletin kaldırılmasıyla neticelenmesi halinde borçlu 

şirket hakkındaki icra takibi yasağı kalkacak ancak yeni icra takiplerine karşı korunma 

sözleşmesel seviyede maddi hukuk himayesi şeklinde gerçekleşebileceği ifade edildi. Önemli 

bir husus olmak üzere gerek konkordatonun tasdiki gerekse mühletin şirketin mali 

durumunun iyileşmesi sebebiyle kaldırılması faraziyelerinde mahkemenin komiser heyetinin 

raporunun değerlendirdikten sonra karar vereceği; tasdik veya mühletin kaldırılması 

aşamasında verilecek komiser raporunun şirketin mali durumu hakkında değerlendirme 

içereceği, mühlet içinde verilen ve mühletin devamı yönünde olumlu görüş bildiren raporların 

komiser heyetinin vereceği nihai rapor bakımından bir bağlayıcılık taşımayacağı ve bu nihai 

raporların genel bir değerlendirme içereceği belirtildi. Komiserlerin hazırlayacağı nihai rapor 

mesleki bilgiler ve tecrübeler tahtında objektif bir şekilde hazırlanıp makul beklentileri 

içerecektir. Gerek makro ekonomik şartlardaki değişmeler gerekse konkordato borçlusunun 

iç işleyişi ile ilgili olarak meydana gelmesi muhtemel olumsuz gelişmeler olumlu nihai rapora 
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rağmen konkordato projesinin ya da yeniden yapılandırmanın uygulanması aşamasında 

makul beklentilerin aksine şirketin yeni mali güçlükle karşılaşması ihtimali de içinde 

barındırmaktadır. Bu bakımdan konkordato alacaklılarının ve bunlar arasındaki rehinli 

alacaklıların kendi risk değerlendirme yapmaları işin mahiyeti gereği olup nihai komiser 

raporu içeriğinin bir hukuki garanti teşkil etmeyeceği hususları ilave edildi.  

Müzakere sırasında rehinli alacaklıları temsilen toplantıya katılan temsilciler ayrı ayrı söz 

alarak konkordato borçlusu şirketin borçlarının yeniden yapılandırılması hakkında görüşlerini 

ifade ettiler. İfade edilen bu görüşlerin aşağıdaki müşterek noktaları içerdiği görüldü [aşağıda 

sıralanan hususlar örnek niteliğinde olup, her müzakerede birbirinden farklı huşular 

görüşülüp kayıt altına alınabilecektir].  

1- Rehinli alacaklılar alacaklarının tamamının veya bir kısmını varlık borç takası suretiyle 

sona erdirilmesinde prensip olarak mutabıktırlar. 

2- Varlık borç takası işlemleri bakımından taşınmazlar için yapılmış olan değer takdirleri 

ve borçlu şirket ile alacaklıların yaptırmış olduğu değer takdirleri arasındaki farklılıklar 

bir müzakere güçlüğüne yol açmaktadır. Bu sebeple taşınmazlarla ilgili değer 

takdirlerinin a) rehinli alacaklılarla borçlunun üzerinde mutabık kalacakları SPK 

lisanslı değerleme firmalarına yaptırılması, b) bu mümkün olmazsa değer takdirlerinin 

konkordato komiserleri tarafından yeniden yaptırılması konusunda rehinli alacaklılarla 

konkordato borçlusu şirket mutabıktır. 

3- Konkordato borçlusu şirketin borçlarına takibe intikal bakiyesi üzerinden temerrüd 

faizi yerine en müsait ticari faizi uygulanması konusunda prensip olarak rehinli 

alacaklılarla konkordato borçlusu şirket mutabıktırlar. 

4- Dönem başlangıcı konkordato mühletinin son günü olan …/…/2020 tarihi olmak üzere 

başlangıçtaki bir ödemesiz dönemi içerecek 60 ay vadeli bir ödeme planı üzerinde 

prensip olarak rehinli alacaklılarla konkordato borçlusu şirket mutabıktır. 

5- Rehinli alacaklıları temsil eden hazirunun yukarıdaki beyanları temsil ettikleri 

bankaların yetkili organları tarafından onaylandıktan sonra bağlayıcılık 

kazanabilecektir.  

Konkordato talep eden şirket ve banka vekillerine bugün yapılan müzakere toplantısını takip 

eden yedi günlük iltihak süresi sonuna (.../.../2020) kadar bir anlaşmaya varılması halinde bu 

anlaşmanın adi alacaklılarla yapılan toplantıda projenin kabulü ve mahkemenin tasdiki 

şartıyla bağlayıcılık kazanacağı; iltihak süresi sonuna kadar rehinli alacaklılarla anlaşmaya 

varılamaması halinde bile daha sonraki bir tarihte varılacak anlaşma üzerine şirketin 

durumunun iyileşmesi halinde konkordato mühletinin kaldırılmasının talep edilebileceği ancak 

bunun da …/…/2020 tarihinde sona erecek kesin mühlet içinde gerçekleşmemesi halinde 

konkordato talep eden şirket aleyhine icra takiplerinin başlayabileceği bu bakımdan yeniden 

yapılandırma görüşmelerinin süratle neticelendirilmesinin önemi açıklanmıştır. …/.../2020 

Komiser Heyeti 

[İmza] 
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Şirket Yetkilileri 

[İmza] 

Rehinli Alacaklılar 

[İmza] 

 

 

Ek-5: Finansal Yeniden Yapılandırma süreci sebebiyle konkordato mühletinin 

uzatılması talebi örneği. 

 

[•] ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA 

 

DOSYA NO  : [•] E. 

DAVACI  : [•] ŞTİ. 

VEKİLİ   : Av. [•] 

    [•]. 

 

KONU   : Müvekkil şirkete …/…2020 tarihinde verilen kesin mühletin İİK 289/5 

madde gereği 6 ay süre uzatılması talebidir. 

Açıklamalar : 

1) Müvekkil şirketin konkordato talebi üzerine Sayın Mahkemece …/…/2020 tarihli 
duruşmada …/…/2020 tarihinden itibaren bir yıl süre ile kesin mühlet verilmiştir. 

2) Müvekkil şirket, faaliyetlerine devam etmekle kalmamış cirosunda ve kârlılığında olumlu 
yönde gelişme kaydetmiştir. Müvekkil şirketin mühlet öncesi vermiş olduğu avans 
çeklerin önemli bir kısmı iade alınmış, komiser nezaretinde rehinli alacaklı bankalar ile 
görüşmeler yapılmıştır.  

3) …/…/2020 tarihinde rehinli alacaklılarla müzakere hakkındaki İİK m. 308/h maddesi 
hükmü kapsamında kredi alacaklısı bankalarla komiser heyeti nezdinde toplantı 
düzenlenmiştir. Bu toplantıda banka alacaklarının İİK m. 308/h’de belirtilen iltihak süresi 
sona erdikten sonra dahi yeniden yapılandırılabileceği ve bu hususta başarılı sonuç 
alınması halinde konkordato mühletinin kaldırılmasının talep edilebileceği tutanak altına 
alınmıştır. 

4) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa eklenen geçici 32. maddesi gereği finans kuruluşlarıyla 
Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları ihdas edilmiş, 12.09.2019 tarihli 
Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Türkiye Bankalar Birliğine çerçeve 
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sözleşmeler yapma yetkisi verilmiştir. Bu kapsamda bankalarla Türkiye Bankalar Birliği 
Finansal Yeniden Yapılandırma usulü çerçevesinde görüşmeler devam etmektedir. 

5) Türkiye Bankalar Birliğince hazırlanan ve Büyük Ölçekli Finansal Yeniden Yapılandırma 
Anlaşması’nın V. Bölümünün (sahife 5’teki) son paragrafına ve Küçük Ölçekli Finansal 
Yeniden Yapılandırma Anlaşması’nın VIII. Bölümünde (sahife 8 - 9’da) yer alan atfa göre 
Küçük Ölçekli Finansal Yeniden Yapılandırma Anlaşması’nda da uygulama alanı bulan 
Genel Prensipler 16. maddesi aşağıdaki gibidir: 

“AKK [Alacaklı Kuruluşlar Konsorsiyumu] başvuru tarihinden itibaren en fazla 90 gün 
içinde yeniden yapılandırma kararını oluşturamadığı takdirde süreç sona erer. Bu 
süre, AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın alacak toplamının 2/3’ünü ve AKK’ya üye 
Alacaklı Kuruluşlar’ın en az ikisini temsil eden Alacaklı Kuruluşlar’ın aynı yöndeki 
kararıyla en fazla 90 gün süreyle uzatılabilir. Çerçeve Anlaşması’nın süresi içinde en 
fazla iki kere başvuru yapılabilir.”  

Bu düzenlemeye göre konkordato projesinin revize edilerek son haline getirilmesi için 
tamamlanması zorunlu hale gelen banka borçlarının yeniden yapılandırılması 
sürecinin müvekkil şirketin inisiyatifi dışında 180 güne kadar uzaması ihtimali 
mevcuttur. 

6) Bu sebeple kesin konkordato mühletinin sona erdiği …/…/2020 tarihine kadar bu 
süreç tamamlanamayabilecektir. 

7) Müvekkil şirketin mali yapısının iyiye gitmesi ve özellikle kredi faizlerinin düşüş 
eğiliminde olması nedeniyle yeniden yapılandırma konusunda bankaların tutumları 
olumlu yöndedir.  

8) İİK 289 maddenin 5. fıkrası kesin mühletin komiserler ya da borçlu şirketin talebi 
halinde 6 aya kadar uzatılmasına imkân verdiğinden, kesin mühletin bitmesine kısa 
bir süre kalması ve 12.09.2019 tarihli Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden 
Yapılandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
çerçevesinde yürütülen sürecin uzaması ihtimali dikkate alınarak kesin mühletin 6 ay 
uzatılmasını talep zorunluluğu hasıl olmuştur.  

 

Sonuç  : 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, İİK 289 maddenin 5. fıkrası gereği …/…/2020 tarihinde 

müvekkil şirkete verilen kesin mühletin 6 ay uzatılmasını bilvekale arz ve talep ederim. 

Saygılarımla …/…/2020 

 

[•] Şti Vekili 

Av. [•] 
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(2018) “Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Taslağı - Eylül 
2018”, 2 Ocak 2020 tarihinde http://www.pekin-pekin.com/newsletter/legal-alert-BF02-092018.pdf 
adresinden erişildi; Pekin & Pekin Legal Alert (2019) “Finansal Yeniden Yapılandırma Hakkında Kanun 
Taslağı'nda Değişiklikler - Mayıs 2019”, 2 Ocak 2020 tarihinde http://www.pekin-
pekin.com/newsletter/legal-alert-BF16-052019.pdf adresinden erişildi. 
 
Söz konusu taslak incelendiğinde ise yapılan çalışmanın, temelinde, BankaK Geçici Madde 32 ve 
çerçeve anlaşmalarda yer alan bazı hükümlerin kanunlaştırılmasından ibaret olduğu ve mevcut 
düzenlemelere farklılık getirecek önemli bir değişikliği içermediği görülmektedir. 
29

 TCMB’nin bu konuda yaptığı son yayının yılı 2017 olup, 2016 yılı sonuna kadar olan dönem 
verilerini içermektedir. 2018 yılı yayına ilişkin TCMB’nin internet sitesinde şu ilan yer almaktadır: 
“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Resmi İstatistik Programı kapsamında Sektör Bilançoları 
istatistiklerini yayımlamaktadır. Her yıl Kasım ayında yayımlanan söz konusu istatistiklerin idari 
kayıtlara dayalı olarak üretilmesi ve kapsamın reel sektörde faaliyet gösteren tüm firmaları içermesi 
planlandığından 2018 yılı yayını ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”.  
30

Tüm firmalara yönelik ilgili veriler şu şekildedir: 2014 yılı için kısa vadeli mali borç toplamı 
136.975.098,8 (bin TL), kısa vadeli ticari borç toplamı 141.584.462,0 (bin TL); 2015 yılı için kısa vadeli 
mali borç toplamı 168.705.057,0 (bin TL), kısa vadeli ticari borç toplamı 174.977.814,1 (bin TL); 2016 
yılı için kısa vadeli mali borç toplamı 220.962.047,5 (bin TL); kısa vadeli ticari borç toplamı 
212.567.856,5 (bin TL)’dir.  
31

Tüm firmalara yönelik ilgili veriler şu şekildedir: 2014 yılı için uzun vadeli mali borç toplamı 
237.380.569,8 (bin TL), uzun vadeli ticari borç toplamı 11.364.874,3 (bin TL); 2015 yılı için uzun vadeli 
mali borç toplamı 313.783.979,6 (bin TL), uzun vadeli ticari borç toplamı 14.086.802,9 (bin TL); 2016 
yılı için uzun vadeli mali borç toplamı 401.075.872,6 (bin TL); uzun vadeli ticari borç toplamı 
24.644.674,2 (bin TL)’dir. 
32

 Bkz. Ek-1: Rehinli alacaklılarla müzakerelerin FYYS sürecinin dikkate alınarak yapılması hakkında 
komiser kararı örneği. 
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(33)
 Bkz. FYY Çerçeve anlaşması ekindeki Başvuru ve Taahhüt Mektubu. 

34
 Bkz. Ek-2: Kredi kuruluşlarına İİK m. 308/h uyarınca yapılacak müzakere toplantısı için davet örneği. 

35 
Bkz. Büyük Ölçekli Uygulamalar FYY Çerçeve Anlaşması m. (VII)/16. 

36
 Bkz. İİK m. 308/h madde gerekçesi. 

37
 Bkz. Ek-3: Alacağı rehinle temin edilmiş her bir kredi kuruluşu için ayrı ayrı hazırlanacak olan 

anlaşma tutanağı örneği. 
38

 Bkz. Ek-4: Alacağı rehinle temin edilmiş kredi kuruluşları ile müzakere sonunda hazırlanacak 
tutanak örneği. 
39

 Bkz. Ek-5: FYY süreci sebebiyle konkordato mühletinin uzatılması talebi örneği. 
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Konkordato Mühleti Verilmesinden Önce Bankalara 
Temlik Edilen Bono ve Çeklerin ya da Bedellerinin 

İadesinin Gerekip Gerekmeyeceği 
 
 
 

Dr. Öğretim Üyesi Cemil Simil1* 

Öz 

Kanunen emre yazılı senetlerden olan bono ve çekin cirosu, senet üzerinde açıkça rehin veya 
tahsil amacıyla yapıldığı belirtilmemişse temlik cirosu olarak kabul edilir ve senetteki hakkın devri 
sonucunu doğurur. Bu çalışmada, konkordato mühleti verilmesinin devredilmiş kıymetli evrak, özellikle 
de çek ve bonolar, üzerindeki etkisi incelenecektir. İflâsın ertelenmesi kurumu bakımından Yargıtay ve 
doktrinde kabul edilen üçüncü kişilerin maddî hukuktan kaynaklı haklarını kullanmalarına engel olacak 
şekilde ihtiyatî tedbir verilemeyeceği yönündeki genel kabul, 7101 sayılı Kanunla getirilen konkordato 
hükümleri bakımından değerlendirilecek ve konkordato mühleti verilmeden önce bankalara temlik 
edilen bono ve çeklerin veya bedellerinin kredi müşterisine iadesinin mümkün olup olmadığı İsviçre 
İcra ve İflâs Kanunu örnek alınarak düzenlenen ve yeni bir hüküm olan İcra ve İflâs Kanunu’nun 294. 
maddesinin altıncı fıkrası da göz önünde bulundurularak irdelenecektir. 
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Assessments on Whether Bonds and Checks or Their Amounts That Have Been Assigned to 
Banks Priorly Bankruptcy Composition Period Should be Returned 

Abstract 

Bonds and checks are promissory notes by law and their endorsement is considered as 
endorsement in full if not stated on the bill that the endorsement is for collection or of pawn which 
results in transfer of all rights arising from the bill. The subject of this article is the effect of bankruptcy 
composition respite on already endorsed legal instruments, especially on bonds and checks. Within 
the frame of postponement of bankruptcy, it was accepted by the Turkish Court of Cassation and 
prevailing view in literature that it was not possible to grant an interim injunction that would prevent a 
third party to exercise their rights. This view will be examined in regard to new provisions of 
bankruptcy composition that were introduced by the Act numbered 7101 and whether it is possible to 
retrocede bonds and checks or their remuneration to the debtor that were endorsed prior to 
bankruptcy composition period in regard to newly introduced Article 294 (6) of the Turkish Code of 
Enforcement and Bankruptcy. 
 
Keywords: Bankruptcy Composition, Composition Period, Postponement Of Bankruptcy, Bonds, 
Checks, Interim Injunction, Code Of Enforcement and Bankruptcy. 
JEL Classification: K20, K35, G33. 

                                                           
*
 İstanbul Kültür Üniversitesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, 
https://orcid.org/0000-0002-5353-7624. 
 
Makale Başvuru Tarihi: 30/01/2020     Kabul Tarihi:28/02/2020  
 

 

https://orcid.org/0000-0002-5353-7624


Dr. Öğretim Üyesi Cemil Simil 

 

48 

 Giriş 

 Konkordato mühleti verilmesinin alacaklılar, borçlu ve borçlunun taraf olduğu 
sözleşmeler bakımından önemli sonuçları bulunmaktadır. Konkordato mühleti verilmesinin 
sonuçları dikkate alınarak, konkordato başvurusunda bulunan kredi müşterilerinin, 
konkordato mühleti verilmeden önce bankalara temlik ettikleri bono ve çeklerin veya 
bedellerinin iadesinin gerekip gerekmediği kıymetli evrak ve konkordato hukukunun ilkeleri 
esas alınarak açıklanmaya çalışılacaktır.  

 1. Kıymetli Evrakın Devri Hakkında Genel Bilgi 

 Bono, kanunen emre yazılı kıymetli evraktır (TTK m. 776). Çek de açıkça emre yazılı 
kaydı içermese de kanunen emre yazılı bir kıymetli evraktır (TTK m. 788/1). Emre yazılı 
kıymetli evrakların cirosu poliçenin cirosuna ilişkin hükümlere göre yapılır (TTK m. 648/1). Bu 
nedenle hem çekin hem de bononun devri poliçenin devrine ilişkin hükümlere göre 
yapılmaktadır. Nitekim Türk Ticaret Kanunu’nun 778. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde 
yapılan yollama uyarınca niteliğine aykırı düşmedikçe poliçenin cirosu hakkındaki aynı 
Kanun’un 681 ilâ 690. maddeleri bono bakımından; Türk Ticaret Kanunu’nun 818. 
maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentleri gereğince poliçenin cirosu hakkındaki aynı 
Kanun’un 683 ilâ 685. maddeleri ile vekâleten yapılan cirodan doğan haklara dair 688. 
maddesi çek bakımından da uygulanır. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu’nun 788 ilâ 793. 
maddelerinde çekin devri ve cirosu ile ilgili özel hükümler de kabul edilmiştir.  

 Emre yazılı kıymetli evrakın devri, ciro ve zilyetliğin geçirilmesi ile tamamlanmaktadır. 
Doktrinde ciro, kanun tarafından özel olarak düzenlenmiş, emre yazılı senetlerde senedin 
içerdiği hakkı devretmeye yönelik senet hamilinin yazısı ile tespit ve imzasıyla teyit ettiği 
soyut bir irade beyanı olarak tanımlanmaktadır1.  

 Ciro, ya emre yazılı senette mündemiç olan hakkın bir başka kimseye devri için yapılır 
ki bu durumda temlik cirosu söz konusu olur; ya da emre yazılı senette yazılı bedelin tahsili 
amacıyla bir kimseye yetki verilmesi için yapılır ki bu durumda da tahsil cirosu söz konusu 
olmaktadır. Bonoda mündemiç alacak hakkını rehnetmek amacıyla rehin cirosu da 
yapılabilmektedir. Türk Ticaret Kanunu’nun 818. maddesi, rehin cirosuna ilişkin aynı 
Kanun’un 689. maddesine yollama yapmamıştır. Bu nedenle çekin rehin cirosu ile devri 
mümkün değildir. Kanun koyucu, çekin bir ödeme aracı olması sebebiyle rehin cirosuna izin 
vermemiştir2.  

 Emre yazılı bono ve çek dışında nama yazılı bono ya da çek de düzenlenebilir. Bono 
ve çek, belirli bir gerçek veya tüzel kişi lehine keşide edilmiş olmakla beraber, keşideci 
tarafından konulmuş “emre yazılı değildir”, “namadır” gibi açıkça bir “menfi emre kaydı”nı 
içermesi halinde, nama yazılı olduğu sonucuna varılır. Nama yazılı bono ve çek ancak 
alacağın temliki yoluyla devredilebilir. Devir için yazılı bir temlik beyanının yanında, bono ve 
çekteki zilyetliğin de devri gerekir3.  

 Çek, açıkça bir “hamile/hamiline” kaydı konulmak suretiyle hamiline yazılı olarak 
keşide edilebileceği gibi, belirli bir lehtar gösterilmiş olmakla birlikte “veya hamiline” 
kelimesini ya da buna benzer bir kaydı içeren çek ile kimin lehine keşide edildiği belirtilmeyen 
çek de kanunen hamiline yazılı çek sayılır. Hamiline yazılı çekin devrinde teslim yeterlidir4. 
Bononun hamiline yazılı şekilde düzenlenmesi kabul edilmemiştir.  

 Türk Ticaret Kanunu’nun 681. maddesi ve devamı hükümleri arasında temlik veya 
devir cirosu terimi kullanılmamış; cironun türleri olarak “tahsil cirosu” ve “rehin cirosu” ayrı 
maddelerde (TTK m. 688-690) sınırlı şekilde düzenlenmiştir. Bununla birlikte ciro, esas 
itibariyle emre yazılı kıymetli evraktan doğan hakların devri için yapılır. Yani asıl olan, cironun 
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“temlik cirosu” olmasıdır. Bu nedenle ciroya ilişkin düzenlemelerin esas olarak “temlik/devir” 
cirosu olduğu; diğerlerinin ise cironun özel görünümü mahiyetinde olduğu kabul 
edilmektedir5. Bunun sonucu olarak herhangi bir ayırıcı açıklamada bulunulmaksızın cirodan 
söz edildiğinde, emre yazılı kıymetli evraktan doğan hakkın devri amacıyla yapılan temlik 
cirosu anlaşılmaktadır. Temlik cirosunun geçerli olabilmesi için cironun temlik cirosu 
olduğuna dair bir beyana ihtiyaç yoktur; dolayısıyla herhangi bir kaydı içermeyen ciro, temlik 
cirosu hükmündedir6. 

 Temlik cirosu, emre yazılı kıymetli evrakta yer alan hakkın bir başka kişiye devri 
amacını güder. Temlik cirosuyla beraber senedin zilyetliğinin devri sonucunda, senet 
üzerindeki mülkiyet hakkıyla beraber senette mündemiç alacak hakkı da ciro edilen kişiye 
devredilmiş olur. Buna temlik cirosunun temlik işlevi denilmektedir7.  

 Türk Ticaret Kanunu’nun 688. maddesine göre ise tahsil cirosu, ciro edilene alacağı 
tahsil etmek yetkisi amacıyla yapılan cirodur. Tahsil cirosu, “bedeli tahsil içindir”, “vekâleten” 
veya “bedelin başkası adına kabul edileceğini” belirten bir şerhi ya da sadece vekil etmeyi 
ifade eden bir kaydı ve cirantanın imzasını içerir. Tahsil cirosu ile emre yazılı kambiyo 
senedini devralan kişi, cirantanın vekili olarak senetten doğan hakları ciranta adına kullanan 
kişidir. Tahsil cirosu ile ciranta, senetten doğan bütün hakları devretmeyip, kendi adına emre 
yazılı kambiyo evrakının bedelini talep etme ve ödemeyi kabul yetkisini verir. Bu nedenle 
tahsil cirosunun temlik işlevi bulunmamaktadır8.  

 Temlik cirosundan farklı olarak bir cironun, tahsil cirosu olarak kabul edilebilmesi için 
cironun tahsil amacıyla yapıldığına ilişkin açık bir kaydın bulunması gerekir (TTK m. 668). 
Cironun tahsil amacıyla yapıldığına ilişkin bir kayıt veya açıklama yok ise söz konusu cironun 
temlik cirosu hükmünde olduğu kabul edilir9. Yargıtay’ın yerleşik uygulaması da bu 
yöndedir10.  

 Tam ciro yerine beyaz ciro yapılması durumunda da temlik cirosunun bulunduğu 
kabul edilmektedir. Beyaz ciro, ciro edilen kişinin ismen belirtilmediği cirodur. Tahsil 
cirosunun kural olarak beyaz ciro olarak yapılamayacağı kabul edilmektedir11. Buna karşılık 
ciranta bunun bir tahsil cirosu olduğunu iddia ediyor ise bu iddiasını ancak kesin delille ispat 
edebilir12.  

 Bono ve poliçe, çekten farklı olarak rehin cirosu ile de devredilebilir. Rehin cirosu, 
senette mündemiç alacak hakkını rehnetmek amacıyla yapılan cirodur13. Rehin cirosunda 
“bedeli teminattır”, “bedeli rehindir” ibaresi veya rehnetmeyi belirten diğer bir kayda yer verilir 
(TTK m. 689). Rehin hakkının sağlanabilmesi için ayrıca senedin zilyetliğinin de rehin alana 
geçirilmesi gerekir. Tahsil cirosunda olduğu gibi cironun rehin cirosu olarak kabul edilebilmesi 
için ciroda rehnetmeyi belirten bir ibarenin bulunması gerekir. Bu yönde bir ibare bulunmadığı 
takdirde, cironun temlik cirosu olduğu kabul edilir14.  

 Bu nedenle kredi müşterisinin bankaya temlik ettiği senetlerdeki cirolarda rehin veya 
teminat amacıyla yahut bu anlama gelecek bir açıklama bulunmadığı takdirde söz konusu 
ciroların da temlik cirosu olduğunun kabulü zorunludur. Temlik cirosu ile bankaya yapılan 
devir nedeniyle, emre yazılı kıymetli evraktan kaynaklanan alacak hakkı da bankaya 
devredilmiş olur.  

 2. Cironun Tahsil veya Rehin Cirosu Olduğu İddiasında İspat Yükü ve Hangi 
Delille İspat Edileceği  

 Tahsil ve rehin cirosu bulunmamasına rağmen banka ile müşterisi arasındaki kredi 
ilişkisi gerekçe gösterilerek, bankaya tevdi edilen bono veya çeklerin tahsil yahut rehin 
(teminat) amacıyla verildiği ileri sürülebilir15. Türk Medenî Kanunu’nun 6. maddesi ile Hukuk 
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Muhakemeleri Kanunu’nun 190. maddesine göre, iddia edilen vakıaya bağlanan hukukî 
sonuçtan kendi lehine hak çıkaran taraf ispat yükü altındadır. İspat yükünün kime ait olduğu 
hususu, son derece önemlidir. Çünkü hâkim, olayın ispat edilememiş olması hâlinde, ispat 
yükü kuralına dayanarak, ispat yükü üzerine düşen tarafın aleyhine karar verecektir16. 

 Ciroda, tahsil veya rehin amacıyla verildiği yönünde bir kaydın bulunmamasına 
rağmen, bu amaçla verildiği yönündeki iddianın ispat yükü, senedi devredene, yani cirantaya 
ait olacaktır17. Yargıtay’ın uygulaması da bu yöndedir18. Çünkü iddiada bulunan bu vakıaya 
bağlanan hukukî sonuçtan kendi lehine hak çıkaran taraftır. Emre yazılı kıymetli evrakın 
tahsil amacıyla ciro edildiği ispat edilir ise, senetten doğan haklar devredilmediği için üçüncü 
kişinin tahsil ettiği bono veya çeklerin bedellerini, borçluya aktarması gerekecektir. Bu 
ihtimalde bono veya çek henüz tahsil edilmemişse, talep üzerine kredi müşterisine iade 
edilecektir. Bononun rehin cirosu ile devredildiği ispat edildiğinde ise bonoyu rehin cirosu ile 
devreden cirantanın bonodan kaynaklanan tüm hakları sona ermez. Rehin cirosunda ciranta, 
senette mündemiç hakkın maliki olmaya devam eder. Bu nedenle bono ve çekin tahsil 
amacıyla veya bononun rehin amacıyla ciro edildiği ispat edilmedikçe bankaların tahsil ettiği 
senetlerin bedelinin konkordato borçlusunun hesabına yatırılması veya tahsil edilmemiş bono 
veya çeklerin iadesi yönünde tedbir kararları verilmesi mümkün değildir.  

 Emre yazılı kıymetli temlik cirosu dışında tahsil (veya rehin) amacı ile verildiği iddiası, 
senet metninde olmayan bir hususun ileri sürülmesidir. Bu iddia ise ancak senet ile ispat 
edilebilir19. Bu nedenle bononun veya çekin tahsil amacıyla temlik edildiği ancak senet ile 
ispat edilebilir (HMK m. 201). Ayrıca yukarıda ifade ettiğimiz üzere, beyaz ciro temlik cirosu 
hükmünde olduğu için, beyaz ciro bulunan hallerde de bunun aksinin yine senet ile ispat 
edilmesi gerekir20. 

 Uygulamada inançlı (gizli) tahsil cirosu (veya rehin cirosu) şeklinde yapılan cirolar da 
görülmektedir. İnançlı tahsil cirosu görünüşte temlik cirosundan farksızdır. Burada hamil, 
görünüşte temlik cirosu ve teslimle devretmesine karşılık, gerçekte senedi tahsil etmesi 
amacıyla üçüncü kişiye devretmektedir. Bu tür inançlı işlemlerin geçerli olduğu kabul 
edilmektedir. Ancak, yapılan cironun ve devrin tahsil amacıyla yapıldığını iddia eden kişi 
bunu ancak kesin delillerle ispat edebilir21. Aksi takdirde, cironun temlik amacıyla yapıldığı 
kabul edilecektir. 

 3. Konkordato Mühletinde Bono ve Çeklerin Devredildiği Bankalara Yönelik 
Tedbir Kararı Verilip Verilemeyeceği  

 a. Üçüncü Kişilerin Haklarını Etkileyen Tedbir Kararı Verilememesi İlkesi 

 Konkordato talebi üzerine mahkeme, geçici mühlet kararıyla birlikte borçlunun 
malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alır (İİK m. 287/1). Ancak 
mahkemenin muhafaza tedbirleri kapsamında, üçüncü kişilerin maddî hukuktan doğan 
haklarının kullanılmasını engelleyen herhangi bir tedbir kararı vermesi mümkün değildir22.  

 İsviçre doktrininde, alınacak tedbirin muhafaza amacı taşıması gerektiği 
belirtilmektedir. Muhafaza amacı taşıyan tedbirlere örnek olarak da borçlunun banka 
hesaplarının dondurulması veya banka hesapları üzerindeki tasarruf yetkisinin geçici 
konkordato komiserinin onayına bağlanması, tapu siciline tasarruf yetkisinin 
sınırlandırıldığına dair şerh düşülmesi gibi örnekler verilmektedir. Uygulamada bu gibi 
taleplerin borçludan çok, alacaklı tarafından ileri sürüleceği ve mahkemenin gerekli görmesi 
durumunda borçluyu dinlemeksizin de bu gibi tedbirlere hükmedebileceği kabul edilmektedir. 
Ayrıca mahkemenin sadece konkordato başvurusu aşamasında değil, geçici mühlet boyunca 
gerekli gördüğü durumlarda ilgili tedbirlere başvurabileceği belirtilmektedir23. Hükmün 
gerekçesinde de atıf yapılan Vollmar, ayrıca envanter listesi çıkarılması, malvarlığının 
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korunması için gerekli olması durumunda malvarlığı unsurlarının devrinin yasaklanması veya 
temsil yetkisinin çift imza kuralı (geçici konkordato komiserinin) ile sınırlandırılması gibi 
tedbirlerin de uygulanabileceğini ancak tedbirlerin bunlarla da sınırlı olmadığını, kanun 
tarafından hâkime geniş bir takdir yetkisi tanındığını ve malvarlığının korunması için gerekli 
olmak kaydıyla her türlü tedbire hükmedilebileceğini belirtmiştir. Yazara göre konkordatonun 
amacı, iflâstan farklı olarak borçlunun malî durumunun iyileştirilmesi olduğundan ve iflâsta 
tedbiri düzenleyen İsviçre İcra ve İflas Kanunu’nun 170. maddesinin lafzından farklı olarak 
aynı Kanun’un 293. maddesinde “alacaklıların haklarının korunması” yerine “borçlunun 
malvarlığının muhafazası” ibaresine yer verildiği için alacaklının aleyhine olsa dahi 
malvarlığının korunması için gerekli bir tedbirin alınabileceğini veya alacaklının lehine 
olmasına rağmen borçlunun malvarlığını tehlikeye düşüren veya borçlunun malvarlığı 
üzerinde olumsuz etki edecek bir tedbire hükmedilemeyeceğini savunmaktadır24.  

 Hukukumuzda borçlu dışında üçüncü kişiler hakkında tedbir kararlarının verilip 
verilemeyeceği uygulamada konkordatodan önce iflâsın ertelenmesi çerçevesinde 
tartışılmıştı. Doktrinde mahkemece verilen tedbir kararlarının maddî hukuk alanında sonuçlar 
doğuran muhafaza tedbirleri olmaması gerektiği haklı olarak savunuldu25. İflâsın ertelenmesi 
ile birlikte verilecek tedbir kararlarının amacının şirketin malvarlığının korunmasına yönelik 
olması gerektiği ifade edilmekteydi26. Bu nedenle erteleme talebiyle birlikte verilen tedbirlerin 
konusu da şirketin aktifinin muhafazasına yönelik idi. Doktrinde, iflâsın ertelenmesi talebinin 
incelenmesi sırasında verilen ihtiyati tedbir kararlarının maddî hukuk alanında sonuçlar 
doğuracak nitelik ve içerikte olmaması gerektiği; bu nedenle özellikle üçüncü kişilerin 
haklarını etkileyecek şekilde ve maddî hukuk bakımından sahip oldukları hakların 
kullanılmasını engelleyecek veya bu hakların özüne zarar verecek şekilde ihtiyati tedbir 
kararları verilemeyeceği kabul edilmekteydi27.  

 Yargıtay da iflâsın ertelenmesi hükümlerinin uygulandığı dönemde borçlu şirkete 
nazaran üçüncü kişi durumunda olanların maddî hukuktan doğan talep ve def'i haklarını 
kısıtlayan tedbir kararı verilemeyeceğini kabul etmişti. Yargıtay kararlarında üçüncü kişilerin 
haklarını etkileyecek tedbir kararlarının verilemeyeceğini açıkça vurgulamıştır28. Yargıtay 
verilecek tedbir kararlarının sadece borçluya nefes alma olanağının verilmesi yönünde 
olması gerektiğini ifade etmiştir29.  

 Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlamasından sonra bu mahkemeler de 
Yargıtay gibi üçüncü kişilerin haklarını etkileyecek ihtiyati tedbir kararlarının verilemeyeceğini 
kabul etmiştir30.  

 Üçüncü kişilerin maddî hukuktan doğan haklarını kullanmalarının engellenip 
engellenemeyeceği yahut üçüncü kişiler aleyhine tedbir kararının verilip verilmemesi 
hususunda iflâsın ertelenmesi ile konkordato arasında genel olarak nitelik farklılığı 
bulunmamaktadır31. Konkordato da sadece borçlunun malvarlığını koruma amacı güder32. 

Konkordato mühleti verildiği takdirde, bu karar borçlu bakımından uygulama bulmaktadır. 
Diğer bir ifadeyle, konkordato mühletinin sonuçları konkordato talep eden borçlu üzerinde 
doğmaktadır33. Kanundan kaynaklanan bu etkinin kapsamının mahkeme kararıyla 
genişletilmesi söz konusu olamaz. Bu nedenle, mühlet kararıyla birlikte verilecek tedbirlerin, 
yine konkordato başvurusunda bulunan borçlu hakkında verilmesi gerekmektedir. Alınacak 
tedbir kararları doğrudan doğruya borçlunun malvarlığına yönelik olmalıdır. Nasıl ki 
konkordato talebinde bulunan borçlu ile işlem yapan üçüncü kişileri koruyucu tedbir kararı 
verilemiyorsa, aynı şekilde üçüncü kişilerin menfaatlerini engelleyici ve haklarını etkileyecek 
şekilde tedbir kararları da kural olarak verilemez. Konkordato yargılamasında üçüncü kişileri 
etkileyecek şekilde bir tedbir kararı verilmesi, ancak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 389 
ve devamı maddelerindeki koşulların bulunması halinde mümkündür. Yani, ihtiyati tedbir 
kararı verilmesi için tedbire esas teşkil eden hakkın mevcut olması, tedbir sebebinin 
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bulunması ve gerektiğinde teminat koşulunun yerine getirilmesi gerekir. Bu koşullar 
bulunmadan, borçlu hakkında konkordato mühletinin verilmesi gerekçe gösterilerek üçüncü 
kişiler aleyhine tedbir kararları verilmesi mümkün değildir.  

b. Bankalara Devredilen Bono ve Çeklerle İlgili Durum  

Bono ve çekler bankalara, temlik cirosu ve zilyetliğinin devri ile devredildiğinde, senet 
üzerindeki mülkiyet hakkıyla beraber senette mündemiç alacak hakkının da bankalara geçer. 
Temlik cirosuyla beraber senette yer alan hak ciro edilen bankalara devredildiği için 
senetlerin iadesine veya senet bedellerinin kredi müşterisinin hesabına aktarılmasına tedbir 
yolu ile karar verilmesi hukuka aykırı olur. Aksi takdirde temlikle birlikte bankanın mülkiyetine 
geçen hak üzerinde borçluya karşı üçüncü kişi konumundaki bankaların malvarlığı üzerinde 
tedbir kararı verilmiş olur ki temlik eden kredi borçlusunun konkordato sürecinde bulunması 
gerekçe gösterilerek bu yönde tedbir kararlarının verilmesi mümkün değildir. 

Tahsil veya rehin cirosu bulunmamasına rağmen bankalar ile kredi müşteri arasındaki 
kredi ilişkisi dikkate alınarak senetlerin tahsil veya rehin amacıyla verilmiş olduğunun kabul 
edilmesi gerektiği ve bu nedenle senetlerin veya senet bedellerinin konkordato mühleti 
verilen borçluya iadesine yönelik tedbir kararının verilebileceği ileri sürülebilir34. Oysa 
yukarıda da ifade edildiği gibi söz konusu senetlerin tahsil veya rehin amacıyla bankalara 
devredildiği kredi müşterisi tarafından kesin delille ispat edilmedikçe bunların tahsil veya 
rehin cirosu ile devredildiğinin mahkemece kabul edilmesi mümkün değildir35. Diğer bir 
ifadeyle borçlu tarafından, konkordato mühletinden önce bankalara ciro edilen senetlerin, 
aksi ispat edilinceye kadar temlik cirosu ve zilyetliğin devri ile bankalara devrettiğinin kabulü 
gerekir. Bu durumda tahsil edilen bedellerin veya bono yahut çeklerin iadesinin talep edilmesi 
mümkün değildir.  

Banka müşterisi konkordato yargılamasında, bankalara temlik cirosu ile devredilen bono 
ve çeklerin esasında tahsil amacıyla devredildiğini (gizli tahsil cirosu) kesin delille ispat ettiği 
takdirde, söz konusu bono ve çeklerin bedellerinin kredi müşterisine ödenmesi gerekir. Zira 
bu durumda kredi müşterisi, bono ve çeklerden kaynaklanan hakları bankaya devretmemiştir; 
sadece bankayı bono ve çeklerin bedellerini tahsil ve buna ilişkin işlemleri yerine getirmek 
amacıyla yetkilendirmiştir. Bu durumda bankalar senet bedellerini tahsil ettiklerinde, tahsil 
edilen bedellerini kredi müşterisine vermelidir. Kredi müşterisi konkordato sürecinde 
bulunduğunda İcra ve İflâs Kanunu’nun 200. maddesindeki takas engeli nedeniyle bankalar, 
tahsil edilen bedellerle kredi müşterisinden olan alacaklarını takas edemezler. Zira bu 
durumda bankalar, mühlet kararının ilânından sonra kredi müşterisinin borçlusu olduğu için, 
takas hakkının kullanılması mümkün değildir (İİK m. 294, IV; İİK m. 200, I, b. 2)36.  

Tahsil cirosu, senet bedelinin tahsili hususunda banka yetki verilmesi olduğuna göre, bu 
yetkinin geri alınması da mümkündür. Bu nedenle kredi müşterisi bankadan senedin iadesini 
talep edebilir. İşte kredi müşterisi, bono ve çeklerin tahsil amacıyla bankalara devredildiğini 
kesin delille ispat ettiğinde, bedelleri tahsil edilmişse bunların ödenmesi; bono ve çekler 
henüz tahsil edilmemişse bunların iadesini talep edebilir. Bu durumda konkordato 
yargılamasında mahkeme, tedbir kararı verebilir. Ancak buradaki tedbir kararı, kredi 
müşterisinin konkordato sürecinde olmasından dolayı değil gerek kambiyo hukukunun genel 
ilkeleri gerekse de tedbir kararı verilmesinin koşullarının gerçekleşmesinden 
kaynaklanmaktadır.  

Aynı ilkeler bononun rehin amacıyla devredildiği (gizli rehin cirosu) hâlde de geçerlidir. 
Rehin amacıyla bononun temlikinde kredi müşterisinin bonodan kaynaklanan tüm hakları 
sona ermemektedir. Bu durumda banka, bonodan doğan haklarını rehin amacına uygun ve 
onunla sınırlı şekilde kullanabilir. Banka, bono bedelini tahsil ettiğinde bu bedel rehinle temin 
edilen alacağını aşıyorsa, aşan kısım kredi müşterisinin mülkiyetinde olduğu için bu kısmı 
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ona vermek zorundadır. Bu nedenle, bankalara temlik edilen bono veya çeklerin yahut 
bedellerin iadesinin gerekip gerekmediği sorunu, genel ilkeler çerçevesinde çözümlenmelidir. 
Kredi müşterisinin konkordato sürecinde olması, kural olarak sonucu değiştirmeyecektir.  

 4. Bankalara Devredilen Bono ve Çeklerin Konkordato Mühletinden Sonra 
Muaccel Hale Gelmesinin Değerlendirilmesi 

 a. İİK m. 294/6’nın Anlamı 

 Yukarıda açıklanan durum dışında, konunun tartışmalı diğer bir boyutu da mühletten 
önce bankalara devredilen kıymetli evrakın mühletten sonra muaccel olması durumunda 
nasıl karar verilmesi gerektiğidir. Bu noktada temel hareket noktası İcra ve İflâs Kanunu’nun 
294. maddesinin altıncı fıkrasıdır. Buna göre “Konkordato mühletinin verilmesinden önce, 
müstakbel bir alacağın devri sözleşmesi yapılmış ve devredilen alacak konkordato mühletinin 
verilmesinden sonra doğmuş ise, bu devir hükümsüzdür.” şeklinde düzenleme 
bulunmaktadır. 

 Doktrinde müstakbel alacakların devrinin kural olarak mümkün olduğu kabul 
edilmektedir37. Müstakbel alacak doğmamış olmakla birlikte ileride doğması muhtemel 
bulunan alacaklardır. Müstakbel alacaklar iki grupta toplanmaktadır. Bunlardan ilki, ileride 
gerçekleşecek olmakla birlikte temlik anında hukukî bir temele dayanan alacaklardır. 
Geciktirici şarta bağlı alacaklar, borcun doğumu ve kapsamının gelecekte belli olacağı 
sözleşmelerden doğan alacaklar, periyodik borç doğuran sözleşmeler birinci grupta yer 
almaktadır. İkincisi ise ileride gerçekleşecek olmakla birlikte temlik anında herhangi bir 
hukukî temele dayanmayan alacaklardır38. Henüz bir satım sözleşmesi bulunmamakla birlikte 
taşınmazın satışından elde edilecek alacağın şimdiden temlik edilmesi ikinci gruba örnek 
olarak verilmektedir39. Oğuzman/Öz, temlik anında belirli bir temele dayanan müstakbel 
alacaklarda alacağın devri işleminin, temel ilişkiden doğan ve ortaya çıkacak asıl alacağa 
sahip olma imkânı veren beklenen hakkın devri olarak yorumlanabileceğini, böylece gerçekte 
devredilen hakkın bu beklenen hak olduğunu, esasında henüz mevcut olamayan bir hakkın 
devredilmemiş olduğunu ifade etmektedirler. Yazarlar, herhangi bir hukukî temele 
dayanmayan (beklenen hak dahi olmayan) müstakbel alacakların temlikinin ise mümkün 
olmadığını, tasarruf işleminin yapıldığı anda konusunun bulunmamasının devre engel teşkil 
ettiğini kabul etmektedirler40.  

 İcra ve İflâs Kanunu’nun 294. maddesinin altıncı fıkrasındaki düzenleme dikkate 
alındığında, kanun koyucunun herhangi bir ayrım yapmadan müstakbel alacakların temlikinin 
mümkün olduğunu kabul ettiği görülmektedir. Ancak temlik eden hakkında konkordato 
mühleti verilmesi sözleşmenin geçerliliği etkilemektedir. Söz konusu maddede müstakbel 
alacağın temlikine ilişkin sözleşmenin geçerliliği, temlike konu alacağın konkordato mühleti 
içerisinde doğup doğmadığına bağlanmıştır. Buna göre konkordato mühletinden önce 
müstakbel alacaklara yönelik temliklerin geçersiz sayılabilmesi için müstakbel alacağın 
mühlet içerisinde doğmuş olması gerekir. Temlikin geçersizliğini belirleyecek temel kriter 
alacağın doğum anıdır41. Temlike konu müstakbel alacak, mühlet içerisinde doğmuşsa, 
temlik sözleşmesi geçersizdir.  

 İsviçre İcra ve İflâs Kanunu’nun 297. maddesinin dördüncü fıkrasında da bu yönde bir 
düzenleme bulunmaktadır. İsviçre doktrininde Bauer bu düzenleme ile borçluya nakit akışı 
sağlanmasının amaçladığını; İsviçre Federal Mahkemesi’nin müstakbel alacakları da 
kapsayan toptan temlikle ilgili (Globalzession), içtihadının kanuna alındığını belirtmektedir42. 
İsviçre Federal Mahkemesi iflâsın açılmasından önce gerçekleştirilen toptan temlik işlemi ile 
ilgili ikili bir ayrıma gitmiş; iflâs açılmadan önce müeccel alacaklar bakımından yapılan temlik 
işleminin geçerli olduğunu, öte yandan müstakbel alacakların müflis alacaklı tarafından 
temlikinin ise borcun iflâs açıldıktan sonra doğması durumunda mümkün olmadığını 
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belirtmiştir. Federal Mahkeme, bu konuda aynı yöndeki doktrin görüşlerine de atıf yaptıktan 
sonra müstakbel alacaklar bakımından temlik için esas alınması gereken anın alacağın 
doğduğu an olduğunu ve bir alacağın temlik edilebilmesi için temlik eden kişinin alacak 
doğduğu anda bu alacak üzerinde tasarruf yetkisine sahip olması gerektiğini, oysa iflâsın 
açılmasıyla birlikte müflisin malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin iflâs masasına geçtiğini 
belirtmiş ve dava konusu olayda müflisin iflâsın açılmasından önce banka lehine yaptığı 
toptan temlike rağmen iflâs açıldıktan sonra doğan alacaklar bakımından müflisin tasarruf 
yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle bankanın temlik edilen alacak üzerindeki hak sahipliğinin 
tespiti talebini reddeden ilk derece mahkemesi kararını onamıştır43. 

 Önemle ifade etmem gerekir ki konkordato mühletinin verilmesinden önce vadeye 
bağlı alacakların temlikine ilişkin sözleşmeler geçerliliğini koruyacaktır44. Zira vadeye bağlı 
borçlarda (müeccel borçlar), alacak hakkının doğumu vadenin gelmesine bağlı değildir; borç 
baştan itibaren doğar, vadeye bağlanmış olan borcun ifasıdır. Borç, konkordato mühletinin 
verilmesinden önce doğduğu için vadenin konkordato mühleti içerisinde gelmesi, temliki 
geçersiz kılmaz. Vade gelmeden önce alacaklı, alacak hakkına sahip olduğu halde, ifayı 
talep edemez45. 

 b. Bono ve Çekler Bakımından Değerlendirme  

 Kredi müşterilerinin, konkordato mühletinin verilmesinden önce bankalara temlik 
ettikleri bono ve çeklerin durumunun İcra ve İflâs Kanunu’nun 294. maddesinin altıncı fıkrası 
çerçevesinde de değerlendirilmesi gerekir. Kıymetli evrak, hakkın doğumuna etkisine göre iki 
temel ayrıma tabi tutulur. Bunlardan ilki, açıklayıcı (izharî) kıymetli evrak, ikincisi kurucu 
(ihdasî) kıymetli evraktır. Açıklayıcı kıymetli evrak, daha önce doğmuş (mevcut) bir hakkı 
gösteren (bildiren) kıymetli evraktır. Anonim şirketlerde pay senetleri buna örnek olarak 
gösterilmektedir46. Anonim şirketlerde kuruluşta esas sözleşmenin, sermaye artırımında ise 
esas sözleşmenin sermayeye ilişkin değişik metninin ticaret siciline tescili ile hem paylar 
oluşur hem de bu paylar ipso iure payı taahhüt edenin malvarlığında doğar47. Sonradan pay 
senedi çıkarılması hâlinde de pay senedi, payı oluşturmamakta; sadece mevcut payı temsil 
etmektedir. Pay, pay senedi çıkarılmadan önce, tescille oluşur. 

 Kıymetli evrakın bazı türlerinde ise kıymetli evrakta yer alan hak, ilk kez senedin 
düzenlenmesiyle doğmaktadır. Daha önce var olmayan bir hakkı yaratmasından ötürü bu 
türden kıymetli evraka kurucu kıymetli evrak denilir. Bono, poliçe ve çek en tipik kurucu 
kıymetli evrak örnekleridir48. Buna göre, bono veya çekin düzenlenmesi ile birlikte alacak 
hakkı doğar. Bu nedenle, bono ve çekin konkordato mühletinin verilmesinden önce bankalara 
ciro edilmiş olması, bu temlikin geçersiz olduğu sonucunu doğurmaz. Nama yazılı bono veya 
çek söz konusu olduğunda da yazılı temlik beyanının ve senetteki zilyetliğin devrinin 
konkordato mühleti verilmesinden önce üçüncü kişiye yapılmış olması, temlikin geçerli 
sayılması için yeterli olacaktır. Hamiline yazılı çekte de konkordato mühleti verilmesinden 
önce çekin zilyetliğinin bankalara devredilmiş olması durumunda, temlik geçerli olacaktır. 

 İcra ve İflâs Kanunu’nun 294. maddesinin altıncı fıkrasındaki düzenlemeye göre 
hükümsüz sayılan, konkordato mühletinin verilmesinden sonra doğan alacaklara ilişkin 
temliklerdir. Temlik sözleşmesine konu alacak mühlet verilmeden önce doğmuş, ancak 
alacak mühletten sonra muaccel hâle gelmişse, temlik sözleşmesi geçerliliğini korur49. Temlik 
sözleşmesi geçerliliğini koruyacağı için temlike konu alacak, temellük edene tam olarak 
ödenir. Alacağın doğumu ile alacağın vadesinin gelmesi birbirinden farklıdır. Yukarıda da 
ifade edildiği gibi vadeye bağlı borçlarda, alacak hakkının doğumu vadenin gelmesine bağlı 
değildir. İsviçre İcra ve İflâs Kanunu’nun 297. maddesinin dördüncü fıkrasında da aynı yönde 
bir hüküm bulunmakta olup, temlik sözleşmesinin geçerliliğince temlik edilen alacağın 
muaccel hâle geldiği tarih değil, doğduğu tarih esas alınmaktadır50.  
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 Bankalara temlik edilen bononun vadesinin konkordato mühleti içerisinde gelecek 
olması veya çekin ileri tarihli bir çek şeklinde düzenlenmiş olması ve ibrazının konkordato 
mühleti içerisinde mümkün olması bu temliki geçersiz kılmaz. Bono ve çek, mühlet 
kararından önce düzenlenmiş ve bankaya ciro edilmişse, bu ihtimalde alacak mühlet 
kararından önce doğduğu için İcra ve İflâs Kanunu’nun 294. maddesinin altıncı fıkrasına göre 
de geçerli bir temlik olarak kabul edilmelidir. Zira bono ve çekin düzenlenmesiyle hak 
doğduğu ve temlik işlemi de mühletten önce yapıldığı için mühlet içerisinde doğan müstakbel 
bir alacağın devri bulunmamaktadır. Konkordato mühleti alan kredi müşterisi, mühletten önce 
devrettiği bono ve çekleri talep edemeyeceği gibi bedelleri ödenmişse, ödenen bedelin 
iadesini de talep edemez. Temlik geçerli olduğu için mahkemenin de senetlerin iadesine ve 
tahsil edilen bedellerin iadesine karar vermesi mümkün değildir. 

 Kıymetli evrakın bankaya ciro edilmesi ve zilyetliğinin devri ile birlikte senette 
mündemiç alacak hakkı da bankaya devredilmiş olur. Alacak hakkı, Anayasa 35. maddesi ve 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek 1 Nolu Protokol’ün birinci maddesi ile güvence altına 
mülkiyet hakkının kapsamındadır. Zira mülkiyet, fiziki bir varlığa sahip her türlü taşınır ve 
taşınmaz mal ile malvarlığına dahil her türlü ekonomik değeri de içeren bir anlam 
taşımaktadır51. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'ye karşı "Uygurer İnşaat 
San. Tic. Ltd. Şti." kararında (2. Daire, Başvuru No: 26664/05, 06 Ekim 2009) para 
alacağının, Ek I No'lu Protokol'ün birinci maddesi uyarınca "mülk" olarak 
değerlendirilebileceğini belirtilmiştir.  

 Anayasa’nın 35. maddesinde mülkiyet hakkının ancak kamu yararı amacıyla, kanunla 
sınırlanabileceği düzenlenmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek 1 Nolu Protokol’ün 
birinci maddesine göre de bir kimsenin, ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen 
koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun 
bırakılabileceği kabul edilmiştir. Mülkiyet hakkına müdahale için üç koşulun bir arada 
bulunması gereklidir. Birinci koşul, müdahalenin kamu yararı amacına yönelik olması gerekir. 
İkinci olarak müdahalenin yasayla öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel 
ilkelerine uygun olması gerekir. Üçüncü koşul ise mülkiyete yönelik müdahalede, amaca 
ulaşmak için başvurulan araç ile güdülen amaç arasında makul bir oran ve adil bir denge 
bulunmalıdır52. 

 Konkordatoda mahkemelerin bankalara temlik edilen kıymetli evrakların kredi 
müşterisine iadesine veya bedelleri tahsil edilmişse bedellerinin iadesine karar vermesi, hiç 
tereddütsüz mülkiyet hakkının ihlâli sonucunu doğurur. Konkordato, alacaklıların ve kamunun 
menfaatlerini de korumakla birlikte, borçluya borçlarını alacaklılarla yaptığı anlaşma 
çerçevesinde ödeme imkânı verdiği için borçlunun menfaatinin ön planda tutulduğu 
sonucunu değiştirmez53. Amaç borçlunun borçlarını ödeyebilmesi, malvarlığının korunması; 
iflâsa tabi bir borçlu ise iflâstan kurtulmasının sağlanması54 ve bunun bir sonucu olarak da 
ekonomik mevcudiyetini devam ettirmesini sağlamaktadır55. Bu nedenle kamu yararı bulunsa 
da esas itibariyle borçlunun kişisel yararı ön plandadır. Konkordatoya yargılamasında üçüncü 
kişilerin malvarlığına yönelik tedbirlerin alınması imkân veren ne özel ne de genel nitelikte 
yasal bir düzenleme bulunmaktadır. Bu nedenle, bankanın kıymetli evraktan doğan alacak 
hakkı aleyhine bir tedbir kararı verilmesi, ikinci koşulun da ihlâli sonucunu doğurur. Son 
olarak bankalara temlik edilen kıymetli evrakın iadesi veya tahsil edilen bedellerin iadesine 
karar verilmesi banka aleyhine, tek taraflı olarak olağandışı ve aşırı ağır bir yük teşkil 
edecektir. Karşılığında örneğin kamulaştırmada olduğu gibi bankaların alacağına kaim bir 
değer de malvarlığına geçmeyecektir. Bu nedenle, bankaların malvarlığına doğrudan 
doğruya bir müdahale teşkil edecek bu tür tedbir kararları, kesinlikle mülkiyet hakkının ihlâli 
sonucunu doğurur. 
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Sonuç 

 Türk Ticaret Kanunu’na göre ciroda aslolan temlik cirosudur. Cironun tahsil veya rehin 
amacıyla yapıldığına ilişkin bir kayıt olmadıkça yapılan ciro, temlik cirosu olarak kabul edilir. 
Bunun için temlik cirosu yapıldığına dair bir kaydın bulunması aranmaz.  

 Kıymetli evrakta, tahsil veya rehin amacıyla verildiği yönünde bir kaydın 
bulunmamasına rağmen, bu yöndeki iddianın ispat yükü, senedi devreden kişiye aittir. 
Senedin temlik cirosu dışında tahsil veya rehin amacı ile verildiği iddiası, senet metninde 
olmayan bir hususun ileri sürülmesidir. Bu iddia ise ancak senet (kesin delil) ile ispat 
edilebilir.  

 Temlik cirosu ve senedin zilyetliğinin devri ile beraber kıymetli evrakta mündemiç 
alacak hakkı da ciro edilen bankalara devredilmiş olur. Böylelikle kıymetli evrakın tahsili 
durumunda tahsil edilen bedel bankalara aittir. Kıymetli evrakı ciro eden borçlu hakkında 
daha sonra konkordato mühleti verilmiş olması bu sonucu değiştirmez.  

 Konkordatoda üçüncü kişilerin maddî hukuktan doğan haklarını kullanmalarını 
engelleyen tedbir kararı verilemez. Konkordato mühletinde borçlu dışındaki bir kişi hakkında 
geçici hukukî koruma kararı alınamaz. İflâsın ertelenmesinin yürürlükte olduğu dönemde 
doktrindeki görüşler ve Yargıtay’ın uygulaması da bu yöndeydi. Konkordato mühletinin 
verilmesiyle birlikte borçlu dışındaki kişiler hakkında hukukî koruma kararı alınamayacağı 
konusunda iflâsın ertelenmesi ile konkordatoda mahiyet itibariyle kural olarak bir farklılık 
bulunmamaktadır. Bu nedenle, temlik cirosuyla bankalara devredilen bono ve çeklerin kredi 
müşterisi hakkında konkordato mühleti verildiği gerekçesiyle kredi müşterisine iadesine veya 
bedelleri tahsil edilmişse bedellerinin kredi müşterisine ödenmesine dair karar verilemez.  

 Kıymetli evrakta hak, kıymetli evrakın düzenlenmesiyle birlikte doğar. Diğer bir 
ifadeyle bono veya çekin düzenlenmesiyle alacak hakkı da doğar. Bu hakkın konkordato 
mühleti verilmesinden önce bankalara temlik edilmiş olması İcra ve İflâs Kanunu’nun 294. 
maddesinin altıncı fıkrası gereğince de mümkündür. Zira söz konusu hüküm gereğince 
geçersiz sayılan temlikler, konkordato mühleti verilmesinden sonra doğan müstakbel 
alacakların temlikidir. Kanun’da temlikin geçersizliğinde alacağın doğumunun mühlet 
kararından sonra olması esası kabul edildiği için mühlet kararından önce doğan alacağın 
vadesi, mühlet kararından sonra gelse bile temlik geçerlidir. Bu nedenle bankalara temlik 
edilen bononun vadesinin konkordato mühleti içerisinde gelmesi veya çekin ileri tarihli bir çek 
şeklinde düzenlenmiş olası ve ibrazının konkordato mühleti içerisinde mümkün olması 
durumunda da temlik geçersiz sayılmaz.  

 Temlik cirosu, kıymetli evraktan kaynaklanan alacak hakkının bankaya devri 
sonucunu doğurur. Bu nedenle bono veya çekin bankalara ciro edilmesi ile söz konusu 
senetteki hak da bankalara geçmiştir. Alacak hakkı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
kararlarında da ifade edildiği gibi Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek 1 Nolu 
Protokol ile güvence altına alınan mülkiyet hakkı sayılır. Bankalara temlik edilen kıymetli 
evraklarının iadesi veya tahsil edilen bedellerinin konkordato talep eden kredi müşterisine 
ödenmesine yönelik kararlar mülkiyet hakkının ihlâli sonucunu doğurur.  
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reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir. …. yerinde görülmeyen bütün temyiz 
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bulunan çek ve bonoları dolayısıyla bankaların kendi alacaklarına mahsuben bu çek ve bonolarının 
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Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 08.11.2018, Esas No:2018/739 (Yayımlanmamıştır). Ancak 
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Toraman ve Kodakoğlu, 2018, s. 461; Muşul, 2012, s. 320; Yıldırım, 1990, s.74-77; Karslı, 2014, s. 
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 Öztan, 1997, s. 579; Pulaşlı, 2018, s. 172; Karahan ve diğerleri, 2015, s. 239; Günay, 2018, s. 99. 
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 “… davalı bankalar yönünden çeklerdeki lehtar ciranta ....tarafından yapılan cironun rehin ya da 
teminat cirosu olduğuna dair bir kaydın yer almadığı, bu durumda cironun temlik cirosu olduğunun 
kabulü gerektiği, davacının bankalara yönelik rehin cirosu olduğu yönündeki iddialarına itibar 
edilmediğinden bu davalılar yönünden davaların esastan reddine karar verilmiş, hükme karşı asıl ve 
birleşen davalarda davacı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur. Bölge adliye mahkemesince, 
davalı.......dava konusu çekleri davalı bankalara ciro ederken gizli rehin cirosu yapmak iradesi ile 
hareket ettiğine dair iddia ispat edilemediğinden ilk derece mahkemesinin bankalar yönünden ret 
kararı vermesinde isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle davacının istinaf başvurusunun esastan 
reddine karar verilmiş, hüküm asıl ve birleşen davalarda davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. … 
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reddine karar verilmiştir. Kararı davacı vekili temyiz etmiştir. ....davacı vekilinin yerinde görülmeyen 
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olarak yazılı senetle yapılması gerektiğine dair ayrıca bkz. Kuru, 2011, s. 1715; Kuru, 2019, Usûl, s. 
276; Arslan ve diğerleri, 2019, Usûl, s. 428. 
20

 Coşkun, 2015, s. 221 
21

 Yavaş, 2009, s. 370; Karahan ve diğerleri, 2015, s. 245. Nitekim Yargıtay da 1947 tarihli içtihadı 
birleştirme kararı ve söz konusu içtihadı birleştirme kararı çerçevesinde verdiği kararlarında inançlı 
işlemlerin kesin delil ile ispatının zorunlu olduğuna karar vermektedir. “...İnanç sözleşmesi, 5.2.1947 
tarihli ve 20/6 Sayılı Yargıtay içtihadı Birleştirme Kararı uyarınca ancak, yazılı delille kanıtlanabilir. Bu 
yazılı delil, tarafların getirecekleri ve onların imzalarını taşıyan bir belge olmalıdır. Açıklanan nitelikte 
bir yazılı delil bulunmasa da yanlar arasındaki uyuşmazlığın tümünü kanıtlamaya yeterli sayılmamakla 
beraber bunun vukuuna delalet edecek karşı tarafın elinden çıkmış (inanılan tarafından el ile yazılmış 
fakat imzalanmamış olan bir senet veya mektup, daktilo veya bilgisayarla yazılmış olmakla birlikte 
inanılanın parafını taşıyan belge, usulüne uygun onanmamış parmak izli veya mühürlü senetler gibi) 
“delil başlangıcı” niteliğinde bir belge varsa 6100 Sayılı H.M.K.nın 202. maddesi uyarınca inanç 
sözleşmesi “tanık” dahil her türlü delille ispat edilebilir. Yazılı delil veya “delil başlangıcı” yoksa inanç 
sözleşmesinin ikrar (H.M.K.m. 188) yemin (H.M.K.m.225 vd) gibi kesin delillerle de ispat edilmesi 
olanaklıdır. Davacının yemin deliline dayanması halinde mahkemenin davacıya bu hakkını hatırlatması 
gerekir...” 14. HD, 24.02.2015, 10732/1899 (http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=14hd-
2014-
10732.htm&kw=6100+Sayılı+H.M.K.nın+202.+maddesi+uyarınca+inanç+sözleşmesi+“tanık”+dahil+he
r+türlü+delille+ispat+edilebilir.+Yazılı+delil+veya+“delil+başlangıcı”+yoksa+#fm, Kazancı, Erişim 
Tarihi: 12 Ocak 2020). Aynı yönde diğer kararlar için bkz.: HGK, 01.02.2012, 14-688/34; HGK, 
14.11.2007, 1-756/848; 11. HD, 24.02.2015, 10956/2466 (Kararlar için bkz.: Kazancı).  
22

 Pekcanıtez ve Erdönmez, 2018, s. 31-32; Arslan, Yılmaz, Taşpınar Ayvaz ve Hanağası, 2019, İcra-
İflâs, s. 551; Sarısözen, 2019, s. 127; Sarısözen, 2020, s. 176 vd.; Akil, 2019, s. 66; Albayrak, 2020, s. 
75. Doktrinde Özekes, mühlet kararı ile birlikte borçlu malvarlığının korunmasına yönelik tedbirlerin 
alınacağı, bu tedbirlerin çoğunlukla borçlunun yapacağı işlem ve tasarruflara yönelik olacağını ifade 
etmektedir (Özekes, 2018, s. 79). Kale de tedbirlerin alınmasında en önemli kriterin borçlunun 
malvarlığının muhafazasının göz önünde bulundurulması olduğunu ifade etmektedir (Kale, 2018, s. 
222). Bununla birlikte Atalay, konkordato kapsamında özellikle bankaların borçlunun hesaplarına veya 
mevduatına koyduğu blokajın kaldırılması yönündeki taleplerin iflâs erteleme döneminden kalma 
“maddî hukuka ilişkin ihtiyati tedbir verilemeyeceği” basmakalıp gerekçesiyle mahkemelerce 
reddedilmesinin yanlış olduğunu, konkordatonun iflâs ertelemeden farklı olarak borçların yeni vadeye 
bağlanması, borçlardan tenzilat yapılması, rehinli olmayan alacaklarda faizin işlemesinin durması, 
temliklerin geçersiz sayılması gibi maddî hukuka ilişkin sonuçlar doğurduğu göz önünde 
bulundurulduğunda “maddî hukuka ilişkin ihtiyati tedbir verilemeyeceği” gerekçesinin kabul edilebilir 
olmadığını ifade etmiştir (Atalay, 2018, s. 128). Atalı/Ermenek/Erdoğan da bu tedbirler ile borçlunun 
mal varlığının korunması (aynı zamanda alacaklı menfaatlerinin korunması) amaçlandığından, 
borçlunun mevcudunu azaltacak ya da konkordatonun başarılı olma şansını ortadan kaldıracak her 
türlü işlemin yasaklanmasına veya durdurulmasına karar verilebileceğini, tedbirlerin içerik ve 
kapsamını mahkemenin tayin edeceğini ifade etmektedirler (Atalı, Ermenek ve Erdoğan, 2019, s. 664). 
23

 Bkz.: Kren Kostkiewicz, 2018, N. 1752; SK SchKG-Umbach-Spahn, Kesselbach ve Bossart, 2017, 
Art. 293a N. 11-12; Hunkeler, 2014, Art. 293a N. 19. 
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Dr. Öğretim Üyesi Cemil Simil 

 

64 

                                                                                                                                                                                     
24

 Vollmar, 2010, Art. 293 N. 30-30a. 2013 yılında yapılan revizyon sonrası 1.1.2014 tarihinde 
yürürlüğe giren yeni konkordato hükümleri bakımından yazarın görüşünün, yeni hükmün lafzında 
(İsviçre İİK m. 293a) aynı ifadenin korunduğu ve reform kanununda yazara atıf yapıldığı göz önünde 
bulundurulduğunda, güncelliğini koruduğu kabul edilebilir. Türk ve İsviçre hukukunda konkordato 
hukukunda yapılan reformlara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz.: Namlı, 2018, s. 1479 vd.  
25

 Pekcanıtez, 2016, s. 58; Atalay, 2006, s. 156-157; Arslan, Yılmaz ve Taşpınar Ayvaz, 2016, s. 470; 
Üstündağ, 2009, s. 63 dn. 17c; Öztek, 2007, s. 144-145; Arslan, 2008, s. 122; Muşul, 2008, s. 139; 
Yılmaz, 2016, s. 959-960; Ermenek, 2010, s. 294-295, Ulukapı, 2015, İcra-İflâs, s. 403; Aydemir ve 
Çağlar, 2010, s. 133; Arzova, Yavaş ve Küçük, 2016, s. 114. Ayrıca bkz. Yıldırım ve Deren Yıldırım, 
2016, 407-410. 
26

 Pekcanıtez, Atalay, Sungurtekin Özkan ve Özekes, 2013, s. 687; Atalay, 2006, s. 107-108; Öztek, 
2007, s. 91; Yılmaz, 2016, s. 955; Muşul, 2008, s. 138-140; Yıldırım ve Deren-Yıldırım, 2016, s. 403; 
Karslı, 2014, İcra-İflâs, s. 498; Ulukapı, 2015, İcra ve İflas, s. 403; Arslan, 2008, s. 122; Ermenek, 
2010, s. 275; Balcı, 2010, s. 294; Sayhan, 2016, s. 193-194.  
27

 Öztek, 2007, s. 93; Pekcanıtez, 2016, s. 351; Pekcanıtez ve Simil, 2016, s. 896-897; Arslan, 2016, 
s. 171 vd.; Üstündağ, 2009, s. 63 dn. 17c; Muşul, 2008, s. 139; Yılmaz, 2016, s. 959-960; Deliduman, 
2008, s. 58; Ermenek, 2010, s. 295. Ayrıca bkz.: Kuru, 2013, s. 1171-1172. 
28

 “…iflasın ertelenmesi talebinin incelenmesi sırasında geçerli olmak üzere verilen ihtiyati tedbir 

kararlarının maddî hukuk alanında sonuçlar doğuracak nitelik ve içerikte olmaması gerekir. Zira, 

doktrinde de belirtildiği üzere, erteleme ile sağlanmak istenen, şirket bakımından her şeyin durması 

değil, özellikle takiplerin durdurulması suretiyle şirketin rahat bir nefes almasının sağlanmasıdır. Bu 

çerçevede, iflasın ertelenmesi talebinde bulunmuş olan borçlu şirketin alacaklılarının, alacaklarını 

tahsil amacıyla uygulayabilecekleri temlik, takas, mahsup, hapis hakkı gibi hukuki işlemlerin 

durdurulmasına yönelik tedbirler hep sonuçlarını maddî hukuk alanında doğuran veya borçlu şirkete 

nazaran üçüncü kişi durumunda olanların maddî hukuktan doğan talep ve def'i haklarını etkileyen 

(kısıtlayan) tedbirlerdir ve bu tedbirlere gerek iflasın ertelenmesi kararı çerçevesinde, gerekse 

erteleme yargılaması sırasında ihtiyati tedbir yoluyla karar verilemez. Keza, üçüncü kişilerin haklarını 

etkileyecek ihtiyati tedbir kararları vermekten de kaçınılmalıdır. İflas erteleme davalarında davacının 

ihtiyati tedbir taleplerinin yerinde görülmesi halinde mahkemece malvarlığının muhafazası için gerekli 

tedbirler alınabilir. Tedbirlere karar verilirken borçlunun menfaati kadar alacaklıların menfaaati de 

gözetilmeli ve ancak gerekli olan tedbirlere karar verilirken, maddî hukuk alanında sonuçlar doğuran 

muhafaza tedbirleri verilmemelidir. Ayrıca alacaklıların alacaklarını tahsil amacıyla kullanabilecekleri 

hukuki işlemlerin durdurulması da mevcut düzenlemeye uygun değildir. (Öztek, Selçuk: İflasın 

Ertelenmesi Bankacılar Dergisi Sa. 53, 2005, s. 66).” 23. HD, 31.01.2014, 6938/635 6502 

(https://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/23-hukuk-dairesi-e-2013-6938-k-2014-635-t-31-1-2014, 

Lexpera, Erişim Tarihi: 12 Ocak 2020). Aynı yöndeki diğer kararlar için bkz.: 23.HD, 20.06.2014, 

782/4746 (Yılmaz, 2016, s. 951-952); 23. HD, 21.10.2014, 2502/6502 (Lexpera); 23. HD, 06.05.2013, 

3126/2962 (Lexpera); 23. HD, 01.04.2013, 1920/2047 (Lexpera); 23. HD, 10.05.2013, 3114/3105 

(Lexpera); 23. HD, 07.05.2013, 3113/2975 (Lexpera). Kambiyo senetlerine ilişkin tedbirlere yönelik 

Yargıtay kararları için bkz.: Bilgen, 2020, s. 162-167. 
29

 “…iflasın ertelenmesi talebinin incelenmesi sırasında geçerli olmak üzere verilen ihtiyati tedbir 
kararlarının maddi hukuk alanında sonuçlar doğuracak nitelik ve içerikte olmaması gerekir. Zira, 
doktrinde de belirtildiği üzere, erteleme ile sağlanmak istenen, şirket bakımından her şeyin durması 
değil, özellikle takiplerin durdurulması suretiyle şirketin rahat bir nefes almasının sağlanmasıdır. Bu 
çerçevede, iflasın ertelenmesi talebinde bulunmuş olan borçlu şirketin alacaklılarının, alacaklarını 
tahsil amacıyla uygulayabilecekleri temlik, takas, mahsup, hapis hakkı gibi hukuki işlemlerin 
durdurulmasına yönelik tedbirler hep sonuçlarını maddi hukuk alanında doğuran veya borçlu şirkete 
nazaran üçüncü kişi durumunda olanların maddi hukuktan doğan talep ve def'i haklarını etkileyen 
(kısıtlayan) tedbirlerdir ve bu tedbirlere gerek iflasın ertelenmesi kararı çerçevesinde, gerekse 
erteleme yargılaması sırasında ihtiyati tedbir yoluyla karar verilemez. Keza, üçüncü kişilerin haklarını 
etkileyecek ihtiyati tedbir kararları vermekten de kaçınılmalıdır.” 23. HD, 21.10.2014, 2502/6502 
(https://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/23-hukuk-dairesi-e-2014-2502-k-2014-6502-t-21-10-2014, 
Lexpera, Erişim Tarihi: 14 Ocak 2020). Aynı yönde diğer kararlar için bkz.: 23. HD, 26.6.2013, 
4049/4406 (Kazancı); 23. HD, 06.05.2013, 3126/2962 (Kazancı).  
30

 “Bu çerçevede, iflasın ertelenmesi talebinde bulunmuş olan borçlu şirketin kefilinin veya borçlu şirket 
lehine taşınmazını ipotek eden taşınmaz malikinin hukuki durumunu etkilemeye, borçlu şirketin 
alacaklarını tahsil amacıyla uygulayabilecekleri temlik, takas, mahsup, hapis hakkı gibi hukuki 
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işlemlerin durdurulmasına, rehin ve blokaj kayıtlarının kaldırılmasına yönelik tedbirler hep sonuçlarını 
maddi hukuk alanında doğuran veya borçlu şirkete nazaran üçüncü kişi durumunda olanların maddi 
hukuktan doğan talep ve def'i haklarını etkileyen (kısıtlayan) tedbirlerdir ve bu tedbirlere gerek iflasın 
ertelenmesi kararı çerçevesinde, gerekse iflasın ertelenmesi talebinden sonra, erteleme yargılaması 
sırasında ihtiyati tedbir yolu ile karar verilemez. Keza, üçüncü kişilerin haklarını etkileyecek ihtiyati 
tedbir kararları vermekten de kaçınılmalıdır.” Erzurum BAM 3. HD, 13.03.2017, 144/129 
(https://www.lexpera.com.tr/ictihat/bolge-adliye-mahkemesi/erzurum-bam-bam-3-hd-e-2017-144-k-
2017-129-t-13-3-2017, Lexpera, Erişim Tarihi: 14 Ocak 2020). 
31

 Pekcanıtez ve Erdönmez, 2018, s. 31-32. Tarihi gelişim içinde iflâsın ertelenmesi ve konkordato 
arasındaki ilişki için bkz.: Öztek, 2019, Öztek-Konkordato Şerhi, s. 107 vd. 
32

 Pekcanıtez ve Erdönmez, 2018, s. 34; Kale, 2019, Öztek-Konkordato Şerhi, m. 294 N. 10; Tunç 
Yücel, 2020, s. 48; Sarısözen, 2019, s. 127 dn. 181; Sarısözen, 2020, s. 178 dn. 293. İsviçre 
hukukunda en son yapılan revizyonla geçici ve kesin mühlet içerisinde imtiyazlı alacaklıların haciz 
yoluyla takip yapabilmelerini öngören hükmün kaldırılmasıyla birlikte verilen mühletlerin borçlunun malî 
durumunu iyileştirmeye yönelik hazırlık yapması ve bu süreç içerisinde alacaklılarının ve üçüncü 
kişilerin aleyhinde hiçbir işlem yapamamaları için getirildiği ve konkordatonun bu bakımdan borçluyu 
koruduğu yönünde bkz. Hunkeler, 2014, Art. 297 N. 1. Karş. Atalı ve diğerleri, 2019, s. 629; Yazarlar, 
konkordatonun iflâsın ertelenmesinden farklı olarak alacaklılar arasındaki eşitliği koruyarak ve 
konkordato projesinin sağlıklı bir ortamda müzakere edilmesini sağlayarak borçlunun borçlarının 
tamamının tasfiyesinin amaçlandığını ifade etmişlerdir. Benzer yönde bkz. Balcı, 2007, s. 272; Arzova 
ve diğerleri, 2016, s. 46. Yazarlar, konkordatonun amacının borçlunun borçlarını ödeyerek bitirmesi 
olduğunu, öte yandan iflâs erteleme kurumunun amacının bir şirketin yaşatılması ve bu şekilde 
istihdam sağlamaya devam etmesine imkân tanınması olduğunu belirtmişlerdir. 
33

 Tunç Yücel, 2020, s. 33. 
34

 Karş. Albayrak, 2020, s. 76-77. 
35

 Bkz. yuk. 2. 
36

 Mühlet kararının ilânından sonra borçlunun mevduatına gelen para üzerinde bankanın takas 
hakkının bulunmadığına ilişkin bkz.: Kale, 2019, Öztek-Konkordato Şerhi, m. 294 N. 21. 
37

 Detaylı bilgi için bkz.: Dayınlarlı, 2019, s. 161 vd.; Tekinay, Akman, Burcuoğlu ve Altop, 1993, s. 
248; Oğuzman ve Öz, 2018, C. II, s. 573. Yargıtay da müstakbel alacağın devrinin mümkün olduğunu 
kabul etmektedir. Örneğin, “Alacağın devri sözleşmesi (akdi temlik), 6098 sayılı Türk Borçlar 
Kanunu’nun 183 vd. maddelerinde düzenlenmiş olup… Bu sözleşmeyle devreden mevcut alacak 
haklarını devrettiği gibi henüz doğmamış müstakbel alacaklarını da devredebilir. Mevcut bir alacağın 
devrinde, devir konusu alacak hakkı, yazılı temlik sözleşmesinin kurulmasıyla birlikte devralanın 
malvarlığına geçer. Sözleşmenin yapıldığı esnada mevcut olmayan müstakbel alacakların devrinde ise 
tasarruf işleminin yapıldığı an ile hüküm ve sonuçlarını doğurduğu an arasında bir ayrım yapılmalıdır. 
Bu halde temlik işlemi hüküm ve sonuçlarını alacak hakkının doğduğu anda doğurur. Yani önceden 
yapılan tasarruf işlemi sayesinde alacak hakkı, doğduğu anda başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 
devralanın malvarlığına geçer…” 13. HD., 21.01.2019, 13491/392 
(https://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/13-hukuk-dairesi-e-2016-13491-k-2019-392-t-21-1-2019, 
Lexpera, Erişim Tarihi: 14 Ocak 2020). “Borçlar Yasasında yer alan genel kurallara göre doğmuş veya 
doğmamış bir hak ve alacağın temliki mümkündür.” 14. HD, 08.04.2003, 1255/2812 
(http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=14hd-2003-
1255.htm&kw=Borçlar+Yasasında+yer+alan+genel+kurallara+göre+doğmuş+veya+doğmamış+bir+ha
k+ve+alacağın+temliki+mümkündür#fm, Kazancı, Erişim Tarihi: 14 Ocak 2020). 
38

 Engin, 2002, s. 27-29; Oktay Özdemir, 1999, s. 285. 
39

 Tekinay ve diğerleri, 1993, s. 248. 
40

 Oğuzman ve Öz, 2018, C. II, s. 574. Yazarlar burada taraflar arasındaki işlemin en fazla tahvil 
yoluyla “devir taahhüdü” olarak yorumlanabileceğini kabul etmektedirler (Oğuzman ve Öz, C. II, s. 
574.) Aynı yönde bkz.: Öz, Acar, Gökyayla ve Develioğlu, 2019, m. 183 Kn. 17. Müstakbel alacakların 
devrinin mümkün olduğunu kabul eden Dayınlarlı da alacağın hukukî bir temele oturması gerektiğini, 
örneğin mevcut bir şeyin kiraya verilmesiyle ondan gelecek kira bedelinin devri mümkünken, mevcut 
olmayan bir şeyin istikbalde kiraya verilmesiyle elde edilecek kira bedelinin devredilemeyeceğini kabul 
etmektedir (Dayınlarlı, 2019, s. 162-163). Buna karşılık temlik anında herhangi bir hak, alacak, hukukî 
durum ya da beklenen hak dahi olmayan alacakların temlikine ilişkin sözleşmelerin de geçerli 
sayılması gerektiği yönünde bkz.: Tekinay ve diğerleri, 1993, s. 249. 
41

 Kuru, 2019, İcra-İflâs, s. 506; Pekcanıtez, Atalay, Sungurtekin Özkan ve Özekes, 2019, s. 481; 
Pekcanıtez ve Erdönmez, 2018, s. 102; Atalı, 2018, s. 100-101; Atalı ve diğerleri, 2019, s. 675; Arslan 
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TFRS 9 Uygulamasının Banka Grupları Bazında 
Kredi Sınıflandırması ve Karşılıkları Üzerindeki Etkisi 

 

Vuslat Us* 

Öz 

Bu çalışmada finansal araçların ölçülmesinde Türkiye Muhasebe Standardı 39 (TMS 39)’un 
yerini alarak 2018 yılından itibaren uygulamaya konulan Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9 
(TFRS 9)’un kredi sınıflandırması ve karşılıkları üzerindeki etkisi incelenmektedir. Bilindiği üzere TMS 
39 kredi karşılıklarının hesaplanmasında geçmişe dönük gerçekleşen kredi zararı yaklaşımını 
uygulamaktayken, TFRS 9 ileriye dönük beklenen kredi zararı yaklaşımına dayanmaktadır. Bu temel 
yaklaşım değişikliğinin, Türk bankacılık sektörü açısından değerlendirildiğinde, kredi sınıflandırması ve 
karşılıklarını etkilemesi beklenmektedir. Söz konusu etkiler, Türk bankacılık sektöründe faaliyet 
gösteren kamu, özel ve yabancı sermayeli banka grupları bazında incelenmektedir. Yapılan analiz, 
TFRS 9 uygulaması sonrasında standart nitelikli kredilerin tüm banka gruplarında düştüğünü, ancak 
bu azalışın kamu bankalarında daha sınırlı düzeyde olduğunu göstermektedir. Aynı dönemde, yakın 
izlemedeki kredilerin ise tüm banka grupları düzeyinde artmış olduğu, ancak bu artışın kamu 
bankalarında daha düşük oranda gerçekleştiği gözlenmektedir. Ayrıca, uygulama sonrası donuk 
alacakların toplam kredilere olan oranının da arttığı, öte yandan kamu bankalarında bu artışın daha 
sınırlı oranda kaldığı dikkat çekmektedir. TFRS 9 uygulamasıyla değişmesi beklenen karşılık oranları 
incelendiğinde, banka gruplarının bu anlamda da ayrıştığı ve kamu bankalarının donuk alacaklarda 
olumlu bir görünüm sergilemekle birlikte, söz konusu kredilere yönelik ayırdıkları karşılıkların diğer 
banka gruplarından daha yüksek olduğu görülmektedir. TFRS 9 uygulamasının banka grupları 
üzerinde farklı etkilere sahip olmasının sebeplerinin mikro düzeyde veri yardımıyla daha kolay tespit 
edilebileceği düşünülmekle beraber, mevcut veriler doğrultusunda yapılan analiz kamu, özel ve 
yabancı sermayeli banka ayrımının önemine işaret etmektedir. Nitekim Türk bankacılık sektörüne 
ilişkin yapılmış önceki çalışmalar da sorunlu kredilerin dinamiklerinde banka grupları arasında 
farklılıklar gözlendiğini göstermektedir. Öte yandan, bankalar arasındaki bu ayrışmanın kredi hacmi, 
kârlılık veya varlık büyüklüğü gibi bankaya özgü değişkenlerden de kaynaklanabileceği olasılığı 
önemle vurgulanmalıdır. Son olarak, ileriye dönük bakış açısı temeline dayanan yeni uygulamanın 
Türk bankacılık sektörü açısından özellikle içsel kredi risk modellerinin oluşturulması ve geliştirilmesi 
açısından zorluklar sunmakla birlikte, kredi riskinin zamanında muhasebeleştirilebilmesini sağlaması 
açısından fırsatlar sunduğu da değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: TFRS 9, Kredi Grupları, Karşılıklar, Türk Bankacılık Sektörü, Kamu Bankaları. 
JEL Sınıflandırması: E44, G10, G21. 

Analyzing the Effect of TFRS 9 on Loan Classification and Provisioning across Bank Groups 

Abstract 

This study analyzes how loan classification and provisioning are affected by the Turkish Financial 
Reporting Standards 9 (TFRS 9), which was introduced in 2018 for the measurement of financial 
instruments by replacing Turkish Accounting Standards 39 (TMS) 39. Loan provisioning is based on 
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backward-looking incurred loss approach in TMS 39, while it depends on forward-looking expected 
loss approach in TFRS 9. This major difference is likely to affect loan classification and provisioning as 
far as the Turkish banking sector is concerned. These impacts are analyzed across state, private and 
foreign banks operating in the Turkish banking sector. Accordingly, it is seen that standard loans 
decreased across all groups but less significantly in state banks, while loans under close monitoring 
increased across all groups following the adoption of TFRS 9 but less severely in state banks. In 
addition, the ratio of non-performing loans to total loans has gone up, but again less markedly in state 
banks. Loan loss provisions, which are expected to rise due to TFRS 9, also increased unevenly 
across bank groups. In particular, despite displaying a more positive outlook in terms of non-
performing loans, state banks set a higher provision for these loans. Although, the divergence across 
bank groups with respect to the effects of TFRS 9 can be better explained by micro-level data, the 
current data still show the significance of bank ownership. In fact, previous studies about the Turkish 
banking sector also point out to the differences across bank groups in non-performing loan dynamics. 
Yet, it should be emphasized that this divergence across banks can also be explained by other bank-
specific variables like credit volume, profitability or asset size. Lastly, this new forward-looking 
implementation is viewed to be challenging for the Turkish banking sector especially with regards to 
the development of internal credit risk models. Yet, the implementation may also offer new 
opportunities as it enables the timely accounting of credit risk. 
 
Keywords: TFRS 9, Loan Classification, Provisioning, Turkish Banking Sector, State Banks. 
JEL Classification: E44, G10, G21. 

 

1. Giriş 

2008 küresel finansal krizi sonrasında gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya 
genelinde bankacılık sektörü yüksek oranda kredi zararına maruz kalmıştır. Bu zararların 
finansal tablolara olduğundan düşük ve gecikmeli yansıması, kredi karşılıkları ve değer 
düşüşlerinin hesaplanmasında kullanılan Uluslararası Muhasebe Standartları 39 (UMS 39) 
ve söz konusu standartlara esas teşkil eden geriye dönük “gerçekleşen kredi zararı” 
yaklaşımını sorgulanır hale getirmiştir. Bu doğrultuda, G20 ülkelerinin girişimiyle1 UMS 39’un 
değiştirilmesi yönünde adım atılmış ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından 
2 Kasım 2009 tarihinde finansal varlıkların sınıflandırması, ölçülmesi ve değer düşüşlerinin 
hesaplanmasına yönelik olarak geliştirilen Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 9 
(UFRS 9)’un ilk sürümü yayımlanmıştır. Bunu takip eden dönemde çeşitli defalar güncellenen 
UFRS 9’un nihai ve tamamlanmış hali 24 Temmuz 2014 tarihinde yayımlanmış ve söz 
konusu uygulamanın 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi öngörülmüştür 
(Camfferman, 2015). 

Küresel finansal kriz sonrasında eleştirilen gerçekleşen zarar modelinde aksi takdirde 
bir kanıt ya da tetikleyici olay gerçekleşene kadar tüm kredilerin ödeneceği varsayılmaktadır. 
Dolayısıyla, kredi temerrüt zararları kredi riski gerçekleşene kadar 
muhasebeleştirilmemektedir. Bu nedenle, kredilere ilişkin tahakkuk eden düzenli faiz gelirleri 
ile sadece tek bir dönemde ve genellikle daha sonra gerçekleşen kredi değer düşüklüğü 
zararının muhasebeleştirilme zamanları arasında bir uyumsuzluk söz konusu olmaktadır 
(Aytürk, 2016). 

Öte yandan, UFRS 9 Finansal Araçlar Standardı finansal varlıkların 
muhasebeleştirilmesinde UMS 39’dan farklı olarak “beklenen kredi zararı” yaklaşımını 
uygulamaktadır. Beklenen kredi zararı modelinde ise gerçekleşmiş zararın esas alınması 
yerine kredi zararının hesaplanmasında finansal aracın ömrü boyunca yaratabileceği zararın 
tahmin edilmesi gerekmektedir. Bu tahmin, kredi karşılıklarının ve değer düşüşlerinin 
hesaplanmasında teminat dâhil tüm tahsilat olasılıklarının dikkate alınması ve gecikme bilgisi 
yerine makul ve desteklenebilir ileriye yönelik her türlü bilginin kullanılması ilkesine 
dayanmaktadır. Bu sebeple, beklenen kredi zararı modelinde kredi zararları kredi riskinde 
oluşan değişiklikleri yansıtacak şekilde gerçekleşmektedir. Ancak, söz konusu zararın 



Bankacılar Dergisi 

69 

muhasebeleştirilmesinden önce, gerçekleşen zarar modelinin aksine, kredi zararının 
gerçekleşmiş olması gerekmemektedir (Fındık, 2016). 

Uluslararası raporlama standartlarındaki değişime paralel olarak ülkemizde de 
birtakım düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, Kamu Gözetimi Muhasebe ve 
Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları 
(TFRS) geliştirilmiş ve finansal araçların hesaplanmasına ilişkin olarak UFRS 9’la uyumlu 
olacak şekilde TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı düzenlenmiştir.2 Bu çerçevede, UMS 39 
kapsamında ülkemizde uygulanan Türkiye Muhasebe Standartları 39 (TMS 39) Finansal 
Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardının yürürlükten kaldırılarak 1 Ocak 2018 
tarihinden itibaren TFRS 9’un uygulanması öngörülmüştür. 

Uluslararası standartlardaki değişiklikler doğrultusunda ülkemizde yeni raporlama 
standartlarının geliştirilmesi, Türk bankacılık sisteminde faaliyet gösteren bankaların kredi 
sınıflandırması ve kredi karşılıklarının belirlenmesi amacıyla uygulamakta oldukları esasların 
da değiştirilmesini gerektirmiştir. Bu doğrultuda, TFRS 9’un öngördüğü beklenen kredi zararı 
yaklaşımı hükümlerinin bankacılık sektöründeki uygulanmasına ilişkin olarak Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından da yeni düzenleme yapılmıştır. Bu 
çerçevede, önceki standartlar doğrultusunda uygulanmakta olan “Bankalarca Kredilerin ve 
Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas 
ve Usuller Hakkında Yönetmelik” (Karşılık Yönetmeliği) yürürlükten kaldırılmış ve TFRS 9’la 
uyumlu olarak hazırlanan “Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlara İçin Ayrılacak Karşılıklara 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir (BDDK, 2006; 2016; 2017; 
2018). Yeni Yönetmelik kapsamında 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren tüm bankaların TFRS 
9’u uygulamaya başlamasına hükmedilmiş ve 1 Ocak 2018 tarihine kadar TFRS 9’a uyum 
sağlayamayan bankalara ise geçiş için ek süre tanınmıştır. 

Yeni uygulamaya esas teşkil eden beklenen kredi zararı yaklaşımı Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal İstikrar Raporu Mayıs 2017 sayısında detaylı 
olarak anlatılmıştır (TCMB, 2017, s.8). Yeni uygulamanın Türk bankacılık sektörü üzerindeki 
ilk etkilerine ise TCMB Finansal İstikrar Raporu Mayıs 2018 sayısında yer verilmiştir (TCMB, 
2018, s.78). Ayrıca, TFRS 9 uygulamasının kredi karşılıkları üzerindeki etkisi Birkan (2019, 
s.128) tarafından incelenmiştir. Öte yandan, bahsi geçen bu çalışmalarda TFRS 9 
uygulamasının etkileri Türk bankacılık sektörünün geneli gözetilerek ele alınmıştır. Bu 
çalışmada ise yeni uygulamanın kredi sınıflandırması ve karşılıkları üzerindeki etkileri banka 
grupları bazında tartışılmaktadır. Bu anlamda mevcut çalışmanın hali hazırdaki literatüre 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu doğrultuda, sonraki bölümde gerçekleşen kredi zararı yaklaşımına dayanan eski 
Karşılık Yönetmeliği ile TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararı yaklaşımına göre karşılık 
ayrılmasını öngören yeni Karşılık Yönetmeliği karşılaştırılarak TFRS 9’un kredi 
sınıflandırması ve karşılıkları üzerindeki beklenen etkilerine değinilecektir. Bunu takiben 
TFRS 9’un kredi sınıflandırması ve karşılıkları üzerindeki etkileri Türk bankacılık sektöründe 
faaliyet gösteren kamu, özel ve yabancı sermayeli banka grupları bazında ele alınacaktır. 
Çalışma, TFRS 9 sonrası banka grupları arasında gözlenen ayrışmanın olası sebeplerinin 
değerlendirilmesiyle son bulacaktır. 

2. Eski ve Yeni Yönetmelikler Çerçevesinde Kredilerin Sınıflandırılması ve Kredi 
Karşılıklarının Belirlenmesi 

Bu bölümde, eski ve yeni Karşılık Yönetmeliğine göre kredilerin nasıl sınıflandırıldığı 
ve bu sınıflandırmaya göre bankaların ne oranda karşılık ayırması gerektiğine ilişkin bir 
karşılaştırma yapmanın yararlı olacağı düşünülmektedir. Zira bu karşılaştırmanın TFRS 9 
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uygulamasının kredi grupları üzerindeki beklenen etkisini ölçmeye ve kredilerdeki gelişmeleri 
doğru yorumlamaya olanak sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

Ekte yer alan eski Karşılık Yönetmeliği kapsamında krediler gecikme gün sayısı esas 
alınarak 5 farklı grupta sınıflandırılmış ve bankaların birinci ve ikinci grup krediler için genel, 
diğer kredi grupları ise için özel olmak üzere her grup için farklı oranda karşılık ayırmaları 
öngörülmüştür. Ekte yer alan yeni Karşılık Yönetmeliğinde ise kredilerin sınıflandırılmasında 
gecikme ölçütü korunmuş olmakla birlikte ayrılması gereken karşılık tutarı beklenen kredi 
zararı yaklaşımı kapsamında hesaplanmaktadır. Buna göre kredi karşılıkları birinci aşama 
olarak kabul edilen standart nitelikli krediler için 12 aylık beklenen kredi zararı, ikinci 
aşamadaki yakın izlemedeki krediler için ömür boyu beklenen kredi zararı ve üçüncü 
aşamadaki diğer gruplar içinse yine ömür boyu beklenen kredi zararı oranında 
hesaplanmaktadır.3 

Burada altı çizilmesi gereken husus, eski uygulamada standart nitelikli bir kredinin 
yakın izlemeye alınmasının bazı niteliksel ölçütlere ek olarak 30 gün vade aşımı durumunda 
gerçekleştiği, yeni Karşılık Yönetmeliğinde ise kredi riskinde önemli derecede artış ölçütü 
doğrultusunda gerçekleşebileceğidir. Bu nedenle, standart nitelikli bir kredi, bankaların içsel 
risk değerlendirmeleri çerçevesinde kredi riskinde önemli derecede artış olduğuna kanaat 
getirilmesi durumunda yakın izlemedeki krediler grubuna alınabilir hale gelmektedir. Ayrıca, 
yeni Karşılık Yönetmeliğine göre birinci veya ikinci grup krediler arasında yer almaktayken 
donuk niteliği taşımayan ve yeniden yapılandırılan krediler de doğrudan ikinci grup krediler 
olarak sınıflandırılmaktadır. Tüm bu etkenler çerçevesinde yakın izlemeye alınan kredilerin 
artması, standart nitelikli kredilerin ise azalması beklenmektedir. 

Bu farklara ek olarak yeni Karşılık Yönetmeliğinde birinci ve ikinci grup krediler 
“canlı”, diğer gruplarda yer alan krediler “donuk” ve gerekli şartları sağladığı takdirde 
sözleşme koşulları değiştirilen veya yeniden finansman sağlanan krediler ise “yeniden 
yapılandırılmış” krediler olarak sınıflandırılmaktadır. Önceki Karşılık Yönetmeliğinde canlı 
krediler ifadesi bulunmamakla birlikte donuk krediler ifadesi yer almış, ancak banka 
bilançolarında söz konusu krediler “takipteki krediler”, yeni uygulama sonrası ise “donuk 
alacaklar” olarak adlandırılmıştır. Öte yandan, yeni uygulamada donuk alacakların 
sınıflandırılmasına ilişkin bir değişiklik olmamıştır. Bu sebeple, donuk alacakların toplam 
krediler içerisindeki payının yeni uygulamaya bağlı olarak değişmeyeceği, ancak olası 
değişikliklerin konjonktürel etkenlere bağlı olarak şekilleneceği düşünülmektedir. 

Tablo 2.1’de eski ve yeni Karşılık Yönetmeliğinin karşılaştırması ile TFRS 9’un 
karşılıklar üzerindeki olası etkisi yer almaktadır. Bu doğrultuda yeni uygulamada teminat 
dâhil tüm tahsilat beklentilerinin dikkate alınmasının karşılıkları azaltacağı; kredi temerrüt 
riskini hesaplamada sadece gecikme bilgisi yerine makul ve desteklenebilir ileriye yönelik her 
türlü bilginin kullanılmasının ise karşılıkları artıracağı öngörülmektedir. Bu çerçevede, yeni 
uygulama kapsamında hesaplanacak karşılıkların önceki karşılık tutarlarından ne derece 
farklılaşacağının bankanın portföy dağılımına, makroekonomik koşullara ilişkin risk algısına, 
risk iştahına, tahsil kabiliyetine, alacaklarının ortalama vadesine ve borçlunun teminat 
yapısına göre değişkenlik göstereceği ve bu etkenlerin her kredi sınıfını artı ya da eksi yönde 
etkileyeceği değerlendirilmektedir. Bu etkenlerin net etkisi düşünüldüğünde karşılıkların 
standart nitelikli krediler ve diğer alacaklar için değişmeyeceği, yakın izlemedeki krediler ve 
diğer alacaklar için artacağı, donuk alacaklar için ise azalabileceği düşünülmektedir 
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Tablo 2.1: Eski ve Yeni Karşılık Yönetmeliğinin Karşılaştırması ve TFRS 9 Uygulamasının 
Beklenen Etkisi 

Kredi Grubu Vade Aşımı Karşılık Türü ve Miktarı TFRS 9 Beklenen Etki 

 

Eski 
Yönetmelik 

Yeni 
Yönetmelik 

Eski 
Yönetmelik 

Yeni Yönetmelik 

TFRS 9 
Uygulayan 

TFRS 9 
Uygulamayan TFRS 9 

Uygulayan 
TFRS 9 

Uygulamayan 

Standart Nitelikli 
Krediler ve Diğer 
Alacaklar 

- - Genel%1* 
Birinci 

Aşama/12 
Aylık BKZ** 

Genel/%1.5* ↓↑ ↑ 

Yakın İzlemedeki 
Krediler ve Diğer 
Alacaklar 

30 Gün 30 Gün Genel/%2* 
İkinci 

Aşama/Ömür 
Boyu BKZ**  

Genel/%3* ↑ ↑ 

Tahsil İmkânı 
Sınırlı Krediler ve 
Diğer Alacaklar 

90 Gün 90 Gün 
Özel/En az 

%20 

Üçüncü 
Aşama/Ömür 
Boyu BKZ** 

Özel/En az 
%20 

↓↑ - 

Tahsili Şüpheli 
Krediler ve Diğer 
Alacaklar 

180 Gün 180 Gün 
Özel/En az 

%50 

Üçüncü 
Aşama/Ömür 
Boyu BKZ** 

Özel/En az 
%50 

↓↑ - 

Zarar Niteliğindeki 
Krediler ve Diğer 
Alacaklar 

1 Yıl 1 Yıl Özel/%100 
Üçüncü 

Aşama/Ömür 
Boyu BKZ** 

Özel/%100 ↓ - 

Kaynak: Avul (2018). 

* Söz konusu oranlar nakdi krediler için geçerli olup eski Yönetmelik uyarınca birinci ve ikinci grup gayri nakdi krediler için sırasıyla yüzde 0,1 
ve 0,4 düzeyindedir. Yeni Yönetmelik uyarınca TFRS 9 uygulamayan bankalara ilişkin olarak ise karşılıkların birinci ve ikinci grup gayri nakdi 
krediler için “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre hesaplanan risk 
tutarı üzerinden uygulanması öngörülmüştür. 

** BKZ: Beklenen kredi zararı. 

 

3. Banka Grupları Bazında TFRS 9 Etki Analizi 

Önceki bölümde eski ve yeni Karşılık Yönetmeliğinin karşılaştırılması ve TFRS 9 
uygulamasının kredi sınıflandırması ve karşılıkları üzerindeki beklenen etkilerinin 
değerlendirilmesinin ardından, bu bölümde TFRS 9 etki analizi gerçekleştirilmektedir. Bu 
çerçevede, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yayımlanan veriler kullanılarak Türk 
bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mevduat bankaları gruplar bazında mercek altına 
alınmaktadır. Bu kapsamda, banka gruplandırması TBB verileri esas alınarak kamusal 
sermayeli, özel sermayeli ve yabancı sermayeli mevduat bankaları olmak üzere üç grup 
şeklinde yapılmıştır. Bu doğrultuda, Grafik 3.1’de söz konusu banka gruplarına ilişkin kredi 
verileri sektör ortalamasıyla karşılaştırmalı olarak yer almaktadır. Grafik 3.2’de ise aynı 
banka gruplarının genel ve özel karşılıkları yine sektör ortalamasıyla karşılaştırılarak 
incelenmektedir. 

Bu çerçevede, TFRS 9 uygulamasının kredi sınıflandırması üzerindeki etkilerini 
belirlemek amacıyla Grafik 3.1 verileri mercek altına alınmaktadır. Bu amaca yönelik olarak 
toplam kredi gelişmeleri incelendiğinde, Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 
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mevduat bankalarının toplam kredi hacminin 2018 yılının son çeyreği dışında analiz dönemi 
olan 2008Ç1-2019Ç1 boyunca istikrarlı bir yükseliş izlediği gözlenmektedir. Banka grupları 
bazında bakıldığında ise kamu bankalarının bankacılık sektörü geneline benzer bir görünüm 
sergilediği ve kredi hacminde 2018 yılı son çeyreğindeki düşüş dışında incelenen dönem 
boyunca kademeli bir artış yaşadığı kaydedilmektedir. Kredi gelişmeleri bakımından diğer 
banka gruplarının da genel olarak benzer bir hareket sergilemekle birlikte, 2015 yılı son 
çeyreğinde belirgin bir şekilde farklılaştığı dikkat çekmektedir. Nitekim söz konusu dönemde 
özel sermayeli bankalar kredi hacminde düşüş yaşarken, yabancı sermayeli bankalar 
yükseliş kaydetmiştir.  

 

Grafik 3.1: Banka Grupları Bazında Kredi Sınıflandırması* 

Toplam Krediler (milyar TL) 

 

 

 

Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar (Toplam Kredilere Oranı, %) 
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Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar (Toplam Kredilere Oranı, %) 

 

 

Donuk Alacaklar (Toplam Kredilere Oranı, %) 

 

Kaynak: TBB. 

* Kesikli çizgiler TFRS 9 uygulamasına geçiş sonrası dönemi göstermektedir. 

 
Toplam kredi gelişmelerine ilişkin bu analizin ardından TFRS 9 uygulamasının kredi 

sınıflandırması üzerindeki etkilerine bakıldığında, standart nitelikli krediler ve diğer alacaklar 
kaleminin 2018 yılı öncesi dönemde banka grupları itibarıyla oldukça benzer bir görünüm 
sergilediği görülmektedir. Bu kapsamda, TFRS 9 uygulamasının yürürlükte olmadığı 2008Ç1-
2017Ç4 döneminde standart nitelikli kredilerin toplam kredilere oranının bankacılık sektörü 
genelinde yüzde 96 civarında durağan bir görünüm sergilediği ve kamusal, özel ve yabancı 
sermayeli bankaların standart nitelikli kredilerinin sırasıyla yüzde 94,6, yüzde 97,2 ve yüzde 
94,8 ile birbirine oldukça yakın seyrettiği gözlenmektedir. Öte yandan, uygulamaya 
geçilmesiyle birlikte standart nitelikli kredilerin tüm banka grupları bazında ciddi oranda 
düştüğü ve banka gruplarının birbirinden belirgin olarak farklılaştığı dikkat çekmektedir. Bu 
çerçevede, TFRS 9 uygulaması sonrası standart nitelikli kredilerdeki en keskin azalışın özel 
ve yabancı sermayeli bankalarda gerçekleştiği kaydedilmektedir. Buna karşılık, kamu 
bankaları sektör geneliyle karşılaştırıldığında daha ılımlı bir düşüş yaşamıştır. Bu doğrultuda, 
standart nitelikli krediler ve diğer alacakların toplam kredilere oranı 2019 yılı ilk çeyrek 
itibarıyla özel ve yabancı sermayeli bankalarda sırasıyla yüzde 80,5 ve 78,3’e kadar 
gerilemişken, kamu bankalarında yüzde 88,9 düzeyinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde 
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standart nitelikli kredilerin sektör ortalaması ise yüzde 83,3’e inmiştir. Bu kapsamda, standart 
nitelikli krediler ve diğer alacakların toplam kredilere olan oranındaki değişikliğin TFRS 9 
uygulaması çerçevesinde kredilerin sınıflandırılmasına yönelik değişiklikten kaynaklandığı ve 
beklenildiği gibi eksi yönde olduğu önemle vurgulanmalıdır. 

 

Grafik 3.2: Banka Grupları Bazında Karşılıklar* 

 

1. Grup Genel Karşılıklar - 1. Aşama 12 Aylık Beklenen Kredi Zararı 

 

 

 

2. Grup Genel Karşılıklar - 2. Aşama Ömür Boyu Beklenen Kredi Zararı 
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3, 4 ve 5. Grup Özel Karşılıklar – 3. Aşama Ömür Boyu Beklenen Kredi Zararı 

 

Kaynak: TBB. 

* Kesikli çizgiler TFRS 9 uygulamasına geçiş sonrası dönemi göstermektedir. 

 

TFRS 9 uygulamasının yakın izlemedeki krediler ve diğer alacaklar üzerindeki 
etkisine bakıldığında söz konusu kredi sınıfında beklenildiği gibi ciddi bir artış gerçekleştiği 
görülmektedir. Bu kapsamda, TFRS 9 uygulamasının henüz başlamadığı 2008Ç1-2017Ç4 
döneminde yakın izlemedeki kredilerin toplam kredilere oranı bankacılık sektörü genelinde 
yüzde 4,4 düzeyindeyken, TFRS 9 uygulamasının yürürlüğe girmesiyle artarak 2019 yılı ilk 
çeyreği itibarıyla yüzde 11,6’ya kadar çıkmıştır. Bu artışın tüm banka gruplarında 
gözlenmekle beraber özel ve yabancı sermayeli bankalarda daha belirgin, kamu 
bankalarında ise daha sınırlı düzeyde olduğu not edilmelidir. Nitekim 2019 yılı ilk çeyreği 
itibarıyla özel ve yabancı sermayeli bankalarda söz konusu oran sırasıyla yüzde 14,4 ve 
16,2’ye yükselmişken, kamusal sermayeli bankalarda daha ılımlı düzeyde artarak yüzde 
6,4’e çıkmıştır. Bu anlamda, banka gruplarının TFRS 9 uygulamasının etkisi bakımından 
önceki analizde olduğu gibi ayrıştığı görülmektedir. Öte yandan, TFRS 9 uygulaması 
öncesinde de yakın izlemedeki krediler ve diğer alacakların yabancı sermayeli bankalarda 
diğer banka gruplarına oranla daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Bu çerçevede, 2008Ç1-
2017Ç4 döneminde yakın izlemedeki krediler ve diğer alacakların toplam kredilere oranı 
yabancı sermayeli mevduat bankalarında yüzde 6,2 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, 
aynı dönemde yüzde 3,97 ile sektör ortalamasına oldukça yakın bir seyir izleyen özel 
sermayeli bankaların da uygulama sonrası kayda değer bir artışla yabancı sermayeli 
bankalara yakınsadığı önemle vurgulanmalıdır. Buna karşılık, kamu bankalarının 2013 yılı 
sonlarından itibaren yakın izlemedeki kredi ve diğer alacaklar kalemi itibarıyla sektör 
ortalamasının belirgin olarak altında seyrettiği ve TFRS 9 uygulaması sonrasında da diğer 
banka gruplarına kıyasla daha ılımlı düzeyde bir artış yaşadığı görülmektedir. 

Son olarak, TFRS 9 uygulaması sonrası donuk alacakların toplam kredilere olan 
oranı incelendiğinde yakın izlemedeki kredilere benzer bir görünüm ortaya çıkmaktadır. 
Nitekim TFRS 9 uygulaması öncesi olan 2008Ç1-2017Ç4 döneminde donuk alacakların 
toplam kredilere oranı bankacılık sektörü genelinde yüzde 3,4 düzeyindeyken, uygulama 
sonrasında artarak 2019 yılı ilk çeyreği itibarıyla yüzde 4,4’e kadar çıkmıştır. Bu artışın tüm 
banka gruplarında gözlenmekle beraber en belirgin düzeyde özel ve yabancı sermayeli 
bankalarda gerçekleştiği, kamu bankalarında ise daha ılımlı düzeyde olduğu görülmektedir. 
Ayrıca, TFRS 9 uygulaması öncesinde yabancı sermayeli bankaların diğer bankalardan 
belirgin olarak ayrıştığı ve donuk alacaklar oranının diğer bankalara göre ciddi oranda yüksek 
olduğu gözlenmektedir. Buna karşılık, kamusal ve özel sermayeli bankalar donuk alacaklar 
oranı bakımından gerek birbirleriyle gerekse sektör geneliyle uyumlu bir seyir izlemiştir. Bu 
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Kaynak: TBB. 
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çerçevede, 2008Ç1-2017Ç4 döneminde kamusal ve özel sermayeli mevduat bankalarının 
donuk alacaklar oranı sırasıyla yüzde 3,1 ve 3,2 düzeyindeyken, aynı dönemde yabancı 
sermayeli bankaların donuk alacaklar oranı yüzde 4,7 civarında bulunmaktadır. 2019 yılı ilk 
çeyreği itibarıyla ise kamu bankalarının donuk alacaklar oranı yüzde 3,1 ile sektör 
ortalamasının altında kalarak olumlu bir görünüm sergilerken, özel ve yabancı sermayeli 
bankaların donuk alacaklar oranı ise sırasıyla yüzde 5,1 ve 5,6 düzeyine çıkarak sektör 
ortalamasının üzerine çıkmıştır. Bu noktada, donuk alacaklardaki artışın TFRS 9 
uygulamasından kaynaklanmadığı ve konjonktürel etkilerle gerçekleştiği önemle 
vurgulanmalıdır. 

TFRS 9 uygulamasının bankacılık sektörü geneli ve banka grupları itibarıyla kredi 
sınıfları üzerindeki etkilerinin incelenmesinin ardından bir sonraki aşamada Grafik 3.2 verileri 
kullanılarak kredi karşılıklarına olan etkisi incelenecektir.4 Bu doğrultuda, ilk olarak Karşılık 
Yönetmeliğinde birinci grup krediler olarak sınıflandırılan standart nitelikli kredilere ilişkin 
olarak ayrılan karşılıklar incelenmektedir. Bilindiği üzere TFRS 9 uygulaması öncesinde 
yürürlükte olan eski Karşılık Yönetmeliği çerçevesinde birinci grup kredilerde yer alan 
standart nitelikli krediler ve diğer alacaklar için yüzde 1 oranında genel karşılık ayrılması 
öngörülmüştür. Bu sebeple 2018 öncesinde söz konusu oranın yüzde 1 düzeyinde sabit 
olduğu kabul edilmiştir. TFRS 9 uygulaması sonrasında yürürlüğe giren yeni Karşılık 
Yönetmeliğinde ise standart nitelikli krediler birinci aşamada kabul edilerek söz konusu kredi 
grubu için 12 aylık beklenen kredi zararı oranında karşılık ayrılması öngörülmüştür. 

Bu doğrultuda yapılan analizde TFRS 9 uygulaması sonrasında standart nitelikli 
krediler için ayrılan 12 aylık beklenen kredi zararı çerçevesinde hesaplanan karşılık oranının 
tüm banka gruplarında yüzde 1’den düşük olduğu görülmektedir. Banka grupları bazında 
bakıldığında TFRS 9 uygulamasının yürürlükte olduğu 2018Ç1-2019Ç1 döneminde kamu 
bankalarının yüzde 0,45 ile diğer bankalara göre daha düşük oranda genel karşılık ayırdığı, 
bankacılık sektörü genelinde ise genel karşılık oranının yüzde 0,59 düzeyinde olduğu 
kaydedilmektedir. Buna karşılık, özel ve yabancı sermayeli bankaların genel karşılık oranının 
sektör ortalamasının üzerinde olduğu dikkati çekmektedir. Nitekim söz konusu dönemde özel 
ve yabancı sermayeli bankaların genel karşılık oranları sırasıyla yüzde 0,67 ve 0,71 
düzeyinde bulunmaktadır. 

TFRS 9 uygulamasının birinci grup kredilere ilişkin ayrılan genel karşılıklara olan 
etkisinin incelenmesinin ardından yakın izlemedeki krediler ve diğer alacaklar için ayrılan 
karşılıklara etkisi incelenecektir. Bilindiği üzere TFRS 9 uygulaması öncesinde yürürlükte 
olan eski Yönetmelik çerçevesinde ikinci grup kredilerde yer alan yakın izlemedeki krediler ve 
diğer alacaklar için yüzde 2 oranında genel karşılık ayrılması öngörülmüştür. Bu sebeple, 
2018 öncesinde söz konusu oranın yüzde 2 oranında sabit olduğu kabul edilmiştir. TFRS 9 
uygulaması sonrasında yürürlüğe giren yeni Karşılık Yönetmeliğinde ise yakın izlemedeki 
krediler ve diğer alacaklar ikinci aşamada kabul edilerek söz konusu kredi grubu için ömür 
boyu beklenen kredi zararı oranında karşılık ayrılmasına hükmedilmiştir. 

Bu kapsamda yapılan incelemede TFRS 9 uygulaması sonrasında yakın izlemedeki 
krediler için ayrılan ömür boyu beklenen kredi zararı çerçevesinde hesaplanan karşılık 
oranının beklenildiği gibi arttığı, ancak söz konusu artışın önceki analizde olduğu gibi banka 
grupları arasında farklı oranda olduğu görülmektedir. Nitekim TFRS 9 uygulamasının 
yürürlükte olduğu 2018Ç1-2019Ç1 döneminde kamu bankalarının yüzde 7,8 ile diğer 
bankalara göre daha düşük oranda genel karşılık ayırdığı, bankacılık sektörü genelinde ise 
genel karşılık oranının yüzde 10,2 düzeyinde olduğu görülmektedir. Buna karşılık, aynı 
dönemde yüzde 10,9 ve 10,7 ile özel ve yabancı sermayeli bankaların genel karşılık 
oranlarının sektör ortalamasının üzerinde olduğu dikkati çekmektedir. 
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Son olarak, TFRS 9 uygulamasının donuk alacaklar için ayrılan özel karşılıklara olan 
etkisi incelenecektir. Bilindiği üzere TFRS 9 uygulaması öncesinde yürürlükte olan eski 
Karşılık Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü, dördüncü ve beşinci grup krediler için kredi 
tutarının sırasıyla en az yüzde 20, 50 ve 100’ü oranında özel karşılık ayrılmasına 
hükmedilmiştir. TFRS 9 uygulaması sonrasında yürürlüğe giren yeni Yönetmelikte ise donuk 
alacakları oluşturan üçüncü, dördüncü ve beşinci grup krediler üçüncü aşamada kabul 
edilerek söz konusu krediler için ömür boyu beklenen kredi zararı oranında karşılık ayrılması 
öngörülmüştür. 

Bu çerçevede yapılan analizde TFRS 9 uygulaması sonrasında donuk alacaklar için 
ömür boyu beklenen kredi zararı doğrultusunda hesaplanan karşılıkların beklenildiği gibi 
azaldığı görülmektedir. Buna ek olarak, TFRS 9 uygulaması öncesi ve sonrasında banka 
grupları arasında önceki analizlerdekine benzer bir ayrışma olduğu gözlenmektedir. Nitekim 
TFRS 9 uygulamasının yürürlükte olmadığı 2008Ç1-2017Ç4 döneminde kamu bankalarının 
yüzde 83,7 oranıyla diğer bankalara göre daha yüksek düzeyde özel karşılık ayırdığı, buna 
karşılık aynı dönemde özel ve yabancı sermayeli bankaların sırasıyla yüzde 79,7 ve 74,7 
oranında özel karşılık ayırdıkları görülmektedir. Söz konusu dönemde bankacılık sektörü 
genelinde özel karşılık oranının yüzde 79,6 olduğu kaydedilmektedir. TFRS 9 uygulaması 
sonrasında ise tüm banka gruplarının daha düşük oranda özel karşılık ayırdığı, ancak kamu 
bankalarının yüzde 76,1 oranıyla diğer bankalara göre görece daha yüksek düzeyde özel 
karşılık ayırmaya devam ettiği dikkat çekmektedir. Aynı dönemde, özel ve yabancı sermayeli 
bankalar ise özel karşılık oranlarını sırasıyla yüzde 68,4 ve 65,3 oranına düşürürken, sektör 
genelinde özel karşılıklar oranı yüzde 69,6 düzeyine inmiştir. 

Sonuç olarak, TFRS 9 uygulamasıyla benimsenen beklenen kredi modeli 
yaklaşımının kredi sınıflandırması ve kredi karşılıklarına ilişkin getirmiş olduğu değişiklerin 
Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mevduat bankalarını etkilediği görülmektedir. 
Ayrıca, kredi karşılıklarının belirlenmesine yönelik değişikliklerin de Tablo 2.1’de yer alan 
özet bilgi çerçevesinde mevduat bankalarının bilançolarına öngörüldüğü şekilde yansıdığı 
gözlenmektedir. Ancak gerek kredi sınıflandırması gerekse kredi karşılıklarının 
belirlenmesine ilişkin değişikliklerin banka gruplarını farklı düzeyde etkilediği önemle 
vurgulanmalıdır. 

Bu kapsamda kredi gruplarına bakıldığında kamusal ve yabancı sermayeli bankaların 
birbirinden oldukça ayrıştığı, özel sermayeli bankaların ise sektör geneliyle nispeten uyumlu 
bir seyir izlediği görülmektedir. Nitekim kamu bankalarının yüksek orandaki standart nitelikli 
kredileri ve buna karşılık düşük orandaki yakın izlemedeki kredileri ve donuk alacakları 
bakımından tüm banka grupları içerisinde en olumlu görünüme sahip banka grubu olduğu 
görülmektedir. Buna karşılık, kredi niteliği bakımından düşük orandaki standart nitelikli 
kredileri ve yüksek orandaki yakın izlemedeki kredileri ve donuk alacakları nedeniyle yabancı 
bankaların diğer bankalardan daha olumsuz bir tablo sunduğu dikkat çekmektedir. 

Kredi karşılıkları bakımından ise kamu bankalarının diğer banka gruplarından 
ayrıştığı, buna karşılık özel ve yabancı sermayeli bankaların birbirine benzer bir görünüm 
sunduğu gözlenmektedir. Bu çerçevede, TFRS 9 uygulaması sonrası kamu bankalarının 
gerek standart nitelikli kredilere gerekse yakın izlemedeki kredilere ayırdıkları karşılık 
oranlarının diğer bankalara kıyasla belirgin düzeyde düşük olduğu görülmektedir. Aynı 
dönemde, özel ve yabancı bankaların ise söz konusu oranlar bakımından sektör 
ortalamasının üzerinde ve birbirlerine oldukça yakın bir seyir izlediği gözlenmektedir. Kredi 
sınıflandırması ve karşılıklarının banka grupları arasındaki ayrışmasına ilişkin gözlemler bir 
arada değerlendirildiğinde bu sonucun tutarlı olduğu değerlendirilmektedir. 

Öte yandan, özel karşılıklara bakıldığında tersine bir tablo göze çarpmaktadır. Zira 
gerek TFRS 9 uygulaması öncesi gerekse sonrasında kamu bankalarının diğer bankalara 
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göre daha düşük düzeyde donuk alacaklar oranına sahip olmakla birlikte özel karşılık 
oranlarının diğer bankaların aksine yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Bu durumun kamu 
bankalarının söz konusu kredilere ilişkin zarar beklentisinin diğer bankalara kıyasla daha 
yüksek olmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

4. Sonuç 

TFRS 9 uygulamasıyla beraber benimsenen beklenen kredi zararı yaklaşımı kredi 
sınıflandırması ve karşılıklarının belirlenmesine ilişkin çeşitli değişikleri beraberinde 
getirmiştir. Kamu, özel ve yabancı bankalar ayrımında yapılan analiz söz konusu değişiklerin 
Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mevduat bankalarını farklı düzeyde etkilediğini 
göstermektedir. Mikro düzeyde veri yardımıyla bu ayrışmanın sebeplerinin daha kolay tespit 
edilebileceği düşünülmekle birlikte, mevcut görünüm, sorunlu kredilerin dinamiklerinde 
mevduat bankalarında mülkiyet yapısının önemine işaret eden literatür ve Türkiye özelinde 
yapılan çalışmalar ile uyumludur.5 

TFRS 9 uygulaması sonrasında görülen etkilerin bankaların kamusal, özel veya 
yabancı sermayeli olmalarına göre değiştiği tespit edilmiş olmakla birlikte, banka mülkiyeti 
etkeninin bankalar arasında gözlenen ayrışmayı açıklamada yeterli olmadığı önemle 
vurgulanmalıdır. Bu kapsamda, bir sonraki aşamada söz konusu etkilerin bankalar bazında 
bireysel olarak incelenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu noktada, bankaların kredi 
hacmi, kârlılık veya varlık büyüklüğü gibi etkenler de göz önüne alınarak değerlendirilmesi 
gerektiği önemle vurgulanmalıdır. Buna ek olarak, önceki bölümlerde de tartışıldığı üzere 
bankaların portföy dağılımı, makroekonomik koşullara ilişkin risk algısı, risk iştahı, 
alacaklarını tahsil kabiliyeti, alacaklarının ortalama vadesi ve borçlunun teminat yapısı gibi 
etkenlerin de önemli olduğu göz ardı edilmemelidir. Ayrıca, TFRS 9 uygulamasının karşılıklar 
aracılığıyla bankaların likidite, kârlılık ve sermaye yeterliliği gibi önemli bilanço kalemlerini de 
etkilemesi olası gözükmektedir. Bu tür olası etkilerin de sonraki çalışmalarda incelenebileceği 
değerlendirilmektedir. 

Bu çerçevede, bankaların içsel risk ölçümlerine ilişkin yapacakları teknik yatırım, 
mevcut altyapıları ve bu süreçte geçirmeleri olası olan kurumsal dönüşüm süreci de 
önümüzdeki dönemde bankaların TFRS 9 uygulamasından ne yönde etkileneceğini 
belirleyen unsurlar arasında yer alacaktır. Bu anlamda küresel ölçekte büyük bankaların bir 
parçası olan yabancı sermayeli bankaların teknik desteğe daha fazla erişim imkânına sahip 
olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak, ileriye dönük bakış açısı temeline dayanan TFRS 9 
uygulamasının Türk bankacılık sektörü açısından özellikle içsel kredi risk modellerinin 
oluşturulması ve geliştirilmesi açısından zorluklar sunmakla birlikte, kredi riskinin zamanında 
muhasebeleştirilebilmesini sağlaması açısından fırsatlar sunduğu da değerlendirilmektedir. 
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Dipnotlar 
 
1
 Küresel finansal kriz sonrası 24-25 Eylül 2009 tarihinde Pittsburgh’ta yapılan G20 zirvesinde 

uluslararası finansal düzenleyici sistemin geliştirilmesine yönelik eleştiri ve öneriler ele alınmıştır. Bu 
kapsamda, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun özellikle döngüselliği azaltacak, sermaye 
yapısını güçlendirecek ve finansal istikrarı geliştirecek yüksek kalitede ve küresel muhasebe 
standartları oluşturması ve bu konudaki çalışmaların hızlandırılarak 2011 yılına kadar tamamlanması 
gerektiğinin altı çizilmiştir (http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0925.html#system). 
2 

TFRS 9 raporlama standartlarına yönelik düzenleme 01/01/2018 tarihinde ve sonrasında başlayan 
hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 19/01/2017 tarih ve 29953 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır (KGK, 2017). TFRS 9 2017 sürümüne ilişkin tüm güncellemeler ve daha detaylı bilgi 
KGK internet adresinde bulunmaktadır (KGK, 2019). 
3 

Ömür boyu beklenen kredi zararı, finansal aracın beklenen ömrü boyunca gerçekleşmesi mümkün 
tüm temerrüt hallerinden kaynaklanan beklenen kredi zararlarıdır. 12 aylık beklenen kredi zararı ise 
ömür boyu beklenen kredi zararının raporlama tarihinden sonraki 12 ay içinde finansal araca ilişkin 
gerçekleşmesi mümkün temerrüt hallerinden kaynaklanan beklenen kredi zararlarını temsil eden 
kısmıdır (KGK, 2019). 
4
TFRS 9 uygulaması öncesine ilişkin analiz nakdi ve gayri nakdi kredi ayrımı yapılmadan nakdi oranlar 

için uygulanan karşılık oranı üzerinden yapılmıştır. Bu ayrımın TFRS 9 uygulamasının karşılıklar 
üzerindeki etkisine ilişkin genel görünümü önemli düzeyde etkilemediği varsayılmıştır. 
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5
 Banka mülkiyetinin sorunlu krediler üzerindeki etkisini inceleyen pek çok çalışma bulunmaktadır. 

Bunlar içerisinde Sapienza (2004), Hu, Li ve Chiu (2004) ile Iannotta, Nocera ve Sironi (2007) öne 
çıkan çalışmalardır. Türk bankacılık sektöründe banka mülkiyetinin sorunlu kredilerin dinamiklerini 
etkilediği ise Us (2017, 2018) tarafından raporlanmıştır. 

 
Ek 

Eski Karşılık Yönetmeliğinde krediler beş grupta sınıflandırılmıştır (BDDK, 2006). Buna 
göre birinci grupta yer alan krediler standart nitelikli krediler olup 

1) Kredilendirilebilir nitelikte finansman yapısına sahip gerçek ve tüzel kişilere kullandırılan 
veya 

2) Anapara ve faiz ödemeleri borçlusunun ödeme gücüne ve nakit akımına göre 
yapılandırılan veya 

3) Ödemeleri süresinde yapılan ve gelecekte de geri ödeme sorunları beklenmeyen, 
tamamen tahsil edilebilecek nitelikte olan, borçlusunun kredi değerliliğinde zayıflama tespit 
edilmemiş olan ve zafiyet belirtisi bulunmayan kredilerdir. 

İkinci grupta bulunan krediler ise yakın izlemedeki krediler olup 

1) Kredilendirilebilir nitelikte finansman yapısına sahip gerçek ve tüzel kişilere kullandırılmış 
olan ve anapara veya faiz ödemelerinde hâlihazırda herhangi bir sorun bulunmayan, ancak 
borçlunun ödeme gücünde veya nakit akımında olumsuz gelişmeler gözlenmesi ya da bunun 
gerçekleşeceğinin tahmin edilmesi veya krediyi kullananın önemli ölçüde finansal risk 
taşıması gibi nedenlerle yakından izlenmesi gereken veya 

2) Geri ödenmesi kuvvetle muhtemel bulunmakla beraber, mazur görülecek çeşitli nedenlerle 
anapara veya faiz ödemelerinin tahsili, vadelerinden veya ödenmesi gereken tarihlerden 
itibaren otuz günden fazla geciken ancak üçüncü grupta sınıflandırılmak için gerekli gecikme 
süresi koşulunu taşımayan veya  

3) Borçlusunun kredi değerliliği zayıflamamış olmakla birlikte düzensiz ve kontrolü güç bir 
nakit akımı yapısına sahip olması nedeniyle zafiyete uğrama ihtimali yüksek olan kredilerdir. 

Üçüncü grupta sınıflandırılan krediler tahsil imkânı sınırlı krediler olup 

1) Borçlusunun öz kaynaklarının veya verdiği teminatların borcun vadesinde ödenmesini 
karşılamada yetersiz bulunması nedeniyle tamamının tahsil imkânı sınırlı olan ve gözlenen 
sorunların düzeltilmemesi durumunda zarara yol açması muhtemel olan veya 

2) Borçlusunun kredi değerliliği zayıflamış olan ve kredinin zafiyete uğramış olduğu kabul 
edilen veya  

3) Anaparanın, faizin veya her ikisinin tahsili vadesinden veya ödenmesi gereken tarihlerden 
itibaren doksan günden fazla geciken ancak yüz seksen günü geçmeyen veya 

4) Borçlusunun işletme sermayesi finansmanında veya ilave likidite yaratmada sıkıntılar 
yaşaması gibi nedenlerle anaparanın veya faizin veya her ikisinin bankaca tahsilinin 
vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itibaren doksan günden fazla gecikeceğine 
kanaat getirilen kredilerdir. 

Dördüncü grupta bulunan krediler tahsili şüpheli krediler olup 
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1) Mevcut koşullarda geri ödenmesi veya tasfiyesi muhtemel görünmeyen veya 

2) Vadesi gelen veya ödenmesi gereken kredi tutarlarının tamamının kredi sözleşmesinde 
yer alan hususlar çerçevesinde banka tarafından tahsilinin sağlanamayacağı kuvvetle 
muhtemel olan veya 

3) Borçlusunun kredi değerliliğinin önemli ölçüde zayıfladığı ve zafiyete uğradığı kabul 
edilen, ancak birleşme, yeni finansman bulma imkânı veya sermaye artırımı gibi olanakların 
borçlunun kredi değerliliğine ve kredinin tahsil kabiliyetine yapması beklenen katkı nedeniyle 
henüz tam anlamıyla zarar niteliği taşımadığı düşünülen veya 

4) Anapara veya faizin ya da her ikisinin vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten 
itibaren tahsilinin gecikmesi yüz seksen günü geçen, ancak bir yılı geçmeyen kredilerdir. 

Son olarak, beşinci grupta yer alan krediler zarar niteliğindeki krediler olup 

1) Tahsilinin mümkün olmadığına kanaat getirilen veya 

2) Anaparanın veya faizin veya her ikisinin vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten 
itibaren tahsili bir yıldan fazla gecikmiş olan veya  

3) Üçüncü ve dördüncü gruplarda belirtilen özellikleri taşımakla birlikte, vadesi gelen ve 
ödenmesi gereken alacak tutarlarının tamamının bir yılı aşacak bir sürede tahsilinin 
sağlanamayacağının kuvvetle muhtemel olması nedeniyle zafiyete uğramış olduğuna ve 
borçlusunun kredi değerliliğini tam anlamıyla yitirdiğine banka tarafından kanaat getirilen 
kredilerdir. 

Bu kapsamda, birinci ve ikinci grup krediler için bankaların sırasıyla yüzde 1 ve yüzde 2 
oranında genel karşılık ayırmaları öngörülmektedir. Üçüncü, dördüncü ve beşinci grupta yer 
alan krediler ise “donuk krediler” olarak sınıflandırılmaktadır ve bu kapsamda ele alınan 
krediler için bankaların sırasıyla en az yüzde 20, 50 ve 100 oranında özel karşılık ayırmaları 
zorunlu kılınmıştır. 

TFRS 9 raporlama standartlarına göre güncellenen yeni Karşılık Yönetmeliğinde kredi 
sınıflandırması önceki Yönetmelikteki gibi beş kategoride gerçekleşmektedir. Buna ek olarak 
yeni Yönetmelikte birinci ve ikinci grup krediler “canlı krediler”; üçüncü, dördüncü ve beşinci 
grupta yer alan krediler “donuk krediler” ve gerekli şartları sağladığı takdirde ödeme koşulları 
tekrar gözden geçirilen krediler ise “yeniden yapılandırılmış krediler” olarak 
sınıflandırılmaktadır (BDDK, 2016). 

Daha detaylı ele alınacak olursa, TFRS 9 uygulaması çerçevesindeki yeni Karşılık 
Yönetmeliğinde standart nitelikli krediler olan birinci grupta 

1) Kredilendirilebilir nitelikte finansman yapısına sahip gerçek ve tüzel kişilere kullandırılan, 

2) Anapara ve faiz ödemeleri, borçlusunun ödeme gücüne ve nakit akımına göre 
yapılandırılan, 

3) Ödemeleri süresinde yapılan veya otuz günden fazla gecikmeyen, gelecekte de geri 
ödeme sorunları beklenmeyen, teminatlara başvurulmaksızın tamamen tahsil edilebilecek 
nitelikte olan, 

4) Borçlusunun kredi değerliliğinde zayıflama tespit edilmemiş olan ve 
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5) TFRS 9’a göre on iki aylık beklenen kredi zarar karşılığı uygulamasına tabi olan krediler 
sınıflandırılır. 

TFRS 9 uygulaması çerçevesindeki yeni Karşılık Yönetmeliğinde yakın izlemedeki 
krediler olan ikinci grupta ise 

1) Kredilendirilebilir nitelikte finansman yapısına sahip gerçek ve tüzel kişilere kullandırılmış 
olan, ancak, makroekonomik şartlardaki veya borçlunun faaliyet gösterdiği sektörlerdeki veya 
bunlardan bağımsız olarak borçluya ilişkin olumsuz gelişmeler nedeniyle borçlusunun ödeme 
gücünde veya nakit akımında olumsuz gelişmeler gözlenen ya da bunun gerçekleşeceği 
tahmin edilen veya 

2) Kredinin kullandırıldığı esnada borçlunun önemli ölçüde finansal risk taşıması gibi 
nedenlerle yakından izlenmesi gereken veya 

3) Anapara ve/veya faiz ödemelerinin kredi sözleşmesinde yer alan şartlara uygun olarak 
yapılmasında sorunlar doğması muhtemel olan ve bu sorunların giderilmemesi durumunda 
teminatlara başvurulmaksızın borcun tümüyle tahsil edilememe riski bulunan veya 

4) Borçlusunun kredi değerliliği kredinin verildiği güne göre zayıflamamış olmakla birlikte 
düzensiz ve kontrolü güç bir nakit akımı yapısına sahip olması nedeniyle zayıflama ihtimali 
olan veya 

5) Kredi değerliliğinin zayıflaması olarak yorumlanamayacak nedenlerle anapara ve/veya faiz 
ödemelerinin tahsili, vadelerinden veya ödenmesi gereken tarihlerden itibaren otuz günden 
fazla geciken ancak doksan günü geçmeyen veya 

6) TFRS 9 kapsamında borçlusunun kredi riskinde önemli derecede artış olan veya 

7) Geri ödemesi tamamen teminata bağlı olan kredilerde teminatın net gerçekleşebilir değeri 
alacak tutarının altına düşen veya 

8) Birinci grupta veya ikinci grupta izlenirken yeniden yapılandırmaya konu edilen ve donuk 
alacak olarak sınıflandırma koşullarını taşımayan veya 

9) Donuk alacak gruplarında izlenirken yeniden yapılandırmaya konu edilen ve gerekli 
koşuların gerçekleşmesini müteakiben canlı alacak olarak sınıflandırılan krediler 
sınıflandırılır. 

Bu çerçevede, ikinci grup kredilerin kapsamının genişletildiği görülmektedir. Tahsil 
imkânı sınırlı krediler olan üçüncü grupta ise 

1) Borçlusunun kredi değerliliği bozulmuş olan veya 

2) Teminatların net gerçekleşebilir değerinin veya borçlunun özkaynaklarının borcun 
vadesinde ödenmesini karşılamada yetersiz bulunması nedeniyle teminata başvurulmaksızın 
tamamının tahsil imkânı sınırlı olan ve gözlenen sorunların düzeltilmemesi durumunda zarara 
yol açması muhtemel olan veya 

3) Anaparanın ve/veya faizin tahsili, vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itibaren 
doksan günden fazla geciken ancak yüz seksen günü geçmeyen veya 

4) Makroekonomik şartlardaki veya borçlunun faaliyet gösterdiği sektörlerdeki veya 
bunlardan bağımsız olarak borçluya ilişkin olumsuz gelişmeler nedeniyle işletme sermayesi 
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finansmanında veya ilave likidite yaratmada sıkıntılar yaşanması gibi nedenlerle anaparanın 
ve/veya faizin bankaca tahsilinin vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itibaren 
doksan günden fazla gecikeceğine kanaat getirilen veya 

5) Yeniden yapılandırılarak canlı alacak olarak sınıflandırılan ve bir yıllık izleme süresi 
içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken veya bu izleme süresi 
içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan krediler ve diğer alacaklar 
sınıflandırılır. 

Yeni Karşılık Yönetmeliğinde tahsili şüpheli krediler olan sınıflandırılan dördüncü 
grupta ise 

1) Anaparanın ve/veya faizin tamamının kredi sözleşmesinde yer alan hususlar çerçevesinde 
teminata başvurulmaksızın tahsilinin sağlanamayacağı muhtemel olan veya 

2) Borçlusunun kredi değerliliği ciddi şekilde bozulmuş olan, ancak birleşme, yeni finansman 
bulma imkânı veya sermaye artırımı gibi olanakların borçlunun kredi değerliliğine ve kredinin 
tahsil kabiliyetine yapması beklenen katkı nedeniyle henüz tam anlamıyla zarar niteliği 
taşımadığı düşünülen veya 

3) Anapara ve/veya faizin vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itibaren tahsilinin 
gecikmesi yüz seksen günü geçen, ancak bir yılı geçmeyen veya 

4) Makroekonomik şartlardaki veya borçlunun faaliyet gösterdiği sektördeki veya bunlardan 
bağımsız olarak borçluya ilişkin olumsuz gelişmeler nedeniyle anapara ve/veya faizin 
vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itibaren tahsilindeki gecikmenin yüz seksen 
günü geçmesi beklenen krediler sınıflandırılır. 

Son olarak, zarar niteliğindeki krediler kategorisi olan beşinci grupta 

1) Borçlusunun kredi değerliliğinin tümüyle ortadan kalkmış olması nedeniyle tahsil beklentisi 
bulunmayan veya toplam alacak tutarının ancak ihmal edilebilir bir kısmının tahsil edilmesi 
beklenen veya 

2) Üçüncü ve dördüncü gruplarda belirtilen özellikleri taşımakla birlikte, vadesi gelen ve 
ödenmesi gereken alacak tutarlarının tamamının bir yılı aşacak bir sürede tahsilinin 
sağlanamayacağı muhtemel olan veya 

3) Anaparanın ve/veya faizin ödenmesi gereken tarihten itibaren tahsili bir yıldan fazla 
gecikmiş olan krediler sınıflandırılır. 
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Öz 

Bu çalışma, Türkiye’de hisse senedi getirileriyle Dolar/TL kuru arasındaki ilişkiyi 2008-2018 
periyodunda ARDL eş bütünleşme ve Granger nedensellik yaklaşımlarıyla analiz etmeyi 
amaçlamaktadır. Elde edilen sonuçlar hisse senedi fiyatı ile döviz kuru arasında döviz kurundan hisse 
senedine doğru ve ters yönlü uzun dönem eş bütünleşme ilişkisine işaret etmektedir.M3 para arzı (M3) 
değişkeni dışındaki değişkenler Borsa İstanbul 100 endeksi değişkenine negatif etki yapmaktadır. 
Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) değişkeni istatistiksel olarak anlamsızdır. Diğer bir husus ise kukla 1 
değişkenin ifade ettiği finansal krizler ve kukla 2 değişkeninin ifade ettiği kur şoku, Borsa İstanbul 100 
endeksi’ni (BIST) negatif olarak etkilemektedir. Sonuçlara göre M3 para arzı (M3) değişkeninde 1 
birimlik artış Borsa İstanbul 100 endeksi (BİST) değişkenini arttırırken reel döviz kuru (REER) 
değişkenindeki artış BIST değişkenini azaltmaktadır. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) değişkenindeki 
artış Borsa İstanbul 100 endeksi (BİST) değişkenini azaltmaktadır. Bu yüzden Türkiye Ekonomisi için 
döviz kuru ve hisse senedi arasındaki ilişkiyi açıklayan “geleneksel yaklaşım” teorisi geçerlidir. 
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Empirical Analysis of The Relationship Between The Stock Return And The Exchange Rate  

In Turkey 
Abstract 

This study aims to analyzes the relationship between the stock price index in Turkey and USD/ 
TRY exchange rate over the periods 2008-2018 by ARDL cointegration and Granger causality 
approaches. The results indicate the long-term co-integration relationship between the stock price and 
the exchange rate from the exchange rate to the stock and backwards. Except M3 Money Supply 
(M3), variables have negative effect on Borsa İstanbul100 index (BİST) variable. The industry 
production index (SÜE) variable was statistically insignificant. On the other hand, the financial crises 
expressed by the dummy 1 variable and the exchange shock expressed by the dummy 2 variable 
negatively effect on Borsa İstanbul100 index (BIST). According to the results, increase in M3 Money 
Supply (M3) variable increases Borsa İstanbul100 index (BIST) variable while increase in real 
exchange rate (REER) variable decreases BIST variable. Increase in consumer price index (CPI) 
variable decreases Borsa İstanbul100 index (BIST) variable. So that explains the relationship between 
the exchange rate and stock for Turkey Economy "traditional approach" theory is valid 
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Giriş 

Küreselleşme ve teknolojideki hızlı gelişimle birlikte ülke piyasalarının uluslararası 
piyasalarda etkileşimleri ve borsalara erişimleri hızlanmıştır. Bilhassa liberal politikaların 
benimsenmesi sonucu sermaye hareketlerinin önündeki engelleri kalkmış, döviz kurları ile 
hisse senedi piyasaları arasındaki ilişki daha da güçlenmiştir. 80’li yıllarda dolarda o zamana 
kadar görülmemiş bir volatilite(oynaklık) görülmüş olup sermaye hareketliliğinde ve dünya 
ticaret hacmindeki önemli artış döviz kurunu işletme kârlılığının ve hisse senedi fiyatlarının 
esas belirleyicilerinden biri yapmıştır (Kim, 2003). 90’lı yıllarla beraber birçok ekonomist, 
hisse senedi ile döviz kuru arasındaki ilişkileri hem teorik hem de ampirik bakımdan 
incelemek amacıyla bu alana yönelmiştir. (Nieh ve Lee, 2001,s.477-78).  

Gelişmekte olan ülkeler kur politikalarına duyarlılık gösteren sektörlerle genişleyen 
kurumsal bir yapıya sahip olmalarından dolayı hisse senedi fiyatları ve döviz kurları söz 
konusu piyasaların gelişimini etkilemede önemli bir role sahiptir (Altunöz, 2016: 664). Son 
yıllarda yaygın bir hale gelen enflasyon hedeflemesi politikası, serbest kura dayalı 
uygulamalarda artışa ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin hisse senedi ve döviz kuru 
piyasalarının daha oynak bir yapıya dönüşmesine sebep olmuştur. Ayrıca Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası, örtük enflasyon hedeflemesini 2006 yılında terk ederek açık 
enflasyon rejimini benimsemiştir. Böylelikle döviz piyasalarına müdahale şekli, piyasadaki 
oynaklığın yok edilmesi amacıyla genelde daha önce açıklandığı gibi sürdürülmesi döviz 
kurunun serbestlik özelliğini daha da arttırmıştır (Ceylan ve Şahin,2015:402). Bu bilgiler 
ışığında döviz kuru ile hisse senedi değişkenleri arasındaki ilişkinin analizi Türkiye gibi hem 
özel sektör dış boru/ GSYH oranının, hem de yüksek cari açık problemi olan ve sermaye 
hareketlerine oldukça duyarlı olan bir ülke açısından oldukça önemlidir.  

Borsada hisse senedi fiyat hareketleri uzun vadede döviz kuruna göre daha fazla 
tepki vermektedir. Her ne kadar döviz kuru ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkinin varlığı 
ve yönü konusunda teorik fikir birliği sağlanamasa da genelde ters yönlü bir ilişkinin varlığı ve 
nedensellik yönünün hisse senedinden döviz kuruna doğru olduğu kabul edilmektedir (Ayvaz, 
2006:5).  

Çalışmada hisse senedi ile döviz kuru ilişkisinin teorik altyapısının analizinin ardından 
yerli ve yabancı literatür taranacaktır. Son bölümde Türkiye’deki hisse senedi ile döviz kuru 
arasındaki ilişki, en son veriler yardımıyla 2008-2018 periyodunda analiz edilecektir. 
Böylelikle Türkiye’de “geleneksel” yaklaşım mı “portföy dengesi” yaklaşımı mı geçerli 
sorusunun cevabına ulaşılacak ve bu sonuca göre politika önerilerinde bulunulabilecektir. 

1.Hisse Senedi ile Döviz Kuru İlişkisinin Teorik Altyapısı ve Türkiye’deki Durum 

Hisse senedi ile döviz kuru arasındaki ilişki ile ilgili literatüre bakıldığında tam bir 
görüş birliğine rastlanamamaktadır. Bu durumu Solnik (1987) kullanılan verilerin ölçüm 
hataları nedeniyle yetersiz olmasına bağlamaktadır. Literatürde genelde hisse senedi ile 
döviz kuru ilişkisi arasındaki ilişkinin varlığını açıklayan iki temel yaklaşım izlenmekte olup 
bunlar “geleneksel” ve “portföy dengesi” yaklaşımlarıdır. Yine bazı çalışmalarda bu iki temel 
yaklaşıma ilave olarak parasal yaklaşım, hisse senedi yaklaşımı ve varlık piyasası 
yaklaşımına rastlanabilmektedir.  

Geleneksel yaklaşım, döviz kuru ile hisse senedi arasındaki ilişkinin döviz kurundan 
borsaya doğru olduğunu kabul etmektedir. Piyasada herkesin piyasayla ilgili tüm bilgiyi bildiği 
varsayımının kabul gördüğü etkin piyasalar hipotezi, geleneksel yaklaşımın temelini 
oluşturmaktadır. Bununla birlikte etkin piyasalar hipotezi etkinliği zayıf, yarı güçlü ve güçlü 
olmak üzere üç faklı formda tanımlamaktadır. Literatürde gelişmekte olan ülkelerin çoğunda 
finansal piyasaların zayıf ya da yarı güçlü formda olduğu görülmektedir. Yapılan birçok 
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ampirik çalışmada da BİST’te etkinlik seviyesinin zayıf ya da yarı güçlü olduğu ifade 
edilmektedir. Davranışçılar, yatırımcıların yatırım kararlarını alırken risk ve getiri dışında 
başka değişkenleri de gözettiklerini ve bütün değişkenlerin değerlendirilmesinin kusursuz bir 
süreç olmadığını, sonuç olarak da alınan kararların, faydayı maksimize eden değil, en iyi 
ihtimalle karar alıcının tatmin olduğu kararlar olduğunu öne sürerler. Bu durumda tasarruf 
yapanlar, BIST’teki fiyat hareketlerinin açıklanmasında etkinliği güçlendirecek yöntemlere 
başvurmaktadırlar. Temel ve teknik analizler zayıf formda etkinliği kaldırma anlamında 
tasarruf sahiplerinin başvurdukları araçlardır. Benzer şekilde önemli resmi ve özel 
kuruluşlarca hazırlanan finansal raporlar, aracı kurum raporları da zayıf ve yarı güçlü formda 
etkinliğin güçlendirilmesine yardımcı olmaktadır.  

Döviz kurlarındaki değişimler, değişimin yaşandığı ülkedeki küresel ticaretin yansıra 
küresel rekabeti de etkilemektedir (Dornbush ve Fıscher, 1980). Döviz kurunun değer 
kazandığı durumda yerel paranın değerinin düşmesine bağlı olarak ihracat artış kaydederken 
ithalat da azalmaktadır. Bu bağlamda ihracatı artan firmaların borsada işlem görmeleri 
durumunda, firmaların kazanç ve kârlılıklarının artacağı beklentisi ile hisse fiyatları da 
değerlenecektir. Eğer söz konusu ülke borsasında ağırlığı ithalatçı firmalar oluşturursa bu 
sefer değer kayıplarıyla karşılaşılma sorunu ortaya çıkacaktır. Özetle geleneksel 
yaklaşımcılara göre döviz kurunda yaşanacak bir değişme hisse senedi fiyatlarındaki 
değişmeyi beraberinde getirecektir. Böylece firmaların yükümlülükleri varlıkları, rekabet gücü 
ve girdi-çıktı maliyetleri bu durumdan etkilenecektir. Böylece firma kârlılığında değişiklikler 
meydana gelecek ve hisse senedi fiyatları bu durumdan doğrudan etkilenecektir 
(Granger,Haung ve Yang,1998, s.340 ) 

Portföy dengesi yaklaşımı ve parasal yaklaşımda ise döviz kuru ile hisse senedi 
ilişkisinin yönünün hisse senedi fiyatlarından döviz kuruna doğru ve ters yönlü (negatif) 
olduğunu iddia edilmektedir (Nath ve Samanta, 2003). Bu yaklaşımda piyasalarda riskleri 
azaltmaya ve hisse senedi getirilerini artırmaya yönelik gerçekleşen her türlü gelişme ve 
yatırımcıların gelecekle alakalı beklentilerin olumlu yönde değişmesi, ulusal paranın değerini 
arttırıcı ve döviz kurunu düşürücü bir etki yapmaktadır. Bunun yanında hisse senetlerindeki 
fiyat düşüşleri sırasıyla paraya karşı olan talebi azaltıp faiz oranlarını düşürerek yurtiçinde 
yatırım yapmayı tercih eden yatırımcıların servetlerinin azalmasına neden olacaktır. Bu 
durumun sonucu olarak yatırımcılar portföylerinde daha düşük oranda yerli ve daha yüksek 
oranda yabancı varlık bulundurmaya eğilimine girecektir. Bununla da kalmayıp portföy 
yatırımları faiz oranı yüksek olan ülkeye transfer olacak sermaye çıkışı ve döviz kuru artışı ile 
sonuçlanacaktır. Sonuç olarak gerek portföy dengesi yaklaşımı gerekse parasal yaklaşımda 
döviz kurları ile hisse senedi fiyatları arasında negatif bir ilişki varlığı ve bu negatif ilişkinin 
hisse senedi fiyatlarından döviz kuruna doğru bir nedensellik ilişkisi olduğunu iddia 
etmektedir (Muhammad & Rasheed, 2004, s. 536). Ayrıca parasalcılar, faiz düşmesi sonucu 
bankalarda tasarruf edenlerin paralarını bankadan alarak dövize bağlı yabancı varlıklara 
yatırma eğilimine gireceklerini öne sürmektedirler.  Hisse senedi fiyatlarındaki azalma ulusal 
para değerinde düşüşü beraberinde getirecektir. Böylece döviz krizi riskinde artış meydana 
gelecektir.  

Türkiye ekonomisinin en temel sorunlarından biri olan yüksek enflasyon oranları ve 
döviz kurunda istikrarsız ortam, döviz kuru politikalarının önemini arttırmaktadır. Döviz 
kurundaki artış ya da azalışlar doğrudan ekonomik durumu etkileseler de bu etki en fazla 
ithalat ve ihracat yapan sektörlerde kendini göstermektedir. Bilhassa döviz kurundaki devamlı 
oynaklık hali, ithalat ve ihracat yapan firmaları olumsuz yönde etkilemektedir. Benzer şekilde 
kurdaki devamlı yükseliş ulusal paranın değerini düşürerek borsada işlem gören hisse 
senetlerinin değerini de kayba uğratmaktadır. Her ne kadar hisse senedi ve döviz kuru 
birbirinin alternatifi yatırım aracı olarak görünüyor olsa da tasarruf yapanların büyük bölümü 
hisse senedi fiyatları ve döviz kuru ile yakından ilişki içinde olan enstrümanlar arasında geçiş 
yapabilmektedirler. Şöyle ki faiz oranı ile tahvil fiyatları arasındaki ilişkinin ters yönlü olması, 
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yatırımcıları faiz oranlarının yükseldiği durumlarda tahvile yönlendirebilmektedir. Özellikle 
hisse senedi piyasasında ve kurda oynaklığın fazla olduğu dönemlerde yatırımcılar bono, fon 
gibi sabit getirili enstrümanlara ve TL cinsinden vadeli mevduatlara yönelebilmektedir. Kurun 
devamlı yükseliş eğiliminde olduğu durumlarda yatırımcılar hisse senedi ya da TL cinsinden 
vadeli mevduatlardan döviz tevdiat hesaplarına geçiş yapabilmektedir. Benzer şekilde 
ekonomide belirsizlik durumlarında hisse senedinden çıkan yatırımcı kendini güvende 
hissetmek adına döviz kuruna yönelebilmektedir. Ayvaz (2006)’a göre döviz kuru belirlemede 
ve uygulamada gelişmekte olan ülke piyasalarında, gelişmiş ülke piyasalarına göre daha 
tedbirli olunması gerekmektedir (Ayvaz,2006:8). Değersiz ulusal paradan dolayı artacak 
üretim maliyetleri, hisse senedi değerlerinde düşüşe ve kâr azalışlarına neden olacaktır. 
Böyle bir durumda hisse senedi ve döviz kuru arasındaki ilişki ters yönlü olacaktır (Soenen 
and Hennigar, 1988: 7).  

2. Literatür 

Yapılan çalışmalarda birçok farklı ekonometrik yöntem görülmektedir. Bu çalışmada 
literatür yerli ve yabancı ayrımına gidilerek kronolojik sıralamayla sunulmaktadır.  

Shapiro (1975) oligopolistik şirketlerin kâr maksimizasyonu stratejisini analiz ettiği 
çalışmasında uluslararası şirketler için kur riskinin temel belirleyicilerinin yabancı satışların 
oranı, rekabetin yoğunluğu ve karşılaştığı yerel ve yabancı üretim faktörlerinin ikame 
derecesi olduğu sonucuna varmıştır. Jorion (1991) çalışmasında ABD hisse senedi 
piyasasında kur riskinin fiyatlandırmasını iki faktörlü ve çok faktörlü arbitraj fiyatlama 
modelleri kullanarak incelemiştir.  Söz konusu çalışma hisse senedi getirileri ile kurun değeri 
arasındaki ilişkinin endüstriler arasında sistematik olarak farklı olduğuna dair kanıtlar 
sunmaktadır. Bununla birlikte ampirik sonuçlar borsada kur riskinin fiyatlandığını 
göstermemektedir. Abdalla ve Murinde (1997), hisse senedi-döviz kuru ilişkisini Pakistan, 
Kore, Filipinler dışındaki ülkeler için Filipinler ve Hindistan ekonomileri için analiz ettikleri 
çalışmalarında hisse senedinin nedeninin döviz kuru olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 
Filipinler’de ise tam tersi bir ilişkiyi tespit etmişlerdir. Granger vd.(1998),Tayland, Japonya, 
Singapur, Filipinleri Malezya, Kuzey Kore, Tayvan ve Endonezya ekonomileri için 1986-1997 
yılları için kur-hisse senedi ilişkisinin eş bütünleşik olup olmadığını incelediği çalışmalarında 
tüm ülkeler için  iki değişkenin eş bütünleşik olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Nydhal (1999) 
döviz kuru ile hisse senedi arasındaki ilişkiyi 1990-1997 dönemi için İsveç’te faaliyet gösteren 
47 firma özelinde analiz etmiştir. Çalışmada döviz kurları bağımlı değişken, şirketlerin hisse 
senetlerindeki haftalık getirileri de bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Çalışma 
sonucunda 46 firmadan 12 tanesinde değişkenler arasında ilişki olduğu, diğer bir ifadeyle 12 
firmanın kur riskine açık olduğu anlaşılmıştır. Yang ve Doong (2004), dünyanın en güçlü 
ülkeleri olarak anılan G-7 ülkeleri için döviz kuru- hisse senedi ilişkisini inceledikleri 
çalışmalarında EGARCH modelini tercih etmişlerdir. Sonuç olarak hisse senedi fiyat 
değişimlerinin gelecekte gerçekleşmesi beklenen döviz kurlarındaki değişimleri etkileyeceği 
sonucuna ulaşmışlardır. Vygodina (2006) Amerikan ekonomisi için hisse senedi-döviz kuru 
ilişkisini analiz ettiği çalışmasında günlük verileri kullanmıştır. 1987-2005 yıllarının analiz 
edildiği çalışmada Granger nedensellik testi tercih edilmiştir. Çalışma sonucunda incelenen 
dönemler için büyük ölçekli firmalara ait hisse senetleri ile döviz kuru arasında nedensellik 
ilişkinin varlığına ulaşılmış fakat bu durum küçük ölçekli şirketler için geçerli olamamıştır. 
Kolari vd. (2008), ABD hisse senedi getirileri ile döviz kurları arasındaki ilişkiyi 1973-2002 
dönemleri için inceledikleri çalışmalarında kur riskine en duyarlı (mutlak değerde) hisse 
senetlerinin diğerlerine göre daha düşük getiri sağladığı sonucuna ulaşmışlardır. Adjasi vd. 
(2008), döviz kuru ve hisse senedi ilişkisini Gana ekonomisi için 1995-2005 yılları için 
EGARCH metodu ile sorgulamışlardır. Hem kısa dönemi hem de uzun dönemi ayrı ayrı 
inceledikleri çalışmalarında değişkenler arasında negatif ve döviz kurundan hisse senedine 
doğru ilişkinin varlığına ulaşmışlardır. Ayrıca çalışmada ulaşılan diğer bir sonuca göre uzun 
dönemde ulusal parada meydana gelecek değer kaybı hisse senedi fiyatlarını arttırırken kısa 
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dönemde düşürmektedir. Katechos(2011) 16 farklı para biriminin ilgili hisse senedi 
piyasalarıyla ilişkilerini araştırmıştır. GARCH modelinin kullanıldığı çalışmada döviz kurlarıyla 
hisse senedi piyasaları arasında güçlü bir ilişkinin varlığına ulaşılmıştır. Çalışma ayrıca 
yüksek getiri sağlayan dövizlerin hisse senedi piyasası ile aynı yönlü; düşük getirili dövizlerin 
ise hisse senedi piyasası ile ters yönlü ilişkiye sahip olduklarını göstermiştir. Sharma (2015) 
hisse senedi ile döviz kuru ilişkisini Hindistan ekonomisi için tüm sektörleri ele alarak 
araştırdığı çalışmasında 2007-2005 periyodu için günlük verileri kullanmıştır. Johansen eş 
bütünleşme testi ile yapılan analiz sonuçlarına göre medya ve ilaç sektörü dışında tüm 
sektörlerde nedenselliğin yönünün döviz kurundan hisse senedi getirisine doğrudur. Bahmani 
vd. (2016) döviz kuru ile hisse senedi arasındaki ilişkiyi Brezilya, Kanada, Şili, Endonezya, 
Japonya, Kore, Malezya, Meksika ve İngiltere için ARDL yöntemi ile analiz etmişlerdir. 
Çalışmalarının sonucunda döviz kuru değişikliklerinin hisse senedi fiyatları üzerinde asimetrik 
etkiye sahip olduğu ve bu etkinin kısa vadeli olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Yang (2017) 
çalışmasında 1999-2016 dönemi için Asya-Pasifik ülkelerinden Singapur, Hong Kong, 
Tayvan ve Güney Kore'de para politikalarının hisse senedi piyasasını ve döviz kurlarını ne 
yönde etkilediğini araştırmıştır. Çalışmada üç farklı sonuca ulaşılmıştır.  Birinci sonuca göre   
para politikası şoklarının hisse senedi fiyatı değişikliklerine etkisi dört ülke için de geçerli 
olmakla birlikte, hisse senedi fiyatı değişiklikleri Singapur ve Hong Kong'da Tayvan ve Güney 
Kore'den nispeten daha hızlı bir başlangıç noktasına yaklaşmaktadır. İkinci sonuca göre 
döviz kuru şokları Singapur ve Hong Kong borsalarında daha az kısa vadeli oynaklığa neden 
olmakla birlikte, dört ülkenin tamamında uzun vadede baz çizgiye yakınsama yaklaşık olarak 
eşit zaman almaktadır. Ulaşılan üçüncü sonuca göre döviz kuru şoku hisse senedi fiyatında 
ani bir değişikliğe neden olurken hisse senedi fiyatı şoku dört ülkenin tümünün döviz kurunda 
kademeli bir değişime yol açmaktadır. Delgado vd. (2018) Meksika ekonomisi için petrol 
fiyatları, döviz kuru ve hisse senedi fiyatları etkileşimini inceledikleri çalışmalarında VAR 
yöntemi ile 1992-2017 yıllarını analiz etmişlerdir. Elde ettikleri sonuçlar döviz kurunun borsa 
endeksi üzerinde olumsuz ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğunu 
göstermektedir. Bu durum döviz kurunun değerlenmesinin borsa endeksindeki artışla ilgili 
olduğu anlamına gelmektedir. Tüketici fiyat endeksinin de döviz kuru üzerinde olumlu, borsa 
endeksi üzerinde olumsuz etkisi olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar aynı zamanda petrol 
fiyatlarının döviz kuruna karşı istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ve petrol fiyatlarındaki 
artışın döviz kurunu yükselttiğini ortaya koymaktadır. Afshan vd. (2018) Pakistan 
ekonomisinde döviz kuru ile hisse senedi ilişkisini analiz ettikleri çalışmalarında dalgacık 
dönüşümü yöntemini tercih etmişlerdir. Elde edilen bulgular, Pakistan Rupisi'ne karşı 
neredeyse tüm döviz kurlarında 2005–2006 ve 2011-2012 yılları için 8-16 ve 16-32 haftalık 
dönemlerde hisse senedi fiyat baskınlığını ortaya koymaktadır. Uzun dönem boyunca 
neredeyse tüm incelenen dönemler için, iki seri arasındaki güçlü tutarlılık kanıtlamaktadır.  
Akbar ve Noor (2019) Pakistan ekonomisi için altın fiyatı, hisse senedi fiyatları, döviz kuru ve 
faiz oranları arasındaki dinamik bağlantıları inceledikleri çalışmalarında Bayesci yaklaşımı 
tercih etmişlerdir.2001-2014 yıllarının incelendiği çalışma sonucuna göre Pakistan’da hisse 
senedi ve döviz piyasalarında dalgalanmaların fazla olduğu dönemlerde altın hem güvenli bir 
sığınak hem de alternatif bir yatırım aracı olarak kabul edilmektedir.  Ayrıca analiz 
sonuçlarına göre hisse senedi fiyatlarındaki ve rupi değerindeki değişimlere Pakistan'daki 
para politikası otoriteleri olumsuz yönde tepki vermektedir. Çalışmanın analiz sonuçlarına 
göre Pakistan’da nominal faiz oranı ve döviz kuru arasındaki doğrudan ilişki, Fisher Etkisi 
Teorisi’ne uygundur. Kumar (2019) Hindistan ekonomisi için petrol fiyatları, döviz kuru ve 
hisse senedi fiyatları arasındaki eş bütünleşme ve nedensellik ilişkisini doğrusal olmayan 
ARDL ve doğrusal olmayan Granger nedensellik yaklaşımları ile incelemiştir. Çalışma 
sonucunda petrol ile döviz kuru ve petrol ile hisse senedi fiyatları arasında güçlü ve   çift 
yönlü doğrusal olmayan ilişkinin varlığına ulaşılmıştır. NARDL testinin sonuçları, bir önceki ay 
petrol fiyatlarındaki pozitif ve negatif şokların döviz kuru (hisse senedi fiyatları) üzerinde 
olumlu (negatif) anlamlı etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Singal vd. (2019) Meksika 
ekonomisi için uluslararası petrol fiyatları, uluslararası altın fiyatları, döviz kuru ve borsa 
endeksi arasındaki dinamik ilişkiyi 2006-2018 yılları için araştırdıkları çalışmalarında ARDL 
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yöntemini kullanmışlardır. Çalışmanın bulguları, uluslararası altın fiyatlarının Meksika'nın 
hisse senedi fiyatını olumlu etkilediğini, petrol fiyatının ise olumsuz etkilediğini 
göstermektedir. Kassouri ve Altıntaş (2020) çalışmalarında 2003-2018 periyodunda 
Türkiye'de hisse senedi fiyatlarının döviz kuru etkileşimi analiz etmişlerdir. Eşik modelinin 
sonuçları, Türkiye'deki hisse senedi ve yabancı döviz piyasaları arasında uzun vadeli 
(eşbütünleşme) bir ilişki olduğunu göstermektedir.  

Konuyla yapılan yerli çalışmalara bakıldığında yabancı literatürde olduğu gibi farklı 
yöntemlerin tercih edildiği görülmektedir. Çalışmaların bazıları sadece Türkiye ekonomisine 
odaklanırken bazı çalışmalarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin de analizlere dahil 
edildiği izlenmektedir.  

Kıran (2009) Türkiye ekonomisinde döviz kuru ile hisse senedi arasındaki eş 
bütünleşme ilişkisini 1990-2008 gibi geniş bir periyodda analiz ettiği çalışmasında ARDL 
yöntemini ve Toda Yamamoto (1995) nedensellik testini tercih etmiştir. Çalışmada periyodları 
1990-1994 ve 2001-2008 şeklinde alt periyodlara da ayıran Kıran, 1990-1994 periyodu 
dışında uzun dönemde hisse senedi fiyatları ile döviz kuru arasında pozitif yönlü bir ilişkinin 
varlığına ulaşmıştır. Elmas ve Esen (2011) seçtikleri Asya ve Avrupa ülkeleri için (Almanya, 
Fransa, Hollanda, Rusya Türkiye ve Hindistan) döviz kuru ile hisse senedi endeksleri ilişkisini 
araştırdıkları çalışmalarında Granger ve Johansen eş bütünleşme testlerini ve Granger 
nedensellik testini kullanmışlardır. Ulaşılan sonuçlara göre Rusya ve Hindistan’da portföy 
yaklaşımı geçerliyken diğer 4 ülkede Geleneksel yaklaşım geçerlidir. Doğru ve Recepoğlu 
(2013) Türkiye’de Euro/TL ve Dolar/TL döviz kurları ile hisse senedi fiyat endeksi ilişkisini 
test ettiği çalışmalarında doğrusal eş bütünleşme testi olarak ARDL Sınır testi yaklaşımını ve 
doğrusal olmayan eş bütünleşme analizi için Breitung rank testini tercih etmişlerdir. Elde 
ettikleri ampirik sonuçlara göre Türkiye’de iki değişken arasında uzun dönemli eş bütünleşme 
ilişkisi mevcut olup ilişki uzun dönemde pozitif kısa dönemde ise negatiftir. İlişkinin yönü 
döviz kurundan hisse senedine doğrudur. Diğer bir ifadeyle Geleneksel yaklaşım 
desteklenmektedir. Akel ve Gazel (2014) 2005-2013 yılları için reel döviz kuru ile BIST Sınai 
Endeksi, reel efektif döviz kuru endeksi, Euro/TL ve Dolar endeksi arasındaki kısa ve uzun 
dönemli denge ilişkilerini incelemişlerdir.  Ulaşılan sonuçlara göre Sınai endeksi ile Dolar 
endeksi ve Euro/TL kuru arasında uzun dönemde pozitif ve istatistiksel açıdan anlamlı bir 
ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kısa dönemde Euro/TL ile Sınai endeksi arasında negatif 
yönlü bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Altunöz (2016) tarafından yapılan çalışmada 
gelişen ülkeler bağlamında Hindistan, Çin, Malezya, Endonezya, Filipinler, Şili, Brezilya, 
Meksika, Romanya ve Türkiye için hisse senedi-döviz kuru ilişkisi incelenmiştir. Sınır testi 
yönteminin kullanıldığı çalışmanın uzun dönem sonuçlarına göre Hindistan ve Meksika 
dışındaki tüm ülkeler istatistiksel olarak anlamlı sonuç vermiştir.  Ardından yapılan 
nedensellik testinde Türkiye, Endonezya, Şili, Hindistan ve Türkiye dışındaki ülkelerde 
nedensellik ilişkisine ulaşılmıştır. Belen ve Karamelikli (2016) ARDL yöntemi ile ABD dolar 
kuru ile BİST 100 endeksi ilişkisini analiz ettikleri çalışmalarında döviz kurunun hisse senedi 
fiyatlarını negatif yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Çalışmada ayrıca para arzının da 
beklentilere uygun olarak hisse senedi fiyatlarını pozitif yönde etkilediği gözlemlenmiştir. Söz 
konusu çalışmaya göre Türkiye’de geleneksel yaklaşım geçerlidir. Aydın (2017) gelişmekte 
olan ülkeler için (Çin, Türkiye, Endonezya, Meksika, Filipinler Arjantin, Brezilya) döviz kuru ile 
hisse senedi arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında simetrik ve simetrik olmayan 
nedensellik yöntemlerini tercih etmiştir. Elde edilen simetrik nedensellik sonuçlarına göre 
Türkiye, Endonezya, Meksika, Filipinler, Arjantin ve Brezilya’da nedenselliğin yönü hisse 
senedinden döviz kuruna doğrudur. Asimetrik nedensellik sonuçlarına göreyse hisse 
senedinden döviz kuruna doğru pozitif şoklarda Çin ve Brezilya, negatif şoklarda sadece 
Endonezya hem negatif hem pozitif şoklarda ise Filipinler, Meksika ve Türkiye için 
nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Eyüboğlu ve Eyüboğlu (2018) çalışmalarında 2011-2016 
dönemi için Borsa İstanbul endeksleri ile döviz kurları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. BIST 
100 Endeksi ve 23 sektöre ait hisse senedi endeksleri ile Dolar/TL ve Euro/TL döviz kurlarına 
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ilişkin günlük verilere ARDL modelinin uygulandığı çalışma sonucunda 24 endeksten sadece 
BIST Tekstil Deri endeksi ile Euro/TL döviz kuru arasında, Dolar/TL kuru ile ise BIST Tekstil 
Deri, Ticaret ve Teknoloji endeksleri arasında uzun dönem ilişki olduğu anlaşılmıştır. 

3. Ekonometrik Analiz, Veri Seti ve Metodoloji  

Çalışmada hisse senedi ve döviz kuru ilişkisinin varlığını Türkiye ekonomisi için Borsa 
İstanbul’da işlem gören hisseler özelinde 2008-2018 yılları için analiz edilecektir. Değişkenler 
analize aylık olarak eklenecek olup borsada işlem gören hisseleri temsilen BİST100 endeks 
analize dahil edilecektir. Araştırmada incelenen dönemler için değişkenlerin bir kısmı aylık 
frekanslı raporlandırıldığı için analize aylık veriler üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

 Ekonometrik analize konu olan değişkenler tablo 1‘de görülmektedir. 

Tablo 1: Analize Konu Olan Değişkenler, Sembolleri ve Kaynakları 

Değişken 
Sembolü Değişken Kaynak 

LBIST100 Borsa İstanbul 100 Endeksi Borsa İstanbul 

𝐿𝑅𝐸𝐸𝑅 Reel Döviz Kuru (USD)  
Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası  

𝐿𝑆Ü𝐸 Sanayi Üretim Endeksi  
Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası  

𝐿𝑀3  M3 Para Arzı 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası  

𝐿𝑇Ü𝐹𝐸 Tüketici Fiyat Endeksi  Türkiye İstatistik Kurumu  

𝐷𝑈𝑀1 2008 Krizi için kukla değişken  - 

𝐷𝑈𝑀2 
2018 yılının Ağustos ayında ABD ile gerilen ilişkiler sonucu 

dövizdeki kur şoku - 

 

 Çalışmada ele alınan dönemlerde iki olay Türkiye ekonomisinde önemli kırılma 
noktaları olmuş olup bu dönemlere kukla değişkenler eklenmiştir. Bu değişkenlerden ilki 2008 
krizi, diğeri ise 2018 yılında ABD’nin Türkiye’den ithal edilen çelik ve alüminyuma gümrük 
vergilerinin iki katına çıkarılmasıyla dolardaki anormal yükseliştir. Analize konu olan tüm 
değişkenlerin varyanslarını stabilize ve standart sapmalarını azaltmak için doğal logaritmaları 
alınmıştır. Bu nedenle her bir değişkenin başında bulunan ln harfi logaritmalarının alındığını 
ifade etmektedir.   

Analizde hisse senedi getirisi eşitlik (1) deki gibi hesaplanmıştır. 

𝐿𝐵𝐼𝑆𝑇100 = ln ( 𝑃𝑡) − ln (𝑃𝑡−1)                                                                                                           
(1) 

Denklem (1) de t zamandaki endeks değeri 𝑃𝑡 ve t-1 zamandaki endeks değeri 𝑃𝑡−1 ile ifade 
edilmektedir. Reel kur değişkeni ise denklem (2)’deki şekilde hesaplanmaktadır. 
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ln(𝑅𝐸𝐸𝑅) = lnnom + ln𝑇Ü𝐹𝐸𝑖ç ∗ 𝑙𝑛𝑇Ü𝐹𝐸𝑑𝚤ş                                                                                 
(2)  

Eşitlik (2) de lnnom, dolar kurunun nominal değerini ifade ederken ln𝑇Ü𝐹𝐸𝑖ç, yurt içindeki 

tüketici fiyat endeksini ve 𝑙𝑛𝑇Ü𝐹𝐸𝑑𝚤ş Amerika Birleşik Devletlerindeki tüketici fiyat endeksini 
göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nin tüketici fiyat endeksi Uluslararası Para 
Fonu’ndan (IMF) elde edilmiştir.  

 Çalışmada her ne kadar döviz kuru ile hisse senedi arasındaki ilişki incelense de 
bu iki değişkenler doğrudan ilgili olan temel makroekonomik göstergeler de analize eklenerek 
analizin güvenilirliğinin arttırılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda Sevinç (2014) tarafından 
yapılan ve hisse senedi getirileri ile makro değişkenler arasındaki ilişkinin incelendiği çalışma 
ile Belen ve Karamelikli (2016) ve Delgado vd. (2018)’nin çalışmalarında kullanılan 
makroekonomik değişkenler analize dâhil edilmiştir. Sanayi sektörü üretimindeki değişimi 
gösteren ve gayrisafi yurt içi hasılanın en önemli bileşenlerinden biri olan sanayi üretim 
endeksi bu özelliği ile analize eklenmiştir. Döviz kurundaki artış ya da düşüşlerin sanayi 
sektörünü doğrudan etkiler nitelikte olması bu değişkenin analize katılmasında etkili 
olmuştur. Piyasanın genişleme ölçütlerinden biri olan para arzı en geniş tanımıyla (M3) 
analizde yer bulmuştur. Dolaşımdaki paranın artması ya da azalması ile döviz kuru ve hisse 
senedi fiyatları arasında doğrudan bir ilişki söz konusudur. Özellikle döviz kurunun düştüğü 
dönemlerde ellerinde döviz olanların TL ye dönerek dolaşımdaki para arzını azaltabilecektir. 
Ulusal paranın talebindeki artış ya da arzındaki azalış paranın değerini yükseltir. Kur ve 
enflasyon göstergelerinin birbirine uyumlu hareket etmesi ülke ekonomisi açısından oldukça 
önemlidir. Göstergelerden birinde meydana gelen olumlu veya olumsuz değişiklik diğerleri 
üzerinde de etkili olabilmektedir. Makro ekonomik açıdan bakıldığında, sağlıklı bir büyüme ve 
ekonomik denge için enflasyon ve dolar kuru artışlarının birbirine yakın fakat yüksek 
olmaması önemlidir. Bu bağlamda ülke ekonomisinde yaşanacak olumlu ya da olumsuz 
gelişmeler de yerli ve yatırımcılar açısından yakından takip edilmektedir. Özetle, analize dahil 
edilen diğer bir değişken olan tüketici fiyat endeksi de artışlarında hisse senetlerinin nominal 
değerlerini arttırdığı için modele dahil edilmiştir. Modelin belirlenmesinden önce değişkenler 
için birim kök testi yapılarak durağanlıkları test edilecektir. Ele alınacak yıllarda gerek 2008 
küresel krizi gerekse 2018 Ağustos’ta yaşanan aşırı kur artışı göz önünde tutularak sadece 
geleneksel birim kök testlerinden değil Yapısal kırılmayı modele dâhil eden birim kök 
testlerinden de yararlanılacaktır.  

3.1. Birim Kök Analizi 

Ekonometrik analizlerde zaman serilerinin birim kök içermeleri sahte regresyon 
sorununa neden olmaktadırlar. Sahte regresyon tuzağına düşmemek için seriler durağan 
hale getirilmelidir (Kutlar, 2000:43). Birim kök testleri ile zaman serilerinin birim kök taşıyıp 
taşımadıklarının belirlenmesi için çeşitli yöntemler mevcuttur.  Bu yöntemlerden en sık 
kullanılanı birim kök testleri olup, zaman serilerinin birim kök içerip içermediğine bakılarak 
durağan olup olmadıklarına karar verilebilmektedir.  Bu çalışmanın analizine konu olan yıllar 
2008 krizini ve 2018 yılında ABD ile gerilen ilişkiler sonucu meydana gelen kur şokunu 
içermesinden dolayı zaman serilerindeki yapısal kırılmanın analiz edilmesi gerekmektedir. Bu 
amaçla geleneksel Augmented Dickey Fuller (ADF) birim kök testi yanında kırılmalara izin 
veren Zivot ve Andrews (ZA) ve Lumsdaine ve Papell (LP) testleri de tercih edilmektedir. 
ADF testi eşitlik (1) de görülmektedir. 

∆𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑡 + 𝛾𝑌𝑡−1 + 𝑐 ∑ ∆𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡                                                                                                       (1)  

𝐻0: 𝛾 = 0  𝑣𝑒  H1: γ ≠ 0                                                    
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ADF birim kök testinde yokluk hipotezi reddedilirse Y serisinin seviyede durağan 
olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bununla birlikte yokluk hipotezi reddedilemez ise Y sersinin 
durağan olmadığı ve birim kök taşıdığı anlaşılmaktadır. Böyle bir durumda fark alma yöntemi 
kullanılarak serilerin durağanlaştırılması sağlanmaktadır. Perron (1989) yapısal kırılmanın 
var olması durumlarında birim kökün varlığı yönünde kanıtlar güçlenmektedir. Bu duruma 
paralel olarak ulaşılan analiz sonuçları hatalı olabilmektedir.  

Perron’un açıklamaları Zivot ve Andrews (1992) tarafından sorgulanmıştır. Zivot ve 
Andrew (1992), yapısal kırılma olduğu zamanlarda gerekli bilgiye ulaşılamadığı 
varsayımından hareketle kırılma noktasını içsel olarak değerlendirmektedir.   Zivot ve 
Andrews tarafından geliştirilen testte 3 farklı model tavsiye edilmiştir. Model A serinin 
düzeyde bir kerelik kırılma olacağını kabul etmekte ve sabit terim kukla değişkeni 
içermektedir. Model B ise trend fonksiyonunun eğiminde bir defalık   kırılma öngörmekte ve 
eğim katsayısı kukla değişkeni kapsamaktadır. Model C’de ise hem eğitim katsayısı hem de 
sabit katsayı kukla değişkeni içerip ilk iki modeli birleştirmektedir. Söz konusu durum eşitlik 
(2), (3) ve (4) de görülmektedir. (Zivot ve Andrews, 1992: 261). 

Model A: 𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝐵𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + ∅1𝐷𝑈(𝜆) + ∑ 𝛿𝑖∆𝑌𝑡−𝑖 + 휀𝑡
𝑘
𝑖=1                                                  (2) 

Model B: 𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝐵𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + ∅2𝐷𝑇(𝜆) + ∑ 𝛿𝑖∆𝑌𝑡−𝑖 + 휀𝑡
𝑘
𝑖=1                                                  (3) 

Model C: 𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝐵𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + ∅1𝐷𝑈(𝜆) + ∅2𝐷𝑇(𝜆) + ∑ 𝛿𝑖∆𝑌𝑡−𝑖 + 휀𝑡
𝑘
𝑖=1                                (4)  

Modellerde DU ve DT kukla değişkenler olup DU, seviyede, DT ise eğimde kırılmayı ifade 
etmektedirler.  

 

𝑫𝑼(𝜆) = {
1 , 𝑡 > 𝑇𝐵

𝑂, 𝑡 < 𝑇𝐵
      𝑫𝑻(𝜆) = {

𝑡 − 𝑇𝜆  𝑡 > 𝑇𝐵

𝑂,     𝑡 < 𝑇𝐵
       

Burada, 𝑡 = 1,2, … . 𝑇 zamanı ifade ederken kırılma tarihi 𝑇𝐵 ve kırılma noktasını 𝜆 =
𝑇𝐵

𝑇
  ifade 

etmektedir. 

Analizde kullanılacak diğer birim kök testi ise Lumsdaine ve Papell (1997) testidir. 
Süreleri uzun olan makro ekonomik serilerin birim kök sınamalarında tek kırılmaları birim kök 
testlerinin hatalara neden olabilmeleri ZA vb. testlerin güçlerini azaltmaktadır. Bu bağlamda 
daha güncel ve seride iki kırılmaya izin veren Lumsdaine ve Papell (1997) testi tercih 
edilmektedir. Lumsdaine- Papell (LP) testinde ZA testinin modelleri iki kırılmaya izin verip 
genişletilerek, Model AA ve Model CC şeklinde isimlendirilmiştir. Model AA yalnızca seviyede 
iki kırılmaya izin verirken, Model CC hem eğimde hem düzeyde iki kırılmaya izin vermektedir. 
Model (AA) ve model (CC) sırasıyla eşitlik (5) ve eşitlik (6) da görülmektedir.  

∆𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝛽𝑡 + 𝛼𝑦𝑡−1 + 𝜃1𝐷𝑈1𝑡 + ∅1𝐷𝑇2𝑡 + ∑ 𝑑𝑖∆𝑦𝑡−𝑖 + 휀𝑡
𝑘
𝑖=1                                                  

(5) 

∆𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝛽𝑡 + 𝛼𝑦𝑡−1 + 𝜃1𝐷𝑈1𝑡 + ∅2𝐷𝑇1𝑡 + 𝜃2𝐷𝑈2𝑡 + ∅1𝐷𝑇2𝑡 + ∑ 𝑑𝑖∆𝑦𝑡−𝑖 + 휀𝑡
𝑘
𝑖=1                 

(6) 

Birim kök test sonuçları tablo 2’de görülmektedir.  
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Tablo 2: ADF, ZA ve LP Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişken Seviye Model ADF ZA LP 

𝑙𝑛𝐵𝐼𝑆𝑇100 𝑠𝑒𝑣𝑖𝑦𝑒 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 -1,11 -4,05 -6,14 

𝑙𝑛𝐵𝐼𝑆𝑇100 𝑖𝑙𝑘 𝑓𝑎𝑟𝑘 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 -9,19* -5,80* -6,21* 

𝑙𝑛𝐵𝐼𝑆𝑇100 𝑠𝑒𝑣𝑖𝑦𝑒 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 + 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 -2,19 -3,80 -5,13 

𝑙𝑛𝐵𝐼𝑆𝑇100 𝑖𝑙𝑘 𝑓𝑎𝑟𝑘 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 + 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 -11,18* -5,65* -6,31** 

𝑙𝑛𝐵𝐼𝑆𝑇100 𝑠𝑒𝑣𝑖𝑦𝑒 ℎ𝑖ç𝑏𝑖𝑟𝑖 + 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 0,98 -3,11 -3.14 

𝑙𝑛𝐵𝐼𝑆𝑇100 𝑖𝑙𝑘 𝑓𝑎𝑟𝑘 ℎ𝑖ç𝑏𝑖𝑟𝑖 + 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 -10,67* -5,08** -4.90 

𝑙𝑛𝐸𝐸𝑅 𝑠𝑒𝑣𝑖𝑦𝑒 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 -5,09 -4,90** -6,11* 

𝑙𝑛𝐸𝐸𝑅 𝑖𝑙𝑘 𝑓𝑎𝑟𝑘 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 -33,18 -9,09** -7,78* 

𝑙𝑛𝐸𝐸𝑅 𝑠𝑒𝑣𝑖𝑦𝑒 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 + 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 -7,88 -6,80* -7,98* 

𝑙𝑛𝐸𝐸𝑅 𝑖𝑙𝑘 𝑓𝑎𝑟𝑘 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 + 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 -58,90 -8,12** -8,19* 

𝑙𝑛𝐸𝐸𝑅 𝑠𝑒𝑣𝑖𝑦𝑒 ℎ𝑖ç𝑏𝑖𝑟𝑖 + 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 1,11 -4,11 -6,21 

𝑙𝑛𝐸𝐸𝑅 𝑖𝑙𝑘 𝑓𝑎𝑟𝑘 ℎ𝑖ç𝑏𝑖𝑟𝑖 + 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 -30,74** -8,16* -7,17* 

𝑙𝑛𝑆Ü𝐸 𝑠𝑒𝑣𝑖𝑦𝑒 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 0,65 -0,94 -5,18 

𝑙𝑛𝑆Ü𝐸 𝑖𝑙𝑘 𝑓𝑎𝑟𝑘 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 -8,09** -9,19* -11,80* 

𝑙𝑛𝑆Ü𝐸 𝑠𝑒𝑣𝑖𝑦𝑒 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 + 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 -2,84 -3,65* -6,32 

𝑙𝑛𝑆Ü𝐸 𝑖𝑙𝑘 𝑓𝑎𝑟𝑘 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 + 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 -10,90* -9,19* -10,05* 

𝑙𝑛𝑆Ü𝐸 𝑠𝑒𝑣𝑖𝑦𝑒 ℎ𝑖ç𝑏𝑖𝑟𝑖 + 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 2,10 6,90 -2,00 

𝑙𝑛𝑆Ü𝐸 𝑖𝑙𝑘 𝑓𝑎𝑟𝑘 ℎ𝑖ç𝑏𝑖𝑟𝑖 + 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 -3,28* -2,78** -9,90** 

𝑙𝑛𝑀3 𝑠𝑒𝑣𝑖𝑦𝑒 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 -2,18 -4,39 -4,12 

𝑙𝑛𝑀3 𝑖𝑙𝑘 𝑓𝑎𝑟𝑘 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 -11,18* -31,11 -6,12* 

𝑙𝑛𝑀3 𝑠𝑒𝑣𝑖𝑦𝑒 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 + 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 -4,11 -7,34 -5,87 

𝑙𝑛𝑀3 𝑖𝑙𝑘 𝑓𝑎𝑟𝑘 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 + 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 -9,80* -44,81 -7,89* 

𝑙𝑛𝑀3 𝑠𝑒𝑣𝑖𝑦𝑒 ℎ𝑖ç𝑏𝑖𝑟𝑖 + 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 -0,46 1,90 -4,11 

𝑙𝑛𝑀3 𝑖𝑙𝑘 𝑓𝑎𝑟𝑘 ℎ𝑖ç𝑏𝑖𝑟𝑖 + 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 -8.08* -27,69** -7,41 
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𝑙𝑛𝑇Ü𝐹𝐸 𝑠𝑒𝑣𝑖𝑦𝑒 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 -0,90 0,65 -6,15 

𝑙𝑛𝑇Ü𝐹𝐸 𝑖𝑙𝑘 𝑓𝑎𝑟𝑘 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 -9,19* -8,09** -8,33* 

𝑙𝑛𝑇Ü𝐹𝐸 𝑠𝑒𝑣𝑖𝑦𝑒 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 + 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 -3,75* -1,10 -7,12 

𝑙𝑛𝑇Ü𝐹𝐸 𝑖𝑙𝑘 𝑓𝑎𝑟𝑘 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 + 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 -9,09* -9,99* -4,44* 

𝑙𝑛𝑇Ü𝐹𝐸 𝑠𝑒𝑣𝑖𝑦𝑒 ℎ𝑖ç𝑏𝑖𝑟𝑖 + 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 6,90 -3,19 -3,13 

𝑙𝑛𝑇Ü𝐹𝐸 𝑖𝑙𝑘 𝑓𝑎𝑟𝑘 ℎ𝑖ç𝑏𝑖𝑟𝑖 + 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 -2,78** -14,10* -9,56* 

 

Tablo 2’deki üç farklı birim kök sonuçlarına göre değişkenler sabit, sabit+trend ve 
hiçbiri+trend olacak şekilde analiz edilmiştir. Zivot ve Andrews ile Lumsdaine- Papell (LP) 
kırılmanın yalnızca sabitte olduğu hem sabit hem trendde olduğu ve yalnızca trendde kırılma 
olduğunu inceleyen üç model kurulmuştur. Sonuçlara göre analize konu olan bütün 
değişkenlerin seviyede ya da birinci dereceden bütünleşik oldukları izlenmektedir. Bağımlı 
değişkenin de seviyede durağan olmadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir durumda en uygun 
modelin ARDL Sınır Testi Yaklaşımı olduğu söylenebilir.  

Ekonometrik Modelin Belirlenmesi 

Geleneksel eş bütünleşme testlerinde analize konu olan değişkenlerin tümünün aynı 
seviyede durağan olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte ARDL Sınır Testi Yaklaşımı düzey 
ve birinci dereceden durağan olan değişkenlerin eş bütünleşme analizine izin vermektedir. 
ARDL yaklaşımının önemli bir kısıtı hiçbir değişkenin ikinci dereceden bütünleşik olmaması 
gerekmektedir (Pesaran vd., 2001). Ayrıca bağımlı değişkenin (BIST) seviyede durağan 
olmaması gerekmektedir. Birim kök analizi sonuçlarına göre ekonometrik analize en uygun 
modelin ARDL olduğuna karar verilmiştir. Yerli ve yabancı literatür incelendiğinde bazı 
çalışmalarda asimetrik etkilere de yoğunlaşılıp ARDL yöntemiyle birlikte NARDL yönteminin 
kullanıldığı görülmektedir. Bununla birlikte söz konusu çalışmalarda asimetrik etkinin 
istatiksel olarak oldukça düşük olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle çalışmada asimetrik 
etkiler gözardı edilmiş olup ARDL yöntemi tercih edilmiştir. Kullanılacak ARDL uzun dönem 
modeli eşitlik (7) de izlenmektedir.   

𝑙𝑛𝐵𝐼𝑆𝑇𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑙𝑛𝑆Ü𝐸𝑡 + 𝛼2𝑙𝑛𝑀3𝑡+𝛼3𝑙𝑛𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡𝛼4𝑇Ü𝐹𝐸𝑡                                                          
(7) 

Denklem (7) deki uzun dönemli eşitlik hata düzeltme modeli (ECM) şeklinde eşitlik (8) deki 
gibi ifade edebiliriz. 

∆𝑙𝑛𝐵𝐼𝑆𝑇𝑡 =
𝛽𝑜 + ∑ 𝛽1𝑗∆𝑙𝑛𝐵𝐼𝑆𝑇𝑡−𝑗 + ∑ 𝛽2𝑗∆𝑙𝑛𝑆Ü𝐸𝑡−𝑗 +

𝑞
𝑗=0

𝑝
𝑗=1 ∑ 𝛽3𝑗∆𝑙𝑛𝑀3𝑡−𝑗 + ∑ 𝛽4𝑗∆𝑙𝑛𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡−𝑗 +𝑛

𝑗=0
𝑚
𝑗=0

∑ 𝛽5𝑗∆𝑙𝑛𝑇Ü𝐹𝐸𝑡−𝑗 +𝑣
𝑗=0 𝛾1𝐷𝑈𝑀𝑡 + 𝛾1𝐷𝑈𝑀𝑡 + 𝜃𝐸𝑡−1 + 𝑢𝑡                       (8) 

Söz konusu yöntemle farklı gecikme uzunluğu kullanılmak suretiyle en uygun ARDL 
modeli olarak (3,1,2,3,1) seçilmiştir. Model belirlenirken AIC (Akaike Bilgi Kriteri) Schwarz 
Bilgi Kriteri kullanılmıştır. Söz konusu modele ait tahmin sonuçları tablo (3)’de görülmektedir. 
Kullanılacak kısıtsız hata düzeltme modelinde (UECM) m,gecikme sayısını ve t, trend 
değişkeni ifade etmektedir. Kullanılacak bilgi kriterlerinde en uygun gecikme uzunluğu kritik 
değerin en küçük olduğu gecikme uzunluğudur.  Bununla birlikte seçilen en küçük gecikme 
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uzunluğunda oto korelasyon problemi mevcutsa ikinci en küçük değerdeki gecikme uzunluğu 
seçilir. Oto korelasyon sorunu devam ederse sorun ortadan kalkana kadar işlem tekrarlanır. 
Uzun dönem hata düzeltme modelindeki değişkenler Tablo 3’de sunulmuştur. Tablo 
oluşturulurken Akaike bilgi kriteri ile Schwarz bilgi kriterinden yararlanılmıştır. Ayrıca oto 
korelasyon probleminin varlığı BREUSCH-GODFREY testi ile analiz edilmiştir. 

Tablo 3: Uygun Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi 

M AIC  Schwarz   BREUSCH-GODFREY 

1* 2,309 5,531 5,132**(0,254) 

2 3,312 7,654 7,450(0,277) 

3 3,291 6,111 6,642**(0,311) 

4 4,123 7,313 5,3120*(0,443) 

5 3,6512 6,101 3,654*(0,410) 

6 3,523 7,312 4,886*(0,145 

7 3,6718 7,312 2,785**(0,134) 

8 4,1087 8290 1,6320**(0,227) 

9 3,9081 7,090 3,399**(0,121) 

Not: *, ** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 seviyesinde seçilen uygun gecikme uzunluğunu belirtmektedir. 

Parantez içindeki değerler olasılık değerini ifade etmektedir.  

En uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesinde maksimum uzunluk 9 olarak göz 
önünde bulundurulmuş ve en uygun gecikme uzunluğunun 1 olduğuna karar verilmiştir. 
ARDL yaklaşımının bir sonraki aşamasında Wald testi ile değişkenler arasındaki eş 
bütünleşme ilişkisi test edilmelidir. Bu bağlamda modele dahil edilen katsayılar için eşitlik (9) 
ve (10)’daki hipotezler test edilmelidir.   

𝐻0:: 𝛽3 =  𝛽4 = 0                                                                                                                      (9) 

𝐻1:: 𝛽3 ≠  𝛽4 ≠ 0                                                                                                                    (10) 

Wald testiyle elde edilecek F istatistik değerleri Peseran, Smith ve Shin’de (2001) 
tarafından önerilen n kritik alt sınır ve üst sınır değerleriyle karşılaştırılmalıdır. Wald 
testlerinde ulaşılan F istatistik değerleri alt eşik değerin altında ise eş bütünleşme ilişkisinin 
varlığından söz edilememektedir. Eğer F istatistik değeri alt sınır ile üst sınır arasında bir 
değeri alıyorsa bu durumda eş bütünleşme ilişkisi ile ilgili herhangi bir yorum 
yapılamamaktadır. Elde edilen F istatistik değeri üst sınır değerinin üzerinde ise eş 
bütünleşme ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Wald testi sonuçları tablo 4’de 
görülmektedir.  
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𝑻𝒂𝒃𝒍𝒐 𝟒 𝑾𝒂𝒍𝒅 𝑻𝒆𝒔𝒕𝒊 𝑺𝒐𝒏𝒖ç𝒍𝒂𝒓𝚤  

𝒌 𝑭 İ𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒔𝒕𝒊ğ𝒊 

𝑲𝒓𝒊𝒕𝒊𝒌 𝑫𝒆ğ𝒆𝒓 

%𝟏𝟎 𝑨𝒏𝒍𝒂𝒎𝒍𝚤𝒍𝚤𝒌 𝑺𝒆𝒗𝒊𝒚𝒆𝒔𝒊 

𝑨𝒍𝒕 𝑺𝚤𝒏𝚤𝒓 Ü𝒔𝒕 𝑺𝚤𝒏𝚤𝒓 

1 6,445 3,551 4,789 

 

Tablo 4 sonuçlarına göre Elde edilen F istatistik değeri (6,44) üst sınır değeri olan 
(4,78)’in üzerinde olduğu için eş bütünleşme yoktur hipotezi reddedilmiş ve eş bütünleşme 
ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Eş bütünleşme ilişkisinin ardından yapılan ARDL uzun 
dönem sonuçları tablo 5’de görülmektedir.  

 

𝑻𝒂𝒃𝒍𝒐 𝟓: 𝑨𝑹𝑫𝑳 𝑼𝒛𝒖𝒏 𝑫ö𝒏𝒆𝒎 𝑻𝒂𝒉𝒎𝒊𝒏 𝑺𝒐𝒏𝒖ç𝒍𝒂𝒓𝚤 (𝟑, 𝟏, 𝟐, 𝟑, 𝟏) 

𝑫𝒆ğ𝒊ş𝒌𝒆𝒏 𝑲𝒂𝒕𝒔𝒂𝒚𝚤 𝒕 −  𝒊𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒔𝒕𝒊ğ𝒊 𝑶𝒍𝒂𝒔𝚤𝒍𝚤𝒌 

𝑙𝑛𝐵𝐼𝑆𝑇(−1) 0,38  -3,11  0,05  

𝑙𝑛𝐵𝐼𝑆𝑇(−2) 0,31  -3,00  0,00  

𝑙𝑛𝐵𝐼𝑆𝑇(−3) -0,20  -2,11   0,05 

𝑙𝑛𝑆Ü𝐸 0,07  0,40  0,00  

𝑙𝑛𝑆Ü𝐸(−1) 0,07  0,99   0,02 

𝑙𝑛𝑀3  0,11 0,11  0,09  

𝑙𝑛𝑀3(−1) 0,13  1,11   0,01 

𝑙𝑛𝑀3(−2)  0,20  1,13  0,04 

lnREER  -1,22 -8,10  0,01  

𝑙𝑛𝑅𝐸𝐸𝑅(−1) -0,80  -3,11  0,00  

𝑙𝑛𝑅𝐸𝐸𝑅(−2) -0,54  -3,11  0,00  

𝑙𝑛𝑅𝐸𝐸𝑅(−3)  -0,44 -4,16  0,00  

𝑇Ü𝐹𝐸 -1,23  -1,09  0,00  

𝑇Ü𝐹𝐸(−1) -1,66  -2,0  0,01  

C 0,77  1,11   0,16 

DUM1 -0,16  -3,11  0,00  



Bankacılar Dergisi 

97 

DUM2 -0,14   -3,78 0,00  

𝑅2 = 0,74  𝐹 İ𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖ğ𝑖: 7,18           0,00  

Breusch − Pagan F = 0,71  Olasılık Değeri  0,45  𝐽𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 𝐵𝑒𝑟𝑎: 3,11          0,10  

 

Tablo 5’te modelin Jarque Bera testi sonuçlarına göre normallik ve Breusch Pagan 

testi sonuçlarına göre değişen varyans sorunu olmadığı Tablo 5’den görülmektedir. 𝑅2 değeri 
regresyon analizinde elde edilen denklemin bağımlı değişkeni ölçme gücünü göstermektedir. 
1’den büyük çıkması beklenen bu değer, ne kadar büyük olursa denklemin bağımlı değişkeni 
ölçme gücü o derece yüksek olmaktadır. Elde edilen 0,74 rakamı bağımlı değişkenin ölçme 
gücünün yüksek olduğunu ifade etmektedir. Elde edilen uzun dönem katsayılarının 
istatistiksel anlamlılığına ve işaretinden yola çıkarak modele konu olan değişkenler için uzun 
dönem ilişkisi ifade edilmektedir. (3,1,2,3,1) modelinden hareketle belirlenen uzun dönem 
katsayıları Tablo 6’de sunulmuştur. 

 

𝑻𝒂𝒃𝒍𝒐 𝟔: 𝑨𝑹𝑫𝑳 𝑼𝒛𝒖𝒏 𝑫ö𝒏𝒆𝒎 𝑲𝒂𝒕𝒔𝒂𝒚𝚤𝒍𝒂𝒓𝚤 

𝑫𝒆ğ𝒊ş𝒌𝒆𝒏 𝑲𝒂𝒕𝒔𝒂𝒚𝚤 𝒕 −  𝒊𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒔𝒕𝒊ğ𝒊 𝑶𝒍𝒂𝒔𝚤𝒍𝚤𝒌 

SÜE -0,10  -1,78   0,11 

M3 0,07  0,28  0,00 

REER -0,15  -1,41  0,01  

TÜFE  -0,11 0,66   0,04 

DUM1 -0,09  -3,11  0,00  

DUM2 -0,12  -3,78 0,00  

 

Tablo 6’daki uzun dönem katsayılarına bakıldığında Borsa İstanbul 100 endeksi 
üzerinde M3 değişkeni dışında değişkenler Borsa İstanbul değişkeni üzerinde negatif etkiye 
sahiptir. Sonuçlarda dikkat edilecek nokta SÜE değişkeninin olasılık değeri (0,05)’den 
büyüktür. Bunun anlamı söz konusu değişkeninin istatistiksel olarak anlamsız olmasıdır. 
Diğer bir husus ise 1 numaralı kukla değişkenin ifade ettiği finansal krizler ve 2 numaralı 
kukla değişkenin ifade ettiği kur şokunun BIST’i negatif olarak etkilemesidir. Sonuçlara göre 
M3 değişkeninde 1 birimlik artış BİST değişkenini 0,07 birim arttırırken REER değişkenindeki 
1 birimlik artış BIST değişkenini 0,15 birim azaltmaktadır. TÜFE değişkenindeki 1 birim artış 
BIST değişkenini 0,11 birim azaltmaktadır. 2008 krizini ifade eden DUM1 kukla değişeni ve 
2018 yılının ağustos ayında ABD ile gerilen ilişkiler sonucu dövizdeki kur şokunu ifade eden 
DUM2 kukla değişkeni sırasıyla BIST üzerinde 0,09 ve 0.12 birimlik değer düşüklüğüne 
neden olmaktadır. Ayrıca Breusch-Godfrey LM testi ile oto korelasyon problemi olup olmadığı 
incelenmiş olup sonuçlar  tablo 7’de görülmektedir.  

 

https://eksisozluk.com/?q=regresyon


Doç. Dr. Utku Altunöz 

98 

𝑇𝑎𝑏𝑙𝑜 7: 𝐵𝑟𝑒𝑢𝑠𝑐ℎ − 𝐺𝑜𝑑𝑓𝑟𝑒𝑦 𝐾𝑜𝑟𝑒𝑙𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 𝐿𝑀 𝑇𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑜𝑛𝑢ç𝑙𝑎𝑟𝚤 

Gecikme Uzunluğu F İstatistiği F Olasılık n*R Kare Ki-Kare Olasılık 

1 0,04 0,78 0,04 0,82 

2 0,18 0,75 0,27 0,80 

3 1,23 0,26 3,18 0,67 

4 0,90 0,28 3,90 0,44 

 

Tablo 7’deki sonuçlara göre oto korelasyon olmadığına dair yokluk hipotezi 
reddedilememektedir. (Olasılık değer, 0,05’den büyük). Bu sonuçlara göre herhangi bir oto 
korelasyon olmadığı anlaşılmaktadır. Kısa dönem sonuçlarına ulaşmak için eşitlik (8) tahmin 
edildiğinde Tablo 8’deki sonuçları elde edilmiştir. 

𝑻𝒂𝒃𝒍𝒐 𝟖: 𝑬𝑪𝑴 𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍𝒊𝒏 𝑻𝒂𝒉𝒎𝒊𝒏 𝑺𝒐𝒏𝒖ç𝒍𝒂𝒓𝚤 

𝑫𝒆ğ𝒊ş𝒌𝒆𝒏 𝑲𝒂𝒕𝒔𝒂𝒚𝚤 𝒕 −  𝒊𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒔𝒕𝒊ğ𝒊 𝑶𝒍𝒂𝒔𝚤𝒍𝚤𝒌 

𝐶 0,03 2,89 0,00 

𝐷𝑈𝑀1 -0,10 -3,34 0,00 

DUM2 -0,09 -3,19 0,00 

𝐸𝐶𝑀(−1) -0,20 -4,90 0,00 

𝛥𝑙𝑛𝐵𝐼𝑆𝑇(−1) -0,24 -3,02 0,00 

𝛥𝑙𝑛𝐵𝐼𝑆𝑇(−2) 0,11 -3,42  0,00  

𝛥𝑙𝑛𝐵𝐼𝑆𝑇(−3) -0,10  -1,11   0,02 

𝛥𝑙𝑛𝑆Ü𝐸 0,10 0,14  0,00  

𝛥𝑙𝑛𝑆Ü𝐸(−1) 0,07  0,99   0,02 

𝛥𝑙𝑛𝑀3  0,10 0,19  0,05 

𝛥𝑙𝑛𝑀3(−1) 0,13  1,10   0,01 

𝛥𝑙𝑛𝑀3(−2)  0,01  1,13  0,02 

𝛥𝑙𝑛𝑅𝐸𝐸𝑅  -1,22 -8,10  0,01  

𝛥𝑙𝑛𝑅𝐸𝐸𝑅(−1) -0,78  -2,10  0,00  

𝛥𝑙𝑛𝑅𝐸𝐸𝑅(−2) -0,48 -3,10  0,00  



Bankacılar Dergisi 

99 

𝛥𝑙𝑛𝑅𝐸𝐸𝑅(−3)  -0,44 -2,11  0,00  

𝛥𝑇Ü𝐹𝐸 -1,00  -1,06 0,00  

ΔTÜFE(-1) -1,66  -2,0  0,01  

𝑅2 = 0,70 𝐹 İ𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖ğ𝑖: 8,18           0,00  

 

Tablo 8’deki değişkenlere ait olasılık değerlerinin tümü (0,05) den küçük ve 
beklentilerle uyumludur. Hata düzeltme modeli (ECM) katsayısının beklentiler doğrultusunda 
0 ile 1 arasında ve negatif bir değer aldığı izlenmektedir. Elde edilen (-0,20) sonucu kısa 
dönemli hataların 5 yıl gibi bir sürede uzun dönem dengesine ulaşacağını, diğer bir ifadeyle 
yüzde 20 oranında uzun dönem hatalarının düzeleceğini ifade etmektedir.  

𝑻𝒂𝒃𝒍𝒐 𝟗: 𝑨𝑹𝑫𝑳 𝑲𝚤𝒔𝒂 𝑫ö𝒏𝒆𝒎 𝑲𝒂𝒕𝒔𝒂𝒚𝚤𝒍𝒂𝒓𝚤 

𝑫𝒆ğ𝒊ş𝒌𝒆𝒏 𝑲𝒂𝒕𝒔𝒂𝒚𝚤 𝒕 −  𝒊𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒔𝒕𝒊ğ𝒊 𝑶𝒍𝒂𝒔𝚤𝒍𝚤𝒌 

SÜE -0,05 -1,66  0,19 

M3 0,05  0,20  0,03 

REER -0,07 -1,37  0,00  

TÜFE  -0,04 0,60   0,04 

DUM1 -0,05 -3,08 0,00  

DUM2 -0,08  -3,64 0,00  

 

Tablo 9’daki kısa dönem katsayılarına bakıldığında uzun dönem katsayılara benzer 
sonuçların elde edildiği görülmektedir. Uzun dönemde olduğu gibi SÜE değişkeni istatistiksel 
olarak anlamsız sonuç vermiştir. 2008 krizini ifade eden DUM1 kukla değişeni ve 2018 yılının 
ağustos ayında ABD ile gerilen ilişkiler sonucu dövizdeki kur şokunu ifade eden DUM2 kukla 
değişkeni sırasıyla BIST üzerinde 0,05 ve 0.08 birimlik değer düşüklüğüne neden olmaktadır. 
REER değişkenindeki 1 birimlik artış BİST değişkenini 0,07 oranında azaltmaktadır. Benzer 
şekilde TÜFE değişkenindeki 1 birimlik artış BİST değişkeni üzerinde 0,04 oranında düşüşe 
neden olmaktadır. Bu sonuçlarda dikkat çekici nokta kısa dönemde kukla değişkenlerin etkisi 
daha zayıfken uzun dönemde daha güçlüdür. Benzer şekilde analize konu olan diğer 
değişkenlerin de kısa dönemde Borsa İstanbul değişkeni üzerindeki etkisi zayıfken uzun 
dönemce etki kuvvetlenmektedir. Bu sonuçlar uzun dönemde geleneksel yaklaşımı 
desteklese de kısa dönemdeki zayıf etki, Türkiye’de kurlar ile hisse senedi fiyatları arasındaki 
ilişkinin yatırımcı davranışları açısından ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Türkiye’de 
yatırımcılar yüksek risk algısından dolayı tasarruflarını hisse senetlerine yatırmaktan 
çekinmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de hisse senedi piyasası daha çok kurumsal yatırımcıların 
ilgi duyduğu yatırım alanı haline gelmiştir. Ayrıca Türkiye’de hisse senedi yatırımcı profiline 
bakıldığında büyük oranda yabancı yatırımcının varlığı görülmektedir. Türkiye’de hisse 
senedine yatırım yapan yabancı yatırımcılar genelde Türk Lirası değer kaybettiğinde düşük 
fiyattan hisse senedi almakta ve kazançlarını arttırmaktadır. Her ne kadar kurlardaki artış 
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neticesinde hisse senedi fiyatlarında düşüşler görülse de yabancı yatırımcıların 
beklentilerinde büyük bozulmalar olmadıkça, bu durum onlara daha düşük seviyelerden alım 
yapmak için elverişli bir fırsat sunmaktadır. Kur kaynaklı olarak nitelenebilecek düşüşlerden 
bir süre sonra yabancı alımlarıyla endeks genelde tekrar yükselmektedir. Bu bağlamda 
finansal krizler, beklentilerdeki olumlu ya da olumsuz değişiklikler, jeopolitik gelişmeler ve 
bunların açtığı önemli yapısal kırılmalar durumunda sözü edilen gecikmeli alım hareketi 
aksamakta ve uzun dönem ile kısa dönem arasında fark meydana gelmektedir. Analizde 
2008 krizini ifade eden DUM1 kukla değişeni ve 2018 yılının ağustos ayında ABD ile gerilen 
ilişkiler sonucu meydana gelen kur şokunu ifade eden DUM2 kukla değişkeni sırasıyla BIST 
üzerinde 0,05 ve 0.08 birimlik değer düşüklüğüne neden olması bu durumun göstergesidir. 

Laidler (1993), kısa dönem dinamiklerinde yapılan eksik modellemelerin, istikrarsızlık 
sorununun bir kısmından sorumlu olduğunu iddia etmektedir. Bundan dolayı uzun dönem 
parametrelerindeki istikrarı anlayabilmemiz için kısa dönem dinamiklerinin de göz önünde 
bulundurulması zorunludur. Çalışmada hata düzeltme terimine ulaşılmasında kullanılan uzun 
dönem katsayılarının istikrarının ölçülmesinde Brown vd. (1975) tarafından geliştirilen 
CUSUM ve CUSUMQ analizlerinden faydalanılmaktadır. CUSUM ve CUSUMQ grafikleri 
şekil 1 de görülmektedir.  

Ş𝒆𝒌𝒊𝒍 𝟏: 𝑪𝑼𝑺𝑼𝑴 𝒗𝒆 𝑪𝑼𝑺𝑼𝑴𝑸 𝑮𝒓𝒂𝒇𝒊ğ𝒊

 

Şekil 1’deki CUSUM (soldaki grafik) ve CUSUMQ (sağdaki grafik) iki çizgi arasında 
kalıyorsa, diğer bir ifade ile yüzde 5 anlam seviyesinde kritik sınırlar içindeyse yapılan ARDL 
modelinin istikrarlı olduğunu iddia eden yokluk hipotezi kabul edilecektir (Bahmani-Oskooee, 
Ng, 2002). Sonuçlar grafiklerin iki çizgi arasında olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda 
yapılan ARDL modeli istikrarlıdır. Ekonometrik analizin son bölümünde hisse senedi ile döviz 
kuru arasındaki ilişkinin nedensellik yönü analiz edilecektir.   

Ekonometrik analizlerde değişkenlerin arasındaki ilişki incelenirken genelde bu 
ilişkilerin negatif-pozitif ya da güçlü-zayıf olup olmadığı araştırılmaktadır. Bu nedenle 
değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi konusunda bilgi elde edilememektedir. Bu 
bağlamda geliştirilen nedensellik testlerinden biri Granger (1969) nedensellik testi olup söz 
konusu testin yapılabilmesi için serilerin durağanlıklarının sağlanması zorunludur. Bununla 
birlikte Granger nedensellik testi için aynı dereceden durağanlık zorunlu değildir 
(Tarı,2015:437). Granger testi için eşitlik (11) ve (12)’daki VAR denkleminden 
yararlanılmaktadır. 

𝑝𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖𝑝𝑡−1 +𝑚
𝑖=1 ∑ 𝑏𝑖𝐼𝑡−1 + 𝑢𝑖

𝑚
𝑖=1                                                                                    

(11) 
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𝐼𝑡 = 𝑏0 + ∑ 𝑏𝑖𝐼𝑡−1 + ∑ 𝛼𝑖𝑝𝑡−1 + 𝑢𝑖
𝑚
𝑖=1

𝑚
𝑖=1                                                                                     

(12) 

Eşitlik (11)’de 𝐼 𝑑𝑎𝑛 𝑃 𝑦𝑒 𝑛𝑒𝑑𝑒𝑛𝑠𝑒𝑙𝑙𝑖𝑘 analizi yapılırken eşitlik (12)’de 𝑃 𝑑𝑒𝑛 𝐼 𝑦𝑎 𝑛𝑒𝑑𝑒𝑛𝑠𝑒𝑙𝑙𝑖𝑘 
analizi yapılmaktadır. Ayrıca nedensellk testi için ulaşılan f değeri tablodan ulaşılan f 
değerinden daha küçükse ise I, P’nin nedeni değildir hipotezi kabul edilir; büyük ise hipotez 
reddedilerek, I, P’nin nedenidir şeklindeki alternatif hipotezi kabul edilir. Granger nedensellik 
sonuçları tablo (10)’da görülmektedir. 

𝑻𝒂𝒃𝒍𝒐 𝟏𝟎: 𝑮𝒓𝒂𝒏𝒈𝒆𝒓 𝑵𝒆𝒅𝒆𝒏𝒔𝒆𝒍𝒍𝒊𝒌 𝑻𝒆𝒔𝒕𝒊 𝑺𝒐𝒏𝒖ç𝒍𝒂𝒓𝚤 

𝑩𝒂ğ𝚤𝒎𝒍𝚤 𝒅𝒆ğ𝒊ş𝒌𝒆𝒏 LBIST LREER P Değeri 𝑯𝟎 𝑯𝟏 

LBIST - 1,66 0,75 Kabul Ret 

LREER 3,9 - 0,03 Ret Kabul 

 

Geleneksel yaklaşım, döviz kuru ile hisse senedi arasındaki ilişkinin döviz kurundan 
borsaya doğru olduğunu kabul etmektedir.  Tablo 10’daki nedensellik testi sonuçlarına göre 
borsadan reel döviz kuruna olan nedensellik ilişkisinde ilişkinin varlığını kabul eden alternatif 
hipotez red edilmiş olup ilişkinin reel döviz kurundan borsaya olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Bu bulgular gerek ARDL sonuçlarıyla gerekse geleneksel yaklaşım varsayımlarıyla birebir 
uyuşmaktadır.  

Sonuç 

Bu çalışmada Türkiye ekonomisi için hisse senedi ile döviz kuru arasındaki ilişkinin 
belirlenmesi ve sonuçların gerek para politikası yapıcıları için gerekse konuyla ilgili araştırma 
yapan araştırmacılar için referans olması amaçlanmıştır. Yapılan yerli ve yabancı literatür 
taramasında söz konusu konuyla ilgili analizlerin çoğunun VAR ve GARCH yöntemlerinde 
kümelendiği görülmektedir. Bu nedenle çalışmaya özgünlük katmak bakımından ARDL 
yönteminin kullanılması uygun bulunmuştur. Literatürde ARDL yönteminin kullanıldığı sınırlı 
çalışmaların bir kısmında asimetrik etkilerin de anlaşılması için NARDL yöntemi analizlere 
dahil edilmiş fakat çalışmaların çoğunda asimetrik etkilerin oldukça düşük seviyelerde kaldığı 
görülmüştür. Bu nedenle bu çalışmada asimetrik etkiler göz ardı edilmiştir. Çalışmanın 
özgünlüğü yerli literatürde az sayıda ARDL yöntemine yer verilmesidir. Çalışmaya özgünlük 
katan diğer bir unsur ise Türkiye ekonomisinde son dönemde meydana gelen gelişmelerin ve 
2018’de yaşanan kur şokunun analizlere dahil edildiği çalışmanın olmayışıdır. Özellikle yerli 
literatürde yapılan çalışmaların en günceli 2017 periyoduna kadarki dönemi analiz 
etmektedir.  

 Çalışmada her ne kadar döviz kuru ile hisse senedi arasındaki ilişki incelense de bu 
iki değişkenle doğrudan ilgili olan temel makroekonomik göstergeler de analize eklenerek 
analizin güvenilirliğinin arttırılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda sanayi sektörü üretimindeki 
değişimi gösteren ve gayrisafi yurt içi hasılanın en önemli bileşenlerinden biri olan sanayi 
üretim endeksi bu özelliği ile analize eklenmiştir. Döviz kurundaki artış ya da düşüşlerin 
sanayi sektörünü doğrudan etkiler nitelikte olması bu değişkenin analize katılmasında etkili 
olmuştur. Piyasanın genişleme ölçütlerinden biri olan para arzı en geniş tanımıyla (M3) 
analizde yer bulmuştur. Kur ve enflasyon göstergelerinin birbirine uyumlu hareket etmesi ülke 
ekonomisi açısından oldukça önemlidir. Göstergelerden birinde meydana gelen olumlu veya 
olumsuz değişiklik diğerleri üzerinde de etkili olabilecektir.  Bu nedenle tüketici fiyat endeksi 
(TÜFE) değişkeni de analize dahil edilmiştir.  
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         Uzun dönem sonuçlarına göre SUE değişkeni istatistiksel olarak anlamsız çıkmıştır. 
Diğer bir husus ise 1 numaralı kukla değişkenin ifade ettiği finansal krizler ve 2 numaralı 
kukla değişkenin ifade ettiği kur şokunun BIST’i negatif olarak etkilemesidir. Sonuçlara göre 
M3 değişkeninde 1 birimlik artış BİST değişkenini 0,07 birim arttırırken REER değişkenindeki 
1 birimlik artış BIST değişkenini 0,15 birim azaltmaktadır. TÜFE değişkenindeki 1 birim artış 
BIST değişkenini 0,11 birim azaltmaktadır. 2008 krizini ifade eden DUM1 kukla değişeni ve 
2018 yılının ağustos ayında ABD ile gerilen ilişkiler sonucu dövizdeki kur şokunu ifade eden 
DUM2 kukla değişkeni sırasıyla BIST üzerinde 0,09 ve 0.12 birimlik değer düşüklüğüne 
neden olmaktadır.  Kısa dönem sonuçlarında ise uzun dönemde olduğu gibi SÜE değişkeni 
istatistiksel olarak anlamsız sonuç vermiştir. 2008 krizini ifade eden DUM1 kukla değişeni ve 
2018 yılının ağustos ayında ABD ile gerilen ilişkiler sonucu dövizdeki kur şokunu ifade eden 
DUM2 kukla değişkeni sırasıyla BIST üzerinde 0,05 ve 0.08 birimlik değer düşüklüğüne 
neden olmaktadır. REER değişkenindeki 1 birimlik artış BİST değişkenini 0,07 oranında 
azaltmaktadır. Benzer şekilde TÜFE değişkenindeki 1 birimlik artış BİST değişkeni üzerinde 
0,04 oranında düşüşe neden olmaktadır. Bu sonuçlarda dikkat çekici nokta kısa dönemde 
kukla değişkenlerin etkisi daha zayıfken uzun dönemde daha güçlüdür. 

 Çalışmada Türkiye’de hisse senedi getirileri ile döviz kurları (dolar) arasında uzun 
dönemli negatif bir eş bütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. Diğer bir ifadeyle dolar doğrudan 
hisse senedi fiyatlarını etkilemektedir. Bu sonuç Türkiye ekonomisi için geleneksel 
yaklaşımın varlığına işaret etmektedir. Modele eklenen diğer değişkenlerden TÜFE 
değişkenindeki artışın hisse senedi düşüşüne katkıda bulunması beklenen bir durumdur. 
Ülkede enflasyonun arttığı dönemlerde TL’nin diğer yabancı paralar karşısında değer 
kaybetmesi, kurda artışa neden olmakta ve kur ile borsanın ters yönlü ilişkiye sahip olması 
nedeniyle endeks ve hisse senetleri üzerinde negatif etkiye neden olmaktadır. Ayrıca analize 
dahil edilen değişkenlerden en geniş para arzını temsil eden M3 para arzı hisse senetlerini 
pozitif yönde etkilemektedir. Piyasada TCMB politikaları ve yabancı sermaye hareketleriyle 
(doğrudan yatırımlar ve portföy yatırımları şeklinde) paranın bollaşması, hisse senedine 
aktarılacak fon anlamında hisse senedi piyasalarına olumlu etki yapmaktadır. Çalışmaya 
genel olarak bakıldığında Türkiye’de döviz kurundan hisse senedine doğru bir nedensellik 
ilişkisi mevcuttur ve “geleneksel yaklaşım” geçerlidir sonucuna varılmaktadır. 
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Çeviri/Translation 

 
Basel Bankacılık Denetim Komitesi 

Açık Bankacılık ve  
Uygulama Programlama Arayüzleri 

Hakkında Rapor 
*
 

 

Yönetici Özeti  

Açık bankacılık1 pek çok ülkede gelişmekte olan bir trenddir ve otoriteler yeni gelişen 
bu trende son yıllarda geniş bir yelpazede aldıkları tedbirlerle ve kararlarla yanıt vermeye 
başlamışlardır.  Bu raporda, Basel Bankacılık Denetim Komitesi (“Komite”), açık bankacılığın 
müşterinin öncelikle bir üçüncü şahıs firmaya (“üçüncü şahıs”2) verilerine doğrudan doğruya 
ya da müşterinin bankası vasıtasıyla dolaylı olarak erişmesi için izin verdiği müşterinin-izniyle 
veri paylaşımına ilişkin yönleri ve hususları üzerine odaklanmıştır.  

Komite, bu açık bankacılık gelişmelerini ve bunların bankalar ve bankacılık denetimi 
üzerindeki etki ve yansımalarını anlamanın bankalar ve banka denetim otoriteleri için ne 
kadar önemli olduğunu anlamaktadır. Buna uygun olarak, Komite, özellikle, Komite’nin 
“Finans Teknolojisi Gelişmelerinin Bankalar ve Banka Denetim Otoriteleri Üzerindeki Etki ve 
Yansımaları” isimli Sağlam Uygulamalar makalesinde ışık tutulan açık bankacılık gelişmeleri 
ve uygulama programlama arayüzlerinin (API) kullanımı konusunda izleme ve takip 
çalışmaları yapmaya karar vermiştir.3 Komite, açık bankacılığın Komite üyesi ülkelerde nasıl 
ve ne yönde geliştiğini incelemek ve bunların bankalar ve banka denetim otoriteleri 
üzerindeki potansiyel etki ve yansımalarını tespit etmek amacıyla üyelerinden güncel 
uygulamalar hakkında bilgi toplamış4 ve endüstri uygulayıcılarıyla tartışmalar yapmıştır.  

Açık bankacılık çerçevelerinin temel bulguları ve bunlarla ilişkili olarak bankalar ve banka 
denetim otoriteleri için tespit edilen zorluklar aşağıda bilginize sunulmaktadır. 

 

Açık Bankacılık Çerçevelerinin Temel Bulguları 

1. Geleneksel bankacılık, açık bankacılığa doğru evrilmektedir. 

Müşterinin izin verdiği ve bankanın elinde bulunan müşteri verilerinin üçüncü 
şahıslarla paylaşılması uzun yıllardır yapılmakta olan bir iş olmasına rağmen, tüm dünyada 
dijital cihazların artan kullanımı ve hızla gelişen ve ilerleyen veri toplama teknikleri tüm 
perakende bankacılık hizmetlerini de beraberinde dönüştürmektedir. Müşterinin izin verdiği 
verilerinin bankalar tarafından üçüncü şahıslarla paylaşılması süreci, artık, daha hızlı ve 
daha kolay ödemeler, hesap sahipleri için daha büyük finansal şeffaflık seçenekleri, yeni ve 
iyileştirilmiş hesap hizmetleri ve pazarlama ve çapraz-satış fırsatları sağlayan uygulamalar ve 
hizmetler geliştirmek ve inşa etmek için kullanılmaktadır. Komite üyesi ülkelerin bazıları, 
bankaların müşterinin izin verdiği verilerini üçüncü şahıslarla paylaşmalarını istemek, 
kolaylaştırmak veya buna olanak sağlamak amacıyla açık bankacılık çerçeveleri 
benimsemişlerdir ya da benimsemeyi düşünmektedirler.  

 

2. Açık bankacılık çerçeveleri, ülkeler arasında gelişme aşaması, yaklaşım ve 
kapsam açılarından farklılık göstermektedirler. 

Otoriteler, kendi ülkelerinde açık bankacılıkla ilgili bir dizi tedbir almışlardır ya da 
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almayı düşünmektedirler. Bazı ülkeler, bankaların müşterinin izin verdiği verilerini 
paylaşmalarını ve bu verilere erişmeyi talep eden üçüncü şahısların da belirli düzenleme 
veya denetleme otoriteleri nezdinde tescil edilmelerini şart koşan bir yönlendirmeli normatif 
yaklaşımı benimsemiş bulunmaktadırlar. Bazı başka ülkeler, kılavuzlar ve tavsiye edilen 
standartlar çıkartarak ve açık API standartları ve teknik şartnameler yayınlayarak 
kolaylaştırıcı bir yaklaşım benimsemeyi tercih etmişlerdir. Kalan diğer ülkeler ise, şu anda 
müşterinin izin verdiği verilerin bankalar tarafından üçüncü şahıslarla paylaşılmasını talep 
eden veya yasaklayan herhangi bir aleni kural veya kılavuzun bulunmadığı piyasa-odaklı bir 
yaklaşım izlemektedirler. 

 Açık bankacılık, bir dizi ülkede hâlâ erken gelişim evresinde bulunmaktadır. Komite 
üyelerinin yaklaşık olarak yarısı, kendi ülkelerinde açık bankacılık konusunda önemli bir 
gelişme görmemiş ve gözlemlememiş bulunmaktadırlar. Açık bankacılık çerçevelerinin ve 
inisiyatiflerinin bu ülkelerin çoğunda hâlâ erken uygulama aşamalarında oldukları dikkate 
alındığında, banka uygulamaları ve piyasa gelişmeleri konusunda kayda değer faaliyet 
veya verilerin henüz gözlemlenmediği ve gözlemlenmesini beklemek gerektiği 
söylenebilir. 
 

 Banka güvenliği ve sağlamlığının dengelenmesi, inovasyonun ve tüketicilerin 
korunmasının teşvik edilmesi bakımlarından, açık bankacılık konusunda 
benimsenen bu yaklaşımların her birinin belirli faydaları ve zorlukları 
bulunmaktadır. Müşterinin izin verdiği verilerin paylaşılması konusunda çok az koşul 
içeren piyasa-odaklı bir yaklaşımı benimseyen ülkeler, yine de, bir dizi müşteri-merkezli 
seçeneği bulunan veri-odaklı finansal hizmetler gözlemlediler. Daha fazla tanımlanmış 
açık bankacılık çerçevelerini uygulayan ülkeler ise, açık ve tutarlı beklentilere ve standart 
API’lere sahip olmanın faydalarını ve verimliliklerini gördüler. Bununla birlikte, bu açık 
bankacılık çerçevelerinin tüketici talebi ve piyasadaki gelişmeler tarafından yönlendirilip 
yönlendirilmediği ya da tüketici talebini ve piyasadaki gelişmeleri yönlendirip 
yönlendirmeyeceği belirsizdir.  

 

 Açık bankacılık çerçeveleri kapsam ve koşulları bakımından da farklılıklar 
göstermektedirler. AB’nin revize edilmiş Ödeme Hizmetleri Direktifi (PSD2) gibi bazı 
çerçeveler sadece ödeme işleme verileri gibi spesifik belirli veri tiplerine uygulanırlar ve 
üçüncü şahısların verilere ve ödeme başlatma hizmetine hem “okuma” hem de “yazma” 
erişimine sahip olmalarına olanak sağlarlar. PSD2, üye ülkelerin daha geniş bir kapsam 
benimsemelerine engel olmaz. Örneğin, Birleşik Krallık’ın açık bankacılık inisiyatifi, ayrıca 
ve ek olarak, şube ve ATM lokasyonları, bankacılık ürünleri ve ücretlerine ilişkin kamuya 
açık bilgilerin de dâhil edilmesini öngörmekte ve istemektedir. Bunun aksine, 
Avustralya’nın çerçevesi, veri toplama amaçları için “sadece okuma” hakları vermektedir 
ve zaman içerisinde bankacılık dışında telekomünikasyon ve enerji sektörleri gibi başka 
sektörleri de kapsayacaktır.  

3. Veri mahremiyeti ve gizliliği kanunları, bir açık bankacılık çerçevesi için 
gereken temeli sağlayabilirler. 

Açık bankacılık çerçevelerini benimseyen ülkelerin çoğu aynı zamanda kendi veri 
koruma ve/veya mahremiyeti ve gizliliği kanunlarını da güncellemiştir veya güncellemeyi 
planlamaktadır. Bazı ülkelerde veri mahremiyeti ve gizliliği kanunları, müşterinin kendi 
verilerinin sahibi olduğu ve bu verileri kontrol etme hakkının da onda olduğu temel prensibine 
dayanmaktadır. Bazı başka hukuki çerçeveler ise bankaları ve bazen de üçüncü şahısları 
veri sahibi olarak görmekte, fakat onların bu verilerin kullanımını kontrol etme haklarını 
müşterinin verdiği rıza ve iznin sınırlarıyla sınırlandırmaktadır. Pek çok ülkenin rıza kuralları, 
ayrıca, hem verilerin dördüncü şahıslara aktarılması konusunda hem de müşteri verilerinin 
müşterinin ilk verdiği rıza ve iznin dışındaki amaçlarla tekrar satılması konusunda 
kısıtlamalar da getirmektedir.  
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 4. Açık bankacılığın multi-disipliner özellikleri, düzenleyici organ ve otoriteler 
nezdinde daha büyük eşgüdüm gerektirebilir.  

 Her ülkenin kendi içinde, müşterinin izin verdiği verilerinin bankalar tarafından üçüncü 
şahıslarla paylaşılmasına ilişkin sorunların ele alınması ve çözümlenmesinde, açık 
bankacılığın multi-disipliner hususiyetleri ve özelliklerinden ötürü birden fazla otorite rol 
oynayabilmektedir. İlişkili otoriteler arasında, başkalarının yanı sıra, örneğin banka denetim 
otoriteleri, rekabet otoriteleri ve tüketiciyi koruma otoriteleri sayılabilir. Konuyla ilgili 
otoritelerin çeşitliliği ve bu otoritelerin çeşitli görevler üstlendikleri dikkate alındığında, 
düzenlemelerdeki potansiyel boşlukları veya tutarsızlıkları gidermek için daha büyük bir 
eşgüdüme ihtiyaç olabilir.  

 

Bankalar ve Denetim Otoriteleri İçin Tespit Edilen Zorluklar 

5. Açık bankacılık müşterilere, bankalara ve bankacılık sistemine potansiyel 
faydalar sağlamakta, fakat aynı zamanda belirli risk ve zorluklar da 
yaratmaktadır. 

Çoğu banka, açık bankacılığın bankacılık hizmetlerini ve banka iş modellerini 
dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu kabul etmektedir. Bununla birlikte, bankalar ve 
banka denetim otoritelerinin müşterilerin izin verdiği verilerin artan paylaşımıyla ve bankalar 
ile çeşitli taraflar arasında artan bağlanırlığa bağlı olarak meydana gelen risklere daha fazla 
dikkat göstermeleri gerekmektedir.  

6. İş modellerindeki potansiyel değişikliklere adapte olmanın zorlukları 

Bankalar, değişen dijital ortamda rekabet güçlerini ve kârlılıklarını koruyabilmek ve 
sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları stratejileri benimsemek ve uygulamakta zorluklarla 
karşılaşmaktadırlar. Rapor edilen ilişkili zorluklar arasında artan rekabetin yanı sıra, gelirler 
ve mevduatların finansal hizmetler ve diğer tiplerde hizmetler (örneğin, muhasebe, vergi, mali 
müşavirlik ve pazarlama) sunan yeni rakiplere, yani finans teknolojisi firmalarına 
kaybedilmesi de bulunmaktadır. 

7. Bir açık bankacılık ortamında veri güvenliğini ve siber güvenliği sağlama 
zorlukları: 

Veri paylaşımı pek çok faydayı beraberinde getirmekte, fakat aynı zamanda siber 
saldırılar için daha büyük bir yüzey alanı oluşumuyla da neticelenmektedir. Üçüncü şahısların 
API’ler vasıtasıyla ekran kazıma, tersine mühendislik veya belirtece bağlanmış kimlik 
doğrulama yöntemleri gibi yollarla topladıkları veriler çalınabilir ya da tehlikeye girebilir. 
Ayrıca, daha fazla şahısla daha fazla veri paylaşıldıkça, veri ihlâli olasılığı da artar ve bu 
sebeple, etkin veri yönetimi daha yaşamsal bir gereksinim haline gelir. 

8. Müşterinin izin verdiği verilerini paylaşabilmek için API’lerin geliştirilmesini 
engelleyen zorluklar, genel kabul gören API standartlarının bulunmaması ve 
API’leri inşa etmek ve sürdürmek için gereken zaman ve maliyet gibi faktörleri 
de içermektedir. 

Ekran kazımanın veya tersine mühendisliğin hâlâ yaygın olduğu ülkelerde, bankalar, 
güvenlik ve erişim kolaylığı arasında bir denge tutturma gibi bir zorlukla karşı karşıyadırlar. 
Bankalar, genellikle, ekran kazımanın veya tersine mühendisliğin yerine ve aksine, API’ler 
vasıtasıyla belirtece bağlanmış kimlik doğrulama gibi, belirli hesap tipleri için veri paylaşmak 
gayesine yönelik daha güvenli yöntemler kullanmayı tercih etmektedirler ya da bazı ülkelerde 
bu tip daha güvenli yöntemler kullanmaları zorunludur. Bu güvenli yöntemler, bankaların 
paylaşılan verilerin tipi ve kapsamı üzerinde daha büyük kontrol olanağına sahip olmalarına 
izin vermekte ve daha güvenli erişim yönetimi ve izlemesi sağlamaktadırlar. Ayrıca, API’ler, 
üçüncü şahıslar ve müşteriler için verimlilik, veri standardizasyonu, müşteri mahremiyeti ve 
gizliliği ve veri korumaları konularında potansiyel iyileşme ve geliştirmeler de dâhil avantajlar 
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da sağlamaktadırlar. Bununla birlikte, API’lerin evrensel kullanımıyla bağlantılı ve ilişkili bazı 
zorluklar hâlâ devam etmektedir. API’leri (özellikle birden fazla kurum ve organizasyonla iki 
taraflı bazda yapıldığı takdirde) inşa etmek ve sürdürmek için gereken zaman ve maliyet, 
bazı ülkelerde genel kabul gören API standartlarının bulunmaması ve küçük bankalar için 
API’leri geliştirme ve uygulamaya sokmanın ekonomik maliyeti karşılaşılan zorluklar arasında 
ifade edilmiş bulunmaktadır. 

9. Özellikle bankaların üçüncü şahısla akdi bir ilişkilerinin mevcut olmadığı ya 
da üçüncü şahsın kendisinin herhangi bir düzenleyici yetkisinin bulunmadığı 
durumlarda üçüncü şahısların gözetimi sınırlı olabilir. 

Ülkelerin normalde bankalar için veri iletimi ve depolamasına ilişkin kendi standartları 
ve diğer bilgi güvenliği koşulları vardır, fakat bu gözetim ve denetim koşullarının çoğu 
bankalara uygulanmaktadır ve açık bankacılık iş modellerinin bir parçası olan banka-dışı 
üçüncü şahıslara uygulanmaları zorunlu değildir. 

 Bir açık bankacılık modelinde geniş bir üçüncü şahıs düzenlemeleri yelpazesi 
bulunabilir. Üçüncü şahıslar terimi, tüketicilere doğrudan hizmet veren finansal teknoloji 
firmalarını, aracı veri toplama firmalarını ve belki de bankalarla akdi ilişkileri 
bulunmayabilecek başka şahısları ve kurumları da içerebilir. Üçüncü şahıslar terimi, belirli 
otoritelerin yetkilendirdiği veya lisans verdiği, sözleşme tarafı olmayan tüzel kişileri ve 
kurumları da içerebilir. Tanımlanmış açık bankacılık çerçeveleri bulunmayan ülkelerde, 
bankalarla bir sözleşmelerinin veya başka düzenleyici kontrollerin bulunmamasından 
ötürü, bu üçüncü şahıslar için spesifik özel koşulların veya beklentilerin belirlenmesi ve 
konulması da zor olabilir. Ayrıca, üçüncü şahıslar, bankalardan aldıkları ve edindikleri, 
müşterinin izin verdiği verilerini bankanın bilgisi haricinde dördüncü şahıslarla da 
paylaşabilir veya onlara da aktarabilirler. 
 

 Bir akdi ilişkinin bulunmaması halinde, bankalar, bu üçüncü şahısları izlemeyi veya 
gözetim altında tutmayı güç bulabilirler ve bu konularda zorlanabilirler. Pek çok 
durumda, müşteri, üçüncü şahıs firmayı doğrudan doğruya kendisi tutar ve bu sebeple, 
bankanın üçüncü şahısla herhangi bir doğrudan akdi ilişkisi yoktur. 

 

 Üçüncü şahısların denetleme amaçlı gözetimi, her ülkenin kendi düzenleyici 
çerçevesine ve bankalar ile üçüncü şahıslar arasındaki akdi ilişkiye bağlı olabilir. 
Pek çok banka denetim otoritesi, güvenlik ve kontrol koşullarını, bankalar için belirledikleri 
dış kaynak teminine ilişkin düzenleyici beklentiler yoluyla uygularlar, fakat üçüncü 
şahıslar üzerinde doğrudan gözetim imkânları ya hiç yoktur ya da sınırlıdır. Bankaların 
kendi üçüncü şahıs gözetim zorluklarına benzer şekilde, ülkelere bağlı olarak, bankaların 
üçüncü şahısla bir sözleşmelerinin mevcut olmadığı ya da mevcut ilişkilerin mevcut 
düzenleyici beklentilerin kapsamı içine girmediği hallerde, banka denetim otoriteleri de 
denetleme beklentilerini yerine getirmeyi aynı şekilde güç bulabilirler veya bu konularda 
zorlanabilirler.  

10. Mali kayıp halinde ya da hassas veri ve bilgilerin yanlış paylaşılması veya 
kaybedilmesi halinde sorumlulukların dağıtımı, sürece daha fazla taraf dâhil 
olduğu için, açık bankacılıkta daha karmaşıktır.  

 Bir açık bankacılık modelinde finansal hizmetlerin verilmesine daha fazla taraf ve 
aracı katıldığından ve dâhil olduğundan ötürü, sorumlulukların ve fiili zararların 
tutarının varsa müşteriye de dağıtılması ve yüklenmesi daha güçtür. Müşterilerin 
tazminine ilişkin kanun ve mevzuatın açıklık ve detaylara inme seviyesi ülkeden 
ülkeye farklılık gösterir ve hatta bazı durumlarda açık bankacılık modelleri dikkate 
alınarak güncellenmemiş de olabilir. 
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11. Yerleşik sorumluluk kurallarının bulunduğu ülkelerde bile, bankalar itibar 
riskiyle karşı karşıya kalabilirler. 

Bankaların çoğu kendilerini müşterilerine ait verilerin saklayıcısı ve emanetçisi olarak 
görmektedirler ve müşteriler de bankaların müşteri verilerini koruma ve muhafaza etme 
kabiliyetine çok büyük güven duymaktadırlar. Ek olarak, hatalı işlemden veya veri ihlâlinden 
üçüncü şahsın sorumlu olduğu hallerde bile, müşteriler konuyla ilgili her türlü şikâyet ve 
ihtilâflarında öncelikle ve sıklıkla ilgili düzenlenmiş kuruluşa (yani, bankalarına) rücu 
etmektedirler.  

 

1. Giriş 

Basel Komitesi’nin Şubat 2018’de yayınladığı “Finans Teknolojisi Gelişmelerinin 
Bankalar ve Banka Denetim Otoriteleri Üzerindeki Etki ve Yansımaları” isimli Sağlam 
Uygulamalar makalesi, iki senaryonun - “dağıtık banka senaryosu” (yani, finansal hizmetlerin 
uzmanlaşmış finans teknolojisi firmaları ve görevli bankalar arasında dağıtılması) ve 
“seviyesi düşürülmüş banka senaryosu” (yani, görevli bankaların metalaşmış hizmet 
sağlayıcıları haline gelmesi ve müşteri ilişkilerinin yeni aracılar tarafından sahiplenilmesi) – 
etkisinin, giderek artan bir oranda dijitalleşen bir ekonomide bankalar için potansiyel olarak 
ilgili ve anlamlı olduğunu tespit etmiştir. Bu senaryoların etkileri, tüketicilerin bilgi ve 
hizmetlere hızla ve her yerden erişmelerine olanak sağlayan ve geleneksel perakende 
bankacılık modeline meydan okuyan teknolojik ilerlemelerin evrimi ve gelişmesinin bir 
neticesidir. Çeşitli farklı ülkelerde API’lerin kullanılmasıyla ve çeşitli farklı açık bankacılık 
çerçevelerinin giderek artan oranda benimsenmesiyle anlaşıldığı ve tevsik edildiği üzere, bu 
senaryoların unsurları gerçekleşmektedir. 

Bu rapor, açık bankacılığın bankalar ve banka denetim otoriteleri için etki ve 
yansımalarını daha iyi anlayabilmek hedefiyle Komite üyesi ülkelerdeki açık bankacılık 
gelişmelerini incelemekte ve irdelemektedir. Komite, denetim altındaki bankalara ve 
müşterinin izin verdiği verilerine odaklanarak, 17 ülkeden 25 Komite üyesinden bilgi 
toplamıştır.5 

Bu raporu hazırlamak için, Komite, açık bankacılığın müşterinin öncelikle bir üçüncü 
şahıs firmaya (“üçüncü şahıs”) verilerine doğrudan doğruya ya da müşterinin bankası 
vasıtasıyla dolaylı olarak erişmesi için izin verdiği müşterinin-izniyle veri paylaşımının 
tiplerine ilişkin yönleri ve hususları üzerine odaklanmıştır.6 Müşterinin izin verdiği verilerinin 
bankalar tarafından üçüncü şahıslarla paylaşılması sürecinden, daha hızlı ve daha kolay 
ödemeler, hesap sahipleri için daha büyük finansal şeffaflık seçenekleri, yeni ve iyileştirilmiş 
hesap hizmetleri ve pazarlama ve çapraz-satış fırsatları sağlayan uygulamalar ve hizmetler 
inşa etmek için istifade edilebilir. Bunlar, finansal hizmet teslim zincirinin farklı 
segmentlerinde sağlanan ve geleneksel olarak bankalar tarafından sunulmuş bulunan 
hizmetler olabilecekleri gibi, teslim zincirine ek katma değer yaratan yeni finans-dışı hizmetler 
de olabilirler.7 

2. Arkaplan 

Çevrim içi ve mobil bankacılığın gelişmesiyle, çoğu müşteri, üçüncü şahıs firmalara, 
başka hizmetler alabilmek için kendi kişisel bankacılık verilerine erişme iznini açıkça vermeye 
başlamışlardır. Veri paylaşımı, inovatif ve yenilikçi yeni finansal hizmetlere ve ürünlere 
katkıda bulunmuştur. Bu, örneğin, bir kişinin finans hesaplarının tamamını tek bir kumanda 
tablosunda toplayan ve birleştiren finansal yönetim araçlarını, ödemelerin farklı bankalardaki 
hesaplar arasında eksiz ve kusursuz iletilmesini, gün içi ödemeler de dâhil küçük değerde 
işlemleri ve banka ücretleri ve ipotek karşılaştırma araçlarını da içerir. Bir zamanlar dikey 
entegre edilen finans hizmetlerinin müşterilere teslim süreci artık bağımsız ve münferiden 
sunulmakta ve finans teknolojisi firmaları gibi banka-dışı üçüncü şahıslar tarafından 
yürütülmektedir. Aynı zamanda, bu üçüncü şahıslar bankaların kaldırabileceği yeni hizmetler 
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de yaratabilirler ve bu yolla teslim zincirine değer katabilirler. Bu gelişmelerin tümü açık 
bankacılığın getirdiği özellik ve hususiyetlerdir. 

 
Bu veri paylaşımını kolaylaştırmak ve bu yeni hizmetlere erişebilmek için, banka 

müşterilerinin çoğu, örneğin vergi beyannamelerini hazırlayanlar, muhasebeciler, mali 
müşavirler ve ödeme fonu ileticiler de dâhil üçüncü şahıs firmaların banka verileri ve 
bilgilerine erişmelerine izin vermektedirler. Bu üçüncü şahıslar, aynı zamanda, bankaların 
elinde bulunan ve müşterinin izin verdiği verileri toplayabilmek için geleneksel olarak ekran 
kazıma veya tersine mühendislik tekniklerini kullanan veri toplama firmalarının 
hizmetlerinden de istifade etmektedirler. Websitelerinden veri toplamanın ve çıkartmanın bir 
yolu olan ekran kazıma uygulaması, önceleri manuel kopyala yapıştır olarak başlamış ve 
daha sonraları bir otomatik sürece dönüşmüş ve evrilmiştir. Bankalardan müşterinin izin 
verdiği verilerini almak ve toplamak için, ekran kazıma yöntemleri, bir müşterinin kendi 
bankasının internet bankacılığı web sitesine girebilmek için kullandığı kimlik kanıtlama 
şifrelerini (örneğin, kullanıcı adı ve şifre) ilgili üçüncü şahsa vermesini gerektirmektedir. 
Tersine mühendislik uygulaması ise, bankaların sunucuları ile uygulama arasında (halka açık 
olmayan API vasıtasıyla) hangi bilgilerin alınıp verildiğini anlayabilmek için mobil bankacılık 
uygulamalarının şifresini kaynak koduna dönüştürür ve ardından, mobil uygulamanın 
bankaların sunucularından gelen ve onların sunucularına giden iletişimlerden doğrudan 
faydalanabilen bir ‘tersine mühendislik yapılmış’ versiyonunu inşa eder. Bu, müşterinin kimlik 
kanıtlama şifrelerinin alınmasından ve daha sonra kullanılmasından ve hatta özgün ve özel 
bir kimlik kanıtlama şifre setinin (üçüncü şahsa) yaratılmasından sonra bir mobil uygulamanın 
(bu olayda tersine mühendislik uygulanmış versiyon) ikinci kere kaydedilmesini gerektirir. Bu 
tekniğin ifası ve uygulaması bankaların müşteri arayüzlerine yaptıkları değişikliklerden 
etkilenmediği ve bu teknik çok daha fazla ölçeklenebilir ve sağlam olduğu için, veri toplama 
firmaları sıklıkla bu tekniği ekran kazıma uygulamasına tercih etmektedirler. Ancak her iki 
teknik de müşteri açısından emniyetsizdir, çünkü üçüncü şahıs, finansal işlemler yapabilmek 
ve yukarıda bahsi geçen müşteri kimlik kanıtlama şifrelerini değiştirebilmek için, örneğin 
müşterinin izin ve yetki vermediği verilere erişme kabiliyeti de dâhil olmak üzere müşterinin 
hesabına tam erişim olanağı sağlayan şifreleri ve kimlik bilgilerini elinde tutmaktadır. Bazı 
ülkelerde, özgün ve özel arayüzler ve iletişim protokolleri de geliştirilmiş ve kullanılmaktadır.8 

 
Bankalar, üçüncü şahıslar ve düzenleyici otoriteler, ekran kazıma ve tersine 

mühendislik uygulamalarıyla bağlantılı ve ilişkili güvenlik ve müşteri koruma risklerinin 
farkındadırlar. Üçüncü şahıslar, bu yöntemleri, ödeme sahtekârlığı amaçları da dâhil çeşitli 
farklı amaçlarla çalınabilecek veya kötüye kullanılabilecek müşteri şifrelerini (yani, kullanıcı 
adı ve şifresi) toplamak ve saklamak gayesiyle kullanmaktadırlar. Ekran kazıma veya tersine 
mühendislik uygulamaları, bir bankanın sahtekâr ve hileli işlemleri tespit etme kabiliyetini 
baltalayabilir, çünkü bankalar siteye giren ve hassas verileri alan ve çıkartan bir yetkisiz 
üçüncü şahıs ile müşteri ve veri toplama firması arasında her zaman ayrım yapamazlar ve 
onları birbirlerinden ayırt edemezler. Ek olarak, müşterinin iznini ve rızasını aldıktan sonra, 
(veri toplama firmaları gibi) üçüncü şahıslar bankanın müşteri arayüzüne girebilir ve birden 
fazla zaman aralığıyla büyük hacimlerde veri ve bilgileri alabilirler ve bu da bankanın BT 
sistemleri üzerinde bir baskı unsuru yaratabilir. Yine de, bankalar, müşterinin rıza ve izin 
verdiğini gösteren kanıtların bulunduğu hallerde üçüncü şahısların erişim isteklerini sıklıkla 
reddetmezler. 
  

Bankalar, artık, API’ler vasıtasıyla uygulanan belirtece bağlanmış yetkilendirme 
yöntemlerinin paylaşılan verilerin tipi ve kapsamı üzerinde daha fazla kontrol sağladığını ve 
üçüncü şahıslarla etkileşim için daha güvenli bir yol olduğunu keşfetmektedirler. API’ler, 
yazılım programlarının insan müdahalesi olmadan birbirleriyle iletişim kurmalarına ve bilgileri 
paylaşmalarına olanak sağlamaktadırlar. API’ler yeni yaratılan araçlar değildirler; İnternet 
üzerinden iletişim için yazılım uygulamalarında uzun bir kullanım geçmişleri bulunmaktadır. 



 Bankacılar Dergisi 

111 

Bununla birlikte, halka açık API’ler inşa etmek ve bunları sürdürmek (özellikle münferit 
bankalar ile üçüncü şahıslar arasında iki taraflı olarak uygulandıklarında) bankalar için 
zaman alıcı ve pahalı olabilir. Bu, özellikle daha büyük finans kuruluşlarının sahip oldukları 
ölçekte bir ekonomiye sahip olmayan küçük bankalar için önemli bir sorun olabilir. Bazı 
ülkelerde yaygın kabul gören API standartlarının mevcut olmaması da ayrı ve ek bir sorun 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

Üçüncü şahıslar sıklıkla ekran kazıma uygulaması üzerinde halka açık API’ler 
vasıtasıyla belirtece bağlanmış kimlik doğrulama yöntemlerini de tercih ederler, çünkü bu 
uygulama daha etkin ve etkilidir ve onların belirli bir banka müşteri arayüzünü yeniden 
tasarladığında ve tasarladığı her seferinde kendi otomatik süreçlerinde tekrar ayarlama 
yapmalarını gerektirmez.  

 

Veri paylaşımı için halka açık API’lerin benimsenmesi ve uygulanması, hem bankalar 
hem de üçüncü şahıslar için finansal hizmetlerin içyüzünü anlamak ve finansal hizmetlerde 
inovasyonu teşvik etmek konusunda fırsat ve olanaklar yaratır. Bir veri paylaşımı ekonomisi 
geleneksel bankacılık iş modelini değiştirebilir. Bununla birlikte, potansiyel fırsat ve 
olanaklarına rağmen, genişletilmiş veri paylaşımı bankacılık sektörünü genişletilmiş bir 
operasyonel ve itibar riskleri setine de maruz bırakabilir.  

3. Açık bankacılıkta hukuk ve mevzuat gelişmeleri 9 

Açık bankacılığın benimsenmesi ve uygulamaya sokulması Komite üyesi ülkelerde 
genel bir eğilim olarak gözükmektedir. Açık bankacılık faaliyetlerinin düzenleyici (mevzuat) 
kapsamı ve gözetimi ülkeden ülkeye farklılık göstermekte, fakat sıklıkla hem temel rıza/izin 
ve mahremiyet beklentilerini hem de veri güvenliği koşullarını ve gereklerini içermektedir. 
Verileri paylaşmak için belirtece bağlanmış kimlik doğrulama yöntemlerine dayanan API’lerin 
kullanımı üzerine artık daha fazla odaklanılmasına rağmen, çoğu ülkeler ekran kazıma ve 
tersine mühendislik uygulamalarını henüz yasaklamamaktadırlar.  

Otoriteler, kendi ülkelerinde açık bankacılık ile ilişkili bir dizi tedbir ve karar almış 
bulunmaktadırlar. Bazı ülkeler bankaların müşterinin izin verdiği verilerini belirli bir 
düzenleme veya denetleme otoritesiyle paylaşmalarını ve üçüncü şahısların da belirli bir 
düzenleme veya denetleme otoritesi nezdinde tescil edilmelerini gerektirmekte ve 
öngörmektedirler. Bazı başka ülkeler kılavuzlar ve tavsiye edilen standartlar çıkartmış ve açık 
API standartları ve teknik şartnameler yayınlamışlardır. Kalan diğer ülkeler ise piyasa-odaklı 
bir yaklaşım izlemektedirler ve bunların bankaların müşterinin izin verdiği verilerini üçüncü 
şahıslarla paylaşmalarını gerektiren ya da yasaklayan açık kuralları veya kılavuzları henüz 
yoktur (aşağıdaki Şekil 1’e bakınız).10  

 

Bu haritada gösterilen sınırlar ve kullanılan isimlendirmeler BIS’in resmen onay verdiği veya 
kabul ettiği sınırlar ve isimlendirmeler olmayabilir ve zımnen de olsa böyle yorumlanamaz. 
 

EU = Avrupa Birliği, HK = Hong Kong SAR, KR = Kore, SG = Singapur  
 
1 Veri paylaşımını şart koşar. 
2 Veri paylaşımını teşvik eder. 
3 Veri paylaşımı konusunda açık ve aleni bir kuralı / kılavuzu yok. 
4 Kabul etme sürecinde ya da kabul etmeyi aktif değerlendiriyor ve düşünüyor. 

Kaynak: Komite üyesi ülkelerden toplanan bilgilere dayanmaktadır. 
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Açık bankacılıktaki gelişmelerin global görünümü                               Şekil 1 

 

 

 

Yönlendirmeli normatif1      

 

Kolaylaştırıcı2 

 

Piyasa-odaklı3 

Kabul etme sürecinde 

ya da aktif değerlendiriyor4 

 
Komite üyesi ülkelerden birkaç tanesinin bankaların müşterinin izin verdiği verilerini 

yetkili üçüncü şahıslarla paylaşmalarını gerektiren şu ya da bu formda açık bankacılık 
kuralları bulunmaktadır.11 Diğerleri ise kurallardan ziyade kılavuz çıkartmışlardır12, kural 
geliştirme sürecinde olduklarını ya da içinde kuralların da olabileceği bir tür açık bankacılık 
çerçevesini kabul etmeyi ve benimsemeyi aktif bir şekilde değerlendirdiklerini 
açıklamışlardır.13 Bazı ülkeler ise piyasa-odaklı inisiyatiflere dayanmaktadırlar14 ve açık 
bankacılık konusunda kurallara dayanan herhangi bir yaklaşımı benimsemeyi şu anda 
değerlendirmemekte ve düşünmemektedirler. Yine de, banka güvenliği ve sağlamlığının 
dengelenmesi, inovasyonun ve tüketicinin korunmasının teşvik edilmesi söz konusu 
olduğunda bu yaklaşımların her birinin kendi faydaları ve zorlukları bulunmaktadır.  

Kapsamlı bir açık bankacılık çerçevesi, bir dizi konuya ilişkin kurallar, standartlar 
ve/veya sektör uygulamaları içerebileceği gibi farklı düzenleyici otoriteleri de içerebilir. Bu, 
özellikle, regüle edilmemiş üçüncü ve dördüncü şahısların banka müşterilerinin izin verdiği 
verilere erişebildikleri hallerde doğru ve geçerlidir. Açık bankacılıkta yer alan otoriteler şunları 
içerebilir: 

 Banka Denetim Otoritesi: koşulları ve gereklilikleri belirleyen ve regüle edilmiş bankaları 
denetleyen bir geleneksel otorite.  
 

 API’leri veya Teknik Standartları Belirleyen Organ: standartlar koyan ve bu standartlara 
uyan kurum ve kuruluşları sertifikalandıran bir organ. 

 

 Rekabet Otoritesi: piyasaları izleyen ve destekleyen ve gerektiğinde piyasaların iyi 
işlemesini temin etmek için tedbirler alan bir otorite. 
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 Tüketiciyi Koruma Otoritesi: kurum ve kuruluşların olası tekelci ve oligopolistik 
uygulamalarının genel olarak tüketicilere zarar vermemesini ve dezavantaj 
yaratmamasını sağlayan bir otorite. Bazı ülkelerde, bu otoritelerin görev tanımında 
tüketicilerin adil olmayan, aldatıcı veya kötüye kullanma eylemleri veya uygulamalarından 
zarar görmemesini ve dezavantajla karşılaşmamasını sağlamak da bulunmaktadır. 

 

 Veri Mahremiyeti Otoritesi: şahsi verilerin ve/veya müşteri verilerinin korunmasına ilişkin 
kural ve koşulları belirleyen bir otorite 

 

 Alternatif İhtilâf Çözümleme Mekanizması: tüketiciler ile kuruluşlar arasında çıkabilecek 
ihtilâflarda arabuluculuk yapan bir platform veya süreç oluşturan bir organ. 

 

 Diğerleri: açık bankacılıkla iştigal eden kurum ve kuruluşlar üzerinde bir görevi veya 
yetkisi bulunan diğer organlar. 

Avustralya gibi bazı ülkelerde, bankacılık sektöründe rekabeti artırmak ve inovasyonu 
teşvik etmek amaçlarıyla açık bankacılık çerçevelerinin uygulanmasından rekabet otoriteleri 
sorumludur. AB, Hindistan, Hong Kong ve Singapur gibi bazı diğer ülkelerde ise, daha hızlı 
ve daha kolay ödemeler yapılmasını sağlamak ve inovasyonu teşvik etmek amaçlarıyla açık 
bankacılık çerçevesinin denetim ve gözetimi merkez bankası veya banka denetim otoritesi 
tarafından yapılır. Düzenleme kapsamı ve derecesi ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Örneğin, 
AB’de, ödeme hesapları verileri üzerine odaklanılmaktadır. Ayrıca, Birleşik Krallık, en büyük 
dokuz bankanın ve inşaat şirketinin (yapı kooperatifinin) şube ve ATM lokasyonları, hizmetler 
ve ücretler hakkında kamuya açık olan bilgilerin paylaşılması koşulu gibi bazı ek tedbirler de 
almış ve uygulamıştır. Bunun aksine, Avustralya, öncelikle üçüncü şahıslara fon transferi 
yapma imkânı olmaksızın salt-okuma haklarını vermeyi planlamaktadır, fakat enerji ve 
telekomünikasyon gibi başka sektörlerden toplanan tüketici verileri de bu verilerin sektörler 
arasında paylaşılabilmesini sağlayacak şekilde muhtemelen kapsam içine alınacaklardır. 
Hong Kong ve Singapur gibi bazı başka ülkeler ise, açık bankacılık uygulamalarının 
benimsenmesini ve uygulanmasını kolaylaştırma hedefiyle açık API tasarımları ve teknik 
şartnameler hakkında tavsiyeler çıkartmış ve yayınlamışlardır (Şekil 2’ye bakınız). 

Açık bankacılık çerçeveleri kıyaslaması                                              Şekil 2 
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1
 AB: Bu şekilde resmedilen perimetre, AB’nin sadece ödeme hizmetlerinde uygulanan PSD2 

yönetmeliğinin kapsamını temsil etmektedir. AB içindeki münferit ülkeler, kendi açık bankacılık 
çerçevelerinin kapsamını PSD2 gerekleri ve koşullarının ötesine genişletmeyi seçebilirler (örneğin, FR 
ve UK). 

Kaynaklar: Komite üyesi ülkelerden toplanan bilgilere dayanmaktadır 

Genelde, açık bankacılık düzenleyici çerçeveleri üçüncü şahısların müşterinin izin 
verdiği verilere erişmelerine olanak sağlanmasını, üçüncü şahısların ruhsatlandırılmasının 
veya yetkilendirilmesinin istenmesini, ekran kazıma ve tersine mühendislik uygulamalarına 
kısıtlamalar konulmasını ve veri mahremiyeti ve ifşası ve rıza/izin koşulları uygulanmasını 
içerebilir. Çerçeveler üçüncü şahısların verileri “dördüncü şahıslarla” da paylaşıp 
paylaşamayacaklarına ve/veya “dördüncü şahıslara” tekrar satıp satamayacaklarına, verileri 
müşterinin ilk orijinal izninin kapsamı dışında amaçlarla da kullanıp kullanamayacaklarına ve 
bankaların veya üçüncü şahısların verileri paylaşma karşılığında ücret alıp alamayacaklarına 
ilişkin hükümler de içerebilirler. Açık bankacılık çerçeveleri veri saklama ve veri güvenliğine 
ilişkin beklentiler veya koşullar da içerebilirler. 

Şekil 2, belirli Komite üyesi ülkelerdeki kapsam içi bankacılık verilerinin tiplerine ve 
yaklaşımlara göre açık bankacılık çerçeveleri arasında ne gibi farklılıkların bulunduğunun 
gösterilmesine de yardımcı olur.  

 

4. Genişletilmiş Bir Dijital Finansal Ekosistemde Bankaların, Üçüncü Şahısların 
ve Düzenleyici Otoritelerin Rolleri 

4.1. Üçüncü şahısların ruhsatlandırılması ve yetkilendirilmesi 
Komite üyesi ülkelerin çoğunda, üçüncü şahısların bankaların elinde bulunan ve 

müşterinin izin verdiği verilere (ekran kazıma, tersine mühendislik veya API’ler vasıtasıyla) 
erişebilmek için yetkilendirilmeleri veya ruhsatlandırılmaları gerekmemektedir. Bu ülkelerde 
banka denetim otoriteleri genellikle bankaların verilere erişen üçüncü şahıslarla iki taraflı 
sözleşmelere girmelerini ister veya beklerler. Bununla birlikte, birkaç ülke, bankaların ve 
üçüncü şahısların verileri paylaşmadan önce iki taraflı sözleşmeler yapmalarını istememekte 
veya beklememektedir. 

 
Üçüncü şahısların yetkilendirilmesini veya ruhsatlandırılmasını gerektiren ülkeler için, 

kuralların kapsamı bu yetkilendirmenin gerekli olduğu üçüncü şahıs tiplerine sınırlama 
getirebilir. Yetkilendirme kapsamı dar ile geniş arasında olabilir; yani, sadece ödeme 
hesaplarına ilişkin verilere erişen ödeme hizmeti sağlayıcılardan müşterinin izin verdiği 
verilerin çeşitli farklı tiplerine erişen tüm üçüncü şahıslara. Ruhsatlandırma veya 
yetkilendirme gerektiren çerçeveler uyarınca, bu üçüncü şahısların belirli otoriteler tarafından 
onaylanması gerekmektedir. Ancak yine de, ruhsatlandırma veya yetkilendirme çerçevesine 
bağlı olarak, kapsam içi üçüncü şahısların müşterinin izin verdiği verilerine erişmeden önce 
bankalarla yine de sözleşme veya anlaşmalar yapmaları gerekebilir.  

Yönlendirmeli normatif açık bankacılık yönetmelikleri bulunan AB gibi bazı ülkelerde, 
düzenleyici otoritelerin ruhsatlandırdığı veya onay verdiği yetkili üçüncü şahıslara belirli veri 
paylaşımı koşulları ve kuralları dayatılmaktadır. Bankaların kabul etmemek için sahtekârlık 
riski gibi açık ve objektif gerekçeleri bulunmadıkça onaylanmış üçüncü şahısların erişim 
taleplerini kabul etmeleri gerekmektedir. Özellikle, AB’nin PSD2 yönetmeliği yetkisiz hesap 
verisi toplama firmalarının müşterinin izin verdiği ödeme verilerine erişmelerine izin 
vermemektedir. Yeterli API standartları bulunan bankalara muafiyetlerin tanınacağı 
varsayımıyla, onaylanmış üçüncü şahısların PSD2- kapsamı içindeki verilerde (yani, ödeme 
hesabı verileri) ekran kazıma veya tersine mühendislik uygulamalarına başvurmalarına 
genellikle izin verilmeyecektir. Öte yandan, ekran kazıma ve tersine mühendislik yöntemleri 
PSD2’nin kapsamı içinde bulunmayan menkul kıymet hesabı verileri gibi ödeme-dışı hesap 
verileri için devam ettirilebilir.15 
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4.2. Üçüncü şahıs risk yönetimi 

Ülkelerin normalde veri paylaşım, depolama/saklama ve güvenliği kuralları ve 
koşulları vardır, fakat bu kural ve koşulların çoğu bankalar için ve dış kaynaktan temin edilen 
banka hizmetleri için geçerlidir ve doğrudan doğruya banka müşterileriyle sözleşmeye giren 
üçüncü şahıslar için geçerli olmayabilir. Genelde, banka denetim otoritelerinin üçüncü 
şahıslar üzerinde, özellikle de denetledikleri bankalarla akdi düzenleme ve ilişkileri 
bulunanlar ve ayrı bir otorite nezdinde tescil edilmemiş bulunanlar üzerinde sınırlı bir yetkileri 
vardır.  

 
Bazı ülkelerde, dış kaynaktan temin politikaları, üçüncü şahısların da bu kurallara 

uymalarını sağlamak konusunda bankaları sorumlu tutmaktadır ve genellikle akdi 
düzenlemelerin bir parçası olarak belirli dokümanların düzenlenmesi koşulunu 
getirmektedirler. Diğer ülkelerde ise, banka denetim otoritelerinin tescil edilmiş üçüncü 
şahıslar üzerinde denetleme yetkileri vardır.  

 

AB, veri paylaşımı için veri depolama/saklama ve güvenliği koşullarını ve kurallarını 
PSD2’nin güçlü müşteri kimlik doğrulama ve ortak ve güvenli açık iletişim standartları için 
Düzenleyici Teknik Standartlarında düzenlemekte ve açıklamaktadır.16 Üçüncü şahsın bir 
otorite tarafından yetkilendirildiği veya denetlendiği durumlarda, AB bankalarının genellikle 
yetkili üçüncü şahsın yürürlüğe soktuğu veri güvenliği çerçevelerini incelemeleri veya 
izlemeleri ve takip etmeleri beklenmemektedir. 

 

Uygulanan çerçevenin tipine bakılmaksızın, ülkeye bağlı olarak, bir üçüncü şahsın bir 
müşteriden onun banka verilerine erişmek için izin ve rızasını aldığı, fakat bankaya karşı 
herhangi bir akdi yükümlülüğünün mevcut olmadığı ve belirli bir otoriteden yetki almasının 
gerekmediği durumlarda bir kanun boşluğu söz konusu olabilir (örneğin, ekran kazıma 
uygulaması yapan üçüncü şahıslar). Bu durumda, hem otoritelerin hem de bankanın yetkisiz 
üçüncü şahıs (ve dördüncü şahıs) üzerinde risk kontrol koşulları getirme ve uygulama 
kabiliyet ve imkânları sınırlı olur. 

5. Müşteri sorumlulukları ve tazmini 

Ulusal sorumluluk çerçeveleri birden çok taraf arasındaki açık bankacılık ve veri 
paylaşımını da yansıtacak şekilde ayarlanmamış olan ülkelerde sahtekâr, hileli veya hatalı 
işlemlerin nihai sorumluluğunun kimde olduğunu tespit etmek güç olabilir. Üçüncü şahıslar 
dördüncü şahısların (yani, bazı ülkelerde veri toplama firmaları) hizmetlerine bağlı olabilirler 
veya bu hizmetleri destekleyebilirler. Hatalı ya da sahtekâr veya hileli bir işlemin yapılması 
halinde, hangi tarafın (banka mı, üçüncü şahıs mı, yoksa dördüncü şahıs mı) sorumlu olduğu 
her zaman açıkça belli değildir. Ek olarak, müşterinin izin verdiği verilerin yanlış paylaşılması 
halinde (örneğin, yanlış veri tipi veya kapsamı ya da yanlış taraf), müşterinin maruz kaldığı 
zararların miktarının nasıl tespit edileceği açık olmayabilir. 

Müşteri sorumluluğu çerçevesi: Komite üyesi ülkelerin yarısında üçüncü şahısların 
veri erişimi konusundaki müşteri sorumluluklarını ele alan ve irdeleyen mevcut veya 
çıkartılması planlanan kanunlar veya yönetmelikler vardır. Örneğin, PSD2, yetkili üçüncü 
şahısların yetkisiz işlemler veya işlemin ifa edilmemesi ve ödeme işlemlerinin kusurlu veya 
geç ifa edilmesi gibi belirli sorumluluklara karşı bir mesleki tazminat sigortası yaptırmasını 
veya buna denk bir teminat veya garantiye sahip olmasını gerektirmektedir. Diğer ülkelerde 
ise, müşteri sorumluluğu konusu ulusal kişisel veri koruma kanunlarında, müşterilerin 
sahtekâr ve hileli işlemlere karşı korunmasını kapsayan genel bankacılık kanunlarında, 
tüketici koruma kanunlarında ve medeni kanun, ticaret kanunu ve ceza kanunlarında ele 
alınabilir ve düzenlenebilir. Bazı ülkelerde, müşteri sorumluluğu konusu banka ile üçüncü 
şahıs hizmet sağlayıcı arasında yapılan iki taraflı sözleşmelere veya anlaşmalara dâhil 
edilmektedir. 
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Açık bankacılığa özgü şikâyet veya alternatif ihtilâf çözümleme mekanizmaları:17 
Komite üyesi ülkelerin yarısında, açık bankacılık konuları ve sorunlarını kapsayan mevcut 
veya kurulması planlanan şikâyet halletme veya alternatif ihtilâf çözümleme mekanizmaları 
vardır.  
Mevcut veya kurulması planlanan şikâyet halletme veya alternatif ihtilâf çözümleme 
mekanizmaları bulunan ülkeler arasında AB’nin PSD2’si yetkili üçüncü şahıslar da dâhil 
ödeme hizmeti sağlayıcılarının yeterli, etkin ve etkili şikâyet halletme ve çözümleme 
prosedürleri düzenlemelerini ve uygulamalarını gerektirmektedir. Hong Kong’da, şikâyet 
halletme ve çözümleme mekanizmalarını düzenleyen koşulların da üçüncü şahıslarla 
akdedilen sözleşmelere dâhil edilmesi beklenmektedir, çünkü müşterinin kendisi sahtekârlık 
etmedikçe ya da ağır ihmalde bulunmadıkça yapılan yetkisiz işlemlerden kaynaklanan 
doğrudan zararlardan müşterilerin sorumlu tutulmamaları gerekmektedir. Japonya’da, açık 
bankacılıkla ilişkili müşteri şikâyetlerini halletmek ve çözümlemekten özel bir kuruluş olan 
Elektronik Ödeme Hizmetleri Kurumu sorumludur; Lüksemburg ve Rusya’da ise bu 
sorumluluk finans otoritelerindedir. Singapur’da, müşteri ile hizmet sağlayıcı arasındaki 
şikâyet ve ihtilâfların çözümlenmesini kolaylaştıran bir Kişisel Veri Koruma Komisyonu vardır. 
Hindistan’ın bir Dijital İşlemler için Ombudsman Programı bulunmaktadır. Şikâyet veya ihtilâf 
çözümleme mekanizmalarının kurulmasını gerektiren bir düzenleyici kılavuzu veya mevzuatı 
bulunmayan ülkelerde, müşteriler sıklıkla şikâyet ve ihtilâflarını öncelikle regüle edilmiş 
kuruma (yani, kendi bankalarına) götürürler.  
 

6. Müşteri verilerinin korunması 

Veri mahremiyeti kanunları: Açık bankacılık çerçeveleri kabul eden ya da kabul 
etmeyi planlayan ülkelerin çoğunda genel veri mahremiyeti kanunları vardır. Bu veri 
mahremiyeti kanunları, ülkenin açık bankacılık çerçevesi için bir temel oluşturulmasına 
yardımcı olmuşlardır. Bununla birlikte, ülkelerin veri mahremiyet kanunları arasındaki 
farkların çeşitli açık bankacılık çerçevelerinin geliştirilmesi üzerinde belirli etki ve yansımaları 
olmaktadır. Örneğin, AB’nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR)18, tüketicilerin kendi 
verilerine sahip çıkmaları ve kontrolleri altında tutmaları gerektiğini öngören temel prensibiyle 
kayda değerdir. Bunun aksine, bazı başka ülkelerin veri mahremiyeti kanunları ise, bankalar 
da dâhil firmaların müşterileri hakkında tuttukları verilerin sahibi ve sorumlusu oldukları temel 
önermesine dayanmaktadır. Örneğin, bazı ülkelerde, üçüncü şahsın verileri bir dördüncü 
şahsa ifşa edebilmesi ve onunla paylaşabilmesi için öncelikle ilk bankadan izin alması 
gerekmektedir. Bununla birlikte, Komite üyesi ülkelerin hemen hemen hepsi, üçüncü 
şahısların verileri müşterinin ilk izni ve rızasının kapsamı dışındaki amaçlarla kullanması 
veya tekrar satması üzerine kısıtlama getirmektedirler ve genellikle üçüncü şahısların müşteri 
verilerini tekrar satmadan önce müşteriden yeni bir izin ve onay almalarını 
gerektirmektedirler. 

İfşa ve Rıza: Komite üyesi ülkelerin çoğunluğunda, ifşayı ve/veya müşteri izni ve 
rızasını gerektiren kurallar vardır ya da bu tip kurallar geliştirilmekte ve düzenlenmektedir. Bu 
ülkelerin çoğu, müşteri rızası ve izni gerektirmekte, fakat ifşa formunun tam içeriğini 
düzenlememekte ve öngörmemektedirler. İfşa ve rıza koşulları öncelikle bankalar ile üçüncü 
şahıslar arasında yapılan akdi düzenlemeler ve anlaşmalarda görülmektedir. 

Ekran kazıma: Birkaç ülke, ekran kazıma konusunda sınırlamalar koymuş veya 
koymaktadırlar. Örneğin, AB’de, üçüncü şahıslar Eylül 2019’dan itibaren bankaların standart 
müşteri arayüzü vasıtasıyla ödeme hesabı verileri için ekran kazıma yapamazlar.19 Bankalar, 
bunun yerine, bu amaca özgülenmiş API’leri sunabilecekleri gibi, üçüncü şahısların müşteri 
verilerine erişirken kendilerini kimlik doğrulama sertifikalarıyla tanıtmalarına ve 
tanımlamalarına olanak sağlayan bir modifiye edilmiş müşteri arayüzü de sunabilirler. 
Üçüncü şahıslar, ekran kazıma tekniklerini bu modifiye edilmiş kullanıcı arayüzünden 
kullanırlar, fakat arayüz üçüncü şahsa sunulan verileri sınırlandırabilir ya da kontrol edebilir. 
Bu modifiye edilmiş müşteri arayüzü, bankanın API’sinin hizmete hazır ve amade olmadığı 
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hallerde bir beklenmedik durum mekanizması olarak da kullanılabilir. AB’de, yetkili otoriteleri 
bankanın bu amaca özgülenmiş arayüzlerinin (yani, API’ler) belirli koşullara uygun olduklarını 
tespit ettiği takdirde, bankalar bir beklenmedik durum mekanizması kurma yükümlülüğünden 
muaf tutulabilirler. Pek çok ülkede ekran kazıma uygulamasını düzenleyen özel kanunlar 
veya yönetmelikler mevcut olmamasına rağmen, belirli birkaç ülke, endüstriye ekran kazıma 
uygulamasından kurtulmasında yardımcı olacak olan OAuth 2.020 açık API’ler gibi belirtece 
bağlanmış protokollerin kullanılmasını gerektiren açık API çerçevelerine dayanan kullanıcı 
kimlik doğrulama kılavuzları çıkartmaktadırlar.  

  7. Açık bankacılıkta API kullanımının potansiyel geleceği 

API stratejilerinin bir parçası olarak, endüstri uygulamacıları, açık API’ler (halka açık 
standartlara dayanan arayüzler), ortak API’ler (stratejik ortakların tasarladığı standartlara 
dayanan arayüzler) ve kapalı API’lerin (bankanın özel standardına dayanan arayüzler) farklı 
kombinasyonlarını benimsemekte ve kullanmaktadırlar. Bazı ülkelerde, bankalar hem ortak 
API’leri hem de açık API’leri benimsemişlerdir. Birkaç AB üyesi ülkede, bankalar çeşitli farklı 
API stratejileri benimsemeye başlamış olmalarına rağmen, çoğu AB bankasının PSD2’ye 
cevaben açık API’leri benimseyeceğini varsaymak makul olacaktır. 

API ile kolaylaştırılan hizmetler: Komite üyesi ülkelerin neredeyse üçte ikisi açık 
bankacılığa inanmaktadır ve API’lerin genişletilmiş kullanımının bankacılık hizmetleri 
üzerinde bir etkisi olacaktır. Paylaşılan bankacılık hizmetlerinin etkilenmesi beklenen ana 
tipleri, ödeme hizmetleri, kredilendirme hizmetleri (örneğin, krediler ve ipotekli krediler), 
yatırım ürün ve hizmetleri (finansal planlama ve yönetim de dâhil) ve hesap hizmetleridir. 
 

Komite üyesi ülkeler bankacılık-dışı hizmetlere kıyasla bankacılık hizmetleri üzerinde 
bir etki yapma olasılığının daha fazla olacağı yönünde beklentiler ifade etmiş olmalarına 
rağmen, Komite üyesi ülkelerin yaklaşık yarısı, müşterinin izin verdiği verilerin 
paylaşılmasının bankacılık-dışı hizmetleri kolaylaştıracağına inanmaktadırlar. Komite üyesi 
ülkelerin bahsettikleri ilk iki hizmet kategorisi yaşam tarzı uygulamaları (örneğin, internet-
vasıtasıyla araç çağırma/paylaşımlı yolculuk, concierge/butik sağlık hizmetleri, emlak ve 
dinlence hizmetleri) ve iş hizmetleridir (örneğin, muhasebe, masraf ve gider yönetimi, vergi 
ve bütçeleme hizmetleri). 
API bankacılığının bankaların iş modelleri üzerindeki etkisi, muhtemelen veri paylaşımının 
kapsamı ve tarzına, yeni finansal hizmet sağlayıcıların ortaya çıkmasına, değişen pazar 
paylarına ve değişimin hızına bağlı olacaktır. 
 

8. Müşteriden izin alınan verilerin üçüncü şahıslarca kullanılması 

Üçüncü şahıs tüzel kişiler: Veri toplama firmaları ve ödeme hizmeti sağlayıcıları, 
müşterinin izin verdiği verilerine erişen üçüncü şahıs tüzel kişilerin en yaygın tipleridir. Daha 
az olsa da gözlemlenen diğer üçüncü şahıslar arasında ise mali müşavirler, yatırım 
danışmanları, sigortacılar, muhasebeciler, vergi danışmanları, emlak kıymet takdir uzmanları, 
kredi referans ajansları ve ipotek ve kredi işlemcileri sayılabilir. AB üyesi ülkeler, PSD2 
yönetmeliğine ve ayrıca, o yönetmeliğe eklenen ve müşterinin izin verdiği verilerine erişim 
izni bulunan yetkili ödeme başlatma hizmet sağlayıcılarına ve hesap bilgilendirme hizmet 
sağlayıcılarına (bankalar da olabilir) dair hükümler içeren “güçlü müşteri kimlik doğrulama ve 
ortak ve güvenli açık iletişim standartları için Düzenleyici Teknik Standartlarına” da atıf 
yapmışlardır. AB üyesi ülkeler, PSD2 yönetmeliği Ocak 2018’de yürürlüğe sokulduktan sonra 
bahsi geçen bu üçüncü şahıslarda bir artış gözlemlemişlerdir.  

Üçüncü şahıs kullanımları: Müşterinin izin verdiği verilerin yaygın kullanım amaçları 
ve şekilleri arasında, kredi kartı ödeme işlemleri ve nakit yönetim hizmetlerinden ve ayrıca, 
finansal teknoloji firmalarının sunduğu robo-danışmanlık ve kişisel finans yönetim hizmetleri 
gibi finansal hizmetlerden bahsedilebilir. Komite üyesi ülkeler arasında tespit edilen ortak bir 
tema da, üçüncü şahısların çoğunun verilerden daha iyi finansal planlama için kullanıcıların 
finansal durumuna ilişkin birleşik ve anonim bilgiler sağlayarak kullanıcı deneyimlerini 
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zenginleştirmek amacıyla istifade ettikleridir. Bunun örnekleri arasında ödemelere imkân 
vermek için hesapların yeniden dengelenmesi, kullanıcı alarmları ve hatırlatma notları da 
dâhil masraf şablonları izlemesi, müşterilerin finansal varlıklarına dayanan yatırım 
danışmanlığı, kredi ürünleri ve sadakat programları da dâhil çapraz satış ürünleri ve 
kurumsal müşteriler için muhasebe, vergi raporlama ve masraf yönetiminden söz etmek 
mümkündür. 

Ödeme hizmetlerine ilişkin verilere çoğunlukla API’ler vasıtasıyla erişilmektedir; bilgi 
amaçlarına yönelik verilere ise (bakiyeler ve işlem tarihçeleri gibi veriler) çoğunlukla ekran 
kazıma yoluyla erişilmektedir. Bu fenomen, ödemelere ilişkin verilerin API’ler vasıtasıyla 
paylaşılmasının beklendiği AB gibi bazı ülke ve bölgelerde mevcut düzenleyici koşullar ve 
kurallardan kaynaklanıyor olabilir.21  

Müşterinin izin verdiği verilerin paylaşılmasının ücreti: Komite üyesi ülkelerin 
çoğunda, bankaların müşterinin izin verdiği verilerin paylaşılması karşılığında üçüncü 
şahıslardan ücret alması üzerine konulan kanuni kısıtlamalar veya benzeri başka ücret 
düzenlemeleri bulunmamaktadır.  Bazı ülkelerde, diğer üçüncü şahıs veri alıcıları veya 
müşterilerden ücret alma üzerinde veya ücretlendirme konusunda kısıtlamalar vardır ya da 
bu ülkeler bu tip kısıtlamalar getirmeyi aktif bir şekilde düşünmektedirler. 

Ülkelerin çoğunda ücret üzerinde kısıtlamalar bulunmamasına rağmen, bazı ülkeler 
bankaların ücretlendirildiği durumların sınırlı olduğunu bildirmiş bulunmaktadırlar. Bu 
ülkelerin bu ücretlere üst sınır getiren ya da onları düzenleyen yönetmelikleri yoktur, fakat 
ücretin bankalar ile üçüncü şahıslar arasında yapılan akdi düzenleme ve anlaşmalara dâhil 
olduğunu açıklamış bulunmaktadırlar. AB’de, ödeme hesabı bilgilerine erişim yetkisi PSD2’ye 
göre “ayrımcılık gütmeyen bir tarzda” tanınmak zorunda olmasına rağmen (yani, ücret 
alınmadan ve tüm yetkili üçüncü şahıslara aynı düzeyde erişim yetkisi verilmek suretiyle), ek 
hizmetlerin ücreti iki taraflı anlaşmaya tâbi olabilir ve normalde kısmen sabit ücretleri de 
içeren bir komisyon-bazında tanınır ve ödenir.  

Müşterinin rızası ve izni: Komite üyesi ülkelerin yarısı, bankaların bir müşterinin 
verilerini üçüncü şahıslarla paylaşmadan önce o müşterinin rıza ve iznini almasını şart 
koşmaktadır; ülkelerin diğer yarısında ise, bankalar müşteri rızası ve iznini üçüncü şahsın 
verdiği bir teyit vasıtasıyla da kabul edebilirler. Bu ikinci yöntem özellikle AB’de yaygındır. Bir 
ülke, üçüncü şahısların güvenli ve emniyetli kimlik doğrulama protokolleri sağlamak amacıyla 
verileri paylaşmadan önce müşterinin rıza ve iznini bankalara bildirmesi şartını 
uygulamaktadır. Diğer iki ülkede müşteri kimlik doğrulaması konusunda uygulanan açık 
kurallar yoktur; dolayısıyla, bu yöntemlerin her ikisi de kullanılabilir. Bununla birlikte, bu 
ülkelerin birinde müşteri rızası ve izni ve dijital yetkilendirmenin doğrulanması amacına 
yönelik kontrollerin geçerli olmasını temin etmek amacına yönelik denetim otoritesi 
beklentileri mevcuttur. 

Verilerin dördüncü şahıslarla paylaşımı: Komite üyesi ülkelerin çoğu, bu ilgili akdi 
düzenlemelerde öngörülmüş olduğu sürece üçüncü şahısların dördüncü şahıslara veri temin 
edebileceklerini açıklamışlardır. Bazı ülkeler, üçüncü şahısların verileri dördüncü şahıslarla 
paylaşmalarına izin veren ve olanak sağlayan kanun veya yönetmelikler (örneğin, kredi 
bürosuna ilişkin kanunlar ve AB için PSD2 yönetmelikleri) uygulamışlardır. 

9. Veri erişimi ve iletimi 

Üçüncü şahısların verilere erişmesi ve verileri iletmesi, temel kopyala yapıştır ekran 
kazıma süreçlerinden standartlaştırılmış veri unsurlarının API’ler vasıtasıyla iletilmesine 
kadar değişebilir. Müşterinin izin verdiği verilerin güvenliğinin sağlanmasının önemine geniş 
vurgu yapılmasına rağmen, veri erişimi ve iletimine ilişkin yaklaşımlar ülkeler arasında ilişkili 
kanuni ve düzenleyici çerçevelere göre değişmektedir. 

Aleni düzenleyici kuralların ve koşulların bulunmadığı ülkelerde, bankaların ve üçüncü 
şahısların veri erişimi ve iletimi uygulamalarında daha çok esnekliği vardır.  Bu ülkelerde, veri 
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paylaşımının kapsamı ve süreci, özellikle verilere API’ler vasıtasıyla erişilen durumlarda, 
banka ile üçüncü şahıs arasında imzalanan bir sözleşmeyle düzenlenebilmektedir. Tahsis 
edilen erişim ve iletim mimarisi de dâhil olmak üzere veri güvenliğinin korunması bu 
sözleşmelerde genellikle bir koşul olarak belirtilmektedir. Bir yerleşik düzenleyici çerçeveye 
sahip bulunan ülkelerde bile, sıklıkla bir standart sözleşme formatı gerekmektedir ve 
bankalar üçüncü şahısların talep ettikleri API bağlantısını kabul etmek veya reddetmek için 
genellikle kendi sağduyularını kullanırlar. 

Ekran kazıma veya tersine mühendislik uygulamalarını yasaklamayan ülkelerde, 
üçüncü şahısların masraflarını (örneğin, hukuki ve BT masrafları) azaltmak için bu 
yöntemlere güvenmesi riski vardır. Ekran kazıma veya tersine mühendislik uygulamalarına 
ilişkin endişeler, üçüncü şahısların topladıkları verilerin kapsamının müşterinin orijinal rıza ve 
izninin kapsamı dışına taşması riskini ve veri toplama firmalarının yüksek sıklıkta oturum 
açma eylemlerine ve yüksek hacimli otomatik sorgularına uygun dizayn edilmemiş bulunan 
banka BT sistemlerinin baskı altına girmesi riskini de içermektedir. Diğer endişeler ise 
bankanın müşteri arayüzlerinde meydana gelen değişiklikler sonucunda yanlış verilerin 
toplanması riskini içerir. 

Bazı banka denetim otoriteleri üçüncü şahısların veri güvenliğini doğrudan doğruya 
izlerler; diğerleri ise, bunu, denetledikleri bankaların risk yönetim programları aracılığıyla 
dolaylı olarak yaparlar. Her iki durumda da, bankalar, kendi veri güvenliklerini sağlayarak ya 
da üçüncü şahıslarda veri güvenliğini sözleşmeler vasıtasıyla sağlayarak müşterilere hizmet 
teslim zincirlerinin tamamı boyunca müşterinin izin verdiği verilerin güvenliğini sağlama 
konusunda sıklıkla asli ve temel bir rol oynarlar.  

Güvenli iletim: Hassas verilerin internet üzerinden güvenli iletilmesi, bankaların ve 
üçüncü şahısların operasyonel riskini azaltmak için gereken bir kontroldür. Bankaların 
üçüncü şahıslara verileri güvenli iletmek ve hassas verilere erişimi kısıtlamak için 
kullandıkları yaygın uygulamalar arasında sertifika değişimi ve alışverişi ve uçtan uca 
şifreleme de bulunmaktadır. 

Eski sistemler: Birkaç ülkede, bankalar doğrudan doğruya eski sistemlerle uyumlu 
API’ler uygulamaktadırlar (örneğin, ara katman yazılımı vasıtasıyla); diğerleri ise doğrudan 
doğruya modern altyapı çözümleriyle çalışmaktadırlar. Bir ülke, bankaların eski sistemlerin 
bakımına ve eski sistemlerle arayüzlere ilişkin maliyet sorunları ve operasyonel sorunlardan 
ötürü kendi sistemleri ve altyapılarını güncellemekte ve yükseltmekte olduklarını rapor 
etmiştir. Diğer otoriteler ise, bazı durumlarda, API’lerin daha yüksek emre amade ve 
kullanıma hazır olma beklentileri nedeniyle bankaların seçilmiş arka-uç sistemleri için kendi 
BT esneklik ve geri kurtarma düzenlemelerini güncellemeleri ve yükseltmeleri gerektiğini de 
ifade etmişlerdir.  

Yerel ve bölgesel API standartları: API standartları, aynı iletişim protokolleri, 
güvenlik profilleri ve veri sözlükleri setini kullanarak iletişim kurmak gayesiyle birden çok 
banka ve üçüncü şahıs tarafından kullanılabilecek bir kurallar ve şartnameler setidir. 
Böylece, bankaların elinde bulunan ve müşterinin izin verdiği verilere erişmek isteyen üçüncü 
şahıslar, kendi operasyonlarını ve faaliyetlerini, her bankayla iletişim kuran münferit ve ayrı 
programlar tasarlamaktansa bu API standartlarını kullanacak şekilde yeniden 
düzenleyebilirler. Dünyada bir dizi farklı API standartları gelişmekte ve çıkartılmaktadır. 
Komite üyesi ülkelerin yarısı kendi ülkelerinde yaygın ve ortak kullanılan API standartları 
bulunduğunu ifade etmişlerdir. Bu standartların geliştirilmesi, sıklıkla, endüstrinin katılımını 
da içerir. Bununla birlikte, global düzeyde kabul gören bir API standardı bulunmamaktadır. 
Dünya etrafında bölgesel ve yerel API standartları gelişirken, üçüncü şahıs firmaların farklı 
ülkelerde bankalarla iletişim kurabilmek için farklı API standartları kullanmaları da gerekebilir. 
Bu da dijital finansal ekosistemin parçalara ayrılması ya da üçüncü şahıslar için verimsizlikler 
gibi bir dizi potansiyel probleme yol açabilir.  
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10. API Risk Yönetimi 
 

Komite üyeleri, API’lerin kullanımıyla ilişkili olarak, veri ihlâlleri, kötüye kullanım, veri 
tahrifatı ve çarpıtması, hizmeti engelleme saldırıları ve şifresiz oturum açma da dâhil olmak 
üzere çeşitli farklı potansiyel operasyonel ve siber güvenlik sorunları tespit etmiş 
bulunmaktadırlar. Tespit edilen diğer riskler arasında ise altyapının arızalanması, uygulama 
ve operasyonların hızı, iki nokta arasındaki bağlantının izinsiz izlenmesi saldırıları, 
belirteçlere erişim riskleri ve tehlikeli ve IP adresi suiistimalleri sayılabilir. Bir API ağ geçidi de 
esnek bir şekilde tasarlanmadığı takdirde tek bir arıza ve sorun noktası haline gelebilir. 

 

Bazı bankaların bu riskleri azaltmak için kullandıkları mekanizmalar arasında daha 
katı ve sıkı erişim imtiyazları, yetkilendirilmiş uçtan uca şifreleme, kimlik doğrulama 
mekanizmaları, kırılganlık testi, bir denetim izi oluşturmak, belirteçler için son kullanım 
tarihleri belirlemek, IP beyaz liste (güvenli adresler listesi), güvenlik duvarları ve ayrıca, genel 
siber olay izleme programının bir parçası olarak API’lerle ilişkili siber olayların izlenmesi 
yöntemlerinden söz edilebilir. Pek çok ülke, kendi denetlenen bankalarının özellikle siber 
güvenlik ve operasyonel risk için mevcut risk yönetim politikalarından yararlandıklarını ifade 
etmişlerdir. Bazı AB Komite üyesi ülkelerde, GDPR ile veri güvenliği uyumunu 
değerlendirmek amacıyla ayrı değerlendirmeler yapılmalıdır. Bu, GDPR’nin şahsi veri 
güvenlik koşullarına uyumu sağlamasına rağmen PSD2 kapsamındaki açık ödeme 
koşullarının karşılanması konusunda bankalar ve üçüncü şahıslar için zorluklar da yaratabilir. 

11. Genel Sonuç 
 

Basel Komitesi üyesi ülkelerin çoğu, bir tür açık bankacılık çerçevesini 
benimsemişlerdir ya da benimsemeyi değerlendirmekte ve düşünmektedirler. Açık bankacılık 
çerçeveleri ulusal ve bölgesel faktörlere bağlı olarak kapsam ve öz bakımından farklılık 
göstermektedir, fakat buna rağmen pek çok ortak riski ve zorluğu da paylaşmaktadır. Çoğu 
ülkenin hukuki ve düzenleyici çerçeveleri, bankalarla etkileşim ve iletişim içine giren tarafların 
bir kısmı üzerinde ancak sınırlı yetkiye sahiptir. Açık bankacılığın bankacılık hizmetlerini ve 
banka iş modellerini dönüştürme potansiyeli vardır. Bununla birlikte, bankaların ve banka 
denetim otoritelerinin açık bankacılıkla bağlantılı risklere daha fazla dikkat göstermeleri 
gerekecektir: (i) müşterinin izin verdiği verilerin daha fazla paylaşılması ve (ii) finansal 
hizmetlerin verilmesi sürecine katılan çeşitli kuruluşlar arasında artan bağlanırlık. 

Ek: Terimler Sözlüğü 
 

Bu raporda kullanılan terimler aşağıda verilen anlamlara sahip olacaklardır: 
 

 Açık bankacılık: Gerçek-zamanlı ödemeler, hesap sahipleri için daha büyük finansal 
şeffaflık seçenekleri ve pazarlama ve çapraz-satış fırsatları sağlayanlar gibi uygulama ve 
hizmetleri inşa etmek amacıyla, bankaların müşterinin izin verdiği verilerini üçüncü şahıs 
geliştiriciler ve firmalarla paylaşmaları ve bu verilerden yararlanmaları. Münferit ülkeler bu 
açık bankacılık terimini farklı tanımlayabilirler. 
 

 Uygulama Programlama Arayüzleri (API’ler): Etkileşim ve iletişimlerini kolaylaştırmak 
için farklı programlar arasında bir arayüz oluşturan, yazılım programlarının birbirleriyle 
iletişim kurmalarına ilişkin kural ve şartnamelerden oluşan bir set.  

 

- Açık API: Bir halka açık standart temelinde bir verilere erişim aracı ve yolu sağlayan 
bir arayüz. Harici veya halka açık API olarak da bilinir. 
 

- Dâhili / Kapalı API: Bir özel standart temelinde bir verilere erişim aracı ve yolu 
sağlayan bir arayüz. Dâhili API olarak da bilinir. 
 

- Ortak API: API ile uygulamalar, eklentiler veya entegrasyonlar yaratacak olan bir 
veya iki stratejik ortakla yaratılan bir API. 
 

 Müşterinin izin verdiği veriler: Bankaların elinde bulunan ve banka müşterisinin bir 



 Bankacılar Dergisi 

121 

üçüncü şahsın erişmesine izin verdiği (ve muhtemelen dördüncü şahıslarla da paylaşılan) 
perakende müşteri verileri (örneğin, müşteri işlemleri, şahsi kimlik verileri ve müşteri 
finansal tarihçesi gibi veriler).  
 

 Veri toplama firmaları: Müşterinin izin verdiği veriler de dâhil verileri API’ler vasıtasıyla, 
ekran kazıma yoluyla veya başka araç ve yollarla toplayan bağlı ve/veya üçüncü şahıs 
kuruluşlar. Bu tüzel kişiler, müşteriye, müşteriye hizmet sunan başka şahıslara ya da 
diğer şahıslara (yani, “dördüncü şahıslar”) doğrudan doğruya hizmet sunabilirler. 

 

 Dördüncü şahıs: Bir üçüncü şahsın işlerin bir kısmını devrettiği bir stratejik ortak veya 
hizmet sağlayıcı. 

 

 Tersine mühendislik: Kaynak kodu hakkında bilgi almak ve çıkartmak amacıyla 
derlenmiş uygulamayı analiz etme süreci. Tersine mühendislik uygulamasının hedefi, bir 
uygulama ile bir sunucu arasında hangi bilgilerin alınıp verildiğini tespit etmek için kodu 
anlamak ve kavramaktır. 

 

 Ekran kazıma: Verilerin başka bir uygulama tarafından kullanılabilmesi için bir 
uygulamadan görüntülenen veri unsurlarını toplamak amacıyla otomatik senaryoları 
kullanma süreci. Çevrimiçi platformlardan kazımak amacıyla, genellikle ekran kazıyıcı 
müşterinin kendisi imiş gibi oturum açmak ve verilere erişmek için müşteri şifreleri ve 
bilgilerinin kullanılması gerekir.  

 

 Denetlenen bankalar: BCBS çerçevesinin kapsamına uygun olarak uluslararası 
piyasalarda aktif olan bankalar, fakat bazı Komite üyesi ülkeler için başka bankalar da bu 
kapsama dâhil olabilir. 

 

 Üçüncü şahıs: Denetlenen bankacılık organizasyonunun bir parçası olmayan bir harici 
tüzel kişilik. Üçüncü şahıslar denetlenen kuruluşlar (örneğin, bankalar ve diğer 
düzenlenmiş finans firmaları) olabileceği gibi, denetlenmeyen kuruluşlar da (örneğin, 
finansal teknoloji firmaları, veri toplama firmaları, ticari ortaklar, tedarikçiler ve diğer 
finans-dışı ödeme firmaları) olabilirler.  

 

 Belirtece bağlanmış kimlik doğrulama: Uygulamalara ve müşterinin izin verdiği verilere 
erişmek amaçlarıyla kullanıcıyı tanımlayan ve kimliğini gösteren güvenlik şifrelerinin ve 
kullanıcı imtiyazlarının yerini alan bir yazılım-tabanlı belirteç kullanılması. 

Dipnotlar:  

                                                           
1
 Açık bankacılık, örneğin gerçek-zamanlı ödemeler, hesap sahipleri için daha büyük finansal şeffaflık 

seçenekleri, pazarlama ve çapraz-satış fırsatları sağlayanlar da dâhil olmak üzere, bankaların 
uygulama ve hizmetler inşa etmek amacıyla müşterinin izin verdiği verilerini üçüncü şahıs 
geliştiricilerle ve firmalarla paylaşmaları ve onlara güç aktarmaları olarak tanımlanır. Münferit ülkeler 
bu açık bankacılığı farklı tanımlayabilir ve yorumlayabilirler.  
2
 Ekte de açıklandığı gibi, bu rapor amaçlarıyla ve bakımından, “üçüncü şahıs” terimi denetlenen 

bankacılık kurumunun bir parçası olmayan bir harici tüzel kişilik olarak tanımlanmıştır.  Üçüncü 
şahıslar denetlenen kurumlar (örneğin, bankalar ve başka düzenlenmiş finansal kuruluşlar) 
olabilecekleri gibi denetlenmeyen kurumlar da (örneğin, finans teknolojisi firmaları, veri toplama 
firmaları, ticari ortaklar, tedarikçiler ve başka finans-dışı ödeme kuruluşları) olabilirler.  
3
 Basel Bankacılık Denetim Komitesi, “Sağlam Uygulamalar: Finans Teknolojisi Gelişmelerinin 

Bankalar ve Banka Denetim Otoriteleri Üzerindeki Etki ve Yansımaları”, 19 Şubat 2018. 
www.bis.org/bcbs/publ/d431.htm. 
4
 Bu rapor, Komite üyelerinin denetledikleri bankaların veri paylaşımına ilişkin sorunlara 

odaklanmaktadır.  
5
 Bu rapor, aşağıda sayılan Basel Komitesi üye ülkelerinden toplanan bilgileri içermektedir: Asya’dan 

Çin (CN), Hong Kong (HK), Hindistan (IN), Japonya (JP), Güney Kore (KR), Singapur (SG), Tayland 
(TH); Amerika’dan Arjantin (AR), Brezilya (BR), Kanada (CA), Meksika (MX) ve Amerika Birleşik 
Devletleri (US); Avrupa Birliği’nden (AB) Belçika (BE), Almanya (DE), Fransa (FR), İtalya (IT), 

http://www.bis.org/bcbs/publ/d431.htm
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Lüksemburg (LU), Hollanda (NL), İsveç (SW), İspanya (ES) ve Birleşik Krallık (UK) ve diğer 
bölgelerden Avustralya (AU), Rusya (RU), Türkiye (TR) ve Güney Afrika (ZA)  
6
 Raporda tartışıldığı gibi, açık bankacılık çerçeveleri ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. 

Müşterinin izin verdiği verilerine ek olarak, bazı ülkeler kamuya mal olmuş ve kamunun bilgisine girmiş 
bilgileri de kendi çerçevelerinin kapsamı içine almışlardır. Gereken durumlarda, açık bankacılığın bu 
ek özellikleri de tartışılmakta ve irdelenmektedir.  
7
 Ekte, bu raporda kullanılan anahtar kelimeleri içeren bir terimler sözlüğü bulunmaktadır. 

8
 Örneğin, Almanya’da FinTS geliştirilmiştir. 

9
 Bu rapor amaçlarıyla ve bağlamında, “kanunlar” kelimesi mevzuat, “yönetmelikler” kelimesi sıklıkla 

kanun uygulama otoritelerinin çıkarttıkları uygulama kuralları, “kurallar” kelimesi ise kanunlar, 
yönetmelikler veya her ikisi anlamında kullanılmaktadır.  
10

 AR, CN, US. A.B.D.’de, ABD Tüketicinin Finansal Korunması Bürosu, müşterinin yetki ve izin verdiği 
veri toplama hizmetleri piyasası geliştikçe tüketicilerin menfaatlerinin korunmasına yardımcı olmak 
gayesiyle Dodd-Frank Kanunu Madde 1033 tahtında ve uyarınca tüketici koruma prensipleri çıkartmış 
bulunmaktadır.  
11

 IN, TH, MX, ZA, EU (PSD2 tahtında ve uyarınca) 
12

 HK, SG, KR 
13

 Kasım 2018 itibariyle: Kural geliştirme sürecinde olanlar: AU, BR, RU. Açık bankacılık çerçevesini 
kabul etmeyi ve benimsemeyi aktif bir şekilde değerlendirenler: CA, TR. 
14

 AR, CN, US. 
15

 PSD2, yeni teknolojiye geçişlerden etkilenmez, fakat güçlü müşteri kimlik doğrulama ve ortak ve 
güvenli açık iletişim standartları için Düzenleyici Teknik Standartlar, bu amaca tahsis edilmiş bir arayüz 
(örneğin, API) ya da uyarlanmış müşteri arayüzü gibi bir güvenli arayüz vasıtasıyla, hesap servisleri 
ödeme hizmeti sağlayıcısının (yani, veri tutucunun, genellikle bankanın) verilere erişim olanağına 
sahip olmasını gerektirmektedir. Yetkilendirilen ve regüle edilen üçüncü şahısların da bir eIDAS 
sertifikasıyla tanımlanmaları ve ayırt edilmeleri gerekmektedir ve bir üçüncü şahıs kullanılsın ya da 
kullanılmasın güçlü müşteri kimlik doğrulama konusunda aynı kurallar uygulanır. EBA/GL/2018/07, 
https://eba.europa.eu/documents/10180/2250578/Final+Report+ 
on+Guidelines+on+the+exemption+to+the+fall+back.pdf/4e3b9449-ecf9-4756-8006-cbbe74db6d03.  
16

 PSD2 uygulama kuralları: Avrupa Birliği Ek Yönetmeliği (EU) 2018/389: güçlü müşteri kimlik 
doğrulama ve ortak ve güvenli açık iletişim standartları için Düzenleyici Teknik Standartlar, https://eur-
lex.europa.eu/eli/reg_ del/2018/389/oj  
17

 Tüketiciler ile kurum ve kuruluşlar arasındaki ihtilâflarda arabuluculuk yapan bir platform veya süreç 
kuran veya sağlayan bir organ olarak tanımlanır. 
18

 https://eugdpr.org/the-regulation/  
19

 Güçlü müşteri kimlik doğrulama ve güvenli iletişime ilişkin PSD2 hükümleri, doğrudan doğruya ilgili 
düzenleyici teknik standartlarda (RTS) düzenlenmişlerdir. Bu hükümler, müşterinin izin verdiği verilere 
“ekran kazıma” uygulaması yoluyla erişmeye ilişkin hükümleri de içermektedir. 
20

 OAuth 2.0 ve onun en yeni versiyonları, API’ler ve web uygulamaları gibi genellikle internette 
çalışan ve kullanılan uygulamalar için spesifik ve özel yetkilendirme akışları sağlamaktadırlar. OAuth 
2.0, bir belirtece bağlanmış kimlik doğrulama yönteminin uygulama örneğidir.  
21

 Verilere erişmek için belirli bir arayüzü kullanma koşulunun Eylül 2019’dan itibaren uygulamaya 
girdiğini lütfen not ediniz. 

https://eba.europa.eu/documents/10180/2250578/Final+Report+%20on+Guidelines+on+the+exemption+to+the+fall+back.pdf/4e3b9449-ecf9-4756-8006-cbbe74db6d03
https://eba.europa.eu/documents/10180/2250578/Final+Report+%20on+Guidelines+on+the+exemption+to+the+fall+back.pdf/4e3b9449-ecf9-4756-8006-cbbe74db6d03
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_%20del/2018/389/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_%20del/2018/389/oj
https://eugdpr.org/the-regulation/


 

Yazım Kuralları 
 
1. 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.  

2. Kapak sayfasında, yazının başlığı, yazar(lar)ın bağlı bulundukları kuruluşlar ve ünvanları, 
iletişim kurulacak yazarın adı ve iletişim bilgileri  bulunmalıdır.  

3. 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)  

4. 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. 

5. 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.  

6. Dipnotlar atlama yapılmadan numaralandırılmalı ve ayrı bir sayfada “Dipnotlar” başlığı 
altında toplanmalıdır. 

7. Kaynaklara göndermeler dipnotlarla değil, metin içinde açılacak ayraçlarla yapılmalıdır.  
8. Metinde gönderme yapılan veya yapılmayan tüm kaynaklar, kaynakçada yer almalıdır. 

Kaynaklar ayrı bir sayfada alfabetik sırayla yazılmalıdır.  
9. Metin içi gönderme, dipnotlar ve kaynakça belirtilen kurallar çerçevesinde ve American 

Psychological Association (APA) (http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-
tutorial.aspx) sistemine göre yapılmalıdır.    
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