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Araştırma Makalesi / Research Article

Özel Tüketim Talebinin Yüksek Frekans ve Şimdi
Tahmin ile Modellenmesi
Doç. Dr. Aykut Ekinci*
Doç. Dr. Burçhan Sakarya**
Öz
GSYH’nın en büyük bileşeni olan özel tüketimin tahmin edilmesi, diğer makro ve finansal
büyüklüklerle olan güçlü ilişkisi nedeniyle oldukça önemlidir. Çalışma, özel tüketim harcamaları için
MIDAS modeli ile yüksek frekanslı değişkenlerin modele eklenmesinin tahmin kabiliyetine etkisini
incelemektedir. Bu amaçla, 2011 birinci çeyreği ile 2019 üçüncü çeyreği arasındaki dönem için
çeyreklik, aylık, haftalık ve günlük frekansa sahip değişkenler üzerinden tahmin modelleri üretilmiş ve
tüm dönem için tahmin performansları karşılaştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen temel sonuçlar
şunlardır; yüksek frekanslı değişkenlerin kullanılması tahmin performansını artırmaktadır ve finansal
bilgi taşıyan kredi, faiz ile borsa göstergeleri tüketimi tahmin etmede iyi bir yüksek frekanslı değişken
konumundadırlar.
Anahtar Kelimeler: GSYH Tahmini, Şimdi Tahmin, MIDAS.
JEL Sınıflandırması: C22, C32, E37.
Modelling Private Domestic Consumption with High Frequency Data
and Nowcasting
Abstract
Forecasting private consumption expenditures is particularly important for analysing economic
and financial activity, as this demand component is closely related with many macroeconomic and
financial variables. This study provides a forecast framework utilizing high frequency data within
MIDAS methodology. To this end a sample period of 2011Q1 - 2019:Q3 has been tested,
incorporating quarterly, monthly, weekly and even daily data to the proposed estimation models.
Furthermore, comparative performance of the models is discussed. The main findings of the study are;
use of higher frequency data improves forecast performance significantly, and incorporating variables,
which carry financial market information such as loans, interest rates and equity prices enhances
estimation and forecast performance.
Keywords: GDP Forecasting, Nowcasting, MIDAS.
JEL Classification: C22, C32, E37.
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1. Giriş
Tüm dünyada, yeni gelişen ekonometrik modeller ve artan yüksek frekanslı verilerin
kullanımı ile birlikte, ekonominin bütünü hakkında bilgi veren Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
(GSYH) ve bileşenlerinin hızlı bir şekilde tahmini ön plana çıkmaya başlamıştır. Nitekim
literatürde şimdi tahmin ve MIDAS yöntemlerini kullanarak GSYH veya bileşenlerini tahmin
eden çok sayıda çalışma bulunmaktadır (Bkz. D’Agostino, McQuinn ve O’Brien, 2008;
Clements ve Galvão, 2009; Marcellino ve Schumacher, 2010; Kuzin, Marcellino ve
Schumacher, 2011, 2013; Lahiri ve Monokroussos, 2012; Barnett, Chauvet ve Leiva-Leon,
2016; Riedl ve Wörz, 2018).
Türkiye’de ise, dünyadaki bu eğilimin yanısıra büyüme oranlarında özellikle son
dönemde artan değişkenlik ve bu değişkenliğin ekonominin karar birimleri ile olan yüksek
ilişkisi büyümenin tahmini konusunu uygulayıcılar ve akademik çevre için daha da önemli bir
hale getirmiştir. Nitekim Türkiye ekonomisi, yıllık bazda 2016 üçüncü çeyreğinde menfur
darbe girişiminin de etkisiyle %0,8 daralırken, bir yıl sonra 2017 üçüncü çeyreğinde %11,6
büyümüştür. 2018 yılı son çeyreği ile birlikte negatif büyüme alanına girilirken, ekonomik
büyümenin seyri yerli ve yabancı piyasa oyuncuları ve politika yapıcılar tarafından takip
edilen en önemli göstergelerden biri olmuştur.
Konu ile ilgili Türkiye’yi ele alan literatür nispeten yenidir. Akkoyun ve Günay (2012)
dinamik tek faktörlü model aracılığıyla Türkiye ekonomisi için GSYH büyümesini tahmin
etmeye çalışmışlardır. Yazarlar, 2008:1. çeyrek ve 2012: 2. çeyrek dönemi için GSYH
büyümesini şimdi tahmin ile modellemişlerdir. Ayrıca, model sonuçlarını otoregresif (AR)
modeli ile karşılaştırmışlardır. Sanayi üretim endeksi, ihracat ve ithalat miktar endeksleri reel
değişkenler olarak ve PMI yeni siparişler anket değişkeni olarak kullanılmıştır.
Modugno, Soybilgen ve Yazgan (2016) Türkiye GSYH büyüme oranı için dinamik
faktör modeli (DFM) kullanarak şimdi tahmin modelleri geliştirmişlerdir. Yazarlar, şimdi
tahmin modellerinin alternatif bazı modellerden daha iyi sonuçlar ürettiği sonucuna
varmışlardır. Soybilgen ve Yazgan (2017) çalışmasında ise Türkiye GSYH büyüme
oranlarını, 2012: 1. çeyrek ile 2016: 4. çeyrek döneminde şimdi tahmin modeli ile tahmin
etmişlerdir. Yazarlar, yeni GSYH serisini kullanmış ve Modugno, Soybilgen ve Yazgan’ın
(2016) dinamik faktör modelini (DFM) geliştirmişlerdir. Çalışma, finansal değişkenlerin dahil
edilmesinin DFM'nin tahmin performansını bozduğu, buna karşın kredi değişkenlerinin
eklenmesinin DFM'nin tahmin doğruluğunu iyileştirdiği sonucuna varmaktadır.
Yamak, Samut ve Koçak (2018) alternatif vadeli faiz getiri farkları altında ekonomik
büyüme tahmini için MIDAS uygulaması gerçekleştirilmiştir. 2010–2017 döneminin
kullanıldığı çalışmada büyüme oranı üçer aylık frekanslarda, getiri farkı serileri ise, haftalık ve
aylık frekanslarda oluşmaktadır. Değişkenlerin farklı frekanslarda olmasından dolayı, bu
çalışmada MIDAS yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda MIDAS yöntemi ile Türkiye ekonomisi
için 2017 yılına ait ilk üç çeyrek büyüme rakamları tahmin edilmiştir. MIDAS regresyonunun
çözümünde 2. dereceden Almon ve üssel Almon modelleri kullanılmıştır. Sonrasında
modeller performans değerlerine göre karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma neticesinde 2.
dereceden Almon modelinin tahmin sonuçlarının daha iyi olduğu bulgusuna varılmıştır.
Günay (2019) nihai yurt içi talep büyümesini izlemekte faydalı olabilecek değişkenleri
belirlemek üzere 2011-2018 dönemindeki tahmin performansına dayalı analiz sonuçlarını
sunmuştur. Analizlerde nihai yurt içi taleple ilişkili olması beklenen elli farklı göstergenin tek,
iki, üç ve dört değişkenli kombinasyonlarından oluşturulan denklemler kullanılmıştır.
Sonuçlar, bireysel modellerden ziyade farklı modellerin ortalamasının kullanılmasının daha
istikrarlı ve isabetli tahminler ürettiğine işaret etmektedir. Değişkenler özelinde bakıldığında,
reel yurt içi ciro göstergelerinin nihai yurt içi talebi izlemede öne çıktığı görülmektedir. Sanayi
4
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üretimi, vergi gelirleri ile konut kredisi de en iyi performans gösteren modellerde yer
almaktadır.
Harcama yöntemiyle reel GSYH, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından
zincirleme hacim endeksi kullanılarak hesaplanmaktadır. Harcama yöntemiyle GSYH, özel
tüketim (yerleşik hanehalkının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların
tüketimi), kamu tüketimi (devletin nihai tüketim harcamaları), yatırım (gayrisafi sabit sermaye
oluşumu) ve net mal ve hizmet ihracatından oluşmaktadır. Harcama yönüyle GSYH’nın
gelişimi ise, ekonominin talep tarafını oluşturan bileşenlerin seyri hakkında bilgi vermektedir.
Harcama yönüyle GSYH’yı oluşturan en büyük bileşen ise, %60’ın üzerindeki payı ile özel
tüketim harcamalarıdır.
Çalışmada vurgulandığı gibi, özel tüketimin GSYH içerisindeki payı düşüş
trendindedir. Ayrıca, özel tüketim konjonktürel dalgalanmalara uygun olarak, yatırıma kıyasla
daha az dalgalı bir seyir izlemektedir. Diğer taraftan, özel tüketim hane halkı bilanço kanalı
üzerinden doğrudan banka pasifinde mevduat ve aktifinde kredi ile güçlü bir ilişkiye sahiptir.
Bu ilişki ise, hanehalkının kredi riski üzerinden kredi faiz oranı için oldukça önemli bir
belirleyici olması sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla, tüketici kredi hacmi ve faiz oranları
özel tüketimin tahmininde önemli iki değişken olarak durmaktadır.
Bu çalışmada, özel tüketim harcamaları tahmin edilirken TCMB (2019) ve Günay
(2019) çalışmalarındaki model baz alınmıştır. TCMB (2019)’daki modelden özel tüketim
harcamaları ile daha zayıf ilişkili olan sanayi yurtiçi reel ciro göstergesi çıkartılmış ve haftalık
ile günlük finansal göstergeler eklenmiştir. Haftalık gösterge olarak kredi ve faiz değişkenleri
eklenirken; günlük ve şimdi tahmin yapmaya da olanak tanıyan Borsa İstanbul (BIST)
Hizmetler endeksi modele eklenmiştir.
Bir sonraki bölümde Türkiye’de özel tüketim harcamalarının gelişimi incelenmiş,
üçüncü bölümde çalışmada kullanılan veri seti ve modeller tanıtılmış; dördüncü bölümde
model sonuçlarına yer verilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular, sonuç bölümünde
değerlendirilmiştir.
2. Türkiye’de Özel Tüketim Harcamalarının Gelişimi
Model ve tahmin çalışmasının yapıldığı dönem itibarıyla Türkiye ekonomisinin yurtiçi
talep gelişmeleri incelendiğinde özel tüketim talebinin, genel olarak yurtiçi ekonomik aktivite
açısından payının göreli olarak azalmakta olduğu ancak politika değişkeni olarak öneminin
artmakta olduğu görülmektedir. Milli gelir muhasebesindeki revizyonların da etkisi gözetilerek
1998 yılı sonrası seriler incelendiğinde, özel tüketimin GSYH içerindeki payının azalma
eğilimi içerisindedir. Bu eğilim neticesinde 1998-2005 döneminde %64-68 aralığında olan
özel tüketim/GSYH oranının, 2006-2015 döneminde yaklaşık beş puanlık azalışla %60-64
bandına gerilemiş, 2015 sonrasında ise yine benzer bir düşüşle %55-60 aralığında olduğu
gözlemlenmektedir. Nitekim araştırma dönemi itibarıyla özel tüketim harcamalarının 2011
yılında %63,2 düzeyinde olan GSYH içindeki payı, 2018 yılında %56,7’ye gerilemiştir. 2019
yılı üçüncü çeyreği itibarıyla söz konusu oran hem çeyreklik dönem için hem de dokuz aylık
dönem için %57,2 olarak gerçekleşmiştir (Bkz. Grafik 1). 1998-2018 döneminde yıllık
ortalama %4,6 oranında artan reel GSYH, 2012-2018 döneminde de %5,4 oranında yıllık
ortalama büyüme hızı yakalamıştır. Söz konusu dönemler itibarıyla özel tüketim
harcamalarının reel artış oranları 1998-2018 döneminde %4,1, 2012-2018 döneminde de
%4,3 olarak gerçekleşmiştir.

5

Doç. Dr. Aykut Ekinci - Doç. Dr. Burçhan Sakarya

Grafik 1. GSYH’nın Bileşenleri (Cari Fiy. %)
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2008 küresel krizinin ardından ertelen talep, uygulanan politikaların da etkisiyle
canlanmış ve 2011 yılında iki haneli reel büyüme oranı kaydetmiştir. Sonraki yıllarda ise
%3,2 ile %8,5 arasında dalgalı, hatta testere biçimli bir özel tüketim büyümesi patikası
izlenmektedir. Küresel kriz sonrası artan global likidite ile yurtiçinde ekonomiyi canlandırmak
için uygulanan tedbirlere bağlı olarak Türkiye’ye yönelik sermaye girişlerinin artması, hızlı
kredi genişlemesi ve bu faktörlerin yurtiçi talebi canlandırdığı bir dönem yaşanmıştır. Kısaca,
küresel ve yerel faktörlere bağlı olarak değişen risk algısına paralel bir şekilde, yurtiçi tüketici
ve yatırımcı güveni dalgalanmakta, yatırım ve tüketim kararlarının dur-kalk tipi bir seyir
izlemektedir.
Grafik 2. Tüketim ve Yatırım Harcamaları Yıllık Reel Değişimi (%)
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GSYH ve toplam yurtiçi talep bileşenlerinin yıllık reel büyümelerine bakıldığında (Bkz.
Grafik 2) 2002-2017 döneminde; büyümenin kaynağının özel tüketim ve sabit sermaye
yatırım harcamaları olduğu görülmektedir. Net ihracatın büyümeye katkısı ise kriz dönemleri
dışında negatif gerçekleşmiştir. Küresel kriz sonrası dönemde özel tüketimin büyümeye
katkısı sürekli pozitif olmuştur. 2014-2018 döneminde GSYH büyümesine harcamalar
yönüyle tüm alt bileşenler pozitif katkı sağlamıştır. Ortalama %4,9 oranında gerçekleşen
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büyümeye tüketimin katkısı 3 puan olurken, sabit sermaye yatırımları 1,3 puan, net mal ve
hizmet ihracatı ise 1 puan katkı vermiştir.
Grafik 3. GSYH Büyümesine Katkılar (%)
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Kaynak: TÜİK ve kendi hesaplamalarımız.
Not: SSY: Sabit Sermaye Yatırımlarını ve NHMI Net Mal ve Hizmet İhracatını göstermektedir.

2018 yılı Mayıs ve Ağustos aylarında finansal piyasalarda yaşanan sert
dalgalanmaların tüketim ve yatırım kararları üzerindeki olumsuz etkileri çok açık şekilde
görülmektedir. 2018 yılının ikinci çeyreğinden itibaren özel tüketim harcamalarındaki reel
daralma, hızlı ve yüksek oranlı olmuş, toparlanma 2019 yılının ikinci yarısını bulmuştur.
Nitekim 2018 yılı üçüncü çeyreğinde 0,4 puana gerileyen özel tüketimin GSYH büyümesine
katkısı, 2018 yılı son çeyreğinde -4,7 puan, 2019 yılı ilk çeyreğinde -3,0 puan ve ikinci
çeyreğinde -0,6 puan olarak gerçekleşmiştir.
Özel tüketim harcamalarına ilişkin diğer önemli bir husus ise fert başına gelir
düzeyindeki gelişmelerdir. Türkiye için ABD doları cinsiden ve satın alma gücü paritesi ile
dönüştürülen fert başına GSYH düzeyleri incelendiğinde (Bkz. Grafik 4, soldaki grafik), 2013
yılından itibaren bir eğilim değişimi tespit edilmektedir. Cari ABD dolar kuru üzerinden
hesaplanan fert başına GSYH 2013 yılında 12.480 dolar ile en yüksek düzeyine ulaşmıştır.
Ancak 2013 sonrasında fert başına milli gelir azalma eğilimine girmiş ve 2019 yılında
yaklaşık 9.000 dolar seviyesine gerilemiştir. OECD tarafından hesaplanan cari satın alma
gücü paritesine (SAGP) göre bakıldığında (Bkz. Grafik 4, sağdaki grafik), fert başına gelir,
2009 yılında azalmış, 2010-2017 döneminde artmış ve 2017 yılından sonra yatay
seyretmiştir. Mutlak ve göreli gelir açısından Türkiye ekonomisine genel hatlarıyla
baktığımızda, özel tüketimin belirleyiciliği açıkça tespit edilmektedir.
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Grafik 4. Fert Başına GSYH (Cari ABD Doları ve SAGP’ye Göre)
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Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve OECD.

Cari dönem tüketimi açısından diğer önemli bir unsur ise borçlanma gelişmeleridir.
Cari gelirin yanında, borçlanma ile finanse edilen tüketim harcamalarının özellikle 2003-2013
döneminde etkili olduğu görülmektedir. Hanehalkı borçluluk oranı olarak da ifade edilen
hanehalkı borcu (kredi+borç. senetleri)/GSYH oranı, 2001 finansal krizi sonrası 2002 yılında,
yaklaşık %2 gibi bir düzeyden, 2013 yılında %20’lere kadar hızlı bir biçimde artış
göstermiştir. 2013 yılı sonrası enflasyon, kur ve faiz gibi nominal değişkenlerdeki artış eğilimi,
borçlanma eğilimini de olumsuz etkilemiştir. Bahse konu oran, IMF verilerine göre 2018
yılsonu itibarıyla %15 düzeyine gerilemiştir. Uluslararası Finans Enstitüsü’nden (Institute of
International Finance/IIF) derlenen geçici verilere göre ise, 2019 yılı ikinci çeyreğinde oranın
daha gerilediği ve %14’ler civarında olduğu görülmektedir (Bkz. Grafik 5).
Grafik 5. Hanehalkı borçluluğu (GSYH’ye Oran, %)
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Kaynak: IMF

Gelir ve tüketim eğilimlerinin diğer tamamlayıcı unsuru tasarruflardır. Bu çerçevede
özel tasarruf oranına ve yatırım-tasarruf denkliği açısından bakıldığında özel kesimin yapısal
olarak Türkiye ekonomisinde tasarrufçu kesim olduğu görülmektedir.
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Grafik 6. Yurtiçi Tasarruflar (%)
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Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı.

Genel eğilimler itibarıyla bakıldığında ise 2003-2019 döneminde yıllık ortalama özel
tasarruf oranının %27,5 düzeyinde, çalışmanın örneklem dönemi olan 2011-2019 döneminde
ise %29,2 seviyesinde olduğu görülmektedir. Özel kesim tasarruf oranı 2011 yılında tarihsel
olarak en yüksek düzeyi olan %32’ye yükselmiş, sonrasında ise 2018-2019 dönemine kadar
görece yatay bir seyir arz etmiştir. Tasarruf açısından ana eğilimler bu şekilde arz ederken,
yatırım-tasarruf denkliği açısından 2003-2018 döneminde Türkiye ekonomisi dış kaynak
kullanımı ile söz konusu denkliği sağlamıştır.
3. Veri Seti ve Model
Bu bölümde Türkiye ekonomisi için özel tüketim harcamalarının tahmininde kullanılan
klasik tahmin modeli ile ekonometrik yöntem tanıtılmaktadır. Yöntem olarak Mixed Data
Sampling (Karma Veri Örneklem / MIDAS) regresyon seçilmiştir. İlk aşamada çeyreklik
frekansta “klasik” olarak isimlendirilen baz model tahmin edilmekte, daha sonra ise MIDAS
regresyon modeliyle, klasik modele daha sık ve farklı frekanslarda değişkenler eklenerek
tahmin denklemleri oluşturulmaktadır.
3.1. Çeyreklik Frekansta Klasik Tahmin Modeli ve Veri
TCMB (2019:44) özel tüketim harcamalarının tahmininde, sanayi yurtiçi reel ciro,
tüketim malı ithalat miktar endeksi, vergi gelirleri ve gıda dışı perakende satış hacim
endeksinin yıllık değişimlerinin ağırlıklı ortalaması olarak tahmin edilmiştir ve ağırlıklar
regresyon analizinden elde edilmiştir. Günay (2019) ise, nihai yurtiçi taleple ilişkili olması
beklenen elli farklı göstergenin tek, iki, üç ve dört değişkenli kombinasyonlarından
oluşturulan modeller kullanmıştır. Yazar, sonuçların bireysel modellerden ziyade farklı
modellerin ortalamasının kullanılmasının daha istikrarlı ve isabetli tahminler ürettiğine işaret
ettiğini belirtmektedir. Değişkenler özelinde bakıldığında, nihai yurtiçi talebi tahmin etmede,
reel yurtiçi ciro göstergelerinin, sanayi üretimi, vergi gelirleri ile konut kredisi değişkenlerinin
en iyi performans gösteren modellerde yer aldığı görülmektedir. Yazar, aylık göstergelerin
çeyreklik ortalamaları alınarak yıllık yüzde değişimlerini kullanmış ve 2011 birinci çeyreği ve
2018 ikinci çeyreği döneminde elli farklı göstergenin özel tüketim ile olan korelasyonlarını
incelemiştir. Özel tüketim ile en güçlü korelasyona sahip değişkenler sırasıyla yurtiçi reel
ciro-sermaye malları (0,87), yurtiçi reel ciro-elektrikli teçhizat (0,87) ve yurtiçi reel ciro-makine
ve ekipman (0,85) değişkenleridir.
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Bu çalışmada, özel tüketim (yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar
amacı olmayan kuruluşların tüketimi) gıda dışı perakende satış, tüketim malı ithalat miktar
endeksi ve reel vergi geliri ile tahmin edilmiştir. TCMB (2019) modelinde kullanılan sanayi
yurtiçi reel ciro göstergesi özel tüketim ile olan zayıf korelasyonu (0,59) nedeniyle ve
ekonometri de genel kural olan az sayıda değişken ile düşük tahmin hatası elde edilmesi
prensibine uygun olarak model dışında tutulmuştur. Nitekim Günay (2019) çalışmasında da
iki değişkenli modellerin üç ve dört değişkenli en iyi modellerin ortalamasına yakın tahmin
hatası yaptığını ortaya koymuş ve değişken sayısını artırmak yerine, farklı bloklardan
verilerin bilgi içeriklerini yansıtacak şekilde az sayıda değişken kullanan farklı modellerin
tahminlerinin birleştirilmesinin tercih edildiğini belirtmiştir. Bu tarz bir yaklaşım, ekonomik
tahmin yaparken iktisat teorisinin taşıdığı bilgiyi artırarak, tahmin sonucunun sapmasının
nedenlerinin de ortaya konulabilme ve yorumlanabilme kabiliyetini de artıracaktır.
Çeyreklik bazda elde edilen klasik tahmin modeli aşağıdaki gibidir:
ÖTH𝑡=𝛽0+𝛽1GDPS𝑡+𝛽2RVG𝑡 + 𝛽3TMİME𝑡 +𝑢𝑡

(1)

Yukardaki modelde ÖTH Özel Tüketim Harcamalarını, GDPS Gıda Dışı Perakende
Satış, RVG Reel Vergi Geliri, TMİME Tüketim Malı İthalat Miktar Endeksini yukarıda
açıklanan tanımları ile göstermektedir. Tüm değişkenler logaritmik büyüme oranı şeklinde
kullanılmıştır. Değişken tanımlamalarının detayları aşağıda verilmiştir. Tahmin edilecek olan
Özel Tüketim Harcamaları verisi, TCMB-Elektronik Veri Dağıtım Sistemin (EVDS)’den elde
edilmiştir ve Harcama yöntemiyle hesaplanan reel GSYH içerisinde Yerleşik hanehalklarının
ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların tüketimi olarak alınmıştır.
Çeyreklik frekansta olan bu serinin logaritması alınıp, yıllık büyüme oranı (logaritmik yıllık
büyüme) kullanılmıştır.
Grafik 7. Özel Tüketim Harcamaları ve Tahmin Değişkenleri
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Kaynak: TÜİK ve TCMB-EVDS.

Özel Tüketim Harcamalarını tahminde kullanılan diğer değişkenler aylık olarak elde
edilmiştir. Bu öncü göstergeler, TCMB-EVDS’den elde edilen Tüketim Malı İthalat Miktar
Endeksi ve Kamu Maliyesi içerisinde Genel Bütçe içerisinde yer alan Vergi Gelirleri (TÜFE ile
reel dönüşümü yapılmış) ile TÜİK’den elde edilen Gıda Dışı Perakende Satış Hacmi (sabit
fiyatlarla) serileridir. Bütün seriler 2011 birinci çeyrek ve 2019 üçüncü çeyrek dönemini
içermektedir. Belirtilen tahmin değişkenlerinin çeyreklik hareketli ortalamaları alınarak yıllık
büyüme oranı elde edilerek kullanılmıştır.
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Tablo 1. Kullanılan Serilerin İstatistiki Özellikleri
Gıda Dışı
Perakende Satış
0.050614
0.060556
0.151159
-0.104290
0.054797
-0.858076
3.897487
5.469715
0.064903

ÖTH
0.044981
0.047733
0.159370
-0.079995
0.045084
-0.120813
4.487077
3.310098
0.191083

Ortalama
Medyan
Maksimum
Minimum
Std. Sapma
Çarpıklı
Basıklık
Jarque-Bera
Olasılık

Reel Vergi Geliri
0.033736
0.039127
0.197674
-0.139413
0.077644
-0.522701
3.124094
1.616219
0.445700

Tüketim Malı
İthalat Miktar
Endeksi
-0.029619
-0.016626
0.328418
-0.509740
0.170623
-0.950667
4.353767
7.944647
0.018830

Kaynak: TÜİK ve TCMB-EVDS.

3.2. MİDAS ile Modelleme ve Yüksek Frekanslı Veriler
Mixed Data Sampling (Karma Veri Örneklem / MIDAS) regresyon, karma frekanslı
verilerin aynı regresyon içerisinde kullanılmasına izin veren bir yöntemdir. MIDAS regresyon,
Ghysels, Santa-Clara, and Valkanov (2004), Gyhsels, Santa-Clara, and Valkanaov (2006) ve
Andreou, Ghysels, and Kourtellos (2013) çalışmalarıyla gelişen oldukça yeni bir yöntemdir.
MIDAS yönteminin ana amacı, daha sık frekanslı serileri, daha düşük frekanslı bir
regresyonda kullanarak; yüksek frekanslı serilerin bilgi kaybına uğramasını engelleyerek
daha yüksek bir tahmin performansına ulaşabilmektir. Ghysels, Santa-Clara, and Valkanov
(2004), MIDAS modelinin gecikmesi dağıtılmış bir modele benzemekle birlikte, farklı
örneklem frekansını içinde barındırması nedeniyle faklılaştığını belirtmektedirler. Gecikmesi
dağıtılmış bir regresyon modeli aşağıdaki gibi sunulabilir:
𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝐵(𝐿)𝑋𝑡 + 𝜀𝑡

(2)

burada B(L) sonlu veya sonsuz polinomiyal gecikme operatörüdür ve 𝑦𝑡 tahmini yapılacak
olan yıllık, çeyreklik, aylık veya günlük referans örneklem frekansıdır. MIDAS, modeline geçiş
yapıldığında X referans örneklem frekansına göre daha hızlı (m) bir gözlem olur, 𝑋 𝑚 .
Örneğin yıllık bir gözlemi çeyreklikle tahmin ediyorsak, 𝑚 = 4, 𝑋 4 . Bu notasyonu kullanarak,
basit bir MIDAS modelini aşağıdaki gibi yazabiliriz:
𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝐵(𝐿1/𝑚 )𝑋𝑡𝑚 + 𝜀𝑡𝑚
1

𝑗 𝑚𝑎𝑥

(3)
1

burada 𝐵 (𝐿𝑚 ) = ∑𝑗=0 𝐵(𝑗)𝐿𝑗/𝑚 , 𝐿𝑚 operatörü içerisindeki 𝑗 𝑚𝑎𝑥 ’ın polinomiyal uzunluğudur
(𝑚)

ve 𝐿𝑗/𝑚 𝑋𝑡𝑚 = 𝑋𝑡−𝑗/𝑚 dir. Diğer bir deyişle, 𝐿𝑗/𝑚 operatörü, 𝑋𝑡𝑚 nin 𝑗/𝑚 periyoduna göre
geciktirilmiş değerini üretmektedir.
Buradaki önemli bir sorun, yüksek frekanslı serilerin katsayılarının çok fazla
parametre gerektirmesidir. MIDAS yüksek frekanslı serilerin katsayılarını tahmin ederken,
kısıtsız veya eşit ağırlıklı ağırlıklandırmanın ortasında bir yerde durmaktadır. MIDAS, çeşitli
ağırlıklandırma fonksiyonları ile farklı gecikmelerdeki yüksek frekanslı serilerin etkilerini
kısıtlayarak, parametre sayısını azaltmaktadır. Ghysels, Santa-Clara, ve Valkanov (2004 ve
2006) normalize edilmiş beta ağırlıklandırılmış fonksiyonunu önerirken; Ghysels, SantaClara, ve Valkanov (2005) ve and Ghysels, Sinko, and Valkanov (2007) ikinci dereceden
polinomiyal üssel Almon ağırlıklandırılmış fonksiyonunu önermişlerdir.
Çalışmada kullanılan MIDAS modelinde yüksek frekanslı verilerin katsayıları en iyi
tahmin sonuçlarını veren Almon ağırlıklandırılmış gecikme modeline göre elde edilmiştir ve
model aşağıda sunulmuştur:
11
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𝑝

𝑗
𝑦𝑡 = ∑𝑘−1
𝜏=0 𝑋(𝑡−𝜏)/𝑆 (∑𝑗=0 𝜏 𝜃𝑗 ) + 𝑢𝑡

(4)

burada 𝑝 Almon polinom derecesini göstermektedir ve 3 olarak alınmıştır, k gecikme
sayısını göstermektedir ve çalışmada maksimum 4 gecikme için modelin her bir yüksek
frekanslı değişken için kendi en uygun gecikme uzunluğunu seçmesine izin verilmiştir. 𝑋
yüksek frekanslı değişken serilerini göstermektedir. İlk olarak klasik tahmin modelinde çeyrek
frekansta kullanılan GDPS, RVG, TMİME değişkenleri aylık frekansta kullanılmıştır, daha
sonra haftalık kredi ve faiz değişkenleri modele eklenmiş ve son olarak Borsa İstanbul
Hizmetler endeksi günlük veya anlık olarak özel tüketimin tahmini için modele eklenmiştir.
Tüm haftalık ve günlük değişkenler TCMB-EVDS’den elde edilmiştir. Haftalık
değişken olarak, krediler ve faiz değişkeni kullanılmıştır. Kredi değişkeni olarak, özel tüketimi
doğrudan etkileyen “Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları” değişkeni alınmış, TÜFE ile
reel dönüşümü gerçekleştirilmiş ve logaritmik yıllık değişimi kullanılmıştır. Faiz değişkeni
olarak ise, bankalarca TL üzerinden açılan ihtiyaç kredilerine uygulanan ağırlıklı ortalama faiz
oranı, TÜFE enflasyonu ile ex-post reel faiz oranı değişkenine dönüştürülmüş ve dört haftalık
hareketli ortalaması alınarak kullanılmıştır.
Tablo 2. Yüksek Frekanslı Değişkenlerin İstatistiki Özellikleri
Gıda Dışı
Perakende
Satış
Ortalama
0.049711
Medyan
0.062502
Maksimum
0.151159
Minimum
-0.104290
Std. Sapma
0.053686
Skewness
-0.948656
Kurtosis
3.729962
Jarque-Bera
17.73591
Olasılık
0.000141
Kaynak: TCMB-EVDS.

Reel Vergi
Geliri
0.033414
0.037922
0.197674
-0.159015
0.076158
-0.575169
2.954850
5.687824
0.058198

Tüketim
Malı İthalat
Miktar
Endeksi
-0.033952
-0.014961
0.328418
-0.509740
0.168628
-1.004761
4.122849
22.74142
0.000012

İhtiyaç
Kredisi
Reel Faiz
Oranı
0.079764
0.078421
0.141131
0.034980
0.019456
0.578327
3.626521
32.66082
0.000000

Reel
Tüketici
Kredileri
ve Bireysel
K.K.
0.044442
0.034099
0.265353
-0.168720
0.104939
0.037383
2.955931
0.142170
0.931383

Reel BIST
Hizmet
Endeksi
-0.020243
-0.034368
0.424527
-0.431283
0.179443
0.207646
2.261204
65.69329
0.000000

Günlük frekans değişkeni olarak, BİST Hizmet Endeksi kapanış fiyatlarının TÜFE ile
reele dönüştürülmüş ve logaritmik yıllık değişim oranı kullanılmıştır. Yüksek frekanslı
değişkenlerin istatistiksel özellikleri tabloda sunulmaktadır.
4. Tahmin Modeli Sonuçları
Çalışmada beş model kullanılmıştır. Birinci model klasik tahmin modelidir. Bu model
(1) denklemde ifade edildiği gibi, çeyrek frekansa sahip Gıda Dışı Perakende Satış, Reel
Vergi Geliri ve Tüketim Malı İthalat Miktar Endeksi değişkenlerinin birlikte kullanıldığı
modeldir. İkinci model ise, ana MİDAS modelidir. Bu model (4) numaralı denkleme göre
oluşturulmuş ve klasik modeldeki bağımsız değişkenlerin aylık frekansta kullanılmasından
ibarettir. (1) ve (2) numaralı modellerin karşılaştırılması doğrudan, MİDAS yönteminin tahmin
başarısı üzerindeki etkisini vermektedir. (3) numaralı model, (2) numaralı modele aylık
frekansa ek olarak haftalık kredi değişkeninin de katılması sonucu elde edilmiştir. Kredi
değişkeni ilgili kısımda açıklandığı üzere, reelleştirilmiş Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi
Kartlarının yıllık büyüme oranıdır. (4) numaralı model, kredi değişkeninin yerine faiz
değişkeninin kullanıldığı modeldir. Bu tahmin modelindeki faiz değişkeni, ihtiyaç kredisi reel
faiz oranının dört haftalık hareketli ortalamasıdır. (5) numaralı modelde ise, (3) numaralı
haftalık kredi değişkeninin yanına günlük sıklıkta reel BIST hizmetler sektörünün yıllık
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büyümesi eklenmiştir. (6) numaralı model ise, (4) numaralı haftalık faiz değişkeninin yanına
günlük sıklıkta reel BIST hizmetler sektörünün yıllık büyümesinin eklenmiş halidir.
Tablo 3. Model Tahmin Performansları
Model
no
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Model adı
Klasik model
Midas_temel model
Midas _kredi
Midas _faiz
Midas _kredi_bist
Midas _faiz_bist

En yüksek frekans
Çeyrek
Aylık
Haftalık
Haftalık
Günlük
Günlük

Ortalama Kareler
Hatası Kökü (RMSE)
(2011Ç2 2019Ç3)
0.015789
0.012952
0.011604
0.012598
0.010952
0.012099

Tablo 3, model tahmin performanslarını Ortalama Kareler Hatası Kökü (Root Mean
Square Error- RMSE) ile değerlendirmektedir. Görüleceği üzere, en yüksek tahmin hatası
0,149 ile klasik tahmin modeli olan (1) numaralı modeldedir. Midas yöntemini kullanan tüm
modeller, klasik modelden daha iyi tahmin performansına sahiptirler. Her iki haftalık modelde
de aylık frekansa göre tahmin kabiliyetinde iyileşme vardır. Bununla birlikte haftalık modeller
içerisinde, kredi verisini kullanan model; faiz değişkenine göre daha iyi tahmin performansına
sahiptir. Günlük modellere geçildiğinde ise, her iki modelin de kendi haftalık modellerine göre
(model (5), model (3)’e göre ve model (6) model (4)’e göre) daha iyi performans gösterdiği
görülmektedir. Bununla birlikte, model (5) en düşük RMSE değeriyle, en başarılı tahmin
performansına sahip model olarak ön plana çıkmaktadır.
Grafik 8, en iyi tahmin modeli olan model (5)’in tahmin sonuçları ile gerçekleşen özel
tüketim harcamalarını birlikte göstermektedir. Ayrıca, RMSE dışındaki MAE (Mean Absolute
Error), MAPE (Mean Absolute Percentage Error) ve Theil Inequality Coefficient gibi tahmin
performansı ölçen diğer istatistikler de verilmiştir. Grafik 9, Model (5)’in tahmin sonuçları ile
gerçekleşen özel harcamalar arasındaki farkı vermektedir. Örneğin, 2019 ikinci çeyreği için
model tahmini -%3,45 ve gerçekleşen -%1.06 iken; sapma -239 baz puandır.
Grafik 8. Model (5) Tahmin Sonuçları ve Gerçekleşmeler
.15
Forecast: TUKETIMF_5
Actual: TUKETIM
.10

Forecast sample: 2011Q1 2019Q3
Adjusted sample: 2011Q2 2019Q3
Included observations: 34
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Grafik 9. Model 5’in Gerçekleşmeden Sapmaları
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En İyi tahmin performansına sahip (5) Midas_kredi_bist modeli ile en kötü tahmin
performansına sahip çeyrek frekanslı (1) Klasik modelin tahminleri ile gerçekleşen özel
tüketim harcaması yıllık büyüme oranları aşağıdaki grafikte sunulmuştur.
(5)
Midas_kredi_Bist modelinin sadece 2012, 2014, 2016 ve 2018 gibi dipten dönüş noktalarında
değil, genişleme dönemlerinde de daha iyi bir tahmin performansına sahiptir.
Grafik 10. En İyi ve En Kötü Tahmin Performansına Sahip İki Model
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Tahmin performansında iyileşme grafiği, her iki modelin gerçekleşmeden sapmasını
göstermektedir. İlk sütun birinci modelin sapmasını, ikinci sütun beşinci modelin sapmasını
göstermektedir. Görüleceği üzere, model 5’in sapması açık biçimde model 1’in sapmasından
daha azdır. RMSE değeri, tüm bu sapmalar için karşılaştırılabilir bir değer vermekte ve kredi
ile borsa endeksi değişkenleriyle desteklenmiş modelin en başarılı tahmin modeli olduğunu
ortaya koymaktadır.
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Grafik 11. Tahmin Performansında İyileşme
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5. Sonuç
Çalışma, GSYH’nın en büyük bileşenlerinden olan özel tüketim harcamaları için
MIDAS modeli ile yüksek frekanslı değişkenlerin modele eklenmesinin sonuçlarına
odaklanmaktadır. Bu amaçla, 2011 birinci çeyreği ile 2019 üçüncü çeyreği arasındaki dönem
için, çeyreklik, aylık, haftalık ve günlük frekansa sahip değişkenler üzerinden tahmin
modelleri üretilmiş ve tüm dönem için tahmin performansları karşılaştırılmıştır.
Bu çalışmada, özel tüketim harcamaları tahmin edilirken TCMB (2019) ve Günay
(2019) çalışmalarındaki model baz alınmış, TCMB (2019)’daki modelden özel tüketim
harcamaları ile daha zayıf ilişkili olan sanayi yurtiçi reel ciro göstergesi çıkartılmış ve haftalık
ile günlük finansal göstergeler eklenmiştir. Haftalık gösterge olarak kredi ve faiz değişkenleri
eklenirken; günlük ve şimdi tahmin yapmaya da olanak tanıyan Borsa İstanbul (BIST)
Hizmetler endeksi modele eklenmiştir. İlk model, çeyrek frekansta klasik tahmin modeli iken;
diğer beş model aylık, haftalık ve günlük frekansta değişkenlerin eklendiği MIDAS
modelleridir.
Çalışmadan elde edilen temel sonuçlar şunlardır: (i) Yüksek frekanslı verilerin
kullanılması tahmin performansını artırmaktadır. (ii) frekans sıklığı arttıkça model
performansı yükselmektedir. (iii) finansal bilgi taşıyan kredi, faiz, borsa göstergeleri tüketimi
tahmin etmede iyi bir yüksek frekanslı değişken konumundadırlar. (iv) özel tüketimi tahmin
etmede en iyi model olarak, klasik modelin aylık frekanslı değişkenleri ile elde edilen MİDAS
modeline eklenen haftalık kredi ve günlük BIST hizmetler endeksi göstergeleri seçilmiştir.
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Öz
Bu çalışmada Tarihi Simülasyon ve Filtrelenmiş Tarihi Simülasyon modellerinin 2007-2008
küresel finans krizinin ABD merkezli döneminde, Türk finans piyasalarında oluşan piyasa riskini
öngörme performansları incelenmiştir. Hisse senedi piyasalarını temsilen BIST100 endeksi, döviz
piyasasını temsilen Dolar-TL ve Euro-TL kurları, faiz piyasasını temsilen ise gösterge tahvil faizi
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1. Giriş
Finansal piyasalardaki belirsizlikler önemli riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu
risklerin doğru bir şekilde yönetilmesi finansal açıdan her zaman önemli bir konu olmaktadır.
2007-2008 küresel finans krizi gibi gelişmeler ise risk yönetimini daha karmaşık bir sürece
dönüştürmektedir. Bu durum da piyasa riskinin ölçümünde kullanılacak modellerin doğru bir
şekilde belirlenmesinin önemini arttırmaktadır. Uygulamada ve literatürde piyasa riskinden
dolayı maruz kalınabilecek kayıp tutarlarının tespitinde Value-at-Risk (VaR) modelleri yaygın
bir şekilde kullanılmaktadır. VaR; belli bir güven düzeyinde önceden belirlenmiş bir süre
boyunca bir portföyün piyasa riskinden dolayı maruz kalabileceği maksimum kayıp tutarı
olarak tanımlanmaktadır (Hendricks,1996, s.40). VaR modellerinin yaygın kullanımını
destekleyen çeşitli unsurlar bulunmaktadır. Örneğin bu modeller karşılaşılan farklı riskler ile
taşınan farklı pozisyonları bir araya getirerek bunların yol açabileceği riski tek bir rakamla
ifade edebilmektedir. Ayrıca bu modeller denetleyici ve düzenleyici kurumlar tarafından
özellikle bankacılık sektörünün taşıdığı piyasa riski için ayırması gereken sermaye tutarının
hesaplanmasında kullanılabilecek modeller olarak gösterilmektedir. Bunun yanı sıra VaR
modelleri bankalar tarafından risk ayarlı getiri hesaplamaları ve kaynakların birimler arasında
dağılımı gibi karar alma süreçleri açısından da oldukça önemli olabilmektedir (BDDK, 2012).
Bu öneminden dolayı da literatürde VaR değerlerinin hesaplamasında kullanılan çeşitli
modeller bulunmaktadır. Bu modellere örnek olarak FHS modeli, HS modeli, Monte Carlo
simülasyonu, Ekstrem Değerler Teorisi ve GARCH modellerine dayalı parametrik modeller
verilebilir (Örneğin bakınız: Ane, 2006; Angelidis, Benos ve Degiannakis, 2004; Hull ve
White 1998, Pritsker, 2006; Sadeghi ve Shavvalpour, 2006; Longin, 2000; Li ve Lin 2004;
Billio ve Pelizon, 2000; Chen, Gerlach ve Lu, 2012).
Bu çalışmada FHS ve HS modelleri üzerinde durulmuştur. Bunun iki temel nedeni
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, bu modellerin diğer alternatifler modellere nazaran
uygulamada bankalarca piyasa riski analizinde oldukça yaygın kullanılan modeller olmalarıdır
(Escanciano ve Pei, 2012, s.2234). Örneğin Perignon ve Smith (2010), bankaların risk
yönetiminde kullandıkları modelleri inceledikleri çalışmalarında HS ve FHS modellerinin
kullanım oranının %73 olduğunu ifade etmişlerdir. Dolayısıyla, uygulamada bankalarca
sıklıkla kullanılan bu modellerin küresel finans krizi dönemindeki performanslarının
incelenmesinin uygulamaya dönük önemli sonuçlar içerebileceği düşünülmektedir. İkincisi ise
uluslararası yazında bu modellerin oldukça ilgi görmesine rağmen, (Örneğin bakınız:
Hendricks, 1996; Cabedo ve Moya, 2003; Gençay ve Selçuk, 2004; Vlaar, 2000; BaroneAdesi, Giannopoulos ve Vosper, 2002) henüz ulusal yazında özellikle FHS modeline dayalı
yeterli sayıda çalışma olduğunu söylemek oldukça güçtür. Çünkü ulusal yazındaki
çalışmaların baskın bir şekilde GARCH bazlı parametrik VaR modellerine odaklandıkları
gözlemlenmektedir (Örneğin bakınız: Akan, Oktay ve Tüzün, 2003; Sevinç, 2013; Akın ve
Akduğan, 2012; Soytaş ve Ünal, 2010; Çekici, 2017). Halbuki GARCH bazlı parametrik VaR
modellerinin bazı önemli dezavantajları bulunmaktadır. Örneğin bu modellerin
kullanılabilmesi için bir dağılım varsayımına ve GARCH-tipi bir modele ihtiyaç duyulmaktadır.
Ancak literatürde hangi dağılım varsayımının ve / veya modelin finansal zaman serileri için
daha uygun olduğuna dair bir uzlaşı bulunmamaktadır. Bu nedenle, özellikle de küresel
finans krizine bağlı olarak volatilitenin arttığı dönemlerde standart normal dağılım ve student t
dağılımı gibi simetrik dağılımlara dayalı parametrik VaR modellerinin yanlı sonuçlar üretme
olasılığı oldukça artmaktadır (Diamandis vd, 2011; De Grauwe, 2010; Orlowski, 2012). Bu da
bankaların piyasa riski için ayırmaları gereken sermaye miktarının doğru bir şekilde tespit
edilmesini güçleştirmektedir. Özellikle FHS modeli ise sahip olduğu avantajlara bağlı olarak
finansal zaman serilerinin karakteristik özelliklerini modellemede parametrik yöntemlere göre
daha başarılı sonuçlar verebilmektedir1. Bu nedenle, FHS modelinin literatürde çok farklı
finansal varlıkların piyasa riskinin ölçümünde kullanıldığı gözlemlenmektedir (Örneğin
bakınız: Gençay ve Selçuk, 2004; Barone-Adesi vd. 2002; Chan ve Gray, 2006; Marimoutou
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vd. 2009; Hammoudeh vd. 2011; Brandolini ve Colucci, 2012; Hammoudeh, Santos ve AlHassan, 2013).
2007-2008 küresel finans krizi öncelikle ABD merkezli olarak başlamış ardından,
Avrupa ekonomilerine yayılmıştır. Bu nedenle, literatürde ilgili kriz dönemi iki alt döneme
ayrılmaktadır. Bu dönemler, krizin ABD merkezli olarak ortaya çıktığı ilk dönem ile krizin
Avrupa borç krizi olarak tanımlandığı ikinci dönemden oluşmaktadır (Örneğin bakınız:
Dimitriou, Kenourgios ve Simos, 2013; Stracca, 2015; Mensi vd. 2017; Kenourgios, Naifar ve
Dimitriou, 2016). Ancak literatürde bu iki dönemin tam olarak ne zaman başlayıp bittiği
konusunda bir uzlaşı bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada diğerlerinin yanı sıra
Dimitriou vd. (2013), Stracca (2015) ve Mensi vd.’nın (2017) çalışmalarda olduğu gibi
Ağustos 2007 ile Aralık 2009 arası dönem krizin daha çok ABD merkezli olarak ortaya çıktığı
ilk dönem olarak tanımlanmıştır. Ocak 2010 ile Aralık 2012 arası dönem ise krizin daha çok
Avrupa borç krizi olarak yaşanan dönemi olarak tanımlanmıştır. Şekil 1’de sunulan VIX
endeksindeki hareketlere bakıldığında da bu tarihleri destekler ilave bulgulara ulaşılmaktadır.
Ayrıca FED (Federal Reserve Bank of St. Louis, 2009) ve BIS (Bank for International
Settlements, 2009) gibi kurumların da küresel finans krizinin zaman çizelgesini sundukları
yayınlarında krizin ABD merkezli döneminin başlangıç tarihi olarak Ağustos 2007 tarihini
kullandıkları bilinmektedir 2.
Şekil 1: Günlük VIX Endeksi Değerleri
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Kaynak: www. finance. yahoo.com

Bu çalışmada FHS ve HS modellerinin performansları incelenirken, 2007-2008
küresel finans krizinin ABD merkezli dönemi üzerinde durulmuştur. Bunun iki temel nedeni
bulunmaktadır. Birincisi, VIX endeksindeki hareketlerden anlaşıldığı gibi, küresel bazdaki risk
düzeyinin daha çok küresel finans krizinin ABD merkezli döneminde artmış olmasıdır.
Nitekim risk yönetimi açısından da önemli olan nokta volatilitenin arttığı bu tip dönemlerde
modellerin nasıl bir performans sergilediğinin incelenmesidir. Bu nedenle, çalışmada FHS ve
HS modellerinin bu dönemdeki performansları üzerinde durulmuştur. İkincisi ise küresel
finans krizinin Türk finans piyasaları üzerinde ne zaman etkili olduğu ile ilgilidir. Literatüre
bakıldığında Yüksel ve Özcan’ın (2013) çalışmalarında küresel finans krizinin Türk faiz oranı
piyasaları üzerinde 2008-2009 döneminde etkili olduğunu belirttikleri görülmektedir. Soytaş
ve Ünal (2010) da çalışmalarında küresel krizin Türk döviz piyasaları üzerinde Eylül 2007 ile
Ağustos 2008 döneminde etkili olduğunu ifade etmişlerdir. Büberkökü (2017) ise bankaların
sistematik risk düzeyi üzerinde küresel finans krizinin Avrupa merkezli döneminden ziyade
ABD merkezli döneminin (2007-2009) oldukça etkili olduğunu belirtmiştir. TCMB de küresel
finans krizinden çıkış döneminde uygulanacak para politikası uygulamalarına yer verdiği
“Krizden Çıkış Strateji Metni’ni Nisan 2010 tarihinde açıklamıştır (TCMB, 2010). Dolayısıyla,
kısaca ifade etmek gerekirse, mevcut çalışmaların küresel finans krizinin daha çok ABD
merkezli döneminin Türk finans piyasaları üzerinde etkili olduğuna işaret ettiği
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anlaşılmaktadır. Ayrıca 2002-2012 dönemi için BIST100, Dolar-TL, Euro-TL ve gösterge
tahvil faizinin günlük volatilite değerleri Şekil 2’de sunulmuştur. Günlük volatilite değerleri
literatürle uyumlu bir şekilde, günlük logaritmik getirilerin kareleri esas alınarak
hesaplanmıştır (Örneğin bakınız: Kang, Kang ve Yoon, 2009, s.120; Lux, Segnon ve Gupta,
2016, s.118; Bentes, 2015, s.362; Brooks ve Persand, 2003). Şekil 2’den anlaşılacağı gibi,
her dört finansal varlığın volatilitesinin de küresel finans krizinin ABD merkezli döneminde
oldukça yüksek seviyelere ulaştığı gözlemlenmektedir. Tüm bu bulgular FHS ve HS
modellerinin performanslarının küresel finans krizinin ABD merkezli dönemi için
incelenmesini desteklemektedir.
Şekil 2: Finansal Varlıkların Günlük Volatilite Değerleri
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Bu açıklamalar ışığında bu çalışmanın amacı, FHS ve HS modellerinin 2007-2008
küresel finans krizinin ABD merkezli dönemindeki piyasa riski ölçüm performanslarının Türk
finans piyasaları için incelenmesidir. Çalışmada hisse senedi piyasalarını temsilen BIST100
endeksi, döviz piyasasını temsilen Dolar-TL ve Euro-TL kurları, faiz oranı piyasasını temsilen
ise gösterge tahvil faizi kullanılmıştır. Çalışmanın literatüre katkısı ise şu şekilde ifade
edilebilir: Öncelikle, bu çalışmada tek bir finansal varlığın risk düzeyini incelemekten ziyade
Türk finans piyasaları açısından oldukça önemli olan dört finansal varlığın risk düzeyi birlikte
incelenmiştir. Böylece risk yönetimi açısından daha kapsayıcı sonuçlara ulaşılması
hedeflenmiştir. İkincisi, daha önce de belirtildiği gibi, ulusal yazında henüz özellikle FHS
modeline dayalı yeterince çalışma olduğunu söylemek oldukça güçtür. Örneğin ulusal yazına
dönük bir literatür taraması yapıldığında FHS modeline dayalı tek bir çalışmaya
ulaşılabilmiştir 3. Bu çalışmada ise HS modeli ile birlikte FHS modeline de yer verilmiştir.
Üçüncüsü, VaR modellerinin 2007-2008 küresel finans krizi dönemindeki performanslarının
ulusal yazında henüz pek incelenmediği gözlemlenmektedir. Dördüncüsü, ulusal yazındaki
çalışmaların henüz ES değerlerinin hesaplanmasına da yeterince odaklanmadığı ifade
edilebilir (Örneğin bakınız: Akan, Oktay ve Tüzün, 2003; Sevinç, 2013; Akın ve Akduğan,
2012; Balıbey ve Türkyılmaz, 2014; Soytaş ve Ünal, 2010). Halbuki diğerlerinin yanı sıra Giot
ve Laurent’in (2003) de ifade ettiği gibi, finansal risk yönetiminin bir diğer önemli unsurunu
ES değerleri oluşturmaktadır. Çünkü ES değerleri gerçekleşen kayıp tutarlarının VaR
modellerince öngörülen kayıp tutarlarını aşması durumunda, bir bankanın ortalama kayıp
tutarının hangi seviyelere ulaşabileceği konusunda bir ölçü sunmaktadır. Ayrıca Su (2014)
tarafından ifade edildiği gibi, volatilitenin arttığı dönemlerde özellikle bankacılık sektörünün
sermaye yeterlilik rasyosunu daha ihtiyatlı seviyelerde tutabilmek için ES değerlerinden
yararlanılabilir. Çünkü teorik altyapısı gereği ES değerleri VaR değerlerine göre daha yüksek
kayıp tutarlarına işaret edebildiğinden bankacılık sektörünün daha ihtiyatlı bir sermaye
düzeyine sahip olmasını sağlayabilmektedir. Bu nedenlerle bu çalışmada FHS ve HS
modelleri için ES değerleri de hesaplanmıştır.
Son olarak da uluslararası yazındaki çalışmaların 2007-2008 küresel finans krizinin
bir sonucu olarak risk yönetimi açısından ayrıntılı analizlere odaklandıkları
gözlemlenmektedir. Bu nedenle VaR modellerinin aşağı ve yukarı yönlü piyasa riski ölçüm
performanslarının ayrı ayrı incelenmesinin uluslararası yazında oldukça ilgi gördüğü ifade
edilebilir (Örneğin bakınız; Chkili, Hammoudeh ve Nguyen, 2014; Aloui ve Mabrouk, 2010;
Chkili, Aloui ve Nguyen, 2012; Diamandis, Drakos, Kouretas ve Zarangas, 2011). Ulusal
yazındaki çalışmalara bakıldığında ise bu kapsamdaki çalışmaların oldukça baskın bir
şekilde sadece aşağı yönlü piyasa riskinin modellenmesine odaklandıkları anlaşılmaktadır
(Örneğin bakınız: Demireli ve Taner, 2009; Ural ve Adakale, 2009; Candan ve Özün, 2014;
Bolgün, 2002). Halbuki VaR hesaplamalarında aşağı ve yukarı yönlü piyasa riskinin birlikte
dikkate alınmasının hem istatistiki / ekonometrik açıdan hem de uygulamada taşınan
pozisyonun niteliği açısından önemli sonuçları bulunmaktadır. Örneğin sürece istatistiki /
ekonometrik açıdan yaklaşıldığında Giot ve Laurent’in (2003) ifade ettiği gibi, iyi bir VaR
modelinin hem negatif getirileri (aşağı yönlü piyasa riskini) hem de pozitif getirileri (yukarı
yönlü piyasa riskini) dikkate alabilen bir model olması gerekmektedir. Buna ilaveten Angelidis
ve Benos’un (2008) ifade ettiği gibi, finansal zaman serileri genelde simetrik bir dağılım
sergilemediklerinden dağılımların sağ kuyruk (yukarı yönlü piyasa riski) ile sol kuyruk (aşağı
yönlü piyasa riski) bölgelerinin birlikte incelenmesinin daha doğru bir yaklaşım olduğu ifade
edilebilir. Sürece taşınan pozisyonun niteliği açısından bakıldığında ise piyasalarda taşınan
pozisyonun niteliğine bağlı olarak yatırımcıların ve/veya finansal kurumların karşı karşıya
kaldığı risk türünün de farklılaştığı ifade edilebilir. Örneğin döviz borcu olan bir şirket veya
yatırımcı için risk döviz kurlarında yukarı yönlü bir hareketin yaşanması iken; döviz alacağı
bulunan bir şirket veya yatırımcı için risk döviz kurlarında aşağı yönlü bir hareketin
yaşanmasıdır. Dolayısıyla, birinci durumda taşınan pozisyonun riskini ölçmek için yukarı
yönlü piyasa riskinin hesaplanması gerekirken; ikinci durumda taşınan pozisyonun riskini
ölçmek için aşağı yönlü piyasa riskinin hesaplanması gerekmektedir. Bu nedenle sadece
21

Doç. Dr. Önder Büberkökü

aşağı yönlü piyasa riskine odaklanılması aslında zımni olarak piyasada sadece uzun
pozisyon taşındığı ve/veya VaR modellerinin aşağı ve yukarı yönlü piyasa riski ölçüm
performansları arasında önemli bir fark olmadığı gibi bazı katı varsayımlarda bulunulduğu
anlamına gelmektedir. Bu nedenle bu çalışmada FHS ve HS modellerinin performansları
hem aşağı hem de yukarı yönlü piyasa riski dikkate alınarak incelenmiştir.
Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde veri ve metodoloji açıklanmakta
üçüncü bölümde bulgular değerlendirilmekte dördüncü bölümde ise sonuç kısmı yer
almaktadır.
2. Veri Ve Metodoloji
2.1. Veri
Çalışma günlük verilerden oluşmakta ve Ocak 2002 ile Aralık 2009 dönemini
kapsamaktadır4. Çalışmada hisse senedi piyasasını temsilen BIST100 endeksi döviz
piyasasını temsilen Dolar-TL ve Euro-TL kurları faiz piyasasını temsilen ise gösterge tahvil
faizi kullanılmıştır. Her bir finansal varlık için Ocak 2002 ile Temmuz 2007 tarihleri arasındaki
gözlemler model tahminlerinde Ağustos 2007 ile Aralık 2009 tarihleri arasındaki gözlemler
ise örneklem-dışı VaR öngörülerinin hesaplanmasında kullanılmıştır. Veriler FINNET veri
tabanından temin edilmiştir. Günlük logaritmik getiri (𝑟𝑡 ) serileri Denklem (1)’de gösterildiği
gibi hesaplanmıştır 5:
𝑟𝑡 = 100 ∗ [ln(𝑃𝑡 ) − ln(𝑃𝑡−1 )]

(1)

Burada 𝑃𝑡 , ilgili finansal varlığın 𝑡 zamanındaki kapanış değerini göstermektedir.
2.2. Metodoloji
2.2.1. VaR modelleri
Parametrik VaR modelleri literatürde ve uygulamada sıklıkla kullanılan modellerden
biridir. Bu modellerin hesaplanma kolaylığı ve getirilerin doğrusallığı durumundaki
performansları önemli avantajları arasında yer almaktadır. Ancak, daha önce de belirtildi gibi,
parametrik VaR modellerinin bazı önemli dezavantajları da bulunmaktadır. Örneğin
parametrik VaR modelleri şartlı volatilite değerlerini tahmin edebilmek için bir model ve
dağılım varsayımına ihtiyaç duymaktadır. Literatürde ise hangi dağılım ve / veya model
varsayımının daha uygun olduğuna dair bir uzlaşı bulunmamaktadır. Bu nedenle parametrik
VaR modelleri yanlı sonuçlar üretebilmektedir. Bunun bir sonucu olarak da özellikle 20072008 küresel finans krizi sonrası dönemde bu modellere dönük eleştiriler oldukça artmıştır
(Örneğin bakınız: Diamandis vd, 2011; De Grauwe, 2010; Orlowski, 2012).
Parametrik VaR modellerine alternatif teşkil eden ve bir non-parametrik yöntem olan
HS yönteminde ise VaR değerlerinin hesaplanmasında bir modele ve dağılım varsayımına
ihtiyaç duyulmamaktadır. Ayrıca bu yöntemde bir portföyün piyasa riski hesaplanırken
korelasyon ve kovaryans gibi parametrelerin tahmin edilmesine de gerek kalmamaktadır. HS
yönteminde VaR değerleri getirilerin geçmişteki dağılımının gelecekte de aynı şekilde olacağı
varsayımına dayalı olarak günlük getirilerden hareketle hesaplanmaktadır. Daha spesifik
olarak ifade etmek gerekirse bu yönteme göre örneğin 1000 gözlemli bir veri seti için %99
güven düzeyindeki en küçük on birinci değer VaR değerini temsil etmektedir (Hendricks,
1996, s.43). Dolayısıyla, HS yönteminde aşağı yönlü piyasa riski (uzun pozisyon) için VaR
değerleri hesaplanırken getiri dağılımının sol kuyruğu (bir diğer ifadeyle %𝛼 düzeyindeki sol
kantil (quantile) değeri) dikkate alınır. Yukarı yönlü piyasa riski (kısa pozisyon) için VaR
değerleri hesaplanırken ise getiri dağılımının sağ kuyruğu (bir diğer ifade ile % (1-𝛼)
düzeyindeki sağ kantil değeri) dikkate alınır. Bu kapsamda HS yöntemine göre aşağı ve
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yukarı yönlü piyasa riskinin yol açabileceği kayıp oranları sırasıyla Denklem (2) ve (3)’teki
gibi hesaplanmaktadır:
Aşağı yönlü piyasa riski:
Yukarı yönlü piyasa riski:

𝑉𝑎𝑅𝐻𝑆,𝑡,𝛼  = 𝑘𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙{{𝑟𝑡 }𝑇𝑡=1 }
𝑉𝑎𝑅𝐻𝑆,𝑡,1−𝛼  = 𝑘𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙{{𝑟𝑡 }𝑇𝑡=1 }

(2)
(3)

ES değerleri ise Denklem (2) ve (3)’teki gibi hesaplanan VaR değerleri ile bu VaR değerlerini
aşan kayıp oranlarının koşullu beklenen değeri dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu
kapsamda aşağı ve yukarı yönlü piyasa riski için HS-ES değerlerinin hesaplanışı sırasıyla
Denklem (4) ve (5)’te gösterilmiştir (Artzner vd., 1999):
.
Aşağı yönlü piyasa riski: 𝐻𝑆 − 𝐸𝑆𝑡,𝛼
(𝑋) = 𝐸[−𝑋𝐼 − 𝑋 ≥ 𝑉𝑎𝑅𝐻𝑆,𝑡,𝛼 ]

(4)

.
Yukarı yönlü piyasa riski: 𝐻𝑆 − 𝐸𝑆𝑡,1−𝛼
(𝑋) = 𝐸[𝑋𝐼𝑋 ≥ 𝑉𝑎𝑅𝐻𝑆,𝑡,1−𝛼 ]

(5)

Burada −𝑋, 𝑉𝑎𝑅𝐻𝑆,𝑡,𝛼 değerlerine eşit ve onu aşan negatif getiri oranlarını; 𝑋 ise
𝑉𝑎𝑅𝐻𝑆,𝑡,1−𝛼 değerlerine eşit ve onu aşan pozitif getiri oranlarını ifade etmektedir.
Ancak HS yönteminin VaR değerlerini öngörürken geçmişe oldukça bağımlı olması ve
tüm getirilere aynı derecede önem atfetmesi gibi kısıtları bulunmaktadır. Ayrıca bu yöntem
volatilite kümelenmesi ve piyasa riskinin zamanla değişiyor olma özelliklerini de pek dikkate
almamaktadır. Bu nedenle de bu yöntem incelenen dönem için oldukça statik VaR değerleri
üretmektedir (Degiannakis vd., 2013; Toggins, 2008; Abad, Benito ve López, 2014). Bir yarıparametrik yöntem olan FHS yöntemi ise GARCH modelleri ile HS yönteminin avantajlarını
birleştiren bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde finansal zaman serilerinin temel karakteristik
özelliklerini oluşturan unsurlar (çarpıklık, kalın kuyruk ve volatilite kümelenmesi gibi)
modellere dahil edilebilmektedir. Ayrıca bu yöntem VaR değerlerinin hesaplanmasında
kullanılan tarihi verilerin güncel piyasa koşullarının sunduğu bilgileri içerecek şekilde
düzeltilmesine de imkan vermektedir (Angelidis, Benos ve Degiannakis, 2007, s.196). Bu
kapsamda FHS yöntemine göre aşağı ve yukarı yönlü piyasa riskinin yol açabileceği kayıp
oranları sırasıyla Denklem (6) ve (7)’deki gibi hesaplanmaktadır (Louzis, XanthopoulosSisinis, Refenes, 2014, s.5):
Aşağı yönlü piyasa riski: 𝑉𝑎𝑅𝐹𝐻𝑆,𝑡,𝛼  = 𝜇𝑡 + 𝜎𝑡 𝑘𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙{{𝑧𝑡 }𝑇𝑡=1 }

(6)

Yukarı yönlü piyasa riski: 𝑉𝑎𝑅𝐹𝐻𝑆,𝑡,1−𝛼  = 𝜇𝑡 + 𝜎𝑡 𝑘𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙{{𝑧𝑡 }𝑇𝑡=1 }

(7)

Burada 𝜇𝑡 , şartlı ortalama getiriyi; 𝑧𝑡 , standardize edilmiş getiri serilerini; 𝜎𝑡 ise AR(1)GARCH (1,1) modelinden elde edilen bir gün sonrasına ilişkin standart sapma değerini
göstermektedir.
Bollerslev (1986) tarafından geliştirilen AR(1)-GARCH (1,1) modeli Denklem (8) ve (9)’daki
gibi ifade edilmektedir:
𝑟𝑡 = 𝜔 + 𝛿𝑟𝑡−1 + 𝜀𝑡 , 𝜀𝑡 = 𝜎𝑡 𝜖𝑡 , 𝜖𝑡 ~(0,1)

(8)

2
𝜎𝑡 = 𝜗 + 𝛼𝑖 𝜀𝑡−1
+ 𝛽𝑗 𝜎𝑡−1

(9)

Burada 𝛿, AR(1) parametresini; 𝛼𝑖 , ARCH parametresini; 𝛽𝑗 , GARCH parametresini; 𝜎𝑡 ,
zamanla değişen şartlı volatilite değerini; 𝜔 ve 𝜗 sırasıyla getiri ve varyans denklemlerinin
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sabit terimlerini; 𝜀𝑡 ise hata terimini ifade etmektedir. Ayrıca burada 𝜗 > 0, 𝛼𝑖 > 0, 𝛽𝑗 >,
𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 < 1 kısıtlarının sağlanması beklenmektedir.
FHS-ES değerleri ise HS-ES değerlerinin hesaplanmasında olduğu gibi, aşağı ve yukarı
yönlü piyasa riski için Denklem (10) ve (11)’deki gibi hesaplanmaktadır:
Aşağı yönlü piyasa riski: 𝐹𝐻𝑆 − 𝐸𝑆.𝑡,𝛼 (𝑋) = 𝐸[−𝑋𝐼 − 𝑋 ≥ 𝑉𝑎𝑅𝐹𝐻𝑆,𝑡,𝛼 ]
Yukarı yönlü piyasa riski: 𝐹 𝐻𝑆 − 𝐸𝑆.𝑡,1−𝛼 (𝑋) = 𝐸[𝑋𝐼𝑋 ≥ 𝑉𝑎𝑅𝐹𝐻𝑆,𝑡,1−𝛼 ]

(10)
(11)

2.2.2. Faiz Oranlarının VaR Değerlerinin Hesaplanması
Hisse senedi ve döviz piyasaları için yukarıda belirtilen modeller literatürde doğrudan
ilgili finansal değişkenlerin getiri serileri dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Faiz oranlarının
VaR değerlerinin hesaplanmasında ise literatürde genelde iki farklı yaklaşım söz konusu
olmaktadır. Bunlar; tahvil ve / veya bonoların faiz oranlarına dayalı olarak hesaplanan VaR
değerleri (interest rate VaR, int-VaR) ile bu varlıkların fiyatlarındaki değişime dayalı olarak
hesaplanan VaR değerleridir (Price VaR, prc-VaR). Birinci yaklaşımda doğrudan faiz
oranlarındaki değişimler esas alınmaktadır. İkinci yaklaşımda ise piyasada oluşan her bir faiz
oranı için tahvil / bono fiyatları yeniden hesaplanmakta ardından bu tahvil / bono
fiyatlarındaki değişimler VaR değerlerinin hesaplanmasında kullanılmaktadır. Literatüre
bakıldığında faiz oranlarına dayalı yaklaşımın daha yaygın bir uygulama alanı bulduğu
gözlemlenmektedir (Örneğin bakınız: Çifter, Özün ve Yılmazer, 2007; Neftçi, 2000; Bali ve
Neftçi, 2003). Ayrıca uygulamada çeşitli veri tabanlarında tahvil ve / veya bonoların geçmişe
dönük fiyat serilerinden ziyade faiz oranlarına ait seriler sunulmaktadır. Bu nedenlerle bu
çalışmada da faiz oranları üzerinde durulmuştur.
2.2.3. Geriye Dönük Test İstatistikleri
Çalışmada FHS ve HS modellerinin performanslarının istatistiki yeterliliğinin
ölçülmesinde Kupiec (1995) ile Christoffersen (1998) geriye dönük test istatistiklerinden
yararlanılmıştır. Bu test istatistikleri hesaplanırken örneklem-dışı VaR öngörüleri gerçekleşen
getirilerle karşılaştırılmıştır. Kupiec (1995) test istatistiği Denklem (12)’de gösterilmiştir:
2
𝐿𝑅𝑢𝑐 = 2 ∗ 𝑙𝑛[(1 − 𝑓)𝑇−𝑁 𝑓 𝑁 ] − 2 ∗ 𝑙𝑛[(1 − 𝛼)𝑇−𝑁 𝛼 𝑁 ]~𝜒(1)

(12)

Burada 𝑇, gözlem sayısını; 𝑁, aşım sayısını; 𝑓,aşım sayısının gözlem sayısına oranlanması
ile bulunan aşım oranını (failure rate); (1 − 𝛼) ise güven düzeyini göstermektedir. Testin
hipotezleri ise 𝐻0 :𝑓 = 𝛼 ve 𝐻1 : 𝑓 ≠ 𝛼 şeklindedir. 𝐻0 hipotezinin reddedilememesi ilgili VaR
modelinin iyi bir performans sergilediği anlamına gelmektedir.
Ancak Kupiec (1995) testi VaR modellerinin ürettiği aşım sayılarının beklenen aşım
sayısına eşit olup olmadığını ölçebilmekle birlikte, bu aşımların tesadüfi olarak dağılıp
dağılmadığını ölçememektedir. Christoffersen (1998) testi ise hem VaR modelinin ürettiği
aşımların beklenen sayıda olup olmadığını, hem de bunların birbirinden bağımsız dağılıp
dağılmadığını test edebilmektedir. Christoffersen (1998) test istatistiği Denklem (13)’te
gösterilmiştir:
2
𝐿𝑅𝑐𝑐 = −2 ∗ 𝑙𝑛[(1 − 𝛼)𝑇−𝑁 𝛼 𝑁 ] + 2 ∗ 𝑙𝑛[(1 − 𝜋01 )𝑛00 𝜋01 𝑛01 )(1 − 𝜋11 )𝑛10 𝜋11 𝑛11 ]~𝜒(2)

(13)

𝑛01
𝑛
ve
𝜋11 = 11⁄𝑛 + 𝑛 olmaktadır. Ayrıca 𝑛𝑖,𝑗 , 𝑖 değerini
⁄𝑛 + 𝑛
00
01
10
11
takip eden 𝑗 değerlerinin sayısını göstermekte ve 𝑖, 𝑗 = 1 olması aşımın gerçekleştiğini ifade
ederken; 𝑖, 𝑗 = 0 olması ise aşımın söz konusu olmadığını ifade etmektedir.
Burada 𝜋00 =

24

Bankacılar Dergisi

Testin 𝐻0  hipotezi aşımların birbirinden bağımsız olduğu ve gerçekleşen aşım sayısının
beklenen aşım sayısına eşit olduğu şeklindedir.𝐻0 Hipotezinin reddedilememesi ilgili VaR
modelinin iyi bir performans sergilediği anlamına gelmektedir.
2.2.4. Model Seçimi
Literatürde farklı VaR modellerinin performanslarının karşılaştırılmasında çeşitli
yöntemlerden yararlanılmaktadır. Örneğin Ane (2006) ile Marimoutou, Raggad ve Trabelsi
(2009) kuadratik kayıp fonksiyonunu (Quadratic loss function) kullanmışlardır. Brooks ve
Persand (2002) ise gerçekleşen aşım oranlarının beklenen aşım oranlarına yakınlık
derecesini dikkate almışlardır. Ancak literatürdeki en yaygın uygulama Kupiec (1995) ve
Christoffersen (1998) gibi geriye dönük test istatistiklerine göre en az aşım sayısına sahip
olan modelin en iyi model olarak belirlenmesi esasına dayanmaktadır. Bu çalışmada da
model performanslarının değerlendirilmesinde literatürdeki bu genel yaklaşım
benimsenmiştir.
3. Bulgular
Değişkenlerin logaritmik birinci farkı alınarak oluşturulan serilere ait betimleyici
istatistikler ile birim kök ve değişen varyans testi sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur. Alternatif
model spesifikasyonları dikkate alınarak uygulanan birim kök testi sonuçları %5 anlamlılık
düzeyinde serilerin düzey değerlerinde durağan olduklarını göstermektedir. Betimleyici
istatistiklere bakıldığında standart sapma değerlerine göre ilgili dönemde en riskli varlığın
BIST100 endeksi olduğu ifade edilebilir. Çarpıklık değerlerine bakıldığında ise BIST100
endeksi ile gösterge tahvil faizinin sola, Dolar-TL ve Euro-TL kurlarının ise sağa çarpık
olduğu gözlemlenmektedir. Bu durum ilgili finansal varlıkların dağılımının sağ ve sol kuyruk
bölgelerinin farklı karakteristik özellikler sergileyebileceği anlamına gelmektedir. Bu da ilgili
serilerin dağılımının sağ ve sol kuyruk bölgelerinin ayrı ayrı modellenmesini destekleyen bir
bulgudur (Ren ve Giles, 2010, s.947). Basıklık değerinin 3’ten belirgin bir şekilde fazla olması
da ilgili finansal varlıkların tamamı için kalın kuyruk (fat-tail) sorununun var olduğunu
göstermektedir. Bu doğrultuda Jarque-Bera test istatistiği de serilerin standart normal
dağılıma uyduğunu gösteren Ho hipotezini %5 anlamlılık düzeyinde reddetmektedir. Değişen
varyans sorununu test etmek için kullanılan Q2 (k) test istatistikleri de ilgili değişkenler için
değişen varyans sorunun geçerli olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, mevcut bulgular
serilerin standart normal dağılıma uymadığını, değişen varyans sorunu içerdiğini ve
leptokurtik bir dağılım özelliği sergilediğini göstermektedir. Bu bulgular da özellikle FHS
modelinin bu seriler için uygun bir model olabileceği anlamına gelmektedir.
Tablo 1: Betimleyici İstatistikler, Birim Kök ve Değişen Varyans Testi Sonuçları
BIST100
Dolar-TL
Euro-TL
Birim kök testleri (Logaritmik birinci farkı alınmış seriler için)
ADF
C
C&T
PP
C
C&T

Gösterge faiz

-43.749*[0.000]
-43.739*[0.000]

-44.272*[0.000]
-44.263*[0.000]

-46.199*[0.000]
-46.194*[0.000]

-43.914*[0.000]
-43.905*[0.000]

-43.739*[0.000]
-43.729*[0.000]

-44.305*[0.000]
-44.298*[0.000]

-46.199*[0.000]
-46.194*[0.000]

-43.901*[0.000]
-43.892*[0.000]

Betimleyici istatistikler (Logaritmik birinci farkı alınmış seriler için)
Ortalama
0.0659
0.0200
0.0246
Maksimum
12.127
6.5575
5.7174
Minimum
-13.341
-5.8620
-5.6155
Std. sapma
2.1565
0.9323
0.9332
Çarpıklık
-0.0298
0.8947
0.6128

-0.1025
10.6335
-14.9693
1.8661
-0.1853
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Basıklık
Jarque-Bera

6.4562
997.7*[0.000]

9.9391
4335.07*[0.000]

7.7608
2041.18*[0.000]

12.674
7869.2*[0.000]

ARCH testi
2
Q (2)
80.565*[0.000]
177.05*[0.000]
261.94*[0.000]
164.74*[0.000]
2
Q (8)
180.74*[0.000]
648.86*[0.000]
551.41*[0.000]
242.94*[0.000]
2
Q (16)
350.58*[0.000]
820.28*[0.000]
759.74*[0.000]
305.14*[0.000]
*, %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Köşeli parantez içerisindeki değerler olasılık değerleridir.
C&T, sabit terim ve trend bileşenini içeren model yapısını; C ise sadece sabit terimi içeren model
yapısını temsil etmektedir. ADF, Augmented Dickey-Fuller; PP ise Philips-Perron birim kök testini ifade
etmektedir. ADF için optimal gecikme uzunluğu SIC (Schwarz information criterion, SIC) ile
belirlenmiştir.

FHS ve HS modellerine ilişkin bulgular Tablo 2 ve 3’te sunulmuştur. Tablolarda aşım
sayıları, aşım oranları, ortalama VaR ve ES değerleri ile birlikte LRuc ve LRcc test
istatistiklerine yer verilmiştir. Örnek teşkil etmesi amacıyla da bu modellerin %99 güven
düzeyindeki örneklem-dışı VaR öngörüleri Şekil 3 ve 4’te gösterilmiştir. Diğer güven
düzeylerine ilişkin bulgular ise EK I ve II’ de sunulmuştur. Şekil 3 ve 4 incelendiğinde, FHSVaR modelinin volatilitenin zamanla değişiyor olma özelliğini dikkate alıyor olması nedeniyle
dinamik VaR öngörülerinde bulunduğu gözlemlenmektedir. HS-VaR modelinin ise bu özelliği
pek dikkate almaması nedeniyle oldukça statik VaR öngörülerinde bulunduğu ifade edilebilir.
Modellerin performanslarının değerlendirilmesine gelince, bu aşamada öncelikle
bankalar için Basel düzenlemeleri çerçevesinde sadece %99 güven düzeyi dikkate alınarak
model performansları incelenmiştir. Bu kapsamda aşağı yönlü piyasa riski için LRuc test
istatistiği sonuçlarına bakıldığında %5 anlamlılık düzeyinde FHS modelinin her dört finansal
varlık için de piyasa riskini etkin bir şekilde tahmin ettiği gözlemlenmektedir. HS modelinin ise
Dolar-TL ve gösterge faiz için beklenen performansı sergileyebilmekle birlikte, BİST100
endeksi ve Euro-TL için piyasa riski ölçüm performansının yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır.
LRcc test istatistiği sonuçlarına bakıldığında FHS modelinin yine dört finansal varlık için de
piyasa riskini başarılı bir şekilde ölçtüğü gözlemlenmektedir. HS modelinin ise sadece
gösterge faiz için başarılı bir performans sergileyebildiği, diğer üç finansal varlık içinse
performansının yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır. Yukarı yönlü piyasa riskinin analizine
gelince, LRcc test istatistiği sonuçlarına göre %5 anlamlılık düzeyinde FHS modelinin dört
finansal varlık için de yine beklenen performansı sergilediği görülmektedir. LRuc test
istatistiği sonuçlarına göre ise FHS modeli sadece BİST100 endeksi için beklenen
performansı sergileyememektedir. HS modeline gelince hem LRcc hem de LRuc test
istatistiği sonuçlarına göre bu modelin Dolar-TL ve Euro-TL için piyasa riski ölçüm
performansının yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, %99 güven düzeyindeki
analizler açık bir şekilde FHS modelinin daha iyi bir performans sergilediği sonucuna işaret
etmektedir.
Ancak bu aşamaya kadar her ne kadar Basel düzenlemeleri çerçevesinde bankalar
için sadece %99 güven düzeyi dikkate alınarak sonuçlar değerlendirilmiş olsa da,
literatürdeki genel uygulama alternatif güven düzeylerini dikkate alarak model
performanslarının incelenmesine dayanmaktadır. Çünkü böyle bir yaklaşım hem elde edilen
sonuçların farklı yaklaşımlara karşı dirençli (robust) olup olmadığı konusunda bilgi vermekte,
hem de VaR sonuçlarının daha farklı finansal analizlerde de kullanılmasına imkan
vermektedir. Bu nedenle 4 farklı finansal varlık ve üç farklı güven düzeyinin oluşturduğu
toplam 12 durum için de ilgili modellerin performansları incelenmiştir. Öncelikle, aşağı yönlü
piyasa riski için LRuc test istatistiği sonuçlarına bakıldığında, %5 anlamlılık düzeyinde FHS
modelinin toplam 12 durumun tamamında piyasa riskini doğru bir şekilde tahmin ettiği
anlaşılmaktadır. HS modelinin ise toplam 12 durumun sadece 6 tanesinde yeterli
performansı sergileyebildiği anlaşılmaktadır. Bunun temel nedeninin HS modelinin aşağı
yönlü piyasa riskini olduğundan daha düşük ölçmesi olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü HS
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modelinin performansının yeterli olmadığı durumlarda ürettiği aşım oranları istatistiki olarak
beklenen aşım oranlarından yüksek çıkmaktadır. LRcc test istatistiği sonuçlarına
bakıldığında ise %5 anlamlılık düzeyinde FHS modelinin yine toplam 12 durumun tamamında
piyasa riskini doğru bir şekilde ölçtüğü gözlemlenmektedir. HS modelinin ise toplam 12
durumun sadece 3 tanesinde yeterli performansı sergileyebildiği anlaşılmaktadır. Bu sonuçlar
FHS modelinin küresel finans krizi döneminde bulunulmasına rağmen, aşağı yönlü piyasa
riski analizinde oldukça başarılı bir performans sergilediği anlamına gelmektedir. HS
modelinin performansının ise oldukça yetersiz kaldığı ifade edilebilir.
Şekil 3: BIST100 Endeksi ve Dolar-TL Kuru için FHS ve HS Modellerinin Örneklem-Dışı
VaR Öngörüleri
BIST100
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Not: Dolar-TL VaR ve BIST VaR ilgili dönemde gerçekleşen VaR değerlerini göstermektedir. “Down”
ve “Up” ifadeleri FHS ve HS modellerinin sırasıyla aşağı ve yuları yönlü VaR öngörülerini ifade
etmektedir.
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Şekil 4: Euro TL ve Gösterge Faiz için FHS ve HS Modellerinin Örneklem-Dışı VaR
Öngörüleri
Euro TL
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Gösterge faiz
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Not: Euro-TL VaR ve gösterge faiz VaR ilgili dönemde gerçekleşen VaR değerlerini göstermektedir.
“Down” ve “Up” ifadeleri FHS ve HS modellerinin sırasıyla aşağı ve yuları yönlü VaR öngörülerini ifade
etmektedir.
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Tablo 2: FHS-VaR Ve HS-VaR Modellerinin Performans Sonuçları ( Aşağı Yönlü Piyasa
Riski)
Aşağı yönlü piyasa riski (kısa pozisyon)
Kantil
m
f.
f/n
LRuc
LRcc
ES
FHS
BIST100
0.10
-2.55
67
0.1106
0.393
0.429
-3.74
0.05
-3.34
32
0.0528
0.753
0.921
-4.59
0.01
-5.63
6
0.0099
0.980
0.942
-7.02
Dolar-TL
0.10
-1.13
69
0.1129
0.295
0.548
-1.45
0.05
-1.46
34
0.0556
0.529
0.809
-1.68
0.01
-2.18
8
0.0131
0.463
0.685
-2.23
Euro-TL
0.10
-1.06
54
0.0882
0.323
0.201
-1.57
0.05
-1.33
32
0.0523
0.796
0.252
-1.90
0.01
-1.96
10
0.0163
0.148
0.123
-2.75
Faiz
0.10
-1.74
63
0.1038
0.757
0.3221
-2.92
0.05
-2.38
35
0.0577
0.397
0.2699
-3.61
0.01
-3.99
11
0.0181
0.071
0.0747
-5.57
HS
BIST100
0.10
-2.25
77
0.1271
0.032*
0.012*
-3.75
0.05
-3.23
39
0.0644
0.119
0.036*
-4.83
0.01
-5.31
15
0.0248
0.002*
0.006*
-6.45
Dolar-TL
0.10
-0.86
92
0.1506
0.000*
0.000*
-1.49
0.05
-1.18
52
0.0851
0.000*
0.000*
-1.86
0.01
-2.11
10
0.0164
0.147
0.004*
-3.24
Euro-TL
0.10
-0.89
75
0.1225
0.071
0.115
-1.56
0.05
-1.23
46
0.0752
0.007*
0.000*
-1.89
0.01
-2.04
13
0.0212
0.015*
0.004*
-2.92
Faiz
0.10
-1.79
59
0.0972
0.817
0.029*
-3.28
0.05
-2.53
36
0.0593
0.306
0.103
-4.08
0.01
-4.91
9
0.0148
0.264
0.139
-6.53
*, %5 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. m, % olarak ortalama VaR değerini; f, aşım sayısını; f/n
ise aşım oranını göstermektedir. LRuc ve LRcc için verilen değerler olasılık değerleridir. “0.10 / 0.05 /
0.01” ifadeleri aşağı yönlü piyasa riski hesaplamalarında kullanılan kantil değerlerini göstermektedir.

Yukarı yönlü piyasa riski analizine gelince, LRuc test istatistiği sonuçlarına göre %5
anlamlılık düzeyinde FHS modelinin 12 durumdan sadece bir tanesinde (%99 güven
düzeyinde BIST100 endeksinde) yeterli performansı sergileyemediği anlaşılmaktadır. Kalan
11 durumda ise FHS modeli riski oldukça başarılı bir şekilde modellemektedir. HS modeli ise
12 durumun sadece 6’sında beklenen performansı sergileyebilmektedir. HS modelinin kalan
6 durumdaki performansı ise oldukça yetersiz kalmaktadır. LRcc test istatistiği sonuçlarına
bakıldığında ise %5 anlamlılık düzeyinde FHS modelinin 12 durumdan sadece 1 tanesinde
(%90 güven düzeyinde Euro-TL’de) beklenen performansı sergileyemediği anlaşılmaktadır.
HS modelinin ise 12 durumun sadece 3 tanesinde başarılı bir performans sergileyebildiği
gözlemlenmektedir. Bunun temel nedeninin HS modelinin BIST100 endeksi, Dolar TL ve
Euro TL için piyasa riskini olduğundan düşük; gösterge faiz içinse olduğundan yüksek
ölçmesi olduğu ifade edilebilir.
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Dolayısıyla, küresel finans krizi döneminde olunmasına rağmen, FHS modelinin hem
aşağı hem de yukarı yönlü piyasa riskini modellemede oldukça başarılı olduğu görülmektedir.
HS modelinin ise her iki durumda da piyasa riskini ya olduğundan yüksek ya da düşük
ölçmesi nedeniyle oldukça kötü bir performans sergilediği anlaşılmaktadır.
Tablo 3: FHS-VaR ve HS-VaR Modellerinin Performans Sonuçları (Yukarı Yönlü Piyasa
Riski)
Yukarı yönlü piyasa riski ( uzun pozisyon)
Kantil
m
f.
f/n
LRuc
LRcc
ES
FHS
BIST100
0.90
2.57
62
0.1023
0.850
0.974
3.80
0.95
3.41
38
0.0627
0.166
0.369
4.35
0.99
5.01
12
0.0198
0.032*
0.078
5.64
Dolar-TL
0.90
1.24
72
0.1178
0.152
0.344
1.81
0.95
1.79
34
0.0556
0.529
0.596
2.29
0.99
2.82
7
0.0115
0.724
0.865
3.11
Euro-TL
0.90
1.13
68
0.1111
0.367
0.014*
1.78
0.95
1.57
33
0.0539
0.660
0.891
2.14
0.99
2.71
9
0.0149
0.274
0.478
3.04
Faiz
0.90
1.64
68
0.1120
0.332
0.2613
2.34
0.95
2.30
30
0.0494
0.948
0.1856
2.87
0.99
4.27
2
0.0033
0.054
0.1552
4.64
HS
BIST100
0.90
2.39
75
0.1238
0.059
0.102
3.76
0.95
3.14
48
0.0792
0.002*
0.007*
4.34
0.99
4.85
9
0.0149
0.263
0.464
6.88
Dolar-TL
0.90
0.97
87
0.1424
0.000*
0.000*
1.88
0.95
1.47
49
0.0802
0.002*
0.001*
2.40
0.99
2.76
12
0.0196
0.034*
0.000*
4.03
Euro-TL
0.90
0.98
73
0.1193
0.122
0.004*
1.85
0.95
1.43
43
0.0703
0.029*
0.000*
2.30
0.99
2.70
13
0.0212
0.015*
0.028*
3.30
Faiz
0.90
1.58
60
0.0988
0.924
0.044*
2.67
0.95
2.30
28
0.0461
0.657
0.025*
3.62
0.99
5.32
6
0.0099
0.977
0.129
5.97
*, %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. m, % olarak ortalama VaR değerini; f, aşım sayısını; f/n ise
aşım oranını göstermektedir. LRuc ve LRcc için verilen değerler olasılık değerleridir. “0.90 / 0.95 /
0.99” ifadeleri yukarı yönlü piyasa riski hesaplamalarında kullanılan kantil değerlerini göstermektedir.

3.1.Bulgulardan Elde Edilebilecek Diğer Önemli Sonuçlar
En uygun modelin seçimi dışında Tablo 2 ve 3’te sunulan bulgulardan uygulamaya
dönük diğer bazı önemli sonuçlara da ulaşılabilmektedir. Bu nedenle çalışmanın bu
aşamasında bu bulgular üzerinde durulmuştur. Bu yapılırken de daha önceki bölümde FHS
modelinin oldukça başarılı bir performans sergilediği sonucuna ulaşılması nedeniyle bu
aşamadaki analizlerde de FHS modeline dayalı sonuçlar üzerinde durulmuştur. Bu
kapsamda, öncelikle FHS modelinin %99 güven düzeyinde aşağı yönlü piyasa riski için
sunduğu ortalama VaR değerlerine bakıldığında BIST 100, Dolar-TL ve Euro-TL için bu
değerlerin sırasıyla % -5.63, % -2.18 ve % -1.96 olduğu anlaşılmaktadır6. Bu oranlar ilgili
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finansal varlıklarda taşınan pozisyonun 100 TL olduğu varsayımı altında günlük ortalama
maksimum kayıp tutarının BIST100 endeksi için 5.63 TL, Dolar-TL için 2.18 TL ve Euro-TL
içinse 1.96 TL olacağı anlamına gelmektedir. Bu değerlerden de anlaşılacağı gibi, ilgili
dönemde en riskli varlık BIST100 endeksi olmaktadır. En az riskli varlığın ise Euro-TL olduğu
ifade edilebilir.
%99 güven düzeyinin anlamı her 100 günde 99 kez gerçekleşen kayıp oranının
modellerce öngörülen kayıp oranını aşmayacağıdır. Ancak %99 güven düzeyindeki hata
payı %1 olduğundan bu durum her 100 günde bir kez gerçekleşen VaR değerinin modellerce
öngörülen VaR değerini aşabileceği anlamına gelmektedir. Bu noktada ilgili %1’lik olasılığın /
hata payının gerçekleşmesi durumunda modellerce öngörülen ortalama kayıp oranının ne
olacağı sorusuna ES değerleri ile yanıt verilebilmektedir. %99 güven düzeyinde aşağı yönlü
piyasa riski için ES değerlerine bakıldığında BIST100, Dolar-TL ve Euro-TL için bu değerlerin
sırasıyla % -7.02, % -2.23 ve % -2.75 olduğu anlaşılmaktadır. Bir diğer ifade ile ilgili
dönemde %99 güven düzeyindeki kayıp tutarlarının BIST100, Dolar-TL ve Euro-TL için
sırasıyla 5.63, 2.18 ve 1.96 TL tutarlarını aşması durumunda günlük ortalama kayıp tutarının
sırasıyla 7.02, 2.23 ve 2.75 TL seviyelerine ulaşabileceği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, VaR
ve ES değerleri sayesinde bir banka veya risk yöneticisi hem belli bir güven düzeyindeki
maksimum kayıp tutarının ne olabileceğini hesaplayabilmekte, hem de bu tutarın belli
aralıklarla aşılması durumunda bu aşımların hangi seviyelere ulaşabileceği konusunda fikir
sahibi olabilmektedir.
%99 güven düzeyinde yukarı yönlü piyasa riski sonuçlarına bakıldığında ise günlük
ortalama maksimum kayıp oranlarının BIST100, Dolar-TL ve Euro-TL için sırasıyla %5.01,
%2.82 ve %2.71 olduğu anlaşılmaktadır. %1’lik hata payının gerçekleşmesi durumunda ise
günlük ortalama maksimum kayıp oranlarının sırasıyla %5.64, %3.11 ve % 3.04 seviyelerine
çıkabileceği ifade edilebilir.
Gösterge tahvil faizi için aşağı yönlü piyasa riski kapsamında elde edilen sonuçlara
bakıldığında ise %99 güven düzeyinde int-VaR değerinin günlük ortalama maksimum % 3.99 olduğu anlaşılmaktadır. Ancak %1’lik hata payının gerçekleşmesi durumunda int-VaR
değeri -% 5.57 seviyesine ulaşabilmektedir. Yukarı yönlü piyasa riskine bakıldığında ise
%99 güven düzeyinde int-VaR değerinin günlük ortalama maksimum %4.27 olduğu
görülmektedir. %1’lik hata payının gerçekleşmesi durumunda ise int-VaR değerinin % 4.64
seviyesine ulaşabileceği ifade edilebilir.
Ayrıca mevcut bulgular, beklenildiği gibi, aşağı yönlü piyasa riski ile yukarı yönlü
piyasa riskinin yol açabileceği kayıp tutarlarının birbirinden farklı olduğuna da işaret
etmektedir. Örneğin BIST100 endeksi için aşağı yönlü piyasa riskinin gerçekleşmesi
durumundaki kayıp tutarı (5.63 TL) yukarı yönlü piyasa riskinin gerçekleşmesi durumundaki
kayıp tutarından ( 5.01 TL) daha yüksek çıkmaktadır. Dolar-TL, Euro-TL ve gösterge faiz
içinse tam tersi bir durumun söz konusu olduğu ifade edilebilir. Bir diğer ifadeyle BIST100
endeksi için fiyatların düşme riskinin yol açacağı kayıp tutarı daha yüksek iken; Dolar-TL ve
Euro-TL için fiyatların (gösterge tahvil için faizlerin) yükselme riskinin yol açacağı kayıp tutarı
daha yüksek çıkmaktadır. Bu da ilgili finansal varlıklar için aşağı ve yukarı yönlü piyasa
riskinin ayrı ayrı dikkate alınmasını destekleyen bir bulgudur.
3.2. Çalışma Bulgularının Değerlendirilmesi
Bu aşamaya kadar yapılan analizler sonucunda ulaşılan bulguların çeşitli yönleriyle
tartışılması ve uygulamaya dönük olası sonuçlarının incelenmesi yerinde olacaktır. Bu
kapsamda bulgular bankalar, denetleyici ve düzenleyici kurumlar ile yatırımcılar açısından
değerlendirilecektir. Öncelikle bankalar açısından bakıldığında bulguların olası kayıp
tutarlarının belirlenmesinde bankalar tarafından taşınan pozisyonların niteliğinin önemli
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olduğuna işaret etmektedir. Çünkü uygulamada piyasa riski ölçümünde EWMA ve GARCH
modellerine dayalı parametrik yöntemler yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak bu
modeller kullanılan dağılım varsayımlarına bağlı olarak aşağı ve yukarı yönlü piyasa riski için
simetrik değerler üreten modellerdir. Çalışma bulguları ise finansal varlıklarda taşınan uzun
veya kısa pozisyonlara göre risk düzeyinin değişebildiğine işaret etmektedir. Dolayısıyla,
analizlerde bu özelliği dikkate alan modellerin kullanılmasının daha etkin bir risk yönetimi için
gerekli olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, parametrik modellere bir alternatif olarak
HS modeli kullanılabilir. Ancak bulgular HS modelinin piyasa riskini çoğu durumda
olduğundan düşük ölçtüğüne işaret etmektedir. Bu durumun HS modelinin değişen piyasa
koşullarına yapısı gereği hızlı bir şekilde uyum sağlayamamasından kaynaklandığı ifade
edilebilir. Bu nedenlerle bankaların piyasa riskinin yol açabileceği olası kayıp tutarlarını
karşılamak için ayırmaları gereken sermaye tutarının hesaplanmasında HS modelini
kullanmalarının doğru bir tercih olmayabileceği ifade edilebilir. Çünkü HS modelince
öngörülen sermaye miktarının gereken sermaye miktarının altında kalma riskinin bulunduğu
anlaşılmaktadır. Bankalar açısından önemli olan nokta ise piyasa riskini karşılayabilecek
düzeyde sermaye ayırabilmektir. Çünkü belirlenen sermayenin az olması risklerin
gerçekleşmesi durumunda bankaların kayıplarını karşılayamama riskinin doğmasına yol
açabilmektedir. Belirlenen sermayenin ihtiyaç duyulanın üzerinde olması ise bankaların
kaynaklarının bir kısmının gereksiz yere sermaye olarak tutmasına sebep olabilmektedir.
Sermaye de genelde az riski dolayısıyla getirisi düşük alanlarda değerlendirildiğinden, bu
durum özellikle orta ve uzun vadede bankaların karlılığını ve rekabet gücünü negatif
etkileyebilmektedir. Bu gerekçeler FHS modelinin önemini artırmaktadır. Çünkü bulgular
volatilitenin arttığı dönemlerde bile, hem kısa hem de uzun pozisyonlardan dolayı bankaların
maruz kalabileceği kayıp tutarlarının doğru bir şekilde belirlenmesinde FHS modelinin
oldukça iyi bir performans sergilediğine işaret etmektedir. Ayrıca VaR modellerinin işlevi
bankalar için sermaye tutarının hesaplanması ile sınırlı kalmamaktadır. Çünkü bu modeller
tarafından sunulan bilgiler aynı zamanda yatırım / plasman kararları, risk ayarlı getiri
hesaplamaları, kaynakların birimler arasında dağılımı gibi karar alma süreçleri açısından da
oldukça önemli olmaktadır (BDDK, 2012). Dolayısıyla, bu alanlardaki kararların etkinliği
açısından da FHS modeli tarafından sunulan bulguların önemli olduğu düşünülmektedir.
Bunun yanı sıra özellikle risk yöneticileri için de VaR modellerine dayalı limit politikalarının
doğru oluşturulabilmesinin oldukça önemli bir husus olduğu bilinmektedir. Çünkü finansal
kuruluşlarca uygulanan limit politikaları kuruluşların hangi düzeyde risk alacaklarını belirleyen
kurum politikalarını şekillendirmekte ve belirlenen risk sınırları içerisinde kalınmasını
sağlayan sistemsel altyapıların kurulmasını gerektirebilmektedir (Bolgün ve Akçay, 2009).
Dolayısıyla, finansal kurumların çeşitli karar alma süreçlerinin ve risk yönetim politikalarının
etkinliğinin doğru VaR modellerinin tespiti ile yakından ilişkili olduğu ifade edilebilir. Bu
kapsamda çalışmada sunulan bulguların özellikle finansal kuruluşlar için bu açıdan da önemli
bilgiler içerdiği düşünülmektedir.
Çalışma bulguları denetleyici ve düzenleyici kuruluşlar açısından değerlendirildiğinde,
öncelikle volatilitenin oldukça arttığı dönemlerde daha istikrarlı finansal sistemlere sahip
olunabilmesi için risk hesaplamalarının hangi modellere dayalı olarak yapılması gerektiği
konusunda çalışma kapsamındaki analizlerin önemli olduğu düşünülmektedir. İkinci olarak,
Su (2014) tarafından da ifade edildiği gibi, denetleyici ve düzenleyici kuruluşlar tarafından
bankaların piyasa riski yönetiminde daha temkinli davranmaları isteniyorsa, klasik VaR
yöntemlerinden ziyade ES yönteminin kullanılması daha doğru bir yaklaşım olabilir. Çünkü
ES değerlerinin hesaplanmasında kullanılan teorik yaklaşımın bir uzantısı olarak, ES modeli
klasik VaR modellerine göre daha yüksek değerler üretmektedir. Bu nedenle, özellikle riskin
arttığı dönemlerde finansal kuruluşların olası şoklara karşı daha dirençli olabilmekleri için ES
değerlerini dikkate almaları daha doğru bir yaklaşım olabilir. Nitekim BIS 2015 yılında
yayınladığı raporda piyasa riski ölçümünde ES yönteminin önemini vurgulamıştır 7. Bu
konunun Türkiye gibi gelişen piyasa ekonomileri açısından özellikle önemli olduğu
düşünülmektedir. Çünkü gelişen piyasa ekonomilerinin finansal sistemleri henüz yeterli
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derinliğe ulaşamadığından ve çeşitli yapısal sorunlar içerdiğinden, bu tür ülkelerde volatilite
şokları daha sık gözlemlenebilmektedir. Bu nedenle, gelişen piyasa ekonomilerinde piyasa
riski ölçümünde daha temkinli davranılması gerekebilir. Bu durum da ES gibi modellerin
önemini arttırmaktadır. Dolayısıyla, FHS modelinin sunduğu ES değerlerinin bu açıdan da
önemli olduğu düşünülmektedir.
VaR ve ES değerlerine bağlı olarak elde edilen bulguların yatırımcılar için de önemli
bilgiler içerdiği düşünülmektedir. Çünkü, bilindiği gibi, finansal piyasalarda farklı yatırımcı
tipleri bulunmaktadır. Finans literatüründe ise genel olarak yatırımcı davranışlarının daha çok
riskten kaçan yatırımcı tipine uygun olduğu ifade edilmektedir. Özellikle bu tip yatırımcılar için
finansal varlıkların risk düzeyinin doğru bir şekilde ölçülmesi yatırım kararlarının etkinliği
açısından oldukça önemli olabilmektedir (Iglesias, Dolores ve Varela, 2012; Iglesias 2015).
Bu nedenle çalışma bulguları yatırımcılar açısından değerlendirildiğinde, (FHS-VaR ve ES
sonuçlarına göre) en riskli varlığın BIST100 endeksi, en az riskli varlığın ise Euro-TL olduğu
sonucuna ulaşılmaktadır. Dolayısıyla, Türk finans piyasaları açısından oldukça önemli olan
dört farklı finansal varlığın finansal risk düzeylerinin kısa ve uzun pozisyonlar dikkate alınarak
belirlenmiş olmasının da yatırımcıların daha doğru yatırım kararları verebilmeleri açısından
önemli olduğu düşünülmektedir.
4. Sonuç
Finansal riskin ölçülüp yönetilmesi her zaman önemli bir konu olmuştur. Küreselleşme
eğilimi ile birlikte, finansal piyasaların giderek birbirine daha fazla entegre olması finansal
riskin yönetilmesini daha karmaşık bir sürece dönüştürmüştür. Bu sürece finans krizlerinin
eklenmesi de konunun önemini daha da arttırmıştır. Bu çalışmada 2007-2008 küresel finans
krizinin ABD merkezli döneminde, FHS ve HS modellerinin Türk finans piyasaları için piyasa
riski öngörü performansları incelenmiştir. Çalışmada hisse senedi piyasalarını temsilen
BIST100 endeksi, döviz piyasasını temsilen Dolar-TL ve Euro-TL kurları, faiz piyasasını
temsilen ise gösterge tahvil faizi kullanılmıştır. Çalışmada hem aşağı hem de yukarı yönlü
piyasa riski dikkate alınmış ve risk yönetimi açısından bir diğer önemli gösterge olan
Beklenen kayıp değerleri (ES) de hesaplanmıştır. FHS ve HS modellerinin örneklem-dışı
VaR öngörü performanslarının analizinde ise Kupiec (1995) ve Christoffersen (1999) geriye
dönük test istatistiklerinden yararlanılmıştır.
Çalışma bulguları FHS modelinin küresel finans krizi döneminde, ilgili finansal
varlıkların piyasa riskinin ölçülmesinde oldukça başarılı bir performans sergilediğine işaret
etmektedir. HS modelinin performansının ise oldukça yetersiz kaldığı ifade edilebilir. Ayrıca
bulgular ilgili dönemde en riskli varlığın BIST100 endeksi, en az riskli varlığın ise Euro-TL
kuru olduğunu göstermektedir. Buna ilaveten fiyatların (gösterge tahvil için faizlerin) düşme
riski ile yükselme riskinin incelenen her bir finansal varlık için farklı kayıp oranlarına işaret
ettiği gözlemlenmiştir. Bu da özellikle standart normal dağılım ve / veya student t dağılımı gibi
simetrik dağılımlara dayalı parametrik VaR modellerinin ilgili finansal varlıkların piyasa
riskinin modellenmesinde kullanılmasının çok da doğru bir yaklaşım olmayabileceğine işaret
etmektedir. Çünkü bu tür VaR modelleri fiyat artış ve düşüşlerinin yol açacağı kayıp
tutarlarının birbirine eşit olacağı varsayımına dayanmaktadır. Belirtilen bu bulguların hem
teorik tartışmalar hem de uygulamaya dönük çeşitli finansal analizler açısından önemli
olduğu düşünülmektedir.
Güncel literatürde, GARCH modellerine dayalı parametrik VaR modellerinin bu kriz
döneminde beklenen performansı sergileyememeleri nedeni ile oldukça eleştirildikleri
gözlemlenmektedir. Bu nedenle, literatürde alternatif bir yöntem olarak ekstrem değerler
teorisine (Extreme value theory, EVT) dayalı finansal risk analizlerinin oldukça ilgi gördüğü
ifade edilebilir. Dolayısıyla, Türk finans piyasaları için daha sonra yapılacak çalışmalarda
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FHS modeli ile EVT modelinin ve / veya FHS-ES modeli ile EVT-ES modelinin
performanslarının karşılaştırılabileceği düşünülmektedir.
Ekler
EK I: %95 Güven Düzeyi için Elde Edilen Sonuçlar
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EK II : %90 Güven Düzeyi için Elde Edilen Sonuçlar
BIST100 endek s i
16
12
8
4
0
-4
-8
-12
50

100

150

200

250

300

350

FHS....Down
HS......Down
B IST100 VaR

Dolar

400

450

500

550

600

FHS....Up
HS.....Up

TL

8
6
4
2
0
-2
-4
-6
50

100

150

200

250

300

350

FHS ....Down
HS ....Down
Dolar TL
V aR

Euro

400

450

500

550

600

FHS ....Up
HS ....Up

TL

.06

.04

.02

.00

-.02

-.04

-.06
50

100

150

200

250

300

350

FHS....Down
HS.....Down
Euro TL VaR

400

450

500

550

600

500

550

600

FHS....Up
HS.....Up

Gös terge tahvil

faiz i

12
8
4
0
-4
-8
-12
-16
50

100

150

200

250

300

FHS ....Down
HS .....Down
G-Tahvil V aR

350

400

450

FHS ....Up
HS ....Up

35

Doç. Dr. Önder Büberkökü

Kaynakça
Abad, P., Benito, S. ve López, C. (2014). A Comprehensive Review of Value-at-Risk Methodologies.
The Spanish Review of Financial Economics, 12,15-32.
Akan, N. B., Oktay, L. A., ve Tüzün, Y. (2003). Parametrik Riske Maruz Değer Yöntemi Türkiye
Uygulaması. Bankacılar Dergisi, 14(45), 29-39.
Akın, K.Y. ve Akduğan, U. (2012). Finansal Piyasalarda Risklerin Belirlenmesinde Riske Maruz Değer
Yöntemine İlişkin Bir Uygulama. Trakya Üniveristesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 225-236.
Aloui, C. ve Mabrouk, S. (2010). Value-at-Risk Estimations of Energy Commodities via Long Memory,
Asymmetry and Fat-Tailed GARCH Models. Energy Policy, 38, 2326-2339.
Altun, E. (2014), “Uç Değerler Teorisi ve Riske Maruz Değer”, 12 Mayıs 2019 tarihinde
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/2115
adresinden
erişildi.
Ane, T. (2006). An Analysis of the Flexibility of Asymmetric Power GARCH Models. Computational
Statistics & Data Analysis, 51, 1293-1311.
Angelidis, T. ve Benos, A.(2008). Value-at-Risk for Greek Stocks. Multinational Finance Journal, 12,
67–104.
Angelidis, T., Benos, A. ve Degiannakis, S. (2004). The Use of GARCH Models in VaR Estimation.
Statistical Methodology, 1, 105-128.
Angelidis, T., Benos, A. ve Degiannakis, S. (2007). A Robust VaR Model Under Different Time
Periods and Weighting Schemes. Review of Quantitative Finance and Accounting, 28, 187-201.
Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J. M. ve Heath, D. (1999). Coherent Measures of Risk. Mathematical
Finance, 9(3), 203-228.
Balıbey, M. ve Türkyılmaz, S. (2014). Value-at-Risk Analysis in the Presence of Asymmetry and Long
Memory: The Case of Turkish Stock Market. International Journal of Economics and Financial
Issues, 4(4), 836-848.
Bali, T.G. ve Neftci, S.N. (2003). Disturbing Extremal Behavior of Spot Rate Dynamics. Journal of
Emprical Finance, 10, 455-477.
Barone-Adesi, G., Giannopoulos, K. ve Vosper, L. (2002). Backtesting Derivative Portfolios with
Filtered Historical Simulation. European Financial Management, 8(1), 31-58.
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (2012) “Bankacılık Sektörü Basel II İlerleme Raporu
Ekim 2012” 12 Şubat 2019 tarihinde
http://www.bddk.org.tr /WebSitesi/turkce/Basel/
11342ilerlemeraporu _06_12.pdf. adresinden erişildi.
Bentes, S.R. (2015). Forecasting Volatility in Gold Returns under the GARCH, IGARCH and FIGARCH
Frameworks: New Evidence. Physica A, 438, 355–364.
Bank for International Settlements (2009) “The International Financial Crisis: Timeline, Impact and
Policy Responses in Asia and the Pacific, BIS Representative Office for Asia and the Pacific” 12
Haziran 2019 tarihinde https://www.bis.org/ repofficepubl/arpresearch 200908. 2.pdf. adresinden
erişildi.
Billio, M ve Pelizon, L. (2000) Value-at-Risk: A Multivariate Switching Regime Approach. Journal of
Emprical Finance, 7(5), 531-554.
Bolgün, K.E. (2002). Ticari Bankalarda Riske Maruz Değer (Value-at-Risk) Yöntemi ile Ölçümlenen
Piyasa Riskinin Banka Stratejilerine Katkısı. İktisat, İşletme ve Finans,17 (191), 54-67.
Bolgün, K.E. ve Akçay, M.A. (2009). Risk Yönetimi, Türk Finans Piyasalarında Entegre Risk Ölçüm ve
Yönetim Uygulamaları CD'li. İstanbul: Scala Yayıncılık.

36

Bankacılar Dergisi

Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of
Econometrics, 31,307-327.
Brandolini, D. ve Colucci, S. (2012). Backtesting Value-at-Risk: A Comparison Between Filtered
Bootstrap and Historical Simulation. Journal of Risk Model Validation, 6(4), 3-16.
Brooks, C. ve Persand, G. (2002). Model Choice and Value-At-Risk Performance. Financial Analysts
Journal, 58, 87–97.
Brooks, C. ve Persand, G.(2003).Volatility Forecasting for Risk Managers. Journal of Forecasting, 22,
1-22.
Büberkökü, Ö. (2017). Banka Hisselerinin Zamanla Değişen Toplam Riskinin Sistematik ve Sistematik
Olmayan Risk Bileşenlerine Ayrılması: AR (p)-DCC-GARCH (p, q) Modeline Dayalı Bir Analiz.
Uluslararası
Bilimsel
Araştırmalar
Dergisi,
3(1),
35-54.
Cabedo, J.D. ve Moya, I. (2003). Estimating Oil Price ‘Value-at-Risk’ Using the Historical Simulation
Approach. Energy Economics, 25(3), 239-253.
Candan, H. ve Özün, A.. (2014). Bankalarda Risk Yönetimi ve Basel II. İstanbul: Türkiye İş Bankası
Kültür Yayınları.
Chan, K.F. ve Gray, P. (2006). Using Extreme Value Theory to Measure Value-at-Risk for Daily
Electricity Spot Prices. International Journal of Forecasting, 22(2), 283-300.
Chen, Q., Gerlach, R. ve Lu, Z.(2012). Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall Forecasting via
the Asymmetric Laplace Distribution. Computational Statictics and Data Analysis,56, 3498-3516.
Chkili, W., Hammoudeh, S. ve Nguyen, D.K. (2014). Volatility Forecasting and Risk Management for
Commodity Markets in the Presence of Asymmetry and Long Memory. Energy Economics, 41, 118.
Chkili, W., Aloui,C. ve Nyugen, D.K. (2012). Asymmetric Effects and Long Memory in Dynamic
Volatility Relationships Between Stock Returns and Exchange Rates. Journal of International
Financial Markets,Institutions & Money,22, 738-757.
Christoffersen, P. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39, 841-862.
Çekici, E.M. (2017). Parametrik RMD (VaR) İncelemesi: BİST’te İşlem Gören Sigorta Şirketleri Üzerine
Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12(48), 217-225.
Çifter, A., Özün, A. ve Yılmazer, S. (2007). Beklenen Kuyruk Kaybı ve Genelleştirilmiş Pareto
Dağılımı ile Riske Maruz Değer Öngörüsü: Faiz Oranları Üzerine Bir Uygulama. Bankacılar
Dergisi, 60, 3-16.
De Grauwe P. (2010). The Banking Crisis: Causes, Consequences and Remedies. In L.S. Talani
(Eds.), The Global Crash. London: Palgrave Macmillan.
Degiannakis, S., Floros, C. ve Dent, P. (2013). Forecasting Value-at-Risk and Expected Shortfall
Using Fractionally Integrated Models of Conditional Volatility: International Evidence. International
Review of Financial Analysis, 27, 21-33.
Demireli, E. ve Taner, B.(2009). Risk Yönteminde Riske Maruz Değer Yöntemleri ve Bir Uygulama.
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, 14(3), 127-148.
Diamandis, P.F., Drakos, A.A., Kouretas, G.P. ve Zarangas L. (2011). Value-at-Risk for Long and
Short Trading Positions: Evidence from Developed and Emerging Equity Markets. Internatiaonal
Review of Financial Analysis, 20, 165-176.
Dimitriou, D., Kenourgios ve D., Simos,T. (2013). Global Financial Crisis and Emerging Stock Market
Contagion: A Multivariate FIAPARCH-DCC Approach. International Review of Financial Analysis,
30, 46-56.
Escanciano, J.C. ve Pei, P. (2012). Pitfalls in Backtesting Historical Simulation VaR Models. Journal
of Banking & Finance, 36 (8), 2233-2244.

37

Doç. Dr. Önder Büberkökü

Federal Reserve Bank of St Louis (2009) “The Financial Crisis: A Timeline of Events and Policy
Actions” 18 Nisan 2019 tarihinde http://timeline.stlouisfed.org adresinden erişildi.
Finance Yahoo (2013) “CBOE Volatility Index (^VIX)” 22 Şubat 2019 tarihinde https://finance.
yahoo.com/quote/%5EVIX/history/ adresinden erişildi.
Gençay, R. ve Selçuk, F. (2004). Extreme Value Theory and Value-at-Risk: Relative Performance in
Emerging Markets. International Journal of Forecasting, 20(2), 287-303.
Giot, P. ve Laurent, S. (2003). Value-at-Risk for Long and Short Positions. Journal of Applied
Econometrics, 18, 641-664.
Hammoudeh, S., Malik, F. ve McAleer, M. (2011). Risk Management of Precious Metals. The
Quarterly Review of Economics and Finance, 51(4), 435-441.
Hammoudeh, S., Santos, P.A. ve Al-Hassan, A. (2013). Downside Risk Management and VaR-based
Optimal Portfolios for Precious Metals, Oil and Stocks. The North American Journal of Economics
and Finance, 25, 318-334.
Hendricks, D.(1996). Evaluation of Value-at-Risk Modeling Using Historical Data. Economics Policy
Review, Federal Reserve Bank of New York.
Hull, J. ve White, A. (1998). Incorporating Volatility Updating into the Historical Simulation Method for
Value-at-Risk. Journal of Risk, 1, 5-19.
Iglesias, E. M., Dolores, M. ve Varela, L. (2012). Extreme Movements of the Main Stocks Traded in
the Eurozone: An Analysis by Sectors in
the 2000's Decade. Applied Financial
Economics, 22 (24), 2085-2100.
Iglesias, E.M. (2015). Value-at-Risk and Expected Shortfall of Firms in the Main European Union
Stock Market Indexes: A Detailed Analysis by Economic Sectors and Geographical Situation.
Economic Modelling, 50, 1-8.
Kang, S.H., Kang, S-M. ve Yoon, S-M. (2009). Forecasting Volatility of Crude Oil Markets. Energy
Economics, 31, 119–125.
Kenourgios, D., Naifar, N. ve Dimitriou, D. (2016). Islamic Financial Markets and Global Crises:
Contagion or Decoupling?. Economic Modelling, 57, 36-46.
Kupiec, P.(1995).Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Managment Models. Journal of
Derivatives, 3, 73-84.
Li, M.Y.L. ve Lin, H.W. (2004). Estimating Value-at-Risk via Markov Switching ARCH Models–An
Empirical Study on Stock Index Returns. Applied Economics Letters,11 (11), 679-691.
Longin, F.M. (2000). From Value –at- Risk to Stress Testing : The Extreme Value Approach. Journal
of Banking & Finance, 24, 1097-1130.
Louzis, D.P., Xanthopoulos-Sisinis, S. ve Refenes, A.P. (2014).Realized Volatility Models and
Alternative Value-at-Risk Prediction Strategies. Economic Modelling, 40, 101-116.
Lux, T., Segnon, M. ve Gupta, R. (2016). Forecasting Crude Oil Price Volatility and Value-at-Risk:
Evidence From Historical and Recent Data. Energy Economics, 56: 117–133.
Marimoutou, V., Raggad, B. ve Trabelsi, A. (2009). Extreme Value Theory and Value-at-Risk:
Application to Oil Market. Energy Economics, 31(4), 519-530.
Mensi, W., Shahzad, S.J.H., Hammoudeh, S., Zeitun, R. ve Rehman, M.U. (2017). Diversification
Potential of Asian Frontier, BRIC Emerging and Major Developed Stock Markets: A Waveletbased Value-at-Risk Approach. Emerging Market Review, 32, 130-147.
Neftci, S.N.(2000).Value-at-Risk
Calculations, Extreme
The Journal of Derivatives, 7 (3), 23-38.

Events,

and Tail

Estimation.

Orlowski, L.T. (2012). Financial Crisis and Extreme Market Risks: Evidence from Europe. Review of
Financial Economics, 21, 120-130.

38

Bankacılar Dergisi

Perignon, C. ve Smith, D.R. (2010). The Level and Quality of Value-at-Risk Disclosure by Commercial
Banks. Journal of Banking & Finance, 34(2), 362-377.
Pritsker, M. (2006). The Hidden Dangers of Historical Simulation. Journal of Banking and Finance, 30
(2), 561-582.
Ren, F. ve Giles, D. E. (2010). Extreme Value Analysis of Daily Canadian Crude Oil Prices. Applied
Financial Economics, 20 (12), 941-954.
Sadeghi, M. ve Shavvalpour, S. (2006). Energy Risk Management and Valu-at-Risk Modeling. Energy
Policy, 34 (18), 3367-3373.
Sevinç, E. (2013). Sukuklardan Oluşan Eşit Ağırlıklandırılmış Portföy ile Türkiye’de İhraç Edilmiş
Eurobondlardan Oluşan Eşit Ağırlıklandırılmış Portföyün Riske Maruz Değerinin Karşılaştırması.
Bankacılar Dergisi, 86, 78-100.
Soytaş, U. ve Ünal, Ö.S. (2010). Türkiye Döviz Piyasalarında Oynaklığın Öngörülmesi ve Risk
Yönetimi Kapsamında Değerlendirilmesi. Yönetim ve Ekonomi, 17 (1), 121-146.
Stracca, L. (2015). Our Currency, Your Problem? The Global Effects of
European Economic Review, 74, 1–13.

the Euro Debt Crisis.

Su, J.B. (2014). Emprical Analysis of Long Memory, Leverage, and Distribution Effects for Stock
Market Risk Estimates. North American Journal of Economics and Finance, 30: 1-39.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2010) “Para politikası Çıkış Stratejisi” 12 Nisan 2019 tarihinde
https://www .tcmb.gov .tr/ wps/wcm/connect /e8bf3a3a-1e8b-4b04-8d86-79302a f78641/
CikisStratejisi+% 281%29.pdf?MOD. adresinden erişildi.
Toggins, W.N. (2008). New Econometric Modelling Research. New York: Nova Science Publishers,
Inc.
Ural, M. ve Adakale, T. (2009). Bireysel Emeklilik Fonlarinda Risk Yonetimi ve Riske Maruz Deger
Analizi. Ege Akademik Bakıs, 9(4), 1463–1483.
Vlaar, P.J.G. (2000). Value-at-risk Models for Dutch Bond Portfolios. Journal of Banking and Finance,
7(4), 1131-1154.
Yüksel, E. ve Özcan, K.M. (2013). Interest Rate Pass-Through in Turkey and Impact of Global
Financial Crisis: Asymmetric Threshold Cointegration Analysis. Journal of Business Economics
and Management,14(1), 98-113.

Dipnotlar
1

FHS ve HS modellerinin parametrik VaR modellerine göre sahip oldukları avantajlara metodoloji
kısmında değinilecektir.
2
Ayrıntılı bilgi için bakınız: https://www.bis.org/repofficepubl/arpresearch200908.2.pdf.; http://timeline.
stlouisfed.org/.
3
Bu çalışmada Altun (2014) BIST30 endeksindeki banka hisseleri için çeşitli VaR modellerinin
performansını incelediği çalışmasında FHS modeline de yer vermiştir.
4
2000 Kasım ve 2001 Şubat krizleri sonrasında yaşanan yapısal değişimler nedeniyle çalışmada 2002
yılı başlangıç yılı olarak belirlenmiştir.
5
Aslında 𝑟𝑡 ; BIST100, Dolar-TL ve Euro-TL için getiri serisini temsil etmekle birlikte, gösterge tahvil
için faiz oranlarındaki yüzde değişimi ifade etmektedir. Çünkü gösterge tahvil faizleri oran olarak ifade
edildiğinden, bu oranların logaritmik farkının alınması faiz oranlarındaki yüzde değişimin bulunması
anlamına gelmektedir.
6
Benzer analizler %95 ve %90 güven düzeyleri için de yapılabilir, fakat uygulamada ve literatürde
Basel düzenlemelerine de bağlı olarak VaR analizleri daha çok %99 güven düzeyi dikkate alınarak
yapıldığından örnek teşkil etmesi amacıyla bu çalışmada da yorumlar %99 güven düzeyi için
yapılmıştır. Çalışmada sunulan bulgular dikkate alınarak benzer analizler %95 ve %90 güven
düzeyleri için de yapılabilir.
7
Ayrıntılar için bakınız: https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf.
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Türkiye’deki Bölgelerin Finansal Gelişmesinin
Gelir Eşitsizliğine Etkisi
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Öz
Gelir eşitsizliği ekonomideki büyümenin yayılımını engellediği gibi ülkenin sosyal-ekonomik
yaşamını da derinden etkilemektedir. Gelir eşitsizliğinin nedenlerinden biri finansal gelişme düzeyidir
ve literatürde teoriler mevcuttur. Çalışmada, Türkiye’nin İBBS Düzey 1 temelinde 2007-2017 yıllık
verileri kullanılarak finansal gelişme ile gelir eşitsizliği ilişkisinin tahmin edilmesi amaçlanmıştır.
Finansal gelişme endeksi, aracı kurumların boyutu ve likidite düzeyini gösteren derinlik ölçütü
kullanarak Temel Bileşenler Analizi ile hesaplanmıştır. Kişi başına gelir düzeyi, enflasyon ve işsizlik
oranları kontrol değişkenlerdir ve panel ARDL yöntemi ile uzun ve kısa dönem ilişkiler incelenmiştir.
Uzun dönemde gelir eşitsizliğinin arttığını ve her bölge için ilişkinin işaretinin farklı olduğuna dair
kanıtlar elde edilmiştir.
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Abstract
Income inequality not only prevents the spread of economic growth but also deeply affects the
country's social-economic life. One of the causes of income inequality is the level of financial
development and there are theories in the literature. In the study, it is aimed to estimate the
relationship between financial development and income inequality. Turkey's NUTS 1 on the basis of
annual data from 2007 to 2017 were used for analysis The financial development index was calculated
by using the Basic (Principal) Component Analysis, using the depth criteria that show the size and
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1. Giriş
Gelişmiş finansal sistemler ülkelerin üretim kaynaklarına ulaşımını, üretim
teknolojilerini ve dolayısıyla verimliliğini etkilemede ve değiştirmede önemli rollere sahiptir.
Bu roller toplumun yaşam standartlarının iyileştirilmesini ve bu alandaki politikaların
geliştirilmesini içeren konuları kapsamaktadır. 1980 yılı sonrası küreselleşme hareketlerinin
yaygınlaşması ve finansal liberalizasyon, ülkelerdeki sermaye giriş çıkışları üzerindeki
kontrollerin ve engellerin kalkmasına neden olarak finansal sistemlerin gelişmesine yol
açmıştır. Bu gelişmeler finansal sistemdeki aracı kurumların sayısının artması ve gelişmesi,
yeni finansal araçların ortaya çıkması ve yeni yasal düzenlemelerle finansal sistemin istikrarlı
bir yapıya kavuşturulması olarak sayılabilir.
Gelişmiş bir finansal sistem, fazla fonları eksik olanlara en uygun ve doğru aktaracak
şekilde etkin fonksiyonlara sahiptir. Bu tür sistemler ekonomik yapıyı bir yandan beslerken
diğer yandan finansal piyasaların genişlemesine ve büyümesine neden olmaktadır.
Literatürde, finansal gelişmenin büyüme üzerindeki etkilerini açıklayan çok sayıda çalışma
olmasına rağmen, finansal gelişmenin gelir eşitsizliği üzerindeki etkisini açıklayan çalışmalar
yeterli sayıda değildir. Gelir eşitsizliği ile ilgili çalışmalar, Kuznets (1955)’in çalışmaları ile
başlamıştır. Finansal gelişme ve gelir eşitsizliği ilişkisine yönelik çalışmalar ise, 1990’larda
Kuznets’in hipotezine dayanan teorik çalışmalarla başlamış ve 2000’li yıllardan sonra yapılan
uygulamalı çalışmalarla devam etmiştir (Jauch and Watzka,2016, s.291-292).
Gelir dağılımındaki eşitsizliği ölçmek amacıyla kullanılan GİNİ katsayısı İtalyan
istatistikçi Corrado Gini tarafından 1912 yılında geliştirilmiştir. Gini katsayısı sıfır ila 1
arasında bir değer almaktadır. Katsayının 1'e yaklaşması eşitsizliğin arttığını, sıfıra
yaklaşması ise eşitsizliğin azaldığını göstermektedir. Bir toplumda herkes eşit gelir elde
ediyorsa Gini katsayısı sıfır değerini almaktadır (Mahran, 1976: 807-808). Gelir eşitsizliği
ekonomideki büyümenin geniş kesimlere yayılmasını engellediği için ülkedeki sosyal ve
ekonomik yaşamın daha derin etkilenmesine neden olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bile gelir
eşitsizliğinin giderek arttığı veya korunduğu gözlemlenmektedir. Dolayısıyla bir ekonomide
büyüme gerçekleşse bile gelir eşitsizliği sorunu kendiliğinden yok olmamaktadır. Üstelik gelir
eşitsizliği ülkenin bölgelerarası gelir eşitsizliğini daha da pekiştirmektedir. Hatta bölgeler arası
daha derin dengesizliklerin ve farklılıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Gelir
eşitsizliği bölgelerin coğrafi, demografik ve ekonomik farklılıklarından kaynaklandığı gibi
bölgenin gelirini oluşturan mekanizmaların farklı çalışmasından da kaynaklanmaktadır.
Çünkü bölgelerin kendine özgü piyasa pratikleri ve dinamikleri vardır. Bu nedenle uygulanan
politikalara veya oluşan ekonomik şoklara her bölge farklı tepki gösterir. Dolayısıyla
bölgelerin gelir eşitsizliğindeki artış sadece bölgesel farklılıkların bir sonucu değil, bölgelerin
gelir yaratma süreçlerinin farklı olmasına da bağlıdır. Ancak devletin bölgesel düzeydeki
müdahaleleri bölgelerin kendi dinamiklerine göre gelir yaratma süreçlerini olumlu veya
olumsuz olarak etkileyebilir. Türkiye’nin İBBS Düzey1 tasnifine göre sınıflanmış 12 bölgesi
sosyal, kültürel ve gelişmişlik düzeyleri açısından birbirinden farklıdır. Bunun sonucu olarak
da gelir yaratma süreçleri doğal olarak farklılık gösterir. Ancak Türkiye’de bölgelerin elde
ettiği gelirler bölgelerin kendi dinamik yapılarına ve piyasa mekanizmalarına göre değil
merkezi sistemin oluşturduğu dinamiklere ve piyasa mekanizmasına göre gerçekleşmektedir
(Filiztekin ve Çelik, 2010, s.116).
Avrupa Birliği (AB) İstatistik Bürosu (Eurostat) tarafından AB’de üretilecek bölgesel
istatistiklerde belli bir yapı oluşturmak için İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS)
geliştirilmiştir. İBBS sınıflandırması üç kritere göre yapılır. Bunlardan ilki ülkenin daha önce
yapmış olduğu bölge sınıflandırmasını temel almaktır. İkincisi, aynı potansiyele sahip
alanların bir araya getirilerek sınıflandırma yapılmasıdır. Üçüncü kriter ise nüfustur (Şengül
vd., 2013, s.78-79). İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre; Düzey 1 olarak 12 istatistiki
bölge birimi tanımlanmıştır.

41

Doç. Dr. İnci Parlaktuna

Bu çalışmada, finansal gelişmenin Türkiye’nin Düzey 1 tasnifine göre sınıflanmış
bölgelerinin gelir eşitsizliği üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda yapılan bu çalışma hem bölgeler düzeyinde hem de 2007-2017 yıllık dönemi
kapsaması açısından diğer çalışmalardan farklılık gösterir. Diğer bir farklılık ise modelde
kullanılan Finansal Gelişmişlik Endeksi her bir bölge için Temel Bileşenler Analizi kullanılarak
hesaplanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçların, bölgelerin finansal yapılarının özelliklerini
dikkate alan ve gelir eşitsizliğiyle mücadele eden bölgesel politikaların geliştirilmesinde yol
gösterici olması düşünülmektedir. Çalışmanın giriş bölümünde çalışmanın kapsamı, amacı
belirtilmiştir. İkinci bölümde finansal gelişme ile gelir eşitsizliği ilişkilerini açıklayan teoriler ve
literatür ele alınmıştır. Metodolojiyi içeren üçüncü bölümde, bölgelerin finansal gelişmişlik
endeksi hesaplanmış ve finansal gelişmişlik endeksi ile gelir eşitsizliği ilişkisini açıklayan
genel model tanıtılmış, Panel ARDL yöntemi kullanılarak tahmin edilmiş ve elde edilen
bulgular açıklanmıştır. Çalışmanın dördüncü bölümünde ise sonuca yer verilmiştir.
2. Finansal Gelişme ile Gelir Eşitsizliği İlişkisini Açıklayan Teoriler ve
Uygulamalar
Küreselleşme ve finansal liberalizasyon sonucu gelişmiş finansal sistemler, temel
fonksiyonu olan fon transferini yerine getirirken hizmet alım ve satımlarından oluşan her türlü
maliyeti ve riski minimize eden, şeffaflığı ve likidite yaratma potansiyelini artıran ve
kaynakların kötü yönetilme riskini minimize eden kurumsal yönetim fonksiyonlarına sahiptir
(Valderrama, 2003:2). Bu fonksiyonlar krediyi daha kolay ve ucuz şekilde ilgili birimlere
ulaştırarak finansal kaynakların yatırım projeleri için kullanılabilir hale gelmesini
sağlamaktadır (Sadorsky, 2011:1001). Gelişmiş ve etkin bir finansal sistem tasarruf, kredi ve
yatırım miktarının artmasını ve fiziksel ve beşeri sermayenin hızlı şekilde birikmesini
sağlayarak üretim faktörlerinin verimliliğini artırır. Faktör verimliliğindeki artış, ekonomik
yapıyı besleyerek büyümesini sağlar (Rioja ve Valev, 2004, s.131).
Finansal gelişmenin etkilerini araştıran öncü çalışmalar Bagehot (1873) ve
Schumpeter (1911) tarafından yapılmıştır. Bagehot (1873) gelişen finansal sistemlerde
finansal piyasaların uzun dönemli, büyük ölçekli ve likit olmayan yatırım fırsatlarını fonlamak
için tasarrufları hareketlendirdiğini belirtmiştir. Schumpeter (1911) ise finansal sistemlerdeki
gelişme finansal aracıların fonlarını yenilik taşıyan projelere yönlendirerek ekonomik
büyümeyi doğrudan ve tek yönlü etkilediğini savunmuştur. Finansal gelişme ile ilgili bu öncü
çalışmalar finansal gelişme ile büyüme arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. Bu çalışmaların bir
kısmı ilişkinin ters yöne doğru olduğunu vurgularken, bir kısmı bu ilişkinin çift yönlü olduğunu
hatta bir kısmı da hiçbir nedensellik ilişkisinin mevcut olmadığını vurgulamaktadır
(Lucas,1988,s.21). Bu çalışmada finansal gelişmenin gelir eşitsizliği ilişkisine odaklanılmıştır.
Konu ile ilgili literatür teorik ve uygulamalı çalışmalar olarak iki başlık altında ele alınarak
açıklanmıştır.
2.1 Konu ile ilgili Teorik Çalışmalar
Finansal gelişme ile gelir eşitsizliği ilişkisini açıklayan teoriler Kuznets’in
hipotezinden1 esinlenerek modellenmişlerdir. Bu ilişkiyi açıklayan teoriler üç hipotez
çerçevesinde açıklanmaktadır.
Birinci hipotez; Greenwood ve Jovanovic (1990:1185-87) tarafından geliştirilen hipotez,
fayda maksimizasyonu varsayımı altında bireyin ömür boyu beklenen fayda fonksiyonu
kullanılarak geliştirilmiştir. Greenwood ve Jovanovic (1990:1186-87)’in hipotezine göre,
ekonominin gelişme sürecinin başlangıç dönemlerinde finansal piyasalar henüz gelişmemiştir
ve finansal aracılar yeterli sayıda ve ulaşılabilir değildirler. Finansal aracılara ve yatırım
fırsatlarına sadece yüksek gelir sahibi olan zenginler erişebilmektedir. Bu durum, yüksek
gelire sahip birey ile düşük gelire sahip birey arasındaki gelir farkının büyümesine neden
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olduğundan gelir eşitsizliğini artırır. Ekonomideki gelişim zaman içinde finansal sistemin
gelişmesine ve şartları uygun olan çeşitli yatırım fırsatlarının ortaya çıkmasına yol açar.
Böylece gelir düzeyi düşük olan bireylerin yatırım yapabilecekleri fırsatları yakalama
olasılıkları artar. Bu fırsatlar; yeni yatırımları veya yeni projeleri değerlendirme, fon talep
etme ve girişimcilik isteklerini yerine getirme gibi faaliyetleri gerçekleştirmede gereksinim
duyulan tüm finansal kaynakların sunumunu kapsar. Eğer bir ülkenin veya bölgelerinin
finansal gelişmişlik düzeyi düşük ise düşük gelir düzeyine sahip bireylerin yatırım fırsatlarını
değerlendirme çabaları karşılıksız kalmaktadır.
Hipoteze göre, finansal gelişmenin ilk dönemlerinde gelir eşitsizliği artmakta, gelişim
belirli düzeye ulaşınca gelir eşitsizliği durmakta (eşik düzeyi) ve daha sonra gelişim artıkça
gelir eşitsizliği azalan bir seyir izlemektedir. Çünkü finansal sistemdeki gelişme, yatırım
fırsatlarını değerlendirmede karşılaşılan engelleri zaman içerisinde ortadan kaldırmaktadır.
Kısacası, finansal sistemin gelişmesi, finansal aracıların yeterli sayıda ve herkes tarafından
ulaşılabilir olmasını sağlamakta ve böylece bireyin sermayeyi tahsis etmesini ve krediye
ulaşmasını kolay hale getirmektedir. Sonuçta finansal sistemin hizmetlerinden daha fazla
kişinin yararlanması gelir eşitsizliğinin azalmasını sağlayarak gelir dağılımını daha dengeli
hale getirmektedir. Hipoteze göre, finansal gelişme ile eşitsizlik arasındaki ilişkiyi, doğrusal
olmayan Ters-U Eğrisi” şeklinde açıklayan eğri, Kuznets’in eğrisine benzer bir eğridir.
Finansal gelişmenin gelir eşitsizliğini etkilemesi ekonomideki gelişme düzeyine bağlı olarak
değişmektedir (Greenwood ve Jovanovic,1990, s.1088-90).
İkinci hipotez: Finansal gelişmişlik seviyesi arttıkça gelir eşitsizliğinin azalacağını öne süren,
negatif doğrusal hipotezini modelleyen temel çalışmalar Galor ve Zeira (1993), Banerjee ve
Newman (1993:2782-89) ve Aghion ve Bolton (1997)’ tarafından geliştirilmiştir. Ayrıca “Gelir
Eşitsizliğini Daraltıcı Hipotez” olarak da adlandırılmaktadır. Hipotez finansal sistemin gelişme
düzeyini artırmanın düşük gelir düzeyine sahip olan bireylere yarar sağlamada, zengin ile
yoksul arasındaki gelir farkını azaltmada ve gelir eşitliğini sağlamada önemli olduğunu
vurgulamaktadır. Çünkü finansal gelişme düzeyinde meydana gelen artış, yoksulun gelir
seviyesinin zenginin gelir seviyesine yakınsamasını sağlamaktadır. Ayrıca gelir eşitsizliği ile
mücadele etmede finansal sistemin geliştirmesinin bir politika aracı olarak kullanılabileceği
iddia edilmektedir.
Hipoteze göre, servet dağılımı toplam ekonomik faaliyetleri etkilemede ve gelir
eşitsizliğini azaltmada temel rol oynamaktadır. Gelir eşitsizliğinin nedeni, başlangıçtaki sahip
olunan servetin eşit bir şekilde dağılmadığına dayandırılmaktadır. Hipotez, bireylerin
yaşamını iki dönem olarak tanımlamakta ve yaşamlarını sahip oldukları servete göre
şekillendirmektedir. Eğer birey yeterli düzeyde servete sahip değilse her iki dönemini vasıfsız
bir şekilde çalışarak (düşük gelirle) geçirmektedir. Çünkü düşük servet ve gelir düzeyine
sahip bireyler eğitim fırsatlarını yakalayamadıklarından düşük eğitim düzeyine sahip
olmaktadırlar. Bu durum kısır döngü oluşturarak benzer durumun bir sonraki nesle
aktarılmasına ve gelir eşitsizliğindeki durumun nesille boyunca sürmesine yol açmaktadır.
Böyle bir yaşam biçimi gelir eşitsizliğinin daha da artmasına ve pekişmesine neden olabilir.
Eğer birey servet sahibi ise, yaşamının ilk döneminde beşeri sermaye yatırımı yapabilir
(eğitim düzeyini yükseltip vasıflı hale gelmesi) ikinci döneminde de vasıflı bir şekilde
çalışabilir.
Finansal sistemin gelişme düzeyindeki artış, finansal sistemin kusurlarını ortadan
kaldırarak teminat değeri düşük kredi imkânları sunabilir. Böylece düşük gelir düzeyine sahip
bireyler yaşamlarının ilk döneminde eğitim fırsatlarını veya yatırım fırsatlarını yakalayabilir ve
yaşamlarının ikinci döneminde vasıflı bir şekilde çalışarak (yüksek gelirle) geçirebilirler. Bu
süreç gelir eşitsizliğini azaltıcı etkiye sahiptir (Atkinson and Bourguignon, 2000).
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Banerjee ve Newman (1993) benzer hipotezi destekleyen başka bir model
geliştirmiştir. Bu hipotez bireyin servet veya mirasa sahip olmasının meslek seçiminde etkili
olduğunu savunmaktadır. Eğer birey sermaye veya mirasa sahipse, kredi kullanımında
teminat gösterebilmesi mümkün olduğundan girişimci olma ihtimalinin yüksek olduğu; servet
ve mirastan yoksun ise teminat gösteremeyeceğinden girişimci olma ihtimalinin çok düşük
olduğu ileri sürülmektedir. Finansal sistem geliştikçe servet sahibi olmayan bireyler finansal
kaynaklara daha kolay erişilebilir hale gelmekte ve böylece gelir eşitsizliği ortadan
kalkmaktadır. Ayrıca finansal sistemin gelişmesiyle servet sahibi olmayan bireyler için gerekli
teminat sorununun çözülebileceği böylece servete olan bağımlılığın ortadan kalkacağı
savunulmaktadır. Bu iki çalışma başlangıçtaki servet dağılımının ekonomi üzerinde belirleyici
etkisi olduğu ve finansal gelişmeyle birlikte gelir eşitsizliği arasında negatif doğrusal bir
ilişkinin var olduğunu savunmaktadır.
Üçüncü hipotez: Bu hipotez finansal piyasaların mükemmel olmadığı ve kurumsal yapının
yetersiz olduğu temel görüşüne dayanmaktadır (Stiglitz, 2012; Rajan ve Zingales, 1998:567572). “Gelir Eşitsizliğini Genişletici Hipotez” veya “Pozitif Doğrusal Hipotez” olarak da
adlandırılır. Bireylerin finansal kaynaklara erişiminin eşit olmaması finansal piyasaların
mükemmel olmadığının bir göstergesidir. Servet sahibi bireyler kaynaklara erişirken sahip
oldukları varlıkları teminat olarak göstermektedirler. Servet sahibi olmayan bireylerin
imkânları kısıtlı olduğundan ihtiyaç duydukları finansal hizmetlere erişememektedirler.
Finansal gelişmişlik düzeyi artarsa, zenginler finansal hizmetten yararlanmaya devam
etmektedirler. Böylece zengin ile yoksul arasında gelir eşitsizliği artmaktadır. Ancak bu
konuda yapılan uygulamalı çalışmaların birçoğunun pozitif doğrusal hipotezini
desteklemediği görülmektedir (Clarke vd., 2006).
Finansal gelişme ile gelir eşitsizliği arasındaki ilişkiyi açıklayan bu teorik yaklaşımların
arasında bir uzlaşının olmadığı, çelişkili olduğu görülmektedir. Bu alandaki çalışmalar 2000
yıllarında yerini uygulamalı çalışmalara bırakmıştır.
2.2. Konu ile ilgili Uygulamalı Çalışmalar
Finansal gelişme ile gelir eşitsizliği arasındaki ilişkiyi açıklayan teorik çalışmalardan
daha fazla sayıda uygulamalı çalışmalar mevcuttur. Uygulamalı çalışmalar, üç hipotezden
negatif doğrusal hipotezinin daha fazla desteklendiğini göstermektedir. Ancak son dönem
çalışmalarda Ters-U hipotezinin de desteklendiğine dair sonuçlar elde edilmiştir. Alandaki
literatür belli bir konu temelinde sınıflandırma yapılarak anlatılabilir. Bu sınıflandırma; ülkeler
veya ülkenin bölgeleri temelinde veya analizde kullanılan modeller ve yöntemler temelinde ya
da finansal gelişme göstergeleri temelinde olabilir.
Bu çalışma finansal gelişme ile gelir eşitsizliği ilişkisini Türkiye’nin İBBS Düzey1
tasnifine göre sınıflanmış 12 bölgesi için açıklamayı amaçladığından literatür çalışması
ülkeler ve bölgeler temelinde sınıflandırma yapılarak anlatılmıştır.
Ülkeler Temelinde Çalışmalar;
Finansal gelişme ile gelir eşitsizliği ilişkisini ülkeler ve bölgeler temelinde açıklayan
yoğun literatür mevcuttur. Bu çalışmalardan biri, 1947-1994 dönemi 49 gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkenin verilerini kullanarak finansal gelişme ve gelir eşitsizliği arasındaki
ilişkinin negatif doğrusal hipotezin doğruluğunu kanıtlayan çalışmadır (Li vd., 1998,s.32-37).
Clarke ve diğerlerine göre (2003) toplam 91 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeyi 1960-1995
dönemi 5 yıllık ortalamalarını alarak incelemiştir. Analiz sonucunda gelir eşitsizliğinin daraltıcı
hipotezini destekleyen kanıtlar elde etmişlerdir. Clarke ve diğerlerine göre (2006) aynı dönem
ve 81 ülke için yaptıkları farklı bir çalışmada Ters-U hipotezini destekleyen ancak zayıf
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kanıtları olan sonuçlar elde etmiştir. Rajan ve Zingales (2003) ödünç verilebilir fon
piyasasında ödünç alandan teminat alınmasının finansal yapının belirsizlik, ters seçim veya
ahlaki çöküntü gibi finansal risklere karşı ödünç vereni güvence altına aldığını belirtmiştir.
Finansal gelişimin olmadığı durumlarda, varlık sahiplerinin finansal hizmetlerden daha fazla
yararlandığını, borç verenin geri ödememe riskini minimize etmek için doğal olarak varlıklı
kişilere yöneldiğini savunmaktadır. Buna karşı düşük gelirli kişilerin yetenekli olsa dahi bu
piyasadan dışlandığını ve bu durumunda gelir eşitsizliğini artırdığını savunmaktadır. Beck ve
diğerlerine göre (2004) finansal gelişme ve gelir dağılımı değişiklikleri arasında negatif
doğrusal ilişkinin olduğunu destekleyen sonuçlar elde etmiştir. Beck ve diğerlerine göre
(2007:35)’deki 1960-2005 dönemi ve 72 ülkeyi kapsayan diğer çalışmada finansal gelişme ile
gelir eşitsizliği arasında negatif ilişki tespit etmiş ve bu çalışmada finansal gelişmenin tüm
nüfusa eşit derecede olumlu etkisi olup olmadığı konusunda net bir cevabın olmadığı
sonucuna ulaşmıştır.
2008-2009 Global Finans Kriz sonrası finans sektöründe bireysel kazançların artış
göstermesi ve finansal sektörün ekonomiye ve topluma olan katkısı sorgulanmaya
başlanmasıyla, finansal gelişmişlik ile gelir eşitsizlik ilişkisini ortaya koyan çalışmalara daha
fazla odaklanılmıştır (Stiglitz, 2012; Jauch ve Watzka, 2016,s.297-310). Finansal gelişme
kredi piyasalarının gelişmesine neden olarak kısıtlı gelire sahip bireylere finansal kaynak ve
kaynağa ulaşılabilirlik imkânları sağlar. Bu durumun uzun dönemde gelir eşitsizliğine çözüm
olması beklenir (Claessens ve Perotti, 2007). Ancak Global Kriz sonrası finansal gelişmenin
toplum üzerindeki etkisi daha da karmaşık hale gelmiştir.
Batuo ve diğerlerine göre (2010) 22 Afrika ülkesi için panel veri tekniklerini kullanarak
1990-2004 dönemini analiz etmiş ve negatif doğrusal hipotezin doğrulandığına dair kanıtlar
bulmuşlardır. Finansal gelişmişlik ile eşitsizlik ilişkisini belirlemek amacıyla yapılan çalışmalar
modelde kullanılan finansal gelişmişlik göstergelerine göre farklılık göstermektedir. Bu
çalışmaların arasında kredi (aracı kurumlar) ve sermaye piyasalarının önemini belirleyen
çalışmalar da mevcuttur.
Kappel (2010)’in 78 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 1960-2006 dönemi için
yaptığı analiz bu çalışmalardan biridir. Bu çalışmada Kappel (2010) sermaye piyasasındaki
gelişmenin yoksulluk üzerindeki etkisini incelemiş ve etkinin kredi piyasalarına göre daha
düşük olduğunu belirlemiştir. Ampirik sonuçlar, finansal gelişimin orta ve yüksek gelirli ülkeler
için eşitsizlik üzerinde negatif ve önemli bir etkiye sahip olmaya devam ettiğini, ancak düşük
gelirli ülkeler üzerinde önemli bir etkisinin olmadığını göstermektedir. Bu çalışma bu nedenle
eşitsizlik ve yoksulluğun sadece gelişmiş kredi piyasası ile değil, aynı zamanda gelişmiş
sermaye piyasası yoluyla da azaldığını vurgulamaktadır.
Kim ve diğerlerine göre (2011) 1960-2005 dönemi için 65 ülkenin verilerini kullanarak
Panel eşik regresyonu yapmıştır. Bulgular finansal gelişimin gelir dağılımındaki faydalarının
ancak devletin bir eşik seviyesine ulaşması durumunda ortaya çıktığını ve bu kritik eşiğin
altında finansal gelişimin gelir dağılımını kötüleştirmeye meyilli olduğunu ortaya koymaktadır.
Sebastian ve Sebastian (2011) 138 gelişmiş ve gelişmekte olan ülke için 1960-2008
dönemini panel veri analizi kullanarak analiz yapmış ve finansal gelişmenin yüksek gelir
eşitsizliğine neden olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu çalışma ne ters-U hipotezini ne de
negatif doğrusal hipotezini desteklemiştir. Cojocaru (2011) 23 ülkeyi kapsayan 1988 veya
1989 -2005 dönemini kapsayan çalışmasını iki bölümde incelemiştir. İlk bölümünde finansal
gelişmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini, ikinci bölümde finansal gelişmenin gelir
eşitsizliğini nasıl etkilediğini GMM yöntemi kullanarak araştırmıştır. Finansal gelişmenin
göreceli olarak düşük düzeyde olan ülkelerde gelir eşitsizliğini artırdığına dair sonuçlar elde
etmiştir.
Hamori ve Hashiquchi (2012) finansal derinleşmenin gelir eşitsizliğini azalttığını ancak
iktisadi büyümenin bu etkiyi olumsuz etkilediğini tespit etmiştir. Bu yaklaşımlara karşı görüşe
sahip teoriler finansal gelişmenin gelir eşitsizliğine çözüm getirmeyeceğini ve hatta gelir
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eşitsizliğini daha da artırabileceğini iddia eder. Stiglitz (2012) gelir eşitsizliğindeki artışın
finansal sektördeki gelişmeden kaynaklandığını ve gelir eşitsizliğini minimize edecek reform
çalışmaların da bu alana doğru yöneldiğini belirtmektedir. Nikoloski (2013) 1962-2006
dönemini gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri analiz etmiş ve Ters-U ilişkisini destekleyen
kanıtlar elde etmiştir. Hodgson (2015) doğrudan finansal gelişmeyi işaret etmese de kapitalist
sistemi gelir eşitsizliğine benzer bir yapı ile açıklamaktadır. Seven ve Coşkun’un (2016)
yükselen piyasa ekonomileri için yaptıkları analize göre finansal gelişme iktisadi büyümeye
kaynaklık etmekte ancak gelir eşitsizliğinin azaltılmasında etkili olamamaktadır. Hem finansal
aracıların hem de sermaye piyasasının gelişiminden düşük gelirli kesim yeterince
yararlanamamaktadır. Adams ve Klobodu (2016) 1985-2011 dönemini 21 Sahra-altı Afrika
ülkesi için analiz yapmış, finansal gelişmenin gelir eşitsizliğini artırdığına yönelik sonuca
ulaşmıştır. Çalışmada modelde kullanılan kurumsal çerçeve göstergelerinin negatif ve
istatistiksel olarak anlamlı olması kurumsal çerçevenin gelir eşitsizliği üzerinde olumsuz etkisi
olduğuna işaret etmiştir. Jauch ve Watzka’nın (2016) 1960-2008 dönemi 138 ülkeyi
kapsayan çalışmasında finansal gelişmenin gelir eşitsizliğini artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.
Tek Ülke Temelinde Çalışmalar
Finansal gelişmişlik ile eşitsizlik ilişkisini tek bir ülke temelinde açıklayan çalışmalar
daha az sayıdadır. Bu çalışmalarda yoğun olarak zaman serisi kullanılmıştır. Law ve Tan
(2009) Malezya’nın 1980-2000 dönemi çeyrek verilerini kullanarak analiz yapmış ve negatif
doğrusal hipotezini destekleyen kanıtlar bulmuşlardır. Shahbaz ve İslam (2011) Pakistan için
1971-2005 dönemini analiz etmişler ve finansal gelişmenin gelir eşitsizliğini azaltıcı etkisi
olduğu sonucuna varmıştır. Ang (2010) 1951-2004 dönemini Hindistan için analiz yapmış ve
negatif doğrusal hipotezin doğrulandığına dair kanıtlar elde etmiştir. Sehrawat ve Giri (2015)
Hindistan’ın 1982-2012 dönemi için yıllık verilerini kullanarak yaptıkları eş bütünleşme
analizi, finansal gelişmenin hem uzun dönemde hem de kısa dönemde gelir eşitsizliğini
artırdığını ortaya koymaktadır.
Bölgeler temelinde çalışmalar:
Finansal gelişmenin gelir eşitsizliği ilişkisini ülkelerin bölgeleri temelinde yapılan
çalışmalar oldukça sınırlı düzeydedir. Bölgelere ait verilerin yeterli düzeyde mevcut
olmaması, bu alandaki çalışmaların sayısının artmasını kısıtlamaktadır.
Azzoni (2001,s.141) yaptığı çalışmada 1939-1995 döneminde Brezilya'daki eyaletler ve
bölgeler arasında kişi başına düşen gelir dağılımının zaman içindeki değişimlerini analiz
etmiştir. Sonuçta Brezilya'daki bölgelerin gelirlerinin yakınsadığını gösteren kanıtlar elde
etmiştir. Janıkas ve Sergio (2008) çalışmasında 1929-2000 dönemi ABD'de bölgesel gelir
eşitsizliğini belirleyen faktörlerin analizinde mekânsal bağımlılık ve mekânsal ölçeğin rolünü
incelemiş ve bu faktörlerin önemli olduğuna dair bulgular elde etmiştir. Bu hipotezi
destekleyen bir diğer çalışma ise Liang (2006a) 1991-2000 dönemi Çin’in kırsal bölgeleri için
panel veri analizi kullanılarak yapılan çalışmadır. Çalışmadan negatif ilişkiyi destekleyen
sonuç elde edilmiştir. Liang (2006b) 1986-2000 dönemi için Çin’in 29 ilinin verilerini
kullanarak ve Genel Moment Metodu (GMM) tekniklerini uygulayarak farklı bir analiz yapmış
ve çalışmasında finansal kalkınmanın gelir eşitsizliğini azalttığını destekleyen kanıtlar elde
etmiştir. Bittencourt (2010) 1985-1994 dönemi Brezilya'nın altı ana bölgesini kapsayan
çalışması finansal gelişmenin gelir eşitsizliği üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçlamıştır.
Ayrıca, daha aktif ve daha derin bir finansal sektör için gerekli şartın, daha iyi bir kurumsal
çerçevenin uygulanmasının ve istikrarlı makroekonomik ortamın sağlanmasının önemini
vurgulamıştır. Filiztekin ve Çelik (2010) çalışmasında Türkiye İstatistik Kurumu’nun 1994 ve
2003 Hane Halkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketleri verilerini kullanarak Türkiye’deki
gelir eşitsizliğinin yapısını bölge temelinde belirlemeyi amaçlamıştır. Eşitsizliklerin
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giderilmesinde nüfus hızındaki artış hızının azaltılması, eğitim düzeyi ve iş tecrübesindeki
artışların etkili olabileceğini önermiştir.
Selim vd. (2014) bölgeler arasındaki gelir farklılıkların gelir eşitsizliğini nasıl
etkilediğini 2002-2007 dönemi ile 2007-2011 dönemi için araştırmıştır. Araştırma sonucunda
bölgelerdeki bireysel gelirler arasında iki katına varan farklılıkların mevcut olduğu elde
edilmiştir. Gelir eşitsizliğini, bölgeler arası farklılıklar değil bölge içindeki gelir eşitsizliklerinin
artırdığı sonucunu elde etmiştir. Xie and Xiang (2014) Çin ve ABD ‘de 2010 yılında yaptıkları
anket ile yüksek gelir eşitsizliğini açıklamaya yardımcı olan sosyal belirleyicileri analiz
etmiştir. Elde edilen sonuçlar, Çin’deki yüksek gelir eşitsizliğinin önemli bir kısmının bölgesel
eşitsizliklerden ve kırsal-kentsel farklılıklardan kaynaklandığını göstermiştir. Bu iki yapısal
gücün önemli katkısının yanı sıra aile yapısı ve ırk / etnik köken gibi bireysel düzey ve aile
düzeyindeki gelir gibi belirleyicilerin, ABD’de ihmal edilebileceği ancak Çin’de önemli
olabileceği sonucuna varmışlardır. Borluk (2014) çalışmasında bir ülkede bir dönem boyunca
oluşan gelirin, ülkenin bölgeleri arasında ne şekilde dağıldığının belirlenmesi için kişi başı
gelirin, incelenen dönemde ıraksamasını ve yakınsamasını araştırmıştır. Iraksamanın gelir
eşitsizliğini artırdığını ve bu kapsamda sürece etki eden faktörlerin ve sürecin sonuçlarının
önemli politika girdileri olarak ele alınabileceğini vurgulamıştır.
Modalsli (2016) çalışmasında ilk kez, Norveç için bireylerin meslek düzeyinde gelir
eşitsizliğini tahmin etmeye çalışmıştır. Kentsel gelirlerin, kırsal gelirlerden ortalama olarak 4,5
kat daha yüksek ve ortalama şehir Gini katsayısının, ortalama kırsal belediye Gini
katsayısının iki katı olduğu sonucunu elde etmiştir. Xincai ve diğerlerine göre(2019)’deki
çalışmasında 2007-2013 dönemi ve Çin’deki 28 il için finansal gelişme ile gelir eşitsizliği
ilişkisini analiz etmiştir. Analiz sonucu ters U ilişkiyi destekleyen sonuçlara ulaşılmıştır.
Çalışmada yabancı sermaye katılımının finansal gelişmenin katkısını artırırken ihracat, mali
destek ve işletme ölçeğinin genişletilmesi finansal destek etkisini azalttığını, finansal desteğin
etkisinin Çin'in orta bölgesinde, mali desteğin etkisinin ise batı bölgesinde önemli rol
oynadığını belirtmiştir.
3. Ekonometrik Analiz
Çalışmanın bu bölümünde, finansal sistemdeki gelişme ile gelir eşitsizliği arasındaki
ilişkiyi Türkiye’nin Düzey 1’e göre sınıflandırılmış bölgeler temelinde açıklayan genel model,
kullanılan veriler ve elde edilen bulgulara yer verilmiştir.
3.1. Genel Modelin Özellikleri
Türkiye’nin Düzey 1’e göre sınıflandırılmış bölgelerin gelir eşitsizliği ile finansal
gelişme arasındaki ilişkiyi açıklayan basit doğrusal model Eşitlik (1) de gösterilmektedir.
𝐺𝐼𝑁𝐼𝑖𝑡 = 𝛼0𝑖 + 𝛽1𝑖 𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝛾1𝑖 𝐺𝐸𝐿İ𝑅𝑖𝑡 + 𝛾2𝑖 𝐸𝑁𝐹𝑖𝑡 + 𝛾3𝑖 𝑈𝑁𝐸𝑀𝑃𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 .………………….
(1)
𝐺𝐼𝑁𝐼𝑖𝑡 = i bölgesinin t zamanında GİNİ değerine;
𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 = i bölgesinin t zamanda finansal gelişmişlik endeksine;
Kontrol değişkenleri sırasıyla;
𝐺𝐸𝐿𝐼𝑅𝑖𝑡 = i bölgesinin t zamanda kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasılasına;
𝐸𝑁𝐹𝑖𝑡 = i bölgesinin t zamanda tüketici fiyat endeksine;
𝑈𝑁𝐸𝑀𝑃𝑖𝑡 = i bölgesinin t zamanda işsizlik oranına;
𝛼0𝑖 = bölgelere ait sabit değere
i= 1,……12, Türkiye’nin Düzey 1’e göre sınıflandırılmış bölgelerine2:
t =1..…..10 , 2007-2017 dönem yıllık zaman boyutuna
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karşılık gelmektedir.
Modelin parametrelerinin beklenen sonuçları:
𝛽1𝑖 beklenen değeri; FDI’daki artış geliş eşitsizliğini azaltabilir, artırabilir veya hiç
etkilemeyebilir. Bu durumda sırasıyla 𝛽1𝑖 < 0 , 𝛽1𝑖 > 0 veya 𝛽1𝑖 = 0 olması beklenmektedir.
𝛾1𝑖 beklenen değeri; GELIR’deki artış gelir eşitsizliğini azaltıcı yönde etkiler. İki değişken
arasında negatif bir ilişki vardır (Beck vd., 2007; Ang, 2010:744). 𝛾1𝑖 < 0 olması
beklenmektedir.
𝛾2𝑖 beklenen değeri; ENF’daki artış makroekonomik istikrarın bozulması ve alım gücünün
düşmesi sorunları gelir eşitsizliğini artırıcı etki yaratmaktadır (Danish vd.,2014:116). 𝛾2𝑖 >
0 olması beklenmektedir.
𝛾3𝑖 beklenen değeri; UNEMP’daki artış makroekonomik istikrarın bozulmasına gelir
düzeylerinin düşmesine neden gelir eşitsizliğini artırıcı etki yaratmaktadır (Helpman vd.,
2010,s.1248-67). 𝛾3𝑖 > 0 olması beklenmektedir.
3.2. Çalışmanın Veri Seti ve Özellikleri
Türkiye’nin İBBS Düzey 1 tasnifine göre sınıflanmış 12 bölgesinin çalışmada
kullanılan verileri Tablo 1’de gösterilmiştir. Tüm veriler 2006-2017 dönemi için toplanmıştır.
Ancak durağanlık analizde bir dönem kaybedildiğinden çalışma 2007-2017 dönemi için analiz
edilmiştir.
Gelir eşitsizliği göstergesi; kısaltması GİNİ’dir. TÜİK’in Gelir ve Yaşam Koşulları
Araştırmasından alınmıştır. Türkiye, İBBS1 Düzey bölgelerinde Hanehalkı kullanılabilir gelire
göre Gini katsayılarıdır. Gelirlerin referans dönemi bir önceki takvim yılıdır. Finansal
gelişmişlik Endeksi; çalışmanın 3.bölümünün 3.3. alt başlığı altında hangi verilerin kullanıldığı
ve nasıl hesaplandığı açıklanmaktadır. Kişi başı Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla; kısaltması
GELİR’dir. TÜİK’in ulusal hesaplarından alınmıştır. Türkiye, İBBS1 Düzey bölgelerinde 2009
bazlı Kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasılasıdır. (TL). Tüketici Fiyat Endeksi Değişim Oranı;
kısaltması ENF’dir. TÜİK’in bölgesel istatistiklerinden alınmıştır. Türkiye, İBBS1 Düzey
bölgelerinde yılsonu itibariyle 12 aylık ortalamalara göre tüketici fiyatları endeksi değişim
oranıdır (%), 2003=100: Genel. İşsizlik oranı; Kısaltması UNEMP’dir. TÜİK’in işgücü
istatistiklerinden alınmıştır. Türkiye, İBBS1 Düzey bölgelerinde kurumsal olmayan nüfusun
işgücü durumuna göre işsizlik oranını [15+ yaş] göstermektedir.
Tablo 1. Verilerin Açıklamaları ve Kaynakları
Veriler

Kısaltma

Açıklama

Gelir Dağılımı Eşitsizliği

GINI

Hane halkı kullanılabilir
gelire göre

Finansal Gelişmişlik Endeksi

FDI

3.bölümün 3.3. alt başlığı
altında nasıl hesaplandığı
açıklanmaktadır

Türkiye Bankalar Birliği

Kişi başına Gayrisafi Yurtiçi
Hâsıla

GELIR

2009 bazlı

TÜİK Bölgesel İstatistikler
tüik.gov.tr

Tüketici fiyatları endeksi
değişim oranı

ENF

Yılsonu itibariyle 12 aylık
ortalamalara göre,
2003=100: Genel

TÜİK Bölgesel İstatistikler
tüik.gov.tr

İşsizlik oranı (%)

UNEMP

Kurumsal olmayan
nüfusun işgücü durumu
[15+ yaş]

TÜİK Bölgesel İstatistikler
tüik.gov.tr
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3.3. Bölgelerin Finansal Gelişme Endeksinin Hesaplanması
Finansal gelişme düzeyi yüksek olan ülkelerde iktisadi birimlerin finansal kaynaklara
ulaşımı kolay olduğundan bu ülkelerin ekonomik performansları daha yüksektir. Finansal
piyasalar bir yandan iktisadi birimlerin fonlarını değerlendirirken diğer taraftan fon taleplerini
karşılamak için çeşitli seçenekler sunmaktadır. Gelişmiş finansal piyasalar, fonların akışını ve
erişimini daha hızlı ve kolay hale getirdiği için piyasaların verimli ve etkin şekilde çalışmasını
sağlarlar. Eğer bir ekonomide finansal sisteme kolay bir şekilde ulaşılamıyorsa, finansal
sistem sınırlı düzeyde kullanılmaktadır. Ya da finansal sistem verimsiz çalışıyorsa, geniş bir
ulaşıma sahip olsa dahi ekonomi üzerindeki etkileri sınırlı olacaktır. İki tür finansal piyasa
vardır. Birincisi aracı kurumların bulunduğu piyasalar, ikincisi sermaye piyasasıdır. Bu iki
piyasanın eş zamanda aynı düzeyde gelişmesi gerçekleşmeyebilir. Bir ülkede sermaye
piyasası daha fazla gelişmiş ise finans piyasasının büyük bir kısmını oluşturabilmektedir
(Semenov, 200:1965; Tseng, 2012:145). Geleceğe ilişkin beklentilerin doğru şekilde
yansıtılması açısından sermaye piyasalarının gelişmiş olması önemlidir. Gelişmiş sermaye
piyasaları özellikle gelişmiş ülkelerde yatırım fırsatlarını daha belirgin şekilde yansıtmakta ve
kaynakların daha etkin şekilde kullanımı gerçekleşmektedir. Ancak sermaye piyasaları
gelişmekte olan ülkelerde aracı kurumların bulunduğu piyasaların gerisinde kalmıştır. Bugün
gelişmekte olan ülkelerde finansal piyasalar yoğun olarak aracı kurumların (genelde
bankaların) oluşturduğu piyasalardan oluşmaktadır (Wurgler, 2000, s.193-201).
Her ülkenin finansal piyasaları farklıdır ve çalışmalar finansal gelişimi ölçmek için
birçok göstergeye bakılması gerektiğini vurgulamaktadır (Cihak vd., ,2012). Finansal
gelişmişliği tek bir değişken ile ölçmek yerine bir dizi değişkenin içerdiği endeks olarak
oluşturması daha sağlıklı olacağı belirtilmektedir. Finansal gelişme göstergelerini miktar
göstergeleri, yapısal göstergeler, finansal fiyatlar, ürün yelpazesi ve değişim maliyetleri
olmak üzere beş alt grupta incelemek mümkündür (Lynch, 1996:1488-92). Miktar
göstergeleri; finansal gelişimin geleneksel ölçütleri olarak değerlendirilmektedir. Para arzı,
kredi kullanımı ve sermaye piyasası unsurları miktar ölçütleri olarak kabul edilir. Yapısal
göstergeler; para arzı büyüklüklerini farklı şekilde oranlayarak hesaplanır ve finansal
sistemin yapısını değerlendirmede kullanılır. Finansal fiyatlar; gelişmiş finansal sistemde
piyasanın güçleri tarafından belirlenir. Reel faiz oranı bir göstergedir ve gelişmiş finansal
sistemde pozitif değer olması beklenir. Ürün yelpazesi; finansal araçların çeşitliliği ve
bunların yaygın olarak kullanımını gösteren göstergelerdir. Değişim maliyetleri; ekonomik
faaliyeti engelleyen bilgi ve işlem maliyetleri ile ilgili göstergelerdir. Bu maliyetlerin düşük
olduğu finansal sistemler gelişmiş olarak kabul edilmektedir.
İlk uygulamalı çalışmalarda finansal gelişme sadece özel sektör kredilerinin GSYİH’ya
oranı ve hisse senedinin GSYİH’ya oranı göstergeleri ile belirlenmiştir. Finansal sistemin
derinliği ile ilgili bu göstergeler daha çok finansal gelişmenin büyüme üzerindeki olumlu
etkisini belirlemek için kullanılmıştır (Rajan ve Zingales, 1998;575-78). Finansal gelişme
endeksi faiz oranı, M1, M2, M3 ve bunların GSYİH’ya oranları vb. gibi birbirinden farklı
değişkenler de vekil değişken olarak kullanılmıştır (Tekin ve Ural 2019). Finansal gelişme çok
boyutlu bir süreci kapsar. Çünkü finansal sistemler zaman içinde hem modernleştiler hem de
dünya genelinde gelişerek çok yönlü hale geldiler. Farklı göstergelerin kullanıldığı daha
sonraki uygulamalı çalışmalarda finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerinde negatif
etkisi ve bir eşik düzeyinin olduğunu gösteren kanıtlar mevcuttur. IMF “Rethinking Financial
Deepening: Stability and Growth in Emerging Markets” adlı çalışma ile Finansal Gelişme
Endeksini (FDI) geliştirerek alandaki gösterge ile ilgili eksiklikleri gidermeye çalışmıştır.
IMF’nin Finansal Gelişmişlik Endeksi, aracı kurumlar piyasası ve sermaye piyasası olarak iki
ana gösterge (piyasadan) ve her piyasa derinlik, erişim ve etkinlik olarak üç alt göstergeden
oluşmakta ve temel bileşenler analizi yöntemi ile hesaplanmaktadır.
Derinlik; aracı kurumların boyutu ve likidite düzeyleri ile ilgili göstergelerdir. Özel sektör
kredileri/GSYİH, Emeklilik fonu varlıkları/GSYİH, Yatırım fonu varlıkları/GSYİH, Sigorta
primleri (Hayat sigortası vd.) /GSYİH gibi ölçütler aracı kurumlar piyasasının derinliğini
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ölçmek için kullanılmaktadır. Sermaye piyasası kapitalizasyonu/GSYİH, Hisse senedi işlem
hacmi/GSYİH, Uluslararası devlet iç borçlanma senetleri/GSYİH, Finansal olmayan
uluslararası şirketlerin borçlanma senetleri toplamı/GSYİH ölçütleri sermaye piyasasının
derinliğini ölçmek için kullanılmaktadır.
Erişim göstergeleri; bireylerin ve şirketlerin finansal hizmetlere erişim kolaylığını ölçen
göstergelerdir Yüz bin kişiye düşen banka şube ve ATM sayısı aracı kurumlara erişim
göstergelerdir. En büyük 10 şirket dışındaki piyasa kapitalizasyonu/Toplam kapitalizasyon ve
Hisse senedi ihraç eden şirketlerin toplam sayısı sermaye piyasasına erişim göstergeleridir.
Etkinlik; piyasaların işlem düzeyini, kurumların sürdürülebilir gelir ve düşük maliyet ile
finansal hizmet sağlama yeteneğini ölçen göstergelerdir. Net faiz marjı, Mevduat kâr marjı,
Faiz dışı gelir/Toplam gelir, Sabit maliyetler/Toplam maliyetler, Aktif karlılığı, Öz sermaye
karlılığı aracı kurumlar piyasasının etkinlik göstergeleridir. Hisse senedi piyasası devir hızı
(Hisse senedi işlem hacmi/Toplam kapitalizasyon) sermaye piyasasının etkinliğini ölçen
göstergelerdir.
IMF, 1980’den itibaren yıllık olarak 180 ülke için FDI hesaplamaktadır (IMF, 2018). Bu
çalışmanın zor yönü finansal gelişme endeksinin belirlenmesidir. Uygulayıcılar mevcut veriler
ile iyi tanımlanmış finansal gelişme endeksini oluşturmak zorundadır. Temel olarak da
ekonomideki para ve kredi göstergelerin toplamlarından seçilir. Birçok göstergenin tercih
edilerek oluşturulması finansal gelişmeyi en iyi şekilde temsil edecek değeri elde etmek
anlamındadır. Finansal gelişme ölçüsünü belirlemede IMF’in FDI göstergeleri iyi bir yol
göstericidir.
Çalışmada bölgelerin FDI’ları hesaplanırken sermaye piyasası göstergelerine değil,
aracı kurum piyasasına odaklanılmıştır. 12 bölgenin finansal piyasasında yoğun olarak
bankacılık sektörünün hâkimiyeti vardır. Banka kredileri bir ülkenin bölgelerdeki yatırımlarının
temel finansman kaynaklarını oluşturur (Prasad, 2016:23-28). Sermaye piyasası Türkiye
geneli için bile gelişmiş piyasa değildir. Bazı göstergelere bölgesel olarak erişilmesi oldukça
zordur. Mesela fon talebi olarak hisse senedi ve tahvil gibi finansal araçların kullanım miktar
göstergelerine bölgesel olarak ulaşılamamıştır. Diğeri ise bir erişim göstergesi olan ATM
sayılarına 2010 yılı öncesi verileri mevcut değildir. Bu tür engeller FDI’nın bölgesel olarak
hesaplanmasında kısıtlar getirmektedir. Ayrıca sermaye piyasalarının Türkiye genelinde
yeterli düzeyde gelişmemiş olduğu düşünülürse bölgeler düzeyinde anlamlı olmayacağı ve
bu nedenle bölgelerin sermaye piyasası verileri ihmal edilebileceği söylenebilir.
Çalışmada bölgeler arası finansal piyasaların farklılıklarını yakalayabilmek amacıyla
finansal piyasayı temsil eden aracı kurum piyasası verileri kullanılmıştır. Türkiye’nin Düzey
1’e göre sınıflanmış bölgelerinin finansal gelişme endeksi oluşturulurken finansal sistemin
bütününe yönelik olarak değerlendirme yapabilmek için M1 ve M2’nin GSYİH oranları ve kişi
başı krediler olmak üzere üç göstergeden yararlanılmıştır. Üç göstergenin seçilmesi
bölgelere göre göstergelerin sınırlı olması ile ilişkilidir. Ancak burada parasal büyüklüklerle
ilgili bilgilerin ulusal kapsamda olduğunu dikkate almalıyız. Bölgelerin m1 ve m2 parasal
büyüklükleri sırasıyla Eşitlik (2) ve Eşitlik (3) dikkate alınarak hesaplanmaktadır (Bittencourt,
2010). Parasal büyüklükler ekonomideki parasallaşmayı göstermektedir. Kişi başı kredi
miktarı Eşitlik (4) göre hesaplanmıştır.
𝑚1𝑖𝑡 = (𝑀1/𝐺𝑆𝑌𝐻𝑖𝑡 )(𝑀𝐸𝑉𝑖𝑡 /𝑇ü𝑟𝑘𝑖𝑦𝑒𝑑𝑒𝑘𝑖 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑀𝑒𝑣𝑑𝑢𝑎𝑡)
(2)
𝑚2𝑖𝑡 = (𝑀2/𝐺𝑆𝑌𝐻𝑖𝑡 )(𝑇𝑆𝐹𝑖𝑡 /𝑇ü𝑟𝑘𝑖𝑦𝑒𝑑𝑒𝑘𝑖 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑟𝑟𝑢𝑓)
(3)
𝐾𝑟𝑑𝑖𝑡 = 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑖𝑡 ÷ 𝑁ü𝑓𝑢𝑠𝑖𝑡
(4)
İ = 1,……12, Türkiye’nin Düzey 1’e göre sınıflandırılmış bölgelerine:
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t = 1,…..10 , 2007-2017 dönem yıllık zaman boyutu
Bölgenin Dar Para Miktarı (𝑚1𝑖𝑡 ): Eğer finansal sektör gelişmemiş ise iktisadi birimler
finansal varlıkları mevduat olarak aracı kurumlarda tutmaktadır. Bu oran yatırım fonlarının
finansal sektör dışında tutulduğu anlamındadır. Bu oranın düşük olması finansal sistemin
gelişmiş olduğunu göstermektedir.
Bölgenin Geniş Para Miktarı (𝑚2𝑖𝑡 ): Literatürde yaygın olarak kullanılan bu oran
ekonomideki para kazanmanın derecesini ölçer. Para kazanma değişkeni olarak tanımlanan
bu değişken büyüyen ekonomideki finansal sektörün gerçek boyutunu göstermektedir. Bu
oran yüksek ise finansal sistemin gelişmiş ve derinleşmiş olduğu söylenebilir (Lynch,
1996;1489-93). 𝑚2𝑖𝑡 ’nin finansal serbestleşmesinin yaşandığı ülkelerde finansal gelişmenin
bir göstergesi olarak düşünülmesi önemlidir. (Ak vd., 2016:153).
Bölgenin Kişi Başı Kredi Miktarı (𝐾𝑟𝑑𝑖𝑡 ): Bölgenin üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek
için yeterli kaynağı göstermektedir. Diğer bir ifade ile bankacılık sektörünün aracılık
faaliyetlerini ölçmek. Bu oranın yüksek olması finansal sistemin gelişiminin yüksek olduğunu
gösterir. Bölgelerin finansal gelişim endeksi hesaplamada kullanılan göstergelerin
açıklamaları ve veri kaynakları Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Finansal Gelişmişlik Endeksi Verileri
Göstergeler

Simge

Açıklama

Kaynağı

Mevduat Miktarı

𝑀𝐸𝑉𝑖𝑡

Bölgelerdeki
(1000TL)

Bankaların

Mevduat

miktarları

TBB

tbb. org.com.

Tasarruflar Miktarı

𝑇𝑆𝐹𝑖𝑡

Bölgelerdeki
(1000TL)

Bankaların

Tasarruf

miktarları

TBB

tbb. org.com.

Bölgelerdeki Bankaların Kredi Miktarı (1000TL)

TBB

tbb. org.com.

Türkiye’deki dolaşımdaki para
sektördeki cari işlemler (1000TL)

finansal

TCMB tcmb.gov.tr.

Krediler Miktarı
Dar Para Arzı

𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑖𝑡
𝑀1

ve

Geniş Para Arzı

𝑀2

Türkiye’deki dolaşımdaki para ve finansal
sektördeki cari işlemler ve kısa vadeli likit
yükümlülükler (1000 TL)

TCMB tcmb.gov.tr.

Bölge Gelir düzeyi

𝐺𝑆𝑌𝐻𝑖𝑡

Bölgenin cari fiyatlarla GSYİH, (1000 TL)

TÜİK bölgesel
tüik.gov.tr

veriler

Bölge Nüfus miktarı

𝑁ü𝑓𝑢𝑠𝑖𝑡

Bölgelerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine
göre: 15-64 yaş grubu nüfus

TÜİK bölgesel
tüik.gov.tr

veriler

Literatürde, finansal gelişmişliğin ölçülmesinde genel kabul görmüş bir yöntem yoktur.
Bu çalışmada Türkiye’ye özgü koşullar dikkate alınarak finansal gelişmişliği en doğru ve
kapsamlı şekilde ölçebilmek için çok değişkenli analiz yöntemlerinin en eskisi ve en çok
kullanılan Temel Bileşenler Analizi (PCA3) yöntemi kullanılmıştır. Bölgelerin Finansal Gelişim
Endeksleri (𝐹𝐷İ𝑖 ) Temel Bileşenler Analizi ile SPSS 24 paket programı kullanılarak elde
edilmiştir.
3.4. Genel Modelin Tahmin Edilmesi ve Bulgular
Tablo 3’de 2007-2017 yılları arasında Türkiye’nin Düzey1’e göre sınıflandırılmış
bölgelerin temel değişkenlerinin tanımlayıcı istatistikleri gösterilmektedir.
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Tablo 3. Grup Olarak Tanımlayıcı İstatistikler
Group Descriptive statistics
Date: 09/19/19 Time: 15:47
Sample: 2007- 2017
GINI

FDI

GELIR

ENF

UNEMP

Mean

0.368276

-1.52E-07

1.969599

8.335114

9.928030

Median

0.369994

-0.128745

1.689650

8.251667

9.800000

Maximum

0.433869

1.877130

6.504100

11.99500

18.70000

Minimum

0.322980

-1.788230

0.577500

3.670000

3.600000

Std. Dev.

0.022195

0.957094

1.086334

1.763653

3.200652

Skewness

0.069898

0.163815

1.352717

0.142585

0.532802

Kurtosis

2.727751

2.310697

5.243574

2.928631

2.852489

Jarque-Bera

0.515143

3.203641

67.94150

0.475285

6.364998

Probability

0.772926

0.201529

0.000000

0.788484

0.041482

Sum

48.61248

-2.00E-05

259.9871

1100.235

1310.500

Sum Sq. Dev.

0.064536

119.9999

154.5959

407.4716

1341.986

Observations

132

132

132

132

132

Ortalama olarak, en yüksek GINI katsayısı seviyesi (0,3922). Akdeniz bölgesinde, en
düşük seviyesi (0,346034) Doğu Karadeniz bölgesidir. Ortalama olarak, en yüksek kişi
başına gelir düzeyi katsayısı seviyesi (3,760082) İstanbul’da, en düşük seviyesi (0,346034)
Ortadoğu Anadolu bölgesidir. Ortalama olarak, en yüksek enflasyon oranı (8,894545)
Güneydoğu Anadolu’da, en düşük seviyesi (-8,337273) İstanbul bölgesidir. Ortalama olarak,
en yüksek işsizlik oranı (15,35455) Güneydoğu Anadolu’da, en düşük seviyesi (-5,736364)
Doğu Karadeniz bölgesidir. Tablo 4’de korelasyon matrisi gösterilmektedir.
Tablo 4. Korelasyon matrisi
GINI

FDI

GELIR

ENF

UNEMP

GINI

1.000000

0.032950

0.120354

0.133121

0.227419

FDI

0.032950

1.000000

0.614135

0.045772

-0.107361

GELIR

0.120354

0.614135

1.000000

-0.016644

-0.012513

ENF

0.133121

0.045772

-0.016644

1.000000

-0.028553

UNEMP

0.227419

-0.107361

-0.012513

-0.028553

1.000000

Çalışmada kullanılan panel veri modeli kesit boyutunun yanında zaman boyutuna da
sahiptir. Değişkenler arasında sağlıklı bir ilişkinin ortaya çıkarılması değişkenlerin durağanlık
analizi yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Seri durağan değil ise uzun dönemde ortalamasını
koruyamamakta ve zaman sonsuza yaklaşırken varyans değeri sonsuza gitmektedir. Ayrıca,
seri durağan değilse, davranışı sadece ele alınan dönem için incelenebilir ve diğer zaman
dilimlerini de kapsayacak genellemeler yapılamaz (Gujarati ve Porter, 2009). Panel veri
analizinde en önemli faktör heterojenliktir. Panel veri modellerinde birim kök sınamasını
öneren başlıca çalışmalar arasında Levin ve diğerlerinin (1992) ve Im ve diğerlerinin (1995)
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çalışmaları yer almaktadır. Çalışmada bu birim kök testleri uygulanmıştır. Uygun gecikme
uzunluğu Schwartz bilgi kriterine göre seçilmiştir. Tablo 5’de değişkenlerin seviyelerinde ve
birinci derece farklarının birim kök test sonuçları gösterilmiştir.
Tablo 5. Birim Kök Test Sonuçları
I(0); Düzey Değerleri
Değişken

GINI

FDI

GELIR

ENF

UNEMP

I(1); Birinci Derece Fark Değerleri

IPS (Im Pesaran and Shin)

LLC (Levin-Lin-Chu)

IPS (Im Pesaran and Shin)

LLC (Levin-Lin-Chu)

Sabit

Sabit ve
Trend

Sabit

Sabit ve
Trend

Sabit

Sabit ve
Trend

Sabit

Sabit ve
Trend

-2.56255

-1.12722

-4.61752

-5.91296

-8.24088

-3.42456

-16.0574

-14.9389

(0.0052)***

(0.129)

(0.000)***

(0.000)***

(0.000)***

(0.0003)***

(0.000)***

(0.000)***

3.63522

0.47381

0.72449

-1.48130

-4.59879

-1.28755

-7.88625

-6.63906

(0.999)

(0.682)

(0.765)

(0.069)*

(0.000)***

(0.099)*

(0.000)***

(0.00)***

17.0319

3.27524

16.8023

-1.12472

1.94637

-1.26538

0.16259

-7.04876

(1.000)

(0.999)

(1.000)

(0.130)

(0.974)

(0.102)

(0.564)

(0.00)***

-6.75777

-3.50911

-5.84994

-3.97604

-12.0463

-7.80047

-17.1199

-20.4444

(0.000)***

(0.000)***

(0.000)***

(0.000)***

(0.000)***

(0.000)***

(0.000)***

(0.000)***

-1.21848

-0.58004

-3.35539

-3.72154

-5.35602

-4.74752

-11.5796

-22.8488

(0.111)

(0.280)

(0.000)***

(0.000)***

(0.000)***

(0.000)***

(0.000)***

(0.000)***

*** %0,01, ** %0,5, * %0,10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır

Panel verileri Levin Lin ve Chu (LLC) ve Im, Pesaran ve Shin (IPS) birim kök testleri
kullanılarak sabitli, sabitli-trendli ve none modelleri çerçevesinde %0,01, %0,5 ve %0,1
anlamlılık
düzeyinde analiz edilmiştir. Değişkenlerin seviyelerinde durağanlık
gözlemlenmemektedir. Serinin durağan olmaması meydana gelen şokların etkisinin kalıcı
olacağını göstermektedir. Bu sorunu gidermek için verilerin birinci farkları alınarak aynı
anlamlılık düzeyi için tekrar test edilmiştir. Tablo 5’de görüldüğü üzere. LLC (hem sabit hem
de trend sonuçları) testi sonucunda verilerin birim kök içermediği bu durumda değişkenlerin
birinci farklarının durağanlaştığı sonucuna ulaşılmaktadır. Durağan hale gelen değişkenleri
uzun dönem karşılıklı bir ilişkinin araştırılabilmesi için değişkenlerin aynı düzeyde bütünleşik
olması gerekmektedir. Eş-bütünleşme denkleminde yer alan eğim katsayısının homojen mi
yoksa heterojen mi olduğu belirlenmelidir. Çalışmada Kao Eş-bütünleşme testi kullanılmış ve
analiz sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6. Eş-bütünleşme Test Sonuçları
Kao Residual Cointegration Test
Series: GINI FDI GELIR ENF UNEMP
Included observations: 132
Null Hypothesis: No cointegration
Trend assumption: No deterministic trend
Automatic lag length selection based on SIC with a max lag of 2
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

ADF

t-Statistic

Prob.

-3.738634

0.0001
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Tablo 6’da verilen eş-bütünleşme testi sonucuna göre istatistik değeri olasılığının
%0,01 önem düzeyinde seriler arasında eş bütünleşme yoktur hipotezi reddedilmiş.
Değişkenlerin uzun dönemde eş bütünleşik olduğu tespit edilmiştir. Uzun ve kısa dönem
katsayılarını tahmin etmek için Pesaran, Shin ve Smith (2001,s.628) dinamik heterojen
paneller için havuzlama ve ortalamanın aynı anda yapıldığı Havuzlanmış Ortalama Grup
(PMG) tahmincisi kullanılmıştır. Modelin kısa ve uzun dönem katsayıları tahmin sonuçları
Tablo 7’da gösterilmektedir.
Tablo 7. Modelin PMG Yöntemi ile Kısa Ve Uzun Dönem Tahmini
Dependent Variable: D(GINI)

Dependent lags: 1 (Fixed)

Method: ARDL

Dynamic regressors (1 lag, fixed): FDI GELIR
ENF UNEMP

Included observations: 120

Fixed regressors: C
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.*

0.0000

Long Run Equation
FDI

0.001417 4.37E-08

32445.18

GELIR

-0.001944 1.56E-07

-12484.52 0.0000

ENF

0.008525 1.86E-08

458256.7

0.0000

UNEMP

0.000693 1.32E-08

52435.54

0.0000

Short Run Equation
COINTEQ01

-0.645869 0.228409

-2.827691 0.0065

D(FDI)

0.006882 0.006057

1.136144

D(GELIR)

-0.055005 0.032807

-1.676631 0.0992

D(ENF)

-0.004451 0.001372

-3.244345 0.0020

D(UNEMP)

1.89E-06

0.002593

0.000728

0.9994

C

0.197380 0.066883

2.951142

0.0046

0.2607

Mean dependent var 0.000281 S.D. dependent var

0.018375

S.E. of regression

-6.938923

0.012552 Akaike info criterion

Sum squared resid 0.008823 Schwarz criterion

-5.279128

Log likelihood

-6.264459

533.9689 Hannan-Quinn criter.

ARDL modeline dayalı PMG tahmincisi kullanılarak yapılan eğim katsayıları tahmin
sonuçları, Tablo 7’de görülmektedir. Bu bulguya göre, GINI ile FDI, GELİR, ENF arasında
anlamlı ve uzun dönemli bir ilişki olduğu söylenebilir. Bağımlı değişkeni GINI olan uzun
dönem denklemde FDI katsayının işareti pozitif, GELİR ENF ve UNEMP katsayılarının
işaretleri beklenildiği gibi sırasıyla pozitif, negatif ve negatif, istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur. Kısa dönem denkleminde katsayıların tahmin değerlerinin istatistiksel olarak
anlamsız olduğu tespit edilmiştir. Eş-bütünleşme testi negatif ve istatistiksel olarak anlamlıdır.
Kısa dönem sapmaların yaklaşık %64,5’i uzun dönem dengesine yaklaştığını göstermektedir.
Cross section analizi yapılarak bölgeler temelinde tahmin değerleri Tablo 8’de
gösterilmiştir. Beş bölgenin (Doğu Karadeniz, Doğu Marmara, Batı Anadolu, Ortadoğu
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Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesi) eş-bütünleşme katsayıları -1 ile 0 arasında yer
almamaktadır. Diğer bir ifade ile bu bölgelerdeki kısa dönem sapmaların uzun dönemde
dengeye gelmeyeceğini göstermektedir. Diğer bölgelerdeki kısa dönem sapmaların uzun
dönem dengesine yaklaşacağını ve eş-bütünleşme katsayıları istatistiksel olarak anlamlı
olduğu görülmektedir. Cross section analizi yapılarak her bölgelerin değişkenlerinin
katsayıları elde edilmiştir. Bölgelerin değişkenlerinin tahmin katsayıları bölgeler temelinde
parantez içinde belirtilmiştir.
3.5 Değerlendirme
Bölgelerin gelişmişlik düzeyleri Dinçer ve ark. (2003)’nın Düzey 1 bölgeleri için
hesapladıkları sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksine göre sıralandığında; pozitif gelişmişlik
endeksine sahip bölgeler sırasıyla; Batı Anadolu, İstanbul, Batı Marmara, Doğu Marmara,
Ege ve Akdeniz bölgesidir. Negatif gelişmişlik endeksine sahip diğer altı bölge ise sırasıyla
Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu,
Kuzeydoğu Anadolu bölgeleridir.
Değerlendirme gelişmiş ve az gelişmiş bölgeler olarak iki başlık altında ve ayrıca
Şekil 1’den Şekil 7’ye kadar mevcut durumu gösteren şekiller ile Şekil 8 dikkate alınarak
yapılmıştır. Diğer bir önemli nokta ise, Türkiye ve bölgelerinin gelir eşitsizlik değerinin yüksek
olması finansal piyasaların mükemmel olmadığının ve çalışmadığının bir göstergesi olarak
değerlendirilmesidir (Filiztekin ve Çelik, 2010).). Türkiye’de finansal piyasaların gelişme
potansiyeline sahip olduğu ancak diğer birçok ülkeye kıyasla yeterince gelişmediği kabul
edilebilir. Değerlendirme finansal piyasaların gelişme döneminde olduğu varsayılarak
yapılmıştır. Ayrıca Tablo 8, Doğu Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Orta doğu
Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kısa dönem sapmanın uzun dönemde
dengeye gelemeyeceğini göstermektedir.
Gelişmiş Bölgeler
Finansal gelişme ile gelir eşitsizliği arasında Ege (-1,03) ve Akdeniz (-2,40) bölgeleri
için negatif, İstanbul (4,45), Batı Marmara (0,43), Doğu Marmara (0,61), ve Batı Anadolu
(1,41) bölgeleri için pozitif ilişki elde edilmiştir.
2007-2017 dönemi İstanbul bölgesinin GINI değerleri 2015 yılına kadar Türkiye değerinin
altında dalgalanarak artmış ve 2016 yılından sonra üstüne çıkarak Türkiye’nin en yüksek
eşitsizlik değerine ulaşmıştır. Bölgesel sonuçlara göre finansal sistemdeki %1’lik gelişme,
İstanbul bölgesi gelir eşitsizliğini %4,45 artırmaktadır. Şekil 3 ve Şekil 4’de görüldüğü gibi
İstanbul bölgesi sırasıyla kişi başı gelir düzeyi ve kişi başı kredi miktarları en yüksek düzeye
sahip bölgedir. Okuma yazma bilmeyenlerin oranı çok yüksek olan İstanbul bölgesi (Şekil 5),
Selim vd., (2014) çalışmasına göre 2011 yılı toplam gelir içindeki gayrimenkul ve izafi kira
geliri payları en yüksek olan bölgedir (Şekil 6). Bu veriler İstanbul bölgesindeki gelir eşitsizliği
nedeninin servet sahibi olanların kredi imkânlarına kolay erişebildiğini, servet sahibi
olmayanların ise kısıtlı imkânları olduğunu düşündürmektedir. Bu sonuç Hipotez 3’ü
destekler niteliktedir.
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Tablo 8. Modelin Parametrelerinin Bölgelere Göre Tahmin Edilmesi
Bölgeler

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob. *

TR! İSTANBUL (İST)

Bölgeler

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob. *

TR7 ORTA ANADOLU (OA)

COINTEQ01

-0.708492

0.101292

-6.994545

0.0060

COINTEQ01 -0.137719 0.080763

-1.705227 0.1867

D(FDI)

0.044547

0.000587

75.90346

0.0000

D(FDI)

-0.024680 0.000251

-98.51585 0.0000

D(GELIR)

0.079800

0.000577

138.3573

0.0000

D(GELIR)

-0.135714 0.002944

-46.10557 0.0000

D(ENF)

-0.003578

4.78E-06

-747.9858

0.0000

D(ENF)

-0.002871 4.49E-06

-640.1593 0.0000

D(UNEMP)

-0.000127

3.14E-06

-40.41489

0.0000

D(UNEMP)

0.008917

1.42E-05

626.9607

0.0000

C

0.168975

0.006507

25.96863

0.0001

C

0.076174

0.005579

13.65467

0.0008

TR8 BATI KARADENİZ (BK)

TR2 BATI MARMARA (BM)
COINTEQ01

-0.350596

0.085434

-4.103724

0.0262

COINTEQ01 -0.671606 0.038746

-17.33340 0.0004

D(FDI)

0.004368

0.000171

25.56602

0.0001

D(FDI)

0.017155

110.1338

D(GELIR)

0.022762

0.001525

14.92988

0.0007

D(GELIR)

-0.050795 0.002956

-17.18181 0.0004

D(ENF)

-0.003297

5.20E-06

-634.1233

0.0000

D(ENF)

-0.002421 3.48E-06

-696.3264 0.0000

D(UNEMP)

-0.001955

1.64E-05

-119.2155

0.0000

D(UNEMP)

0.000758

1.27E-05

59.49000

0.0000

C

0.103817

0.006532

15.89272

0.0005

C

0.191289

0.003445

55.53028

0.0000

0.000156

0.0000

TR9 DOĞU KARADENİZ (DK)

TR3 EGE (EGE)
COINTEQ01

-0.768270

0.042689

-17.99694

0.0004

COINTEQ01 -1.079802 0.011929

-90.51846 0.0000

D(FDI)

-0.010317

8.33E-05

-123.8493

0.0000

D(FDI)

0.019199

659.4676

D(GELIR)

-0.009256

0.000154

-60.03455

0.0000

D(GELIR)

-0.153180 0.000406

-376.8313 0.0000

D(ENF)

-0.005942

3.07E-06

-1937.225

0.0000

D(ENF)

-0.004416 6.89E-07

-6409.465 0.0000

D(UNEMP)

-0.001727

2.49E-06

-692.3933

0.0000

D(UNEMP)

-0.018075 1.31E-05

-1375.938 0.0000

C

0.246552

0.004491

54.89819

0.0000

C

0.309901

329.4457

TR4 DOĞU MARMARA (DM)

2.91E-05

0.000941

0.0000

0.0000

TRA KUZEYDOĞU ANADOLU (KDA)

COINTEQ01

-1.500033

0.085093

-17.62812

0.0004

COINTEQ01 -0.896331 0.028730

-31.19863 0.0001

D(FDI)

0.006113

0.000136

45.11014

0.0000

D(FDI)

0.030466

293.3810

D(GELIR)

0.006740

0.000298

22.62997

0.0002

D(GELIR)

-0.334766 0.002829

-118.3459 0.0000

D(ENF)

-0.002901

6.67E-06

-435.0460

0.0000

D(ENF)

-0.002054 2.55E-06

-806.1189 0.0000

D(UNEMP)

0.003893

6.61E-06

589.2357

0.0000

D(UNEMP)

-0.010117 8.59E-06

-1177.844 0.0000

C

0.438978

0.007380

59.47942

0.0000

C

0.311072

100.6191

0.0000

0.000104

0.003092

0.0000

TRB ORTADOĞU ANADOLU (ODA)

TR5 BATI ANADOLU (BA)
COINTEQ01

-1.181287

0.039433

-29.95660

0.0001

COINTEQ01 1.542758

1.767665

0.872766

0.4470

D(FDI)

0.014184

6.60E-05

214.8720

0.0000

D(FDI)

0.014398

0.000308

46.77267

0.0000

D(GELIR)

0.018256

0.000297

61.39502

0.0000

D(GELIR)

-0.035106 0.007087

-4.953751 0.0158

D(ENF)

-0.006749

2.08E-06

-3242.308

0.0000

D(ENF)

0.004698

3.15E-05

149.2679

0.0000

D(UNEMP)

0.011581

9.65E-06

1200.066

0.0000

D(UNEMP)

0.013421

9.15E-05

146.6024

0.0000

C

0.355641

0.003643

97.62652

0.0000

C

-0.445728 0.149887

TR6 AKDENİZ (AKD)

-2.973762 0.0589

TRC GÜNEYDĞU ANADOLU (GDA)

COINTEQ01

-0,672410

0.109975

-6,114202

0.0088

COINTEQ01 -1.326646 4.31E-12

-3.08E+11 0.0000

D(FDI)

-0.024029

0,000225

-106,6238

0.0000

D(FDI)

-0.008823 3.56E-15

-2.48E+12 0.0000

D(GELIR)

0.039414

0.001867

21,10633

0.0002

D(GELIR)

-0.108220 1.22E-12

-8.83E+10 0.0000

D(ENF)

-0.008183

6,50E-0,6

-1258,504

0.0000

D(ENF)

-0.015696 5.82E-16

-2.70E+13 0.0000

D(UNEMP)

-6,9E-0,5

6,80E-0,6

-10,17894

0.0020

D(UNEMP)

-0.006477 2.80E-16

-2.31E+13 0.0000

C

0.212218

0,011196

18,94752

0.0003

C

0.399764

4.73E+11 0.0000
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Batı Marmara bölgesinin GINI değerleri 2007-2017 döneminde Türkiye genelinin
altında dalgalanarak artmış ve başlangıç değerinden daha yüksek değere ulaşmıştır. Batı
Marmara bölgesi kişi başı gelir düzeyinde beşinci, kişi başı kredi miktarında altıncı sırada yer
almaktadır. Şekil 7’de görüldüğü gibi Sanayi ve hizmet sektörünün GSYİH içindeki payı
yüksektir. Selim vd. (2014) çalışmasına göre müteşebbis gelir payı yüksek (Şekil 6) ve Şekil
8’de görüldüğü gibi işsizlik sıralamasında en düşük gelişmiş bölgelerden biridir. Bu bilgiler
servet sahiplerinin krediye daha kolay erişebildiklerini ve sonuçlar Hipotez 3’ü desteklediğini
düşündürmektedir.
Şekil 1. Hane Halkı Kullanılabilir Gelire Göre GİNİ Katsayısı (2007 ve 2017 yılları)
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Kaynak: TÜİK, Bölgesel İstatistikler
Şekil 2. Türkiye’nin ve Düzey1’e Göre Sınıflandırılmış Bölgelerin GİNİ Grafiği
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Kaynak: TÜİK, Bölgesel İstatistikler (2007-2017)

Ege bölgesinin GINI değerleri 2008-2013 yıllarında Türkiye’nin GINI değerinden
yüksek olarak seyretmiştir. 2014 yılında düşmüş sonra artarak başlangıç değerinin 0,1 puan
üstüne ulaşmıştır. Elde edilen sonuca göre, finansal sistemdeki %1’lik gelişme bölgedeki
gelir eşitsizliğini %1,03 azaltmaktadır. Bölgede kişi başı gelir ve kredi miktarlarının ve
müteşebbis gelir payının yüksek olması (Şekil 6) ve işsizliğin düşük olması (Şekil 8), ayrıca
nüfusun eğitim düzeyinin yüksek olması (Şekil 5) bireylerin kredi imkânlarına ulaşabildiklerini
eğitim fırsatlarının yakalayabildiklerini düşündürmektedir. Tarım sektörünün de önemli olduğu
Ege bölgesinde birçok kadın kooperatiflerinin kurulması kredi imkânlarına erişebilmeleri gelir
eşitsizliğinin azalmasında katkısı olduğudur. Bu durum Hipotez 2’yi destekler niteliktedir.
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Şekil 3. 2017 Yılı Kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2009 bazlı)
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Kaynak: TÜİK, Bölgesel İstatistikler (2017)

Doğu Marmara bölgesinin GINI değeri 2007-2017 dönem süresince Türkiye’nin GINI
değerinin altında kalarak başlangıç değerinin altındaki değere ulaşmıştır. Elde edilen sonuca
göre finansal sistemdeki %1’lik gelişmenin bölgedeki gelir eşitsizliğini %0,6 artıracağını ve
kısa dönem sapmanın uzun dönemde dengeye gelemeyeceğini göstermektedir.
Şekil 4. Kişi Başına Kredi Miktarı (1000000 TL)
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Kaynak TBB, Bölgesel İstatistikler

Batı Anadolu bölgesinin GİNİ değerleri 2007-2017 dönemi Türkiye’nin GİNİ değerinin
altında ve üstünde dalgalanmış ve tekrar başlangıç değerine geri dönmüştür. Bulgular
finansal sistemdeki %1’lik gelişmenin bölgedeki gelir eşitsizliğini %1,4 artıracağı ve kısa
dönem sapmanın uzun dönemde dengeye gelemeyeceğini göstermektedir.
Akdeniz bölgesinin GİNİ değerleri 2007-20017 dönemi süresince Türkiye’nin GİNİ
değerinin üstünde seyreden ve uzun süre gelir eşitsizliğinin yaşandığı bölgedir. Elde edilen
sonuca göre finansal sistemdeki %1’lik gelişmenin bölgedeki gelir eşitsizliğini %2,4
azaltacağını göstermektedir. Bölgede tarım ve turizm alanlarının yüksek olduğu hizmet
sektörü gelişmiştir (Şekil 7) ve müteşebbis gelirinin payı yüksektir (Şekil 6). Nüfusun eğitim
düzeyi düşüktür (Şekil 5). Ancak küçük girişimciler veya kadın girişimcilere yönelik verilen
kredilerin ve erişim imkânlarının artırılması Ege bölgesindeki gibi benzer etki yaratmış
olabilir. Sonuçlar Hipotez 2’yi destekler niteliktedir.
Şekil 5 15 Üstü Nüfusun Eğitim Düzeyi
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Kaynak: TÜİK, Bölgesel İstatistikler, 2017
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Az gelişmiş Bölgeler
Finansal gelişme ile gelir eşitsizliği arasında Orta Anadolu (-2,46) ve Güneydoğu
Anadolu (-0,08) bölgeleri için negatif, Batı Karadeniz (1,71), Doğu Karadeniz (1,91),
Kuzeydoğu Anadolu (3,04) ve Ortadoğu Anadolu (1,43) bölgeleri için pozitif ilişki elde
edilmiştir.
1

Şekil 6 Bölgenin toplam Gelir İçerisindeki Faktör Payları (2011 yılı)
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Kaynak: Selim vd. (2014)’ün çalışmasından alınmıştır

Orta Anadolu bölgesinin GİNİ değerleri 2007-2017 dönemi Türkiye değerinin altında
dalgalanarak artmış başlangıç değerinin üstündeki değere erişmiştir. Bölgesel sonuçlara
göre finansal sistemdeki %1’lik gelişme, Orta Anadolu bölgesinin gelir eşitsizliğini %2,46
azaltmaktadır. Nüfusun eğitim düzeyinin düşük olması (Şekil 5), müteşebbis gelirinin yüksek
olması (Şekil 6), işsizlik oranının yüksek olması (Şekil 8) Hipotez 3’ü desteklediğini
düşündürmektedir.
Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgesinin verileri benzerlik göstermektedir. Bu
nedenle birlikte değerlendirilebilir. Müteşebbis gelirin yüksek olduğu, eğitim düzeylerinin
düşük olduğu bölgedir. Finansal gelişimin gelir eşitsizliğini artırdığını gösteren kanıtlar elde
edilmiştir. Servet sahibi olanların imkânlarının kısıtlı olması kredi imkânlarına erişimini
kısıtladığını düşündürmektedir. Ayrıca elde edilen bulgular Doğu Karadeniz bölgesinde kısa
dönem sapmanın uzun dönemde dengeye gelemeyeceğini göstermektedir.
Şekil 7.2017 Yılı Sektörlerin Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla İçindeki Payı (2009 Bazlı)
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Kaynak: TÜİK, Bölgesel İstatistik Göstergeleri,2017

Kuzeydoğu Anadolu bölgesi GİNİ değerleri 2007-2017 döneminde azalarak başlangıç
değerinin altındaki değere erişmiştir. Bölgesel sonuçlara göre finansal sistemdeki %1’lik
gelişme, Kuzeydoğu Anadolu bölgesinin gelir eşitsizliğini %3,04 artırmaktadır. Müteşebbis
geliri en yüksek olan bölgedir (Şekil 6). Eğitim düzeyinin düşük olması (Şekil 5), kişi başı gelir
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(Şekil 3) ve kredi miktarlarının (Şekil 4) düşük olması elde edilen bulgunun Hipotez 2’yi
desteklendiğini düşündürmektedir.
Şekil 8. 15 Yaş ve Üzeri İşgücüne Katılma Oranı
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Kaynak: Bölgesel İstatistikler,

Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için elde edilen bulgular kısa dönem
sapmanın uzun dönemde dengeye gelemeyeceğini göstermektedir.
4.Sonuç
Finansal liberalizasyon ve küreselleşme sonucu finansal gelişmenin ülkenin veya
bölgelerinin gelir eşitsizliği üzerinde pozitif veya negatif etkileri mevcuttur Gelir eşitsizliği,
büyümenin ve gelişmenin yayılmasını engelleyen ekonomik ve sosyal yaşamı her yönüyle
derinden etkileyen karmaşık yapıda bir sorundur. Ekonomik büyümenin gerçekleşmesi bu
sorunun çözümü için yeterli değildir. Gelir eşitsizliği hem bölgeler arası hem de bölgelerin
kendi içindeki gelir eşitsizliğini besleyerek daha da pekişmesine ve derinleşmesine neden
olmaktadır.
Türkiye’de finansal sistemin gelişmekte olduğu varsayımı ile hareket edersek, finansal
gelişme karşısında bölgelerin verecekleri cevaplar bölgesel politikaların ve kalkınma
programlarının geliştirilmesinde yol gösterici olabilir. Bu politikalar özellikle bölgeler arası
farklılıkların giderilmesi ve bölgelerin kendi içinde yaşadıkları gelir eşitsizliklerinin
azaltılmasıyla ilişkilidir. Türkiye’nin İBBS Düzey1 ‘e göre12 bölgesi arasında sosyal, kültürel
ve gelişmişlik düzeyleri farklıdır. Bu bölgelerin elde ettiği gelir merkezi yapıdan ve daha çok
piyasa mekanizması üzerinden elde edilen gelirlerdir. Çalışma bulguları uzun dönemde GİNİ
ile FDI arasında pozitif ilişkinin olduğunu göstermektedir. Teoriye göre bu sonuç finansal
piyasaların mükemmel olmadığı ve kurumsal yapının yetersiz olduğunu ifade etmektedir.
Çalışmada finansal gelişim indeksi için derinlik ölçütleri kullanılmıştır. Uzun dönem elde
edilen sonuç için aracı kurumların boyutu ve likidite düzeylerinin yetersiz olduğu ve gelir
dağılımına neden olduğu söylenebilir. GELİR, ENF ve UNEMP kontrol değişkenleri ile GİNİ
arasında sırasıyla pozitif, negatif ve negatif ilişkilidir ve istatistiksel olarak da anlamlı
bulunmuştur. Ayrıca kısa dönem sapmaların yaklaşık %64,5’inin uzun dönem dengesine
yaklaştığı gözlemlenmiştir.
Yapılan yatay kesit analizde her bölge için FDI ile GİNİ arasındaki ilişkinin işareti ve
derecesi farklıdır. Kısa dönem sapmanın uzun dönemde dengeye gelmediği bölgeler Doğu
Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu
bölgeleridir. Analiz sonucu Ege ve Akdeniz bölgelerinde finansal gelişimin yeterli olduğunu ve
gelir eşitsizliğini azalttığını gösteren kanıtlar mevcuttur. Ege ve Akdeniz bölgelerinde kadın
kooperatiflerinin artması bu sonucu destekler niteliktedir. İstanbul bölgesinde finansal gelişim
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ile gelir eşitsizliğinin arasındaki pozitif ilişkinin finansal gelişimin yeterli olmadığını ve gelir
dağılımını bozduğunu göstermektedir. Sermayenin belli bir grubun elinde olması ve finansal
kaynakların bu grubun tarafından kullanıldığını düşündürmektedir. İstanbul hizmet
sektörünün ve firmaların yoğun olduğu bir bölgedir. Bu durum bize kadınların bu alanın
dışında kaldığını ve finansal kaynaklardan yeterli düzeyde yararlanmadığını işaret
etmektedir. Kentsel ya da kırsal alanda olsun kadının yoksullaşması gelir dağılımının
bozulmasının önemli nedenlerinden biridir. Finansal gelişim tarım ve turizm alanlarında kadın
kooperatiflerinin kurulmasıyla kalkınmada önemli bir hedef olan yoksullaşmanın ortadan
kaldırılmasına ve gelir eşitsizliğinin azalmasına yol açabilir.
Bugün kalkınma programlarının hedeflerinde yer alan kadın yoksulluğu finansal
gelişim ile kaynak yaratılabilir. Finansal kaynaklara kadınların erişebileceği şekilde
programlar ve projeler geliştirmek eşitsizliğin minimize olmasında kritik öneme sahiptir.
Ayrıca her bölgenin kendi dinamikleriyle çalıştığı ve gelir teknolojisinin olduğu unutulmaması
gereken önemli bir noktadır. Finansal gelişimin gelir eşitsizliği üzerindeki azaltıcı etkisi,
bölgelerin cinsiyet temelli dinamik yapısına ve üretim teknolojisinin işleyişine göre finansal
piyasaların gelişmesi gerekir. Bölgeler arası farklılıkların giderilmesi ve gelir eşitsizliklerinin
minimize edilmesindeki başarı bu tür finansal sistemin gelişmesiyle ilişkilidir.
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Dipnotlar:
1

Selim vd. (2014) çalışmasında bölgeler arası emek geliri en yüksek payı almaktadır. Ancak bölgeler
arası çok farklılık göstermediğinden dolayı ihmal edilmiş ve diğer gelir türlerinin paylarına
odaklanılmıştır.
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Öz
Küresel finansal krizi takip eden dönemde, özellikle büyük bankalar suç gelirlerinin aklanması
ve terörizmin finansmanı ile mücadele uyum maliyetlerinin de artması ile birlikte, müşteri kabul
politikalarında daha ihtiyatlı davranmaya başlamıştır. Bankalar uyum denetimleri sonucunda yaptırıma
maruz kalmaları durumunda karşılaşacakları itibar riskinden sakınmış ve başta muhabir bankacılık
hizmetleri olmak üzere, getirisine oranla yüksek riskli gördükleri bazı ürünleri daha sınırlı düzeyde arz
etmişlerdir. Çalışmada muhabir bankacılık ilişkisi sayılarındaki değişim özelinde, “riskten kaçınma” adı
verilen bu davranışa etki eden ekonomik ve sosyal faktörler irdelenmiştir. Büyüme, finansal
okuryazarlık ve risk algısındaki gelişmelerin muhabirlik ilişkisi sayılarını olumlu etkilediği, FATF
tarafından tavsiye edilen suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi ile
mücadeledeki önleyici tedbirlerin katı olarak uygulanmasının ise muhabirlik ilişkileri üzerinde olumsuz
etki gösterdiği sonucuna varılmıştır.
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Impacts of De Risking Attitude on Correspondent Banking Services and A Cross Country
Analysis on Identification of Factors Behind the Fall in the Number of Correspondent Banking
Relations
Abstract
Within the post global financial crisis era, especially large scale banks have become more
cautious in their customer acceptance policies owing to the increase of compliance costs on antimoney laundering and combating financing of terrorism. Banks have avoided the reputational risk they
would face in case of being subject to sanctions as a result of compliance audits, and restricted to
offer some products, such as correspondent banking services, which are considered to have high risks
in comparison to their expected returns. In this study, the economic and social factors that affect this
behaviour called “de-risking” have been examined in terms of the change in the number of
correspondent banking relations. It is concluded that the improvements in growth, financial literacy and
risk perception indicators positively affected the number of correspondent banking relations and strict
implementation of preventive measures on anti-money laundering and combating financing of
terrorism, which are recommended by the FATF had a negative effect.
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Giriş
Etkilerini 2008 yılı ve sonrasında göstermeye başlayan küresel finansal kriz özellikle
büyük bankaların pazarlama stratejilerinde değişikliğe gitmelerine ve risk alma konusunda
çekingen davranmalarına neden olmuştur. Bu davranış, bankaların hizmet ve müşteri
portföyü çeşitliliğinde de kendisini göstermiştir. Krizin yansıması olan ihtiyatlılığa ek olarak,
suç gelirinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede uluslararası standartları
belirleyen Mali Eylem Görev Gücü'nün (Financial Action Task Force – FATF) tavsiyeleri de
Bankaları müşteri kabulünde dikkatli davranmaya iten bir unsur olarak karşımıza çıkmıştır.
FATF, standartlarını 2012 yılında güncellemiş ve "risk temelli yaklaşım" çerçevesinde,
teknik uyumun yanı sıra, uygulama etkililiğini de değerlendirme metodolojisi kriterleri olarak
kabul etmiştir. Bu çalışmalar sonucunda birçok ülkede suç gelirinin aklanması ve terörizmin
finansmanı ile mücadele tedbirlerine olan farkındalık yükselmektedir. Konunun finansal
kuruluşlara ilişkin temel yönü önleyici tedbirlere uyum sağlamaktır. Bu çerçevede, cezai
yaptırıma maruz kalmak istemeyen finansal kuruluşlar, müşteri ve ürün seçiminde ihtiyatlı
davranmaktadır. Buna karşın özellikle muhabir bankacılık alanında görülen ihtiyatlılık,
küresel düzeyde muhabir bankacılık ilişkisi ve aktif muhabirlik koridoru sayılarının azalması
ile sonuçlanmakta; bir anlamda ihtiyatlı yaklaşım hiç arzu edilmediği halde finansal
dışlamaya neden olabilmektedir.
Bu çalışmada öncelikle riskten kaçınma kavramı, konunun finansal tabana yayılma
çalışmaları ile ilgisi ve başta muhabir bankacılık olmak üzere finansal hizmetler üzerindeki
etkileri irdelenmiştir. Sonrasında da küresel düzeyde riskten kaçınma davranışının ve
muhabir bankacılık ilişkilerindeki azalışın etkilerine yönelik literatüre ilişkin bilgi verilmiş,
muhabirlik ilişkisini etkileyen faktörler bir ampirik çalışma eşliğinde değerlendirilmiştir.
1. Riskten Kaçınma ve Konunun Ürün, Ülke ve Müşteri Grupları Üzerindeki
Etkileri
1.1. Riskten Kaçınma Kavramı
Riskten kaçınma (de-risking) olgusu FATF tarafından “finansal kuruluşların riski
yönetmektense, belirli müşteriler veya müşteri kategorileri ile iş ilişkilerini sınırlandırması
veya tamamen sona erdirmesi” şeklinde açıklanmıştır (Mali Eylem Görev Gücü - Financial
Action Task Force, [FATF], 2014a). Avrupa Konseyi Suç Gelirinin Aklanmasına Karşı
Tedbirler ve Terörizmin Finansmanının Değerlendirilmesi Uzmanlar Komitesi - Moneyval
(2015, s.5) ve Karayipler Mali Eylem Görev Gücü, (Caribbean Financial Action Task Force CFATF, (2015, s.1) gibi FATF benzeri bölgesel kuruluşlar FATF’in tanımını benimserken,
konuya ilişkin başka bazı tanımlar da söz konusudur.
Sertifikalı Suç Gelirinin Aklanması ile Mücadele Uzmanları Birliği - (Association of
Certified Anti Money Laundering Specialists -ACAMS) riskten kaçınmayı, “bazı ürünlerden,
müşteri türlerinden veya her ikisinden birden vazgeçilmesi yoluyla iş modellerini
basitleştirmenin yanı sıra, aklama risklerini azaltmak isteyen bazı bankaların bulduğu
karmaşık çözümlerden birisi” olarak nitelendirmiştir (Adisa, 2014, s. 3). ABD’de mukim
Finansal Bütünlük Ağı ise kavramı “yasal finansal tabana yayılma (financial inclusion)
çabalarını sekteye uğratan, finansal kuruluşların maruz kaldığı faaliyet azaltması durumu”
olarak nitelendirmekte ve bu kavramın düşünsel temelini 11 Eylül 2001 terör saldırılarından
sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının uygulanması amaçlı uyum
çalışmalarına kadar götürmektedir (Financial Integrity Network, 2016, s.1-4). Amerika
Bankalarının Denetçileri Birliği (ASBA), riskten kaçınma kavramını “finansal kuruluşların bazı
iş bağlantılarını uyum ve düzenleme risklerinden kaçınmak amacıyla terk etmesi veya önemli
derecede azaltması süreci” olarak tanımlamıştır (Association of Supervisors of Banks of
Americas, [ASBA], 2017, s.4). Dolayısıyla yukarıda yer verilen tanımlarda, riskten sakınmak
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adına finansal kuruluşların ürün ve müşteri portföyünü daraltması hususu vurgulanmakta,
kaçınılan risk türlerine ise farklı isimler verildiği görülmektedir.
ASBA’nın riskten kaçınma tanımında yer verilen “uyum riski” bir yasal düzenlemeye
uyum sağlanmaması neticesinde maruz kalınan cezai yaptırım sonucu parasal ve itibari
kayıp yaşamak; “düzenleme riski” de mevzuat değişikliklerine uyumun getirdiği yüksek
maliyet nedeniyle işin cazibesini yitirmesi olarak nitelendirilmiştir (ASBA, 2017, s.4). Bu
bağlamda uyum riskinin yasal risk ve itibar riskiyle, düzenleme riskinin de yine yasal risk ve
teknolojik risk ile bağdaştırıldığı görülmektedir. Finansal riski oluşturan temel unsurlar
arasında kredi riski, piyasa riski, likidite riski, kur riski, faiz oranı riski, sistemik risk vb. risk
türleri bulunmaktadır (Altıntaş, 2006, s.5-8). Bununla birlikte, riskten kaçınma davranışına
konu risk türlerinin operasyonel risk unsurları (yasal risk, teknolojik risk, itibar riski vb.)
arasında yer aldığı görülmektedir.
Son yıllarda bankaların uyum yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle maruz kaldığı ciddi
finansal yaptırımlar olmuştur. ACAMS tarafından yapılan bir çalışmada, 2012 yılında, bir
önceki yıla göre suç gelirinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele (SGA/TFM)
konulu yükümlülük ihlalleri ve uyum eksikliklerinden dolayı ihdas edilen para cezalarının 131
kat artarak 3,5 milyar ABD Dolarına çıktığı bildirilmiştir (Durner ve Shetret, 2015, s.11). Bu
eğilimin ilerleyen yıllarda da sürdüğü görülmektedir. Örneğin Banka-1, 2015 yılında OFAC
(Office of Foreign Assets Control) yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesi ile 8,9 Milyar ABD Doları
tutarında bir cezai yaptırıma maruz kalmıştır (Reuters, 2015). Bu kadar yüklü bir cezanın bir
bankaya önemli bir finansal yük getirmesinin yanı sıra, bankanın itibarını da derinden sarstığı
göz önünde bulundurulmalıdır.
Konuya ilişkin uluslararası kuruluşların çalışmalarının ise 2014 yılında başladığı
görülmektedir. G20 2010 Seul Zirvesinde ihdasına karar verilen Küresel Finansal Tabana
Yayılma Ortaklığı (Global Partnership for Financial Inclusion – GPFI), Eylül 2014’te ticari
bankaların riskten kaçınma davranışları konusunda Dünya Bankası Grubundan bir rapor
hazırlamasını istemiş; hemen akabinde FATF de Ekim 2014 ve takip eden genel kurul
toplantılarında konunun önemine ilişkin kamuoyu duyuruları yayımlamıştır. Bu duyuruların
neticesinde Dünya Bankası Grubu, Uluslararası Para Fonu (IMF), Uluslararası Ödemeler
Bankası (BIS) bünyesinde faaliyet gösteren Ödeme ve Piyasa Altyapıları Komitesi (CPMI),
Finansal İstikrar Kurulu (FSB) tarafından koordineli olarak çeşitli araştırma çalışmaları
yürütülmüştür.
1.2. Riskten Kaçınma Kapsamında Sakınılan Ürünler
Bankacılıkta riskten kaçınma uygulamaları en ciddi şekilde muhabir bankacılık
alanında görülmektedir. Buna karşın bazı ürün ve hizmet gruplarında da bu davranış etkili
olmaktadır. Adisa (2014, s.9), muhabir bankacılık hizmetleri dışında riskli olarak nitelendirilen
bankacılık işlemlerini genel olarak yüz yüze olmayan işlemler, ön ödemeli kartlarla yapılan
işlemler, yurtiçi fon transferleri, diğer para ve değer transferi işlemleri ile özel bankacılık
hizmetleri olarak özetlemiştir. Bu başlık altında ilgili ürün ve hizmetlerin taşıdığı riskler ve
riskten kaçınma uygulamaları kapsamında değerlendirme yapılmaktadır.
1.2.1. Muhabir Bankacılık Ürünleri
Muhabir banka hesapları, en basit ifade ile muhabir ve muhatap bankaların birbirleri
nezdinde kendi nam ve hesaplarına tuttukları hesaplar şeklinde tanımlanabilir. En geleneksel
muhabirlik ilişkisi, muhatap bankanın kendisi ve müşterileri adına işlem gerçekleştirmek için
bir muhabir banka ile anlaşma yapmasıdır. Yuvalama (nested) muhabirlik ilişkisi kapsamında
bir bankanın muhabirlik ilişkisi birden fazla muhatap banka tarafından da kullanılabilmekte,
aktarmalı muhabir hesap şeklindeki bir ilişkide ise muhatap bankanın müşterilerine,
doğrudan muhabir banka nezdindeki hesaplara erişim sağlama ve kendi adına işlem yapma
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yetkisi verilmektedir (Erbenova, Liu, Kyriakos-Saad, Lopez-Mejia, Gasha, Mathias, Norat,
Fernando ve Almeida, 2016, s. 8).
Uluslararası ödeme sisteminin dayandığı en temel bankacılık hizmeti muhabir
bankacılıktır. Ticaret finansmanı, sınır aşan ödemeler, çek tahsilatı, bankaların likidite
yönetimine yönelik işlemler, kısa dönemli borçlanma vb. işlemlerinin ifası muhabir bankacılık
ilişkisi sayesinde olmaktadır (Dünya Bankası, 2015a, s. 9). FATF (2019a, s. 52), tarafından
yayımlanan 13.1 ve 13.2 no’lu metodoloji kriteri gereğince, muhabirlik ilişkisi sırasında
bağlantı kurulan muhatap bankanın yeterli SGA/TFM önlemlerini aldığından, uyum
denetimlerine konu olduğundan ve aktarmalı muhabir hesaplarla ilgili olarak müşterilerin
kimlik bilgilerinin istendiğinde temin edileceğinden emin olunmalıdır. Bunun dışında
muhabirlik ilişkisi tesisi esnasında bir banka diğer bir bankanın müşterilerinin kimlik bilgilerini
almak durumunda değildir.
Muhabirlik ilişkisine giren bankalar bir anlamda birbirlerinin müşterisi olmaktadır.
Doğası gereği, muhabir bankanın kendi müşterisi adına işlem yapan diğer ülkedeki muhatap
banka, hizmet sunduğu gerçek veya tüzel kişi hakkında ilk elden bilgi sahibi olamamaktadır.
Bununla birlikte Bankalar son yıllarda özellikle ABD'li soruşturma ve denetim birimlerinin
ihdas ettiği yüksek tutarlı cezalar neticesinde, FATF'in benimsediğinden de daha sıkı bir
standardın uygulandığı ve parayı nihai olarak kullanan müşterinin kimliğinin ve kullanım
amacının ne olduğunu mutlaka bilinmesi gerektiği çıkarımını yapmışlardır. Bu bağlamda
riskten kaçınmak adına, çoğu durumda özellikle büyük yabancı bankaların muhabirlik ilişkisi
kurduğu muhatap bankanın müşterileri için de müşterini tanı tedbiri uygulamak gibi bir
yaklaşım içerisinde olduğu, bunun da uyum maliyetlerini yükselttiği gözlemlenmektedir (The
Economist, 2014; Harb, 2017, s.3).
"Müşterinin müşterisini tanıma" (know your customer's customer-KYCC) şeklinde
özetlenen bu durum finansal kuruluşlar için çok daha kapsamlı ve maliyetli bir süreç olup,
finansal kuruluşlar ve yüksek riskli olarak nitelendirilen müşteri grupları arasında bir güven
eksikliğine işaret etmektedir. Çoğu durumda bankalar, suç gelirinin aklanması ve terörizmin
finansmanı ile mücadele tedbirlerini de göz önünde bulundurarak, muhabirlik hizmeti
vermenin alınan riske değmeyeceği kanaatine varabilmektedir. (Durner ve Shetret, 2015,
s.10).
Oysa ki FATF'in muhabir bankacılık ilişkisini düzenleyen 13 no'lu tavsiyesi ve
elektronik para transferlerini düzenleyen 16 no'lu tavsiyesi kapsamında müşterinin
müşterisini tanı şeklinde bir uygulama bulunmamakta, transfer amirinin kimlik tespiti ve
teyidinin yapılması sorumluluğu gönderici bankaya verilmektedir1 (FATF, 2019a, s.58-60).
FATF (2015a, 2015b), bu durumu Mart 2015 tarihli Özel Sektörle İstişare Forumu
toplantısının ardından yaptığı basın duyurusu ile kamuoyu ile paylaşmış, Haziran 2015 Genel
Kurul toplantısının ardından yayımladığı kamuoyu duyurusu ile de desteklemiştir. Sonraki
aşamada ise FATF (2016) tarafından Muhabir Bankacılık Hizmetleri konulu bir rehber
yayınlanmıştır.
1.2.2. Diğer Hizmetler
1.2.2.1. Diğer Para ve Değer Transferi Hizmeti Sağlayıcıları
Para ve Değer Transfer Hizmetleri Sağlayıcıları (PDTHS) olarak da ifade edilen
ödeme kuruluşları ile iş ilişkisine girilmesi büyük bankalar için riskli ve düşük getirili olarak
kabul edilmekte, bankaların birçok durumda PDTHS konumundaki müşterileri ile iş ilişkisi
tesisine sınırlama getirdiği görülmektedir (Ödeme ve Piyasa Altyapıları Komitesi, Committee
on Payments and Market Infrastructures, [CPMI], 2016, s.7). Bu risk algısının temelinde,
PDTHS’lerin farklı işlemlere konu değerleri toplu mesajlarla iletmesi; özellikle uyum riskinin
olduğu ülkelerde, denetim eksikliğinin de katkısıyla fonların ilk kaynağı ile arasındaki
bağlantının belirsizleşmesi gelmektedir. Bankalar, PDTHS müşterileri ile olan iş ilişkilerine
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müşterinin tanınması ilkesi çerçevesinde dikkat etmekte; bu yaklaşım nihayetinde iş ilişkisinin
sonlandırılmasına kadar gidebilmektedir. Örneğin 2013 yılında Banka-2, Afrika’daki en büyük
PDTHS olan Dahabshiil ile olan iş ilişkisini, SGA/TFM politikasını ve karlılığın düşük olmasını
gerekçe göstererek sonlandırmıştır2 (Fisher, 2014:1, Metcalfe-Hough, Keantinge ve
Pantuliano, 2015, s.13).
1.2.2.2. Yüz Yüze Olmayan İşlemler
Yüz yüze olmayan işlemler, işlemin bir finansal kuruluş yetkilisi nezdinde yapılmaması
nedeniyle riskli olarak kabul edilmektedir. Buna karşın, FATF’in müşterinin tanınması konulu
10 no’lu tavsiyesine ilişkin açıklayıcı notların 11 ve 17 no’lu paragrafları kapsamında, yüz
yüze olmayan işlemler ve dağıtım kanallarından kaynaklanan riskler konusunda ülkelerin
izleyeceği risk temelli politikalar sonucunda bir işlem limiti belirlenebilmesi ve bu limit
dâhilîdeki işlemlerin basitleştirilmiş tedbirlere konu olması, kimlik teyidinin de iş ilişkisi
sonrasına bırakılması teorik olarak mümkün olmuştur (FATF, 2019b, s.61-63). Finansal
kuruluşlar da, elektronik ortamda yüz yüze olmayan işlemlerin güvenle gerçekleşmesi için
gereken tedbirleri almakla yükümlü kılınmıştır. Bununla birlikte, söz konusu eşik değerlerin
tespiti noktasında uygulama ülkelere bırakılmıştır. Örneğin AB’de 2018/843 sayılı Direktifin
1'nci maddesi ile, 2015/849 sayılı Direktif'in 12'nci maddesi tadil edilerek, internet üzerinden
yapılan ön ödemeli kart verilmesi işlemlerinde kimlik tespiti limiti 50 Euro’ya kadar
düşürülmüştür. Bu bağlamda riskli bir alan olarak görülse de yüz yüze olmayan işlemler ve
ön ödemeli kartlar çerçevesinde maruz kalınan risklerin minimize edilmeye çalışıldığı
görülmektedir.
1.2.2.3. Yurtiçi Para Transferleri
Para transferleri de FATF’in 16 no’lu tavsiyesi kapsamında düzenlenmektedir. FATF
(2019a, s. 59), 16.5 no’lu metodoloji kriter çerçevesinde yurtiçi para transferlerinde de sınır
aşan transfer mesajlarında olduğu üzere gönderici kuruluşun transfer amirinin kimlik tespitini
yapması ve bu bilginin (gönderici adı, hesap no veya işlem referans no, gönderici adresi,
kimlik no, müşteri no, doğum tarihi ve yeri) transfer mesajında bulunmasının sağlanması
gerekmektedir3. Alıcı ve olması durumunda aracı finansal kuruluşlar da FATF (2019a, s.60),
16.12 ve 16.15 no’lu metodoloji kriterleri çerçevesinde risk temelli yaklaşım çerçevesinde
gerekli tedbirleri almak ve eksik lehtar bilgisi bulunan transfer mesajlarındaki bilgileri
tamamlatmak durumundadır. Bununla birlikte, özellikle yerli para cinsinden transferlerde
ilave bir ülke riski söz konusu olmamakta, amir ve lehtar kimliklerinin tespiti noktasında çok
daha az tereddüt yaşanmaktadır. Dolayısıyla yurtiçi transferlerin risk teşkil etmesi ancak
eyaletler arası farklı hukuk uygulamaları olan federal devletlerde ya da Avrupa Birliği 4 gibi
konuyu tek bir direktif ile düzenleyen ancak ulusal uygulamalarda farklılıklar görülebilen
supranasyonel yapılarda ortaya çıkabilmektedir. Bu riskin sınır aşan transferler ile
kıyaslandığında daha düşük olduğu değerlendirilmektedir.
1.2.2.4. Özel Bankacılık Hizmetleri
Bir diğer riskli olarak değerlendirilen hizmet alanı özel bankacılık hizmetleridir. Özel
bankacılık, bankaların uzman portföy yöneticileri tarafından tercihen yüksek tutarlı hesap
sahibi müşterilere sunulan bir hizmet olup, müşteri beklentilerine ve yatırım tercihlerine göre
şekillenmektedir. Söz konusu hizmetlerin tamamı ekte liste halinde sunulan FATF
tavsiyelerinde düzenlenen önleyici tedbirlere konudur. Ancak yabancı müşteriler ya da siyasi
nüfuz sahibi kişiler gibi özel durumu olan müşterilerin bu bankacılık hizmetini istismar etmeye
çalıştığı vakalar suç gelirinin aklanması tipolojilerine konu olmuştur (FATF, 2002, s.12-14).
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1.2.2.5. Mikro-Kredi İşlemleri
Mikro-Kredi işlemleri, ilk olarak 1970'li yılların ortalarında Grameen Bankası ve
Bangladeş Rehabilitasyon Yardımı Komitesi (BRAC) tarafından geliştirilen, kırsal ve yoksul
bölgelere yönelik finansal kısıtlamalara çözüm getirmeyi amaçlayan bir finansman yöntemi
olarak karşımıza çıkmıştır. Kökeni esasında 18 ve 19'uncu yüzyıllarda İrlanda'da uygulanan
kredi fonlarına ve Almanya kırsal bölgelerinde uygulanan kooperatif kredilerine kadar
uzanmaktadır. 2017 yılı verileri ile küresel düzeyde faaliyet gösteren yaklaşık 1.100 mikro
finans/kredi kuruluşu bulunmakta olup, yıllık kredi hacmi 23 milyar ABD Doları tutarına
ulaşmıştır (Casanova, Cornelius ve Dutta, 2017, s.170). Bu kuruluşlar dezavantajlı gruplara
hitap eden hizmetleri bağlamında müşterinin tanınması tedbirlerini uygulamakta zorluk
yaşayabilmekte; bankalar da mikro kredi işlemlerine, karlılığının düşük olması ve daha
yüksek uyum maliyetine katlanılmasının gerekmesi nedeniyle temkinli yaklaşabilmektedir.
Riskten Kaçınma Kavramının Bankaların Uyum Maliyetlerine ve Finansal
Tabana Yayılma Çabalarına Etkisi
1.3.1. Riskten Kaçınma ve Uyum Maliyetleri İlişkisi
1.3.

2014 yılında yönetim danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Klynveld Peat Marwıck
Goerdeler (KPMG) firması tarafından yapılan Küresel Suç gelirinin aklanması ile Mücadele
Anketi'nde, 2011-2014 yılları arasında uyum maliyetinin (izleme sistemi kurma, müşterini tanı
tedbirlerini uygulama ve insan kaynağı) küresel olarak %53 artış gösterdiği ortaya
konmuştur. Bunun ötesinde, bu artışın yakın gelecekte azalma eğilimine gireceğine dair bir
işaret olmadığı, bu durumun özellikle Bankaların üst yönetimlerini karar alırken zorladığı
ifade edilmektedir (KPGM, 2014, s.12-16). Starnes, Kurdyla, Prakash, Volk ve Wang (2017,
s.29) tarafından Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation-IFC)
koordinasyonunda hazırlanan anket çalışmasında ise bankaların %56'sının SGA/TFM uyum
programlarının getirdiği maliyet artışı nedeniyle dışsal zorluklarla karşılaştıklarını
belirtmişlerdir. Dolayısıyla bankaların içinde bulunduğumuz dönemde düşük getirili ve yüksek
riskli ürünlere temkinli yaklaştığı ortadadır. Özellikle büyük bankalar, FATF (2019c, 2019ç)
tarafından yayımlanan Kamuoyu Duyurusu ve Devam Eden Küresel SGA/TFM Uyumu
listelerinde yer alan ve SGA/TFM açısından köklü ve stratejik eksikliği bulunduğu belirtilen
ülkelerde mukim bankalar ile iş ilişkisi tesisine çekimser yaklaşabilmektedir5.
Muhabir bankacılık ilişki sayısındaki azalmayı araştıran ilk araştırma niteliğini taşıyan
Dünya Bankası (2015a, s.13-20) anketine katılan bankacılık otoritelerinin yarısından fazlası,
büyük bankaların %75’i, küçük ve bölgesel bankaların ise %60’ı muhabirlik ilişkisi sayısında
azalma olduğunu ifade etmiştir. Büyük bankaların %80’i riskli bölgelerdeki tüm muhabirlik
bağlantılarını sonlandırdıklarını beyan etmiştir. Bu durum listelenen ülkeler ile muhabir
bankacılık ilişkisi kurulmasını ve mevcut muhabirlik ilişkilerinin sürdürülmesini zorlaştırmakta
ve artan ülke risk priminin de etkisi ile maliyet artırıcı etki yaratabilmektedir.
FATF tarafından yayımlanan listelerin haricinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi,
AB Dış İlişkiler Konseyi ve ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından da
yaptırım listeleri yayımlanmaktadır. Bu listelerde yer alan ya da listelenen gerçek ve tüzel
kişilerin yoğun olarak bulunduğu ülkelere yönelik olumsuz bir risk algısı olabilmektedir.
1.3.2. Finansal Tabana Yayılma Kavramı ve Riskten Kaçınma İle İlgisi
Müşteri grupları bazında konuya yaklaştığımız zaman, riskten kaçınma davranışının
özellikle kayıtlı finansal sisteme erişim imkânı düşük olan kişiler üzerinde olumsuz etki
gösterdiği, bu anlamda riskten kaçınma davranışının finansal tabana yayılma (financial
inclusion) çabaları ile ters düştüğü görülmektedir. Finansal tabana yayılma, güvenli, uygun ve
finanse edilebilir mali hizmetlere düşük gelirli, kırsal bölgede yaşayan veya mülteci ya da
sığınmacı statüsünde bulunan kimliksiz/belgesiz kişiler de dâhil olmak üzere dezavantajlı ve
71

Dr. Mehmet Onur Yurdakul

diğer kırılgan gruplar olarak nitelendirilen, kayıtlı finansal isteme erişim hakkından yoksun
kalmış kesimlerin de erişim sağlayabilmesi olarak nitelendirilmektedir (FATF, 2011, s.12). Bu
bağlamda, riskten kaçınma davranışı finansal tabana yayılma çabalarını olumsuz etkilerken,
dezavantajlı ve kırılgan grupların finansal sisteme erişim çabaları da riskten kaçınma
davranışını tetikleyebilmektedir.
Uluslararası kamuoyunda finansal tabana yayılma konulu ilk çalışmalar 1990'lı yılların
sonunda, özellikle yerel düzeydeki mikro kredi kuruluşlarının faaliyetlerinin desteklenmesi ile
başlamıştır. Daha sonra kavram çok çeşitli finansal hizmetlere erişimin sağlanması
noktasında evrim geçirmiştir (Birleşmiş Milletler Sermaye Gelişim Fonu, [UNCDF], 2019a,
s.1). Konu, "BM Bin Yıl Kalkınma Hedefleri" kapsamında da dolaylı olarak ele alınmıştır 6.
Buna göre özellikle yoksulluk ve açlığın giderilmesi ile toplumsal fırsat eşitliğinin
sağlanmasını konu edinen 1 ila 3 no'lu bin yıl kalkınma hedeflerinin finansal tabana yayılma
çalışmaları ile bağlantısı kurulmakta, özel sektörün gelişimi, tüketici bilincinin ve finansal
okuryazarlığın artırılması ve tüm bunları destekleyici bir mevzuat ve kamu yatırımı
altyapısının tesisi ile sonuç alınacağı savunulmaktadır (Thorat, 2006, s.1; Chibba, 2009,
s.213-223). Finansal tabana yayılma, 15 Eylül 2015 tarihinde toplanan Birleşmiş Milletler
zirve toplantısında kabul edilen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında da bir
öncelik olarak belirlenmiş, 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinin 8'i ile ilişkilendirilmiştir7
(Birleşmiş Milletler Sermaye Gelişim Fonu, [UNCDF], 2019b, s.1).
FATF'in de finansal tabana yayılmayı destekleyen ve riskten kaçınma davranışının
standartlarında yeri olmadığını vurgulayan önemli çalışmaları olmuştur. Finansal tabana
yayılma konusunda hazırlanan ilk rehber Haziran 2011'te yayımlanmış, akabinde revize
tavsiyeler ile uyum sağlamak amacıyla Şubat 2013'te güncellenmiştir. FATF (2017)
tarafından nihai olarak Kasım 2017 tarihinde yayımlanan rehberde ise daha fazla ülke
örneğine yer verilmekte ve bu alanda yapılan güncel çalışmalara ışık tutulmaktadır. Raporda,
Dünya erişkin nüfusunun yarısından fazlasının yasal bir banka hesabına erişiminin olmadığı
ve finansal okuryazarlığının düşük olduğu, probleme sadece yoksulluk penceresinden
bakmanın yanıltıcı olacağı, zira yoksul insanların kayıt dışı ödeme sistemlerine erişim
sağladığı ifade edilmektedir (FATF, 2011, s. 12-13). Bu durumun SGA/TFM açısından da
büyük bir risk teşkil ettiği açıktır.
FATF (2014a), riskten kaçınma tanımına da yer verdiği Ekim 2014 tarihli duyurusunda
ise, revize FATF tavsiyelerinin özü niteliğindeki "risk temelli yaklaşım"ın, doğrudan riskli
olduğu baştan kabul edilen müşteri grupları ile iş ilişkisinin sonlandırılması şeklinde
yorumlanmaması gerektiğini vurgulamıştır. Bunun yanında, söz konusu duyuruda riskten
kaçınmanın, "finansal tabana yayılma çabaları" ile tezat teşkil ettiği özellikle ifade edilmiştir.
Takip eden kamuoyu duyurularında ise konunun uluslararası kuruluşlar tarafından öncelikli
olarak ele alınacağı bildirilmiştir (FATF, 2015b ve 2015c).
Literatürde finansal tabana yayılmanın dinamiklerini araştıran çok sayıda çalışmaya
rastlamak mümkündür. Sarma ve Pais (2011, s.622-624); Grohmann, Klühs ve Menkhoff
(2018, s.84-86); Allen, Demirgüç-Kunt ve Klapper (2016, s. 22-23); Honohan (2008 s.2496);
Park ve Mercado (2015, s.1-19); GFLEC (2015); Findex (2011); Sarma (2008) vb. endeks
çalışmaları çerçevesinde tespit edilen finansal tabana yayılma düzeyinin, gelir düzeyi, erişkin
nüfusun okuryazarlığı, gelir dağılımı adaleti ve finansal gelişim (özel kredi hacminin
GSYİH'ye oranı, banka sayısı, banka hesabına erişim imkânı, mobil hizmetlere erişim imkânı
göstergeleri ile açıklanmaktadır) düzeyi ile pozitif olarak açıklanabildiği, nüfus ve yaşlı
bağımlılık oranı artışının ise negatif etki doğurduğu sonucuna varmışlardır. Bu çalışmalara ek
olarak, Lo Prote (2013, s. 74-76), ekonomik-finansal okuryazarlığın gelir dağılımı adaletini
düzelteceği ve finansal gelişim üzerinde olumlu etki göstereceğini saptamış; Rojas-Suarez
(2010, s.1-42); Park ve Mercado (2015, s.1-19) ve Beck, Demirgüç Kunt ve Martínez Pería
(2007, s.252-259) ise, büyümedeki volatilitenin ve bankacılık sisteminin etkinsizliğinin8,
insani gelişim endeksindeki gelişmelerin ve genel olarak finansal gelişim, kurumsal kalite ve
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yönetişim endeks değerlerinin (hukukun üstünlüğü, yolsuzlukla mücadele, hesap verebilirlik,
siyasi istikrar, hükümetin etkinliği ve düzenleme kalitesi bileşenlerinden oluşmaktadır)
finansal tabana yayılma üzerinde etkili olduğunu saptamışlardır.
Konuya kalkınma iktisadı açısından baktığımızda, dezavantajlı olarak nitelendirilen
grupların kayıtlı finansal sisteme erişim imkânlarının artmasının sermaye birikimi, büyüme ve
gelir dağılımı adaleti açısından olumlu etkiler yaratması beklenti dahilindedir. (Kuznets, 1955,
s.13; Goldsmith, 1969, s.400; Becker ve Tomes, 1979, s.1181-1184; Greenwood ve
Jovanovic, 1990, s.1094-1100, King ve Levine, 1993, s.730-734; Banerjee ve Newman,
1993, s.295-297; Galor ve Zeira, 1993, s.43-51; Beck, Levine ve Loayza, 2000, s. 281-293;
Galor ve Moav, 2004, s.1021 ile Clarke, Xu ve Zou, 2006, s.587-595).
Sonuç olarak finansal tabana yayılma düzeyinin riskten kaçınma davranışından
olumsuz etkileneceği; ancak dezavantajlı ve kırılgan olarak nitelendirilen grupların finansal
sisteme erişim sağlamasının da uyum riskine katlanmak istemeyen bankalar tarafından
riskten kaçınma davranışına neden olabileceği değerlendirmesini yapmak yanlış
olmayacaktır.
1.3.3. Riskli Görülen Bazı Müşteri Grupları
1.3.3.1. Göçmenler, Mülteciler ve Sığınmacılar
FATF'in finansal tabana yayılma tanımında bahsedilen "dezavantajlı ve kırılgan
gruplar" arasında düşük gelirli hane halkı ve gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde mukim
göçmenler, (kimliksiz/belgesiz sığınmacı ve mülteci statüsünde bulunanlar dâhil) ilk sırayı
almaktadır. 2019 yılı itibariyle Dünya üzerinde yaklaşık 272 milyon göçmenin bulunduğu
tahmin edilmekte olup, bunun dünya nüfusuna oranı yaklaşık %3,5’dir. Bu oranın 2000
yılında %2,8 olduğu düşünüldüğünde, göçmen sayısının mutlak değer olarak artmasına ek
olarak, oransal olarak da bir artış gösterdiği anlaşılmaktadır (Birleşmiş Milletler [BM], 2019,
s.1). Bu istatistikler kayıtlı göçmenleri yansıtmakta olup, düzensiz göçmenler için finansal
sisteme adapte olmak daha da zordur9.
FATF (2019a, s.45), 10.5 no’lu metodoloji kriterinde, kimlik bilgilerinin güvenilir
kaynaklardan teyit edilmesi için finansal kuruluşların tedbir almasını düzenlemektedir.
Dolayısıyla bir finansal kuruluş nezdinde hesap açmak için yeterli belgelere ve mali gelire
sahip olamayan göçmenlerin kayıtlı finansal sisteme erişimi kolay olmamaktadır10. Bunun
yanında, göçmenlerin bulundukları veya anavatanları konumunda olan ülkelerde mali
hizmetler sektörünün gelişmemiş olması, tüketicinin korunması düzenlemelerin yetersizliği,
yerleşik kültürel ve sosyal davranış kalıpları neticesinde finansal sisteme güvenilmemesi,
yabancı dil, finans eğitimi düzeyi, finansal ürünler ile internet de dâhil telekomünikasyon
hizmetlerine erişememe faktörleri de göçmenlerin finansal sistemden dışlanmasına neden
olabilmektedir (Atkinson ve Messy, 2015, s.12-14).
Dünyadaki en fazla göçmen alan ülke konumundaki ABD’deki, Meksikalılar özelinde
yapılan bir çalışmada, Meksikalı göçmenlerin %53’ünün bu ülkede bir banka hesabı olmadığı
ortaya çıkmıştır. Bu oran diğer Latin Amerikalılar için %37, Asyalılar için %20, Avrupalılar için
ise sadece %17 olarak ölçülmüştür (Atkinson ve Messy, 2015, s.25). Başka bir çalışmada da
göçmenlerin, tasarruf mevduatı hesabı açma oranının ABD vatandaşlarına göre daha düşük
olduğu ifade edilmiştir (Durner ve Shetret, 2015, s.6).
1.3.3.2. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
Göçmenlerin yanı sıra "kâr amacı gütmeyen kuruluşlar” ve temsilcileri de terörizmin
finansmanı açısından kırılgan gruplar arasında değerlendirilmektedir. FATF (2019b, s.53-57),
8 no’lu tavsiyesi kapsamında bu kuruluşların fonksiyonel bir tanımı yapılmış 11 ve SGA/TFM
açısından bu kuruluşların çalışmalarının ve fon toplama, yardım yapma gibi finansal
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faaliyetlerinin risk temelli bir yaklaşım ile izlenmesi benimsenmiştir. FATF tanımında da
değinilen kâr amacı gütmeyen kuruluşların potansiyel olarak riskli kabul edilmesinin nedeni,
bu kuruluşların özellikle çatışma bölgelerinde (Kuzey Suriye, Filistin, Somali, Afganistan,
Myanmar vb.) terörizmin finansmanı ile mücadele açısından suiistimale açık olmasıdır. Bu
durum finansal kuruluşların kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile olan ilişkilerini gözden
geçirmelerine neden olmuştur.
Kar amacı gütmeyen kuruluşlar özellikle afet ya da çatışma bölgelerinde yaşayan,
kırılganlıkları yüksek şahısların yaşamlarını idame ettirmeleri için önemli faaliyetler icra
etmektedir. Bu kuruluşlar yardım toplama ve yardımları bu bölgelere ulaştırmada aracı olarak
çalışmakta olup, yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak adına istikrarlı olarak görülmeyen
birçok bölgede banka hesabı açmakta, para transfer işlemleri yapmaktadır. Bununla birlikte,
kârlılık ve SGA/TFM uyum riskinden kaçınma endişesine kapılan bankaların bu kuruluşlar ile
iş ilişkilerine sınırlama getirdiği, özellikle bu kuruluşların çok önemli rol üstlendiği ülkelerde bu
durum ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etki gösterdiği gibi, asayiş ve güvenlik açısından
da sorun oluşturmuştur (Starnes ve diğerleri, 2017, s.53).
Birleşik Krallık’ta mukim Müslüman Hayır Kuruluşları Forumu tarafından yayımlanan
bir ankette, bu ülkedeki Müslüman topluluklar tarafından kurulan kar amacı gütmeyen
kuruluşlarının %37’sinin banka hesabı açma ve para transferlerinde zorlukla karşılaştığı
belirtilmiştir. (Durner ve Shetret, 2015, s.9). Bu kuruluşların Birleşik Krallık Hayır Kuruluşları
Komisyonu (Charity Commission) nezdinde herhangi bir yaptırıma konu olmaması da bu
sonucu değiştirmemiş, peşinen riskli kabul etme yaklaşımı gelişmiştir (Metcalfe-Hough ve
diğerleri, 2015, 14). Örneğin Birleşik Krallık’ta mukim Banka-3, 2014 yılında söz konusu
müşterilerine birer mektup yazarak, bu kuruluşların hesaplarını terörizmin finansmanı
amacıyla suiistimal edilebilecekleri endişesi ile kapattığını ve bu riski almak istemediğini
açıkça beyan etmiştir (Anadolu Ajansı [AA], 2014,1).
1.3.3.3. Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Üzerindeki Etkiler
Finansal tabana yayılma çabaları ile doğrudan ilgili olmasa da, riskten kaçınma
davranışı üzerinde etkisi olan bir diğer müşteri grubu da "siyasi nüfuz sahibi kişiler (Politically
Exposed Persons - PEP) olarak nitelendirilen ve özellikle yolsuzluk gelirlerinin aklanması
bağlamında daha yüksek risk teşkil ettiği kabul edilen müşteri grubudur. Büyük bankaların
siyasi nüfuz sahibi kişiler kaynaklı bir cezai yaptırıma konu olma riski, bu bankaları özellikle
yabancı PEP'ler söz konusu olduğu zaman çok daha ihtiyatlı davranmaya itmektedir. Bu
bağlamda sıkılaştırılmış müşterinin tanınması tedbirlerini uygulamak yerine, PEP müşteriler
ile iş ilişkisi tesisine sınırlama getirilebilmektedir12.
Siyasi nüfuz sahibi kişiler konusundaki en dikkat çekici örneklerden birisi Riggs Bank
vakasıdır. Banka, 2004 yılında Şilili eski diktatör General Pinochet'in, Ekvatoral Gine eski
devlet başkanı General Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'ın ve bazı Suudi diplomatların
hesaplarını tutması, ancak müşterinin tanınması tedbirlerini yeterli düzeyde uygulamaması
ve şüpheli işlem bildirim yükümlülüğünün ihlali nedeniyle 25 milyon ABD Doları tutarında
para cezasına çarptırılmıştır (Worldcheck, 2006, s. 4-6). Riggs Bank olayının önemi, 160
yıldır ABD'de özel bankacılık alanında faaliyet gösteren bu bankanın itibar kaybı nedeniyle
hisselerinin 8 ay gibi bir sürede %20 değer kaybetmesi ve 2005 yılında bankanın PNC
Finansal Hizmetler Grubu'na devredilerek faaliyetlerine son vermek zorunda kalmasıdır
(Worldcheck, 2008 s.8).
Global Witness (2009) tarafından yayımlanan “Undue Diligence” isimli çalışma
aslında daha birçok bankanın özellikle totaliter rejimlerle yönetilen ülkelerde mukim siyasi
nüfuz sahibi kişiler ile eskiden beri iş ilişkisine girdiğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda,
özellikle yolsuzlukla mücadele alanındaki uluslararası sözleşme ve diğer girişimlerin gelişimi,
revize FATF tavsiyeleri ile siyasi nüfuz sahibi kişiler konusunun daha detaylı olarak
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kapsanması sonucunda bankaların riskten kaçınma eğiliminde artış olduğu gözlenmektedir13.
Örneğin büyük bankalar tarafından büyükelçilik ve konsolosluk işlemleri sıkı izlemeye tabi
olmakta, bu birimler potansiyel yaptırım ihlalleri konusunda riskli olarak kabul edilmektedir
(Durner ve Shetret, 2015, s.9). Bu kapsamda Banka 3 2013 yılında Avrupa'daki sorunlu
gördüğü tüm konsolosluk hesaplarının kapatılması yönünde bir tedbir uygulayacağını
duyurmuştur (Duhaime, 2013, s.1).
Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, küresel finansal krizi takip eden dönemde
uyum riskini bertaraf etmek adına özellikle büyük bankalar tarafından gözlemlenen riskten
kaçınma uygulamaları, müşteri kabul politikalarında ve özellikle muhabir bankacılık işlemleri
üzerinde büyük baskıya yol açmıştır. Bankaların riskli müşteri grupları olarak değerlendirilen
gruplar ile iş ilişkisinde eskiye oranla çok daha ihtiyatlı davranması, bu gruplar üzerinde bir
“finansal dışlama” etkisi yaratmakta, muhabir bankacılık işlem hacminde de önemli bir
daralma gözlemlenmektedir.
2. Riskten Kaçınma Davranışının Nedenlerine ve Ekonomik Etkilerine Yönelik
Çalışmalar
Daha önce belirtildiği üzere, Dünya Bankası Grubu (2015a) ve CPMI (2016)
tarafından yapılan çalışmalarda, muhabir bankacılık ilişkilerindeki azalma eğiliminin düzeyi
ve bundan etkilenen ülke ve müşteri grupları belirlenmiş, konunun ticaret finansmanı ve
uluslararası ödemeler üzerindeki olumsuz etkisi de net bir şekilde ortaya konmuştur. Bu
bağlamda, riskten kaçınma davranışından olumsuz etkilenen ülkelerin büyüme, istihdam,
gelir dağılımı, dış ticaret dengesi vb. temel makroekonomik göstergeleri üzerinde olumsuz
etki göstereceği açıktır. Buna karşın, bugüne kadar riskten kaçınmanın küresel düzeyde
makroekonomik etkilerini ya da riskten kaçınma davranışına etki eden faktörleri bir
ekonometrik model eşliğinde analiz eden az sayıda çalışmaya rastlanılmıştır. Bazı
çalışmalarda da FATF’in riskten kaçınma/finansal tabana yayılma konulu çalışmalarının
etkisinin irdelendiği görülmektedir. Özellikle Swift verilerinin aylık ya da yıllık seriler halinde
ülke bazlı olarak yayımlanmaması ve konunun henüz yeteri kadar incelenmemiş bir alan
olarak görülmesi bu sonuca etki etmektedir.
2.1. Muhabir Bankacılık İlişkilerindeki Azalmanın Bankalar Üzerindeki Etkileri
IFC tarafından 2017 yılında yapılan bir ankete katılan bankaların %72’si, muhabir
bankacılıktaki azalma sonucunda müşterilerine hizmet ederken dışsal zorluluklarla
karşılaştıklarını, %56’sı ise bu zorlukların temelinin SGA/TFM uyum programlarına
dayandığını belirtmiştir (Starnes ve diğerleri, 2017, s.29-36). IFC anketine katılanların %65’i
söz konusu dışsal zorluklar nedeniyle iş modellerinde değişikliğe giderek, bu değişikliklerin
borç vermeyi azaltma (%42), daha yüksek faiz oranı ya da komisyon karşılığı işlem yapma
(%41), müşteri sayısını azaltma (%29), sınır ötesi hizmetleri sınırlama (%14), hizmet verilen
coğrafi bölgeleri sınırlama (%13) ve daha az ürün sunma (%8) şeklinde etki yarattığını ifade
etmişlerdir. (Starnes ve diğerleri, 2017, s.33).
Muhabirlik ilişkisi kısıtlanan bankaların yarısı yeni muhabirlik ilişkisi tesis
edebildiklerini ifade ederken, %17’si alternatif yöntemlere (PDTHS aracılığı ile işlem tesisi
vb.) yöneldiklerini belirtmiştir. Bununla birlikte Dünya Bankası (2015a, s.37) çalışmasında:





Yeni muhabirlik ilişkisinin SGA/TFM uyum maliyetleri de dâhil olmak üzere daha
yüksek maliyet ile kurulduğu,
Yeni muhabirlik tesisi için ortalama 30 günlük bir sürenin harcandığı,
Muhatap bankaların hesapların kullanımı için yüksek tutarların hesapta tutulmasını
şart koşabildiği,
Muhabirlik ilişkisini sürdürebilmek için başta PDTHS olmak üzere belli müşteriler ile iş
ilişişinin sonlandırılmasının şart koşulabildiği,
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ABD’li bankalar ile muhabirlik ilişişi tesisinde bazı ek zorluklar yaşanabildiği

ifade edilmektedir.
Sonuç olarak muhabirlik ilişkilerinin bir kısmı ekonomik gerekçeler ile sonlandırılırken,
bir kısmının sonlandırılmasında SGA/TFM yükümlülükleri ile bağlantılı uyum ve itibar riskleri
daha ön planda gelen gerekçe olmaktadır. Bankacılık otoritelerinin %91’i karlılık endişesini
temel neden olarak görürken, %73’ü SGA/TFM ile bağlantılı hususları ön plana
çıkarmaktadır. Bununla birlikte, her iki neden aslında birbiri ile bağlantılıdır.
2.2. Etkilenen Ülke Gruplarına Yönelik Çıkarımlar
Dünya Bankası (2015a, s.14), IFC araştırması kapsamında değerlendirme yapan
Starnes ve diğerleri (2017, s.26) ve CPMI (2016, s.51-56) çalışmaları çerçevesinde riskten
kaçınma davranışından en çok etkilenen bölgelerin Latin Amerika ve Karayipler, Sahraaltı
Afrika, Okyanusya ve Ortadoğu da dâhil Batı Asya ülkeleri olduğu sonucuna varılmıştır.
FSB tarafından yayımlanan ve Swift verilerini analiz eden 2019 yılı İlerleme Raporu
çalışmasında ise (Finansal İstikrar Kurulu, Financial Stability Board, [FSB], 2019, s.5) 2011
ve 2018 döneminin bütünü düşünüldüğünde, muhabir bankacılık ilişki sayılarındaki en
yüksek azalmanın Okyanusya bölgesinde yer alan Melanezya ve Polinezya'da olduğu
(sırasıyla %42,39 ve 36,5), bu bölgeleri Kuzey Amerika ve Karayipler ile Kuzey Afrika'nın
izlediği (%32 ila %34 Aralığı) görülmektedir. Muhabir bankacılıktaki azalma, aktif koridor
sayısında 2018 yılı içerisinde %1,9 tutarında bir azalmaya neden olmuştur. Aktif koridor
kavramı, aralarında en az bir muhabirlik işlemi bulunan ülke çiftini ifade etmektedir.
Swift verilerini analiz eden CPMI (2016, s.16) tarafından hazırlanan rapor
kapsamında, 2011-2015 döneminde toplam 126 ülkede aktif muhabirlik ilişkisi sayısının
azaldığı, FSB (2019, s.4) kapsamında ise azalmanın 2018 yılı içinde de devam ettiği (-%3,4)
görülmektedir. 2018 yılı içinde en fazla ABD Doları cinsinden muhabirlik ilişkilerinde (%5,9)
azalma olduğu, bunu Avro (-%4,6) ve GBP (-%3) cinsinden azalmaların izlediği
anlaşılmaktadır (FSB, 2019, s.4). Swift mesaj sayılarında ise artış görülmektedir. CPMI
(2016, s.11-15) çalışmasında da değinildiği üzere, bu durumun nedeni işlem reddi
sayılarındaki artış ile birlikte daha çok transfer işleminin gerçekleşmesidir. Bununla birlikte
aktif muhabir banka ve koridor sayısı azalmakta ve muhabirlik hizmetlerinde bu hizmeti
sunmaya devam eden bankaların piyasa payında artış görülmekte, bir anlamda muhabirlik
ilişkisinde yoğunlaşma yaşanmaktadır (FSB, 2019, s.6).
Muhabir bankacılık ilişkisindeki azalma özellikle GSYİH'ye oranla para transfer hacmi
yüksek olan ülkelerde daha ciddi hissedilmektedir. 2011-2015 döneminde ticari açıklık oranı
GSYİH'lerinin %94'ü, yabancı doğrudan yatırımların GSYİH'ye oranı ise %8 dolaylarında
gerçekleşen Karayiplerde, GSYİH'ye oran olarak para transferlerinin ekonomik göstergeler
üzerinde büyük etkisi bulunmaktadır (Starnes ve diğerleri, 2017.52, Alleyne Bouhga-Hagbe,
Dowling, Kovtun, Myrvoda, Okwuokei ve Turunen, 2017, s.6). Örneğin para transfer hacmi
Guyana'da GSYİH'nin %13'ü, Haiti'de GSYİH'nin %22'si ve Jamaika'da GSYİH'nin %15'ine
denk gelmektedir. Bu ülkelerin tamamında para transferi maliyetleri dönem içerisinde %0,5
ila %2 arasında artış göstermiştir (Alleyne ve diğerleri, 2017, s.12). Bölge ülkeleri arasında
para transfer işlem sayısı reddedilen ve yinelenen mesajlar nedeniyle artış gösterirken,
ortalama para transfer tutarları azalma trendi göstermiştir. Bu azalma Bahamalar, Barbados
ve Dominik Cumhuriyeti'nde %50'nin üzerinde seryretmiş, Haiti'de %10, Jamaika'da %20,
Guyana'da %30 civarlarında olmuştur. (Alleyne ve diğerleri, 2017, s.15).
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Tablo 1: Muhabir Bankacılık İlişkisi Sayılarındaki Değişimin Bölgeler İtibariyle
Gösterimi

Karayipler

Muhabirlik İlişkilerindeki Yüzde Azalma
2011-2018
2016
2017
2018
Bütünü
-7.8
-6.4
-7.9
-32.1

Doğu Afrika

-7.5

-7.3

-6.4

-23.8

Güney Afrika

-3.5

-5.3

-6.2

-22.7

Güney Avrupa

-2.6

-5.8

-6.0

-21.8

Güney Asya

-3.5

-3.9

-5.5

-24.8

Orta Amerika

-3.5

-6.2

-5.5

-19.4

Orta Asya

-6.1

-7.1

-5.4

-26.4

Güney Amerika

-4.7

-7.1

-5.3

-34.0

Doğu Avrupa

-3.5

-5.9

-5.0

-21.1

Kuzey Afrika

-8.3

-4.7

-4.6

-32.1

Güneydoğu Asya

-1.7

-6.0

-4.5

-17.8

Batı Asya

-4.4

-5.9

-4.5

-25.2

Doğu Asya

-2.2

-4.2

-4.5

-12.3

Batı Avrupa

-3.5

-5.6

-4.2

-21.5

Melanezya

-9.9

-17.9

-3.8

-42.9

Kuzey Avrupa

-4.0

-6.2

-3.7

-24.4

Batı Afrika

-4.0

-3.7

-3.3

-14.3

Orta Afrika

-3.0

-4.8

-3.3

-10.8

Kuzey Amerika
Avustralya ve Yeni
Zelanda
Polinezya

-2.4

-2.9

-3.1

-12.2

-2.9

-3.7

-2.9

-13.2

-18.9

-13.6

0.8

-36.5

Mikronezya

-7.1

5.1

31.7

31.7

Bölgeler

Kaynak: Financial Stability Board (FSB)

Okyanusya bölgesinde yer alan küçük ada devletleri de riskten kaçınma
davranışından çok olumsuz etkilenmektedir. Pasifik bölgesinde bulunan küçük ada
ülkelerinde para transferlerinin GSYİH'ye oranı ortalama %8-10 düzeylerinde iken, bu oran
2015 yılı verilerine göre Tonga'da %27, Samao'da %20, Marshall Adalarında %14
dolaylarında seyretmiştir (Alwazir, Jamaludin, Lee, Sheridan, Tumbarello, 2017, s.9-10). Bu
ülkelerin ekonomileri de özellikle ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda kaynaklı para
transferlerine (toplam transferler içerisindeki payı %70-90 düzeyinde) bağlı olup, bu ülkelerde
mukim muhatap bankalar kaynaklı muhabirlik ilişkisi sınırlandırmaları ülke ekonomilerini
olumsuz etkilemektedir. Örneğin Samoa'da halkın %40’ı bu para transferlerine bağımlı
durumdadır. PDTHS'lerin bu para transferlerindeki payı da %85 dolayındadır (Erbenova ve
diğerleri, 2016, s.10, 17-18). Para transfer maliyetlerinde ciddi bir değişme olmasa da, 200
ABD Doları gönderiminin ortalama maliyeti %10'un üzerinde görülmektedir (Alwazir ve
diğerleri, 2017, s.20).
Afrika ülkelerinde 2011-2018 döneminde muhabir bankacılık ilişkisinde ortalama
azalış %20'lerin üzerinde gerçekleşmiştir. Bununla birlikte bazı ülkelerde bu azalışın %40'lar
seviyesini geçtiği görülmektedir. Örneğin Liberya'da 2013-2016 döneminde küresel bankalar
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75 muhabirlik ilişkisinin 36'sını sonlandırmıştır. Bu durumda ABD Doları cinsinden çeklerin
tahsilat süresi uzamış ve işlem bazında 150 ABD Doları tutarını bulan maliyetlere
katlanılmıştır (Erbenova ve diğerleri, 2016, s.15). Angola'dan örnek vermek gerekirse, ülkede
sadece iki Bankanın doğrudan ABD Doları muhabirinin kaldığı, diğer bankaların Avrupa
Bankaları aracılığı ile işlem gerçekleştirdiği gözlemlenmiştir. Gine'de merkez bankasının dahi
7 yabancı banka nezdindeki hesabının 2009'dan beri kapalı olduğu görülmektedir (Erbenova
ve diğerleri, 2016, s.15).
IMF ve Arap Bankaları Birliği tarafından 2015 yılında yapılan bir anketin sonucu da
Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkesinde faaliyet gösteren bankaların %40’ının daha
yüksek uyum maliyetlerine katlandığını, bazı PDTHS'lerin işlemlerinin kapatıldığını, işlem
maliyetinin arttığını göstermektedir. (Erbenova ve diğerleri, 2016, s.16). MENA bölgesi
özellikle kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve göçmenlerin faaliyetleri açısından riskten
kaçınma davranışına hedef olmaktadır.
Arap ülkelerinin Dünya üzerindeki göçmenlerin yaklaşık %12’sine ev sahipliği
yapması, kâr amacı gütmeyen kuruluşların dini gerekçelerle bu ülkelerde sık faaliyet
göstermesi bu ülkelerin risk algısını doğal olarak yükseltmektedir. Bunun yanında özellikle El
Kaide ve DEAŞ gibi küresel terör örgütlerinin bu ülkelerde faal olmaları ve dolayısıyla BMGK
yaptırımlarına konu şahısların önemli bir kısmının Arap ülkelerinin kendi vatandaşları olması
gibi faktörler bir arada değerlendirildiğinde, riskten kaçınma uygulamasından Arap ülkelerinin
de çok olumsuz etkilendiği görülmektedir.
Avrupa ülkeleri de riskten kaçınma davranışından etkilenen bölgeler arasındadır.
Özellikle küresel finansal krizin etkisinin Avrupa'da daha yoğun hissedilmesi ile birlikte,
Avrupa bankalarının muhabirlik ilişkisi sayılarında da %20'nin üzerinde azalmaya gidildiği
görülmektedir. 2011-2016 döneminde en fazla azalma %56 ile Moldova’da, %36 ile
Karadağ’da ve %29 ile Arnavutluk’ta yaşanmıştır (Kirschenmann ve Steinruecke, 2018,
s.44). Bununla birlikte, özellikle Batı Avrupa ülkeleri daha çok muhabirlik ilişkisini sonlandıran
sıfatını haiz olurken, Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinin riskten kaçınma davranışının
mağduru olduğu görülmektedir.
2.3. Etkilenen Finansal Ürünler ve Müşteri Gruplarına Yönelik Çıkarımlar
Dünya Bankası anketinde (2015a, s.24), muhabir bankacılık ilişkilerindeki azalmadan
en fazla etkilenen finansal ürün ve hizmetlerin uluslararası elektronik transferler olduğu, bunu
mahsup ve ödeme işlemleri, çek tahsilatı, ticaret finansmanı, nakit yönetimi işlemleri, yatırım
hizmetleri, diğer kambiyo işlemleri, yapılandırılan finansman/yabancı yatırımlar ve
borçlanma/kredi işlemlerinin takip ettiği sonucuna varılmıştır.
Şekil 1: Muhabir Bankacılıktaki Azalma Neticesinde Olumsuz Etkilenen Ürün ve
Hizmet Grupları
Borçlanma/Kredi
Yapılandırılan Finansman / Yabancı Yatırım
Mahsup ve Ödeme İşlemleri
Kambiyo
Yatırım Hizmetleri
Nakit Yönetimi Hizmetleri
Ticaretin Finansmanı
Çek Tahsilatı
Uluslararası Elektronik Transferler
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Kaynak: Dünya Bankası
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Dünya Bankası (2015a) tarafından düzenlenen ve sonuçları Kasım 2015’te
yayımlanan anket çalışmasında en fazla etkilenen kurumsal müşteri grubu PDTHS’ler olarak
görülmektedir. Büyük bankaların çoğunun bu bağlamda FATF standartlarında yer almayan
“müşterinin müşterisini tanıma” prensibini uyguladığı görülmektedir.
G20 yönlendirmesi sonucunda Küresel Mali Tabana Yayılma Ortaklığı (Global
Partnership for Financial Inclusion - GPFI) ve Dünya Bankası ortaklığı ile hazırlanan ve Ekim
2015’te yayımlanan bir başka raporda ise, PDTHS’lerin “riskten kaçınma” olgusu
kapsamında etkilenme durumuna ilişkin yapılan bir başka anket çalışmasının sonuçları
değerlendirilmiştir14 (Dünya Bankası, 2015b, s.17-21-22). Buna göre:







PDTHS’lerin %54’ü 2014 yılı içinde bir banka tarafından hesaplarının kapatılması
işlemi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu oran 2010 yılı için %29 olarak tespit edilmiştir.
PDTHS’lerin %28’inin, ana kuruluş yanında acentelerinin de banka hesabına
erişimlerinin olmadığı ortaya konmuştur. Sadece acentelerin erişiminin olmadığını
ifade edenlerin oranı %45 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Banka hesabına erişimi olmayan kuruluşların %74’ü farklı yöntemler denemek
suretiyle (başka PDTHS hesabı kullanımı, nakit yönetimi alanında faaliyet gösteren
şirketler aracılığıyla veya şahsi banka hesabı kullanmak suretiyle) faaliyetlerine
devam etmektedir.
Bankaların PDTHS hesaplarını kapatma gerekçeleri temelde (i) karlılık endişesi (ii)
muhabir banka baskısı (iii) Kolluk ve mali istihbarat birimlerinin baskısı (iv) sektöre
olan güven eksikliği (v) itibar riski endişesi şeklinde ifade edilmiştir
Ankete katılan hükümet temsilcilerinin %85’i, PDTHS temsilcilerinin %88’i, sektörün
yeterli denetime tabi tutulduğunu savunmakta iken, bankaların sadece %52’si bu
fikirdedir.

IFC araştırmasında ise, para transferi işleminin gerçekleşmemesi nedeniyle zorluk
yaşayan diğer müşteri grupları üzerinde durulmuştur (Starnes ve diğerleri, 2017, s.34). Bu
bağlamda, katılımcıların %44’ü ihracat ve ithalat sektöründe faaliyet gösteren müşteriler ile iş
ilişkisini sonlandırdığını ifade etmiştir. En fazla azalış görülen ürünler arasında akreditif ve
diğer dış ticaret ödeme hizmetleri, yabancı para cinsinden ödeme hizmetlerinin yer aldığı
ifade edilmiştir. Bu oran perakende müşteriler için %39, kurumsal müşteriler için %32, küçük
ve orta boy işletmeler için %28, diğer müşteri türleri (finansal kuruluşlar ve kar amacı
gütmeyen kuruluşlar dâhil) için ise %18 olarak görülmektedir.
2.4. Kripto (Sanal) Paraların Etkisi ve İstikrarlı Kripto Paralar
Doğrudan riskten kaçınma davranışı ile bir bağlantı kurmak zor olsa da, muhabir
bankacılık ilişkisi sayılarındaki azalmanın olası bir diğer nedeni ya da sonucu olarak kripto
(sanal) paranın kullanımının yaygınlaşması gösterilebilir. Öyle ki en popüler kripto para birimi
sayılan Bitcoin'in günlük işlem hacmi ortalama 1 milyar ABD Doları seviyesinin üzerinde
gerçekleşmektedir. Aralık 2017 döneminde günlük işlem hacmi tutarı 4,6 milyar ABD
Dolarına ulaşmıştır (Blockchain, 2020). Kripto para birimlerinin toplam piyasa kapitalizasyonu
ise 2019 yılı itibariyle 237 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir (Statista, 2020).. Bu
tutarın 2016 yılına kadar 18 milyar ABD Doları seviyesinin altında seyrettiği, 2017 yılında ise
büyük bir sıçrama ile 566 milyar ABD Doları düzeyine çıktığı düşünüldüğünde kripto para
piyasasının potansiyel hacmi ve önemi daha iyi anlaşılmaktadır.
Kripto paralar, resmi (fiat) para birimlerinde olduğu gibi merkez bankaları tarafından
üretilmemektedir. Bu sistemde işlemler bilgisayar özellikli cihazlar üzerine kurulan yazılımlar
sayesinde yapılmakta, işlem kayıtları ve IP adresleri bir blok zincir teknolojisi çerçevesinde
oluşturulan açık defterlerde tutulmaktadır. Kripto (sanal) para tutarları da söz konusu
yazılımlar çerçevesinde üretilen elektronik cüzdanlarda saklanmakta ve para transferi de
cüzdan uygulaması tarafından üretilen ve anahtarlar vasıtası ile şifrelenen mesajlar
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sayesinde yapılmaktadır. Gizli anahtarla yapılan şifreleme işlemine imzalama denmekte,
imzanın doğruluğu alıcı ile paylaşılan açık anahtar vasıtası ile yapılmakta ve para transferi
kısa sürede ve düşük maliyetler ile gerçekleşmektedir. Bu bağlamda, kiripto paraların,
riskinin iyi yönetildiği durumlarda, maliyet avantajı da göz önünde bulundurularak özellikle
küçük miktardaki ödemeler için alternatif bir ödeme platformu niteliğine kavuşabileceği ve
muhabir bankacılıktaki sorunları hafifletebileceği tartışılmaya başlanmıştır. (Uluslararası Para
Fonu, International Monetary Fund [IMF], 2017, s.36)
Blok zincir teknolojisinin getirdiği bu avantajlara karşın, bu para birimlerine yönelik
halen önemli bir güvensizlik de söz konusudur. Sistemin hacklenmesi ve para transferi
yapılan adresin hatalı olmasından dolayı paranın kaybolması gibi risklerin yanı sıra, kripto
para ve hizmet sağlayıcılarına yönelik küresel düzeyde bir düzenleme eksikliği olması da
önemli bir sorundur. Kullanılan teknoloji sayesinde tüm işlemler kayıt altına alınsa da, işlemin
tarafları için kimlik tespiti yapılabilmesi ve cüzdan sağlayıcısı ya da kripto (sanal) varlık
hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren kuruluşlar için lisanslama-tescil yükümlülükleri
getirilmesi bakımında küresel düzeyde ortak bir düzenleme bulunmamaktadır.
Hizmet sağlayıcıların SGA/TFM ile mücadele kapsamında başta kimlik tespiti ve
şüpheli işlem bildirimi olmak üzere FATF önleyici tedbirlerini uygulamaları ve denetime konu
olmaları gerekmektedir. FATF bu ihtiyaca binaen kripto paraları da içerecek tüm sanal
varlıklara ve hizmet sağlayıcılarına yönelik standartlarında revizyona gitmiş, 15 no'lu Yeni
Teknolojiler konulu tavsiyesini Ekim 2018 Genel Kurulu'nda, tavsiyenin açıklayıcı notlarını
Haziran 2019 Genel Kurulu'nda, değerlendirme metodolojisini de Ekim 2019 Genel
Kurulu'nda aldığı kararlar ile revize etmiştir. Haziran 2019'da ise konuya ilişkin risk
değerlendirmesi rehberini yayımlamıştır (FATF, 2019d, s.4). Rehberin 106'ncı paragrafında,
hizmet sağlayıcıların sınır ötesi muhabir bankacılık ilişkisine benzer bir özellik arz ettiği ve 13
no'lu Muhabir Bankacılık konulu tavsiyede düzenlenen önleyici tedbirlerin kripto para hizmet
sağlayıcıları için de uygulanması gerektiği ifade edilmektedir (FATF, 2019d, s.28)
Bir diğer güven sorunu unsuru ise kripto paraların değerinde çok hızlı ve keskin bir
şekilde dalgalanmaların gözlemlenmesidir. En popüler kripto para birimi olan Bitcoin'in değeri
18 Aralık 2017 tarihinde 19.150 ABD Dolarına yükselmişken, tam 1 sene sonra 3.500 bu
değer 3.500 ABD Dolarına gerilemiştir. 9 Nisan 2020 tarihi itibariyle ise 7.300 ABD Dolarına
denk geldiği görülmektedir (Xe, 2020).
Bu sorunu gidermeye yönelik olarak son dönemde değeri istikrarlı bir varlığa (ABD
Doları, altın vb.) göre sabitlenmiş olan kripto para birimlerinin kullanımının başladığı
görülmektedir. Bu kripto paraların piyasa kapitalizasyonu da hızla artmaktadır. Örneğin
Tether, yaklaşık 5 milyar ABD Doları tutarındaki değer ile toplam kripto paralar arasında
4'üncü sırada yer almaktadır. İlk 50 kripto para içerisinde 6 istikrarlı kripto para bulunmaktadır
(Cointelegraph, 2020). Toplamda 200'den fazla istikrarlı kript para birimi dünya üzerinde
faaliyettedir.
İstikrarlı kritpto para birimi hizmet sağlayıcıları da FATF tarafından geliştirilen önleyici
tedbirleri alma yükümlülüklerine tabidir15. Bu çerçevede özellikle istikrarlı kripto paraların
henüz yeni gelişen bir teknoloji ürünü olmakla birlikte, önümüzdeki yıllarda uluslararası
ödemelerde daha çok kullanılacağı değerlendirilmektedir. Uluslararası Ödemeler Bankası
bünyesinde 2019 yılında kurulan İnovasyon Merkezinin başkanı olan Benoit Coeure bir
konuşmasında, küresel düzeyde perakende amaçlarla kullanılacak istikrarlı kripto paraların
daha hızlı ve ucuz ödeme imkanı sağlayarak ödeme hizmetlerinde rekabeti arıtacağı ve
maliyetleri düşüreceği ve finansal tabana yayılmanın gelişmesine katkıda bulunacağını ifade
etmiştir. Bu bağlamda istikralı kripto para girişimleri, mevcut ödeme sistemlerinin
geliştirilmesi için kamu ve özel sektörün daha fazla çaba göstermesi gerektiğine işaret
etmiştir. (Uluslararası Ödemeler Bankası, Bank of International Settlements - BIS, 2019)
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Kripto paraların ve blok zincir teknolojisinin ödeme hizmeti sunan diğer finansal
kuruluşlar tarafından da kullanılabilmesi yönünde bazı çalışmalar yürütülmektedir. Örneğin
kripto para hizmet sağlayıcısı Ripple, geliştirdiği Ripplenet sistemi sayesinde PDTHS'lerin ve
bankaların blok zincir teknolojisini kullanmalarını sağlamaktadır. Ekim 2019 itibariyle yaklaşık
40 ülkeden 200 finansal kuruluş (118'i banka olmak üzere) Ripple'ın müşterisi konumundadır
(Publish0x, 2019). Bir başka hizmet sağlayıcısı Stellar da IBM ile ortaklaşa da benzer bir
sistem geliştirmeye yönelik çalışmalar başlatmıştır (Rella, 2019,3-7). IBM de 2019 yılında 6
banka ile istikrarlı kripto para ihracı ve Stellar'ın ihraç ettiği kripto paranın kullanımı yönünde
anlaşma yapmıştır (Forexnewsnow, 2019). ABD'li yatırım bankası JP Morgan Chase de
kendi istikrarlı kripto para birimi JPM Coin'i tasarlamıştır. Banka bu sayede ABD Dolarına
endeksli kripto para birimi sayesinde müşterileri arasında anlık para transferi hizmeti
sağlayabileceğini duyurmuştur (JP Morgan, 2019).
Genel bir değerlendirme ile kripto para birimlerinin ve blok zincir teknolojisinin
gelişmesi ile birlikte Swift sistemine önemli bir alternatifin ortaya çıkmış olacağı
öngörülmektedir. Bankaların riskten kaçınma davranışı sonucunda alternatif ödeme
sistemlerine olan yönelimin bu teknolojinin gelişimine katkı sağladığı düşünülmektedir.
2.5. Küresel Düzeyde Riskten Kaçınmanın ve Muhabir Bankacılık Sayılarındaki
Azalışın Sonuçları ve FATF Çalışmalarının Etkileri Üzerine Yapılan Ampirik Çalışmalar
Muhabir bankacılık ilişki sayısının belirleyicileri ve bir anlamda riskten kaçınma
davranışının nedenleri üzerine yapılan ilk çalışma Beck ve Martinez Peria (2011) tarafından
yapılmıştır. Yazarlar, küresel krizi takip eden günlerde yaptıkları çalışmada, para
transferlerinin gelişmekte olan ülke ekonomileri için önemine değindikten sonra, 119 ülkeye
ilişkin muhabirlik ilişkisi koridorunu kesit veri analizi16 ile inceleyerek, ödeme mesajlarının
maliyetini belirleyen unsurlar üzerinde çalışmışlardır (Beck ve Martinez Peria, 2011, s.119131).
Riskten kaçınma kavramının özünün, getirisine oranla yüksek maliyetli ve riskli
görülen hizmetlerden sakınmak olduğu dikkate alındığında, bu kavramın henüz tam olarak
vücut bulmadığı bu dönemde, ödeme hizmetlerinin ülkeler arasındaki maliyet farkının
gerekçelerine yönelik yapılan bu çalışmanın riskten kaçınma davranışını etkileyen faktörler
için de yol gösterici olduğu görülmektedir. Çalışma sonucunda, bağımlı değişken olarak
alınan 200 ABD Doları tutarındaki transfer mesajının ortalama maliyetini yükselten en belirgin
faktörlerin gönderici ve alıcı ülkelerin gelir düzeyi, bankaların ödeme hizmetlerindeki payı, ve
transfer mesajı alan kırsal nüfusun oranı olarak belirlendiği görülmüştür. Göçmenlerin nüfus
içindeki ağırlığı (muhtemelen banka dışı PDTHS’lere yönelim nedeniyle), koridor bazında
muhatap banka sayısının ve sektördeki rekabet düzeyinin yüksekliğinin ise maliyet üzerinde
azaltıcı etkisi olduğu ortaya konmuştur. Alleyne ve diğerleri (2017, s.23, 38-42), 191 ülkeye
yönelik 2011-2015 dönemi ortalamaları kullanılarak yaptıkları kesit veri analizi kapsamında,
büyümenin muhabirlik ilişkisi sayısı üzerinde pozitif, ABD yaptırımları ve küresel kriz kukla
değişkenlerinin ise negatif etki gösterdiği sonucuna varmışlardır. Açıklayıcılık katsayısı (R2)
0,001 ila 0,281 arasında değişen denklemler kapsamında, muhabirlik ilişkisine konu olan
işlem sayılarındaki değişim bağımlı değişken olarak alındığında, off-shore merkezi olma
kukla değişkeninin de anlamlı etki gösterdiği, ancak sonucun negatif olduğu görülmektedir.
Bu durum off shore merkezlerinin riskten kaçınma davranışından olumsuz etkilendiğini
göstermektedir. Bağımlı değişken olarak muhabirlik ilişkisine konu değer verisi konduğunda
ise, Karayipler bölgesi kukla değişkeninin istatistiki olarak anlamlı ve olumsuz etki gösterdiği
anlaşılmaktadır.
Alleyne ve diğerleri, (2017, s.20), Karayipler bölgesi özelinde yaptığı çalışmasında,
bölge ülkelerinin küresel finans krizinden bu yana görece olarak daha düşük büyüme
trendine girdiğini, muhabir bankacılıktaki azalmanın büyüme üzerinde olumsuz etki
gösterdiğine ilişkin bazı çıkarımların yapılabileceğini ifade etmektedir. BIS ekibi tarafından
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yapılan ve Alleyne ve diğerleri, (2017, s.21) tarafından çalışma kâğıdına eklenen denklem
neticesinde, açıklayıcılığı (R2=0,1332) düşük görülse de, aktif muhabirlik sayısı ile reel
GSYİH büyüme oranı arasında lineer bir ilişki olabileceği anlaşılmaktadır. (Siyah nokta ile
yapılan gösterimler Karayipler bölgesini işaret etmektedir).
Konuya ilişkin IMF tarafından 2017 yılında hazırlanan bir raporda ise, mevcut verilerin
bir nedensellik analizi yapılmasına imkân tanımayacak düzeyde olduğu ifade edildikten
sonra, aktif muhabirlik ilişkisi ile bankaların şube ağı düzeyi (şube sayısı) arasında aynı
yönde bir ilişki olduğu, bu bağlamda muhabirlik ilişkisi sayısındaki azalma ile finansal aracılık
ve finansal tabana yayılma arasında ters yönlü ilişki olduğu savunulmuştur. (IMF, 2017, s.78).
Şekil 2: Muhabir Bankacılık Sayılarının Gelişimi ve Büyüme İlişkisi

Kaynak: International Monetary Fund (IMF)

Bölgesel bazda, Avrupa ülkelerindeki muhabirlik ilişkisi sayılarının azalmasının
etkilerine yönelik bilinen tek çalışma Kirschenmann ve Steinruecke (2018) tarafından
yapılmıştır. Çalışmada, muhabir bankacılık işlemlerinin ekonomik ve ticari gerekçelerinin yanı
sıra suç gelirinin transferi amacıyla da yapılabildiği, buna karşın bu işlemlere FATF
tarafından geliştirilen SGA/TFM ile mücadele tedbirleri açısından ihtiyatla yaklaşıldığı
belirtilmiştir. Bu ihtiyatlılığın özellikle Banka-1’e 2014 yılında kesilen 8,9 Milyar ABD Doları
tutarındaki rekor cezanın ardından SGA/TFM uyum programlarında ve uygulamalarında
daha belirgin olduğu, özellikle Merkezi ve Doğu Avrupa (MDA) bölgesinde bulunan bazı
ülkelerin muhabirlik ilişkisi kurarken bu durumdan olumsuz etkilendiği vurgulanmaktadır.
(Kirschenmann ve Steinruecke, 2018, s.9-13).
Bu çerçevede, Kirschenmann ve Steinruecke (2018, s.18-34), MDA bölgesinde yer
alan 17 ülkeye ilişkin 2011-2016 dönemini kapsayan panel veri analizi sonucunda, muhabir
bankacılıktaki azalmanın bölge ülkelerinin ticaret finansmanı anlaşmaları, ihracat ve ithalat
hacmi üzerinde olumsuz etki gösterdiği, yabancı bankaların daha fazla faaliyet gösterdiği
ülkelerde muhabirlik ilişkisindeki azalmanın ihracat üzerinde daha fazla olumsuz etkisinin
olduğu, yine küçük ve yerel firmaların, çok uluslu şirketlere kıyasla muhabir bankacılık
ilişkilerindeki daralmadan daha olumsuz etkilendiği sonucuna varılmıştır. Alleyne ve diğerleri
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(2017) çalışmasında olduğu üzere, bu modelin açıklayıcılık düzeyi (R2) de görece düşük
olup, 0,08 ila 0,19 arasında değişmektedir.
SGA/TFM tedbirleri ile ilgili riskten kaçınma davranışına karşı duran, finansal tabana
yayılma çalışmalarını destekleyen FATF’in yaklaşımının ne ölçüde sonuç verdiği hususu da
çeşitli çalışmalara konu olmuştur.
De Koker ve Jentzsch (2013, s.267-280), FATF çalışmalarının finansal bütünlüğün
gelişmesine hizmet ettiğini vurgulayarak, bu çalışmaların aynı zamanda finansal tabana
yayılma üzerindeki etkisini, kullanılan logit regresyon yöntemi ile 2004-2009 dönemi için, 8
Afrika ülkesi özelinde araştırmışlardır. Çalışma sonucunda, diğer değişkenler kontrol
edildiğinde banka hesap sayısındaki artışın kayıt dışı finans kaynaklarına erişim ihtimali
üzerinde olumsuz etki göstermediği, hatta finansal olarak aktif müşterilerin daha fazla bu
kanalları tercih ettiği sonucuna ulaşılmıştır (De Koker ve Jentzsch, 2013, s.277). Bu
bağlamda FATF başka olmak üzere ilgili uluslararası kuruluşların ve hükümetlerin tüketici
tercihlerini anlamak için daha fazla çaba göstermelerinin gerekli olduğu sonucuna varılmıştır.
FATF'in riskten kaçınma ve finansal tabana yayılma çalışmalarına olan katkısına Pisa
(2019) da kuşku ile bakmaktadır. Pisa (2019, s.27-28), 2015-2018 döneminde gelişmekte
olan ülkeler hakkında hazırlanan 33 karşılıklı değerlendirme raporunu incelemiş, raporlarda
ülkelerin finansal tabana yayılma çalışmalarının ne ölçüde değerlendirildiğini araştırmıştır 17.
Buna göre, FATF'in finansal tabana yayılmayı destekleyen, riskten kaçınma davranışının ise
arzu edilen bir durum olmadığını vurgulayan raporları ekseninde ülke raporlarında
basitleştirilmiş müşterinin tanınması tedbiri uygulamalarına esnek yaklaşıldığı, tüm raporlarda
finansal tabana yayılma çabalarının ve finansal dışlamadan kaynaklanan risklerin kısmen yer
bulduğu, ancak esaslı bir tespit yapmak ve öneride bulunmak konusunda çekimser
yaklaşıldığı sonucuna varılmıştır (Pisa, 2019, s.4-6). Öyle ki doğudan finansal tabana
yayılma çabalarının desteklenmesi hususu sadece 3 raporda önerilmiş, (Arnavutluk-2018,
Kosta Rika-2015, Myanmar-2018), finansal hizmetlerin daha iyi sunulması ve kayıt dışı
ekonomiden kaynaklanan risklerin anlaşılması noktasında da 6 raporda önerilere yer
verilmiştir.
(Etiyopya-2015,
Madagaskar-2018,
Arnavutluk-2018,
Nikaragua-2017,
Guatemala-2017, Sri Lanka-2015). Bunun dışında 2 raporda ise (Endonezya-2018 ve
Ukrayna-2017) SGA/TFM tedbirlerinin finansal dışlama yaratacak ölçüde abartılı uygulandığı
tespitine yer verilmiştir (Pisa, 2019, s.19-21, 29-31).
Yurdakul (2015, s.57-58) ise, gelişmiş ve gelişmekte olan 112 ülkeyi kapsayan kesit
veri analizi çalışmasında, genel olarak aklama ile mücadelenin finansal gelişim üzerinde
olumlu etki gösterdiğini, FATF üyesi olmanın ve FATF tavsiyelerini etkili uygulamanın bu
durumu iyileştirdiğini savunmuştur. Finansal tabana yayılmanın da finansal gelişim
çerçevesinde olumlu etkileneceği değerlendirilmiştir.
Sonuç olarak, FATF tedbirlerinin riskten kaçınma / finansal tabana yayılma
konusunda arzu edilen etkiyi gösterip göstermediği hususu konusunda literatürde görüş
birliği bulunmamaktadır.
2.5. Muhabir Bankacılık İlişki Sayısındaki Değişimin Nedenlerinin Analizi
Üzerine Ampirik Çalışma
Yukarıda da ifade edildiği üzere, doğrudan riskten kaçınma davranışını konu edinen
az sayıda ampirik çalışma bulunmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma, muhabirlik ilişkilerindeki
azalmanın dinamiklerinin bir ampirik model kapsamında açıklanması ve bunun yanında
FATF standartlarına uyumun riskten kaçınma üzerindeki etkisinin irdelenmesi bağlamında
literatüre katkı sağlayacaktır.
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2.5.1. Veri ve Yöntem
Bu çalışmada muhabir bankacılık sayılarındaki değişimi göstermek adına, FSB
tarafından 2012-2017 dönemine ilişkin olarak, yabancı bankalar ile kurulan muhabirlik ilişkisi
sayılarındaki değişime ilişkin istatistiki değerler bağımlı değişken olarak alınmıştır. Ülkelerin
muhabir bankacılık ilişki sayıları üzerinde etki eden diğer açıklayıcı değişkenler yatay kesit
veri analizi kapsamında sıradan en küçük kareler yöntemi18 ile test edilmiştir.
FSB tarafından muhabir bankacılık ilişkisi sayılarına ilişkin yayımlanan istatistikler bir
nedensellik analizi yapmaya imkân verecek frekansta bulunmamaktadır. Konuya ilişkin en
doğru veriler Swift sisteminde mevcut olup, bu veriler anonim olarak yayımlansa da ayrı ayrı
ülkeler bazında panel analiz yapılmasını temin edecek şekilde ilan edilmemektedir. Önceki
bölümde değindiğimiz FSB ve CPMI çalışmalarında yayımlanan istatistiki veriler ise, ülkeler
bazında muhabir bankacılık ilişkisi sayılarındaki 6 yıllık değişimin boyutuna işaret etmektedir.
Bu bağlamda çalışmamızda bağımlı değişken olarak FSB raporlarına yansıyan muhabirlik
ilişkisi sayısındaki değişim istatistiklerinin kullanılması benimsenmiştir. Bu çalışma yapılırken
de negatif yüzde değişimi gösteren değerlerin logaritmasının alınabilmesini teminen değerler
1 sayısı ile toplanıp yeniden düzenlenmiştir19.
Bağımlı değişken ile tutarlılığın sağlanması adına, çalışmada kullanılan açıklayıcı
değişkenlerin 2012-2017 dönemi ortalama değerleri alınmıştır. Değişkenler ile ilgili gözlem
eksikliği olması halinde, 2012-2017 döneminde mevcut gözlemlerin ortalama değerleri esas
alınmıştır. Ortalama değer alınamayan değişkenler için ise 2017 yılı veya son gözlem değeri
hesaba katılmıştır. Önleyici tedbirlere ilişkin gözlem değeri ise, FATF IV. tur karşılıklı
değerlendirme süreci tamamlanan ülke raporlarından, tamamlanmayan ülkeler için ise III. tur
karşılıklı değerlendirme raporları veri kabul edilmek suretiyle, IMF (2011) metodolojisine
uygun olarak hesaplanmıştır20. Veri kısıtı altında örneklem uzunluğunu korumak adına
benzer konulu Yepes (2011, s.56-59), Beck ve Martinez Peria (2011, s.112-113)
çalışmalarında da bu yaklaşımın kabul gördüğü görülmektedir. Buna karşın kullanılan
verilerin elde edilme frekansında farklılıklar bulunmasının çalışmada elde edilecek bulgulara
ihtiyatla yaklaşılmasını gerektirdiği kabul edilmektedir.
Çalışmada kullanılan tüm açıklayıcı değişkenlere ilişkin veriler, dönemi ve kaynakları
aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
Tablo 2: Değişkenler, Elde Edildikleri Kaynaklar ve Dönemleri
Değişken
LnCbr
Growth
Findex
LNFinlit
LnPre

LnBasel
LnPop
LnMigRate
RemGrowth
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Açıklama
Yurtdışı ile kurulan muhabirlik ilişkisi sayısındaki
değişimin doğal logaritması
Dönemsel ekonomik büyüme oranı (yüzde)
15 yaş üzeri nüfusun banka hesabına sahip olma
oranı
Mali okuryazarlık oranının doğal logaritması
Ülkelerin FATF değerlendirmesinde önleyici
tedbirlere ilişkin aldıkları notların doğal logaritması
(hesaplama yazar tarafından yapılmıştır.)
Basel Yönetişim Enstitüsü tarafından hesaplanan
AML endeksi değerinin ortalamasının doğal
logaritması
Ülkelerin nüfus değerinin doğal logaritması
Ülkelerde yaşayan göçmen sayısının nüfusa
oranının doğal logaritması
Ödenen para transferlerindeki yüzde değişim

Kaynak

Dönem

FSB

2012-2017

WDI

2012-2017

FINDEX

2017

GFLEC

2015

FATF

2014-2019*

Basel Yönetişim
Enstitüsü

2013-2017

WDI
Pew Research
Center ve WDI
WDI

2017
2017
2012-2017
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(*) IV. Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu henüz hazırlanmayan ülkeler için 2004-2011 dönemini
kapsayan III. Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu çerçevesinde alınan notlar esas alınmıştır.

Çalışmada, örneklem grubu seçiminde öncelikle FSB ve Basel Yönetişim
Enstitüsü'nden temin edilen muhabirlik ilişkisi sayısındaki değişimi gösterir değer verisi
(bağımlı değişken) ile aklama ile mücadele endeks değeri bilgisi (açıklayıcı değişken)
bulunan ülkelerin temel alınması benimsenmiştir. Bunun yanında, diğer açıklayıcı değişken
bilgilerine de en fazla şekilde ulaşılabilen toplam 109 ülke üzerinden analiz çalışması
yapılmıştır. Analiz kapsamına dâhil edilen ülkeler Almanya, Amerika Birleşik Devletleri,
Angola, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş,
Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bolivya, Botsvana, Brezilya, Bulgaristan,
Cezayir, Çekya, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, El
Salvador, Endonezya, Ermenistan, Estonya, Fas, Fildişi Sahilleri, Filipinler, Finlandiya,
Fransa, Gambiya, Gana, Gine, Guatemala, Guyana, Güney Afrika, Güney Kore, Haiti,
Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Honduras, Hong Kong, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç,
İsviçre, İtalya, İzlanda, Jamaika, Japonya, Kanada, Katar, Kazakistan, Kenya, Kıbrıs Rum
Kesimi, Kolombiya, Kosta Rika, Kuveyt, Letonya, Liberya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg,
Macaristan, Malezya, Malta, Meksika, Mısır, Moğolistan, Moldova, Mozambik, Myanmar,
Nijerya, Nikaragua, Norveç, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Polonya, Portekiz,
Romanya, Rusya, Senegal, Sırbistan, Sierra Leone, Singapur, Slovakya, Slovenya, Suudi
Arabistan, Şili, Tanzanya, Tayland, Tayvan, Trinidad ve Tobago, Türkiye, Ukrayna, Uruguay,
Ürdün, Venezuela, Vietnam, Yemen, Yeni Zelanda, Yunanistan ve Zimbabve'dir.
Tablo 3: Kullanılan Değişkenlere İlişkin İstatistikler
Gözlem
Sayısı

Mean

Medyan

Maksimum Minimum

St. Hata

LNCBR

109 -0.18914 -0.18995

0.872548

-0.87227 0.161796

GROWTH

109 10.20774 9.433733

48.45208

-37.5483 12.31416

FINDEX

106 0.677525 0.719511

0.999174 0.064485 0.256584

LNFINLIT

100 3.611814 3.637586

4.26268 2.564949 0.387523

LNPRE

109 1.950523 2.095561

2.637628 0.039221 0.537587

LNBASEL

109

1.67201 1.690096

2.101692 1.000632 0.207767

LNPOP

109 16.64441 16.57872

21.04997 13.05622 1.597448

LNMIGRATE

109 -3.24414 -3.10734

REMGROWTH

104

-194.78 -18.4643

-0.123266

-7.23446 1.605238

93.99333

-13820 1434.239

Tablo 4: Korelasyon Tablosu
LNCBR GROWTH FINDEX

LNCBR
GROWTH
FINDEX
LNFINLIT
LNPRE
LNBASEL
LNPOP
LNMIGRATE
REMGROWTH

1.00

LNFINLIT

LNPRE

LNBASEL

LNPOP

LNMIGRATE REMGROWTH

0.18

-0.18

0.04

0.44

0.01

0.20

-0.04

0.14

1.00

0.04

0.01

0.14

-0.08

0.07

-0.31

-0.04

1.00

0.73

0.39

-0.62

-0.16

0.60

0.05

1.00

0.17

-0.50

-0.18

0.54

0.06

1.00

-0.42

0.02

0.18

-0.10

1.00

0.34

-0.39

-0.07

1.00

-0.45

-0.07

1.00

0.10
1.00
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Çalışmada sahte regresyon riskine karşı aralarında yüksek korelasyon bulunan
değişkenlere farklı denklemlerde yer verilmesi benimsenmiştir. Doğrusal regresyon modeli
varsayımlarından sapma olup olmadığı da ayrı ayrı testler ile incelenmiştir. Açıklayıcı
değişkenler arasında çoklu doğrusallık sorunu olup olmadığı Varyans Şişirme Çarpanı
yöntemi ile, modellerin otokorelasyon ve değişen varyans sorunu taşıyıp taşımadığı sırasıyla
Breusch Godfrey - Lagrange Multiplier (BGLM) ve Breusch Pagan Godfrey (BPG) testleri ile,
model spesifikasyon uzunluğunun doğruluğu Ramsey Reset (RR) testi ile sınanmış, sorunlu
model çalışmaya alınmamıştır. Değişen varyans sorununa karşı modeldeki
spesifikasyonlarda yer alan T istatistikleri White değişen varyansla uyumlu varyans ve
standart hataları yaklaşımı ile düzeltilmiştir.

2.5.2. Muhabir Bankacılık İlişkisi Sayıları Üzerinde Etki Eden Faktörlere İlişkin
Analiz
Muhabir bankacılık ilişki sayısı üzerinde etki gösteren faktörlerin tespiti amacıyla,
sıradan en küçük kareler yöntemi ile yedi ayrı denklem kurulmuştur.
LnCBRi = ci + β1Growthi + β2Findexi + ui

(1)

LnCBRi = ci + β1Growthi + β2lnFinliti + ui

(2)

LnCBRi = ci + β1Growthi + β2lnFinliti + β3LnPrei + ui

(3)

LnCBRi = ci + β1Growthi + β2lnFinliti + β3lnPrei + β4lnPopi + ui

(4)

LnCBRi = ci + β1Growthi + β2lnFinliti + β3lnBaseli + β4lnPopi + ui

(5)

LnCBRi = ci + β1Growthi + β2lnFinliti + β3lnBaseli + β4lnMigratei + ui

(6)

LnCBRi = ci + β1Growthi + β2lnFinliti + β3lnBaseli + β4Remgrowthi + ui

(7)

Birinci denklemde yurtdışında kurulan muhabir bankacılık ilişkisi sayısı üzerinde etki
gösteren açıklayıcı değişkenler olarak ekonomik büyüme ve bir finansal gelişim göstergesi
olarak kabul edilen banka hesabına sahip nüfusun oranı göstergelerinin etkisi irdelenmiştir.
Buna göre, büyümenin %99 güven aralığında muhabir bankacılık sayıları üzerinde pozitif
etkisi olurken, işaret yönü pozitif olmakla beraber, banka hesabına sahip nüfustaki artışın
doğrudan muhabir bankacılık sayısı üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisi
saptanamamıştır.
İkinci denklemde, banka hesabına sahip nüfusun oranı değişkeni yerine, finansal
okuryazarlık göstergesi kullanılarak çalışmaya devam edilmiştir. Finansal okuryazarlık, bir
bireyin finansal kaynaklarını nasıl yönetebileceği hususunda bilgiye ve karar alma becerisine
sahip olması şeklinde ifade edilebilir. Küresel Finansal Okuryazarlık Mükemmeliyet Merkezi
(GFLEC), Dünya Bankası, Gallup ve Standard & Poor's desteği ile ülkelerin finansal
okuryazarlık endeksini çıkarmak adına 2014 yılında bir araştırmaya başlamış ve bu
çalışmada da kullandığımız araştırma sonuçları 2015 yılında yayımlanmıştır. Bu kapsamda
bireylerin karar alırken faiz oranları, bileşik faiz, enflasyon ve riski çeşitlendirme kavramları
üzerinde bilgi sahibi olup olmadığına içeren bir anket çalışması tasarlanmış ve bu çerçevede
ülkelerin puanları hesaplanmıştır (Klapper, Lusardi ve Van Oudheusden, 2015, s.5).
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Tablo 5: Model Bazında OLS Regresyon Denklemi Sonuçları
Bağımlı Değişken:
LnCBR
Sabit Terim

1

2

3

4

5

6

7

-0.25***

-0.57***

-0.53***

-0.92***

-1.46***

-1.45***

-1,31***

Growth

0.01**

0.01***

0.01***

0.01***

0.01***

0.01***

0,01***

Findex

0.01
0.09**

0.10***

0.11***

0.16***

0.20**

0,16***

-0,04**

-0.04**

0.26**

0.29**

LnFinlit
LnPre
LnPop

0,02**

LnBasel

0,01
0.26**

LnMigrate

-0.02
0.01***

Remgrowth
Betimsel İstatistikler
Gözlem Sayısı

106

100

100

100

100

100

96

0.16
0.23
0.25
0.29
0.34
0.35
0.33
R Kare
BGLM Testi F İst. ve
0.06 0.94 0.04 0.96 0.09 0.91 0.10 0.91 0.34 0.71 0.39 0.68 0.25 0.78
Prob. Değeri
BPG Testi F İst. ve 2.61 0.08 1.41 0.25 0.95 0.42 0.70 0.59 2.05 0.94 2.48 0.05 2.03 0.10
Prob. Değeri
RR F İst. ve Prob.
1.53 0.22 0.07 0.79 0.16 0.69 0.01 0.94 4.00 0.05 4.01 0.05 3.72 0.06
Değeri
Not: * : 10% anlamlılık seviyesi, ** : 5% anlamlılık seviyesi, ***: 1% anlamlılık seviyesi

2 no'lu denklemin sonucuna göre muhabirlik ilişkisi sayısı, ekonomik büyüme ve
finansal okuryazarlık ile birlikte artmaktadır. Her iki değişken de %99 güven aralığında
istatistiki olarak güçlü bir anlamlılık düzeyinde pozitif sonuç vermiştir. Buna göre büyüme
oranındaki 1 puanlık artış, muhabirlik ilişkisi sayısındaki değişimi %0.01, finansal
okuryazarlıktaki %1 iyileşme ise, muhabirlik ilişkisi sayısındaki değişimi %0.1 iyileştirecektir.
Büyüme, banka hesap sayıları ve finansal okuryazarlık göstergeleri, finansal tabana
yayılmayı ve finansal gelişimi destekleyen faktörler arasında yer almaktadır. Bu bağlamda, 1
ve 2 no'lu denklemlerden elde edilen sonucu, bir ülkede büyüme ve finansal farkındalık
arttıkça, muhabir bankacılık hizmetlerine erişimin arttığı şeklinde yorumlamak mümkündür.
Banka hesabına sahip nüfusun oranındaki marjinal yükselmenin, dezavantajlı olarak kabul
edilen ve riskten kaçınma davranışının konusunu oluşturan kesimin sayesinde olmuş
olabileceği düşünüldüğünde, 1 no'lu denklemde hesap sahiplerinin sayısı ile muhabir
bankacılık ilişkisi sayılarındaki değişim arasında anlamlı bir ilişkinin saptanamaması doğal
karşılanmalıdır. Dolayısıyla, salt banka hesabı sahibi olmanın değil, finansal eğitim düzeyinin
bu talep üzerinde etkili olabileceği değerlendirilmektedir.
Büyüme verilerinin etkisine ilişkin sonucun Alleyne ve diğerleri (2017, s.38-42), Beck
ve Martinez Peria (2011, s.119-131) çalışmaları ile tutarlı olduğu görülmektedir. Finansal
okuryazarlığın gelişmesinin muhabir bankacılık ilişkisi sayısı üzerindeki etkisini analiz eden
bir çalışma literatürde bulunmasa da, riskten kaçınma ile ters yönde ilgili olan finansal tabana
yayılmanın finansal okuryazarlık ve eğitim seviyesi ile birlikte gelişeceği ve sonucunda
finansal gelişimin olumlu yönde etkileneceği Sarma ve Pais (2011, s.622-624), Grohman ve
diğerleri (2018, s.84-86), Allen ve diğerleri (2016, s.22-23), Lo Prote (2013, s.74-76)
çalışmalarında işlenen bir konudur.
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3 no'lu denklemde ise büyüme ve finansal okuryazarlık kavramlarına ek olarak, FATF
standartları çerçevesinde uygulanan önleyici tedbirlerin muhabirlik ilişkisi üzerindeki etkileri
irdelenmiştir. Ülkelerin nihai karşılıklı değerlendirme raporlarındaki önleyici tedbirler konulu
tavsiyelere ilişkin notların IMF (2011) metodolojisi ile sayısallaştırılması ile elde edilen
değişkenin muhabirlik ilişkisi sayısındaki değişim üzerinde negatif ve %95 güven aralığında
anlamlı bir etki gösterdiği ortaya konmuştur. Bu durum, konuya ilişkin Dünya Bankası, IMF,
CPMI, FSB vb. kuruluşların yaptığı araştırmalarda da karşılık bulduğu üzere, finansal
kuruluşların riskten kaçınma davranışı nedeniyle muhabirlik ilişkilerini azalttığı savının
doğruluğunu göstermektedir. Literatürde daha önceden yapılan ve doğrudan suç gelirinin
aklanması ile mücadele önleyici tedbirlerinin muhabir bankacılık ilişkisi sayısı üzerindeki
etkisini konu edinen bir çalışma bilindiği kadarıyla bulunmamaktadır. Bunun yanında, elde
edilen sonucun, FATF'in çalışmalarının finansal tabana yayılma üzerindeki etkisine kuşkulu
yaklaşan De Koker ve Jentzsch (2013, s.277) ve Pisa (2019, s.27-28) ile tutarlı olduğu
düşünülmektedir.
4 no'lu denklemde önceki değişkenlere ek olarak nüfustaki değişmenin muhabirlik
ilişkisi üzerindeki etkisi irdelenmiştir. Buna göre nüfus artışının muhabirlik ilişkisi sayısı
üzerindeki etkisi pozitif ve istatistiki olarak %95 güven aralığında anlamlıdır. Nüfustaki %1
artışın muhabirlik ilişkisi sayılarındaki değişimi pozitif olarak %0,02 etkileyeceği
anlaşılmaktadır.
5 no'lu denklemde, önleyici tedbirler değişkeni yerine, Basel Yönetişim Enstitüsü
tarafından yayımlanan ülkenin suç gelirinin aklanması ile mücadele riski endeks verisi
kullanılarak bir önceki denklem tekrarlanmıştır. Nüfus artışının muhabirlik ilişkisi üzerindeki
etkisi yine pozitif çıkmıştır. Ancak güven aralığı %88 düzeyine gerilemiştir. Yüksek değerin
düşük riske işaret ettiği Basel endeksi çalışması kapsamında ise, ülkenin suç gelirinin
aklanması ile mücadele riski azaldıkça (endeks değeri yükseldikçe) muhabir bankacılık ilişki
sayısının, %95 güven aralığında pozitif olarak etkilendiği sonucuna varılmıştır. Basel risk
endeksi değeri %1 iyileşen ülkenin muhabirlik ilişkisi sayısındaki değişim %0,26 düzeyinde
olumlu etkilenmektedir.
Bu sonuç suç gelirinin aklanması ile mücadelenin değil; ancak önleyici tedbirlerin sıkı
uygulanmasının muhabir bankacılık üzerinde azalma yarattığının, aklama riskini azaltacak
tedbirler bütün olarak değerlendirildiğinde (politika uygulamaları, mevzuat etkinliği, bastırıcı
tedbirler, tüzel kişiler için saydamlık geliştirici tedbirler, kamu hesaplarının saydamlığı ve
devletin hesap verebilirliği, yolsuzlukla etkili mücadele edilmesi, uluslararası işbirliği,
konjonktürel faktörler vb. dâhil) suç gelirinin aklanması eğilimin azalması ile muhabirlik ilişkisi
sayısının artış gösterdiğinin anlaşılması bağlamında önemlidir.
6 no'lu denklemde, öncekinden farklı olarak nüfus değişkeninin yerine ülke
nüfusundaki göçmenlerin oranı değişkeni kullanılarak bir model oluşturulmuştur. Bu
çerçevede, göçmen nüfusun oranındaki artışın muhabirlik ilişkisi üzerinde negatif etki
gösterdiği, ancak bu etkinin istatistiki olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Nüfus artışının
pazarın genişliği ile ilgili olması bağlamında bu sonuç beklenti dâhilindedir. Göçmen nüfus
oranının artmasının muhabirlik ilişkisi sayısını aşağıya çekmesi ise Beck ve Martinez Peria
(2011, s.119-131) çalışmasında olduğu üzere alternatif para transferi mekanizmalarına
yönelim ile birlikte açıklanabilir.
7 no'lu denklemde ise, büyüme, finansal okuryazarlık ve Basel suç gelirinin aklanması
risk endeksi değişkenlerinin yanı sıra, dönem içerisinde yurtdışına gönderilen ödemelerdeki
(kişisel transferler, yatırım ya da ticaret bağlantısı karşılığında yapılan ödemeler dâhil) 5 yıllık
büyümeyi gösteren değişkenin muhabirlik ilişkisi üzerindeki etkisi irdelenmiştir. Beklendiği
üzere ödeme mesajlarındaki 1 puanlık artış, muhabirlik ilişkisi sayılarındaki değişimi pozitif
olarak %0,01 etkilemektedir. Bu sonuç da beklenti dâhilinde olup, FSB (2019, s.4), CPMI,
(2016, s.47-49) çalışmalarındaki değerlendirmeler ile paraleldir.
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Sonuç
Küresel krizi izleyen yıllarda, özellikle FATF'in 2012 yılında revize edilen tavsiyelerinin
etki düzeyinin artmasına paralel olarak, bankaların düşük kârlı olarak gördükleri işlemlere
olan risk iştahlarında azalma gözlemlenmiştir. Özellikle büyük bankaların müşterinin
tanınması tedbirlerini uygulamak adına katlandıkları uyum maliyetlerinde artış olması, buna
ek olarak, özellikle uluslararası yaptırımlara uyum yükümlülüğünün ihlali nedeniyle küresel
bankaların çok yüksek düzeyde para cezalarına muhatap olmaları, banka yönetimlerini
riskten kaçınma davranışına sürüklemektedir. Bu bağlamda küresel bankalar, risk getiri
dengesi göz önünde bulundurulduğunda cazip görülmeyen ülkelerde mukim bankalar ve bu
ülkelerle bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler ile iş ilişkisine girmede ya da belli ürün ve hizmetleri
bu gruplara sunmada çekingen davranmaktadır. Bu durum, BM platformunda 1990'lı
yıllardan itibaren karşılık bulmaya başlayan "finansal tabana yayılma" çabalarını da sekteye
uğratmaktadır.
Riskten kaçınma davranışının en fazla hissedildiği alanlardan birisi de muhabir
bankacılık işlemleridir. Uyum riskinden kaçınmak adına, özellikle büyük küresel bankaların
son yıllarda muhabir bankacılık ilişkilerine sınırlama getirdiği görülmektedir. Bu durum
muhabir bankacılık işlemlerinin belli bankalar ve ülke koridorları üzerinde yoğunlaşmasına,
buna bağlı olarak para transfer maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Bankalar ayrıca
para ve değer transferi hizmeti sağlayıcıları ile iş ilişkilerine de benzer çekincelerle
sınırlandırma getirmişler, bu ilişkileri devam ettirmek için uygulamada FATF tavsiyelerinde
yer almayan "müşterinin müşterisini tanıma" önlemini almışlardır. SGA/TFM ile mücadele
açısından kayıtlı finansal sisteme erişime önem veren FATF'in, 2011 yılından itibaren
yayımladığı finansal tabana yayılmayı destekleyen ve riskten kaçınma davranışını eleştiren
rehberlerinin ve kamuoyu duyurularının fiiliyatta etkisinin sınırlı kaldığı anlaşılmaktadır.
G20'nin konuya ilişkin hassasiyeti üzerine, muhabir bankacılık ilişkilerindeki azalışa
ilişkin araştırmalar yapan Dünya Bankası, IMF, GPFI, CPMI, FSB vb. kuruluşların
çalışmalarında muhabir bankacılıktaki azalmanın özellikle gelişmekte olan ülkeleri olumsuz
etkilediği vurgulanmıştır. Çalışmalarda, en fazla etkilenen bölgeler arasında Okyanusya,
Karayipler, Sahra-altı Afrika, Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgeleri ile Merkezi ve Doğu
Avrupa'nın yer aldığı, en fazla etkilenen finansal ürünlerin elektronik transfer ve ödeme
hizmetlerinin bağlantılı olduğu kambiyo, kredi ve ticaret finansmanı işlemlerinin olduğu
sonucuna varılmıştır. En fazla etkilenen sektörün ise para ve değer transferi hizmet
sağlayıcıları olduğu görülmektedir.
Bütünsel olarak bakıldığında, riskten kaçınma davranışının özellikle ülke ekonomileri
yurtdışından gelen para transferlerine bağımlı olan ülkeler üzerinde olumsuz etki göstereceği
açıktır. Bu bağlamda, ülkelerin büyüme, ödemeler dengesi, gelir dağılımı, finansal gelişim
göstergelerinin riskten kaçınma davranışından olumsuz etkileneceği düşünülmektedir. Bu
sonuca yukarıda bahsedilen uluslararası kuruluşların çalışmalarında yer verilen ve çalışmada
kısmen yer verilen anket sonuçlarından ve ülke örneklerinden ulaşılmaktadır.
Muhabir bankacılık ilişkisi sayısındaki azalmanın nedenlerini ve FATF tavsiyelerinin
etkisini irdelemeyi amaçlayan bu çalışmada, kullanılan regresyon denklemleri sonucunda,
muhabir bankacılık ilişkisi sayısındaki eğilim ile ülkelerin büyüme, finansal okuryazarlık ve
transfer edilen parasal değerler konulu değişkenler arasında %99 güven aralığında güçlü ve
pozitif yönde bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. Özellikle riskten kaçınma davranışına konu
dezavantajlı ve kırılgan olarak nitelendirilen grupların da banka hesabı sahibi olabildiği
düşünüldüğünde, salt banka hesabı sayılarındaki artışın değil, finansal okuryazarlığın
muhabirlik ilişkisi sayıları üzerinde anlamlı etki gösterdiği saptanmıştır. Nüfus hacmi ve suç
gelirinin aklanması riskinin düşüklüğü muhabirlik ilişkisi üzerinde pozitif etki gösteren diğer
unsurlar arasındadır. Çalışmada ayrıca aklama riskinin düşüklüğünün muhabirlik ilişkisi
üzerinde olumlu etkisi olduğu ortaya konsa da, FATF tarafından geliştirilen önleyici tedbirlere
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yönelik ülke uygulamalarının muhabirlik ilişkisi üzerinde azaltıcı etki gösterebileceği
sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda, ülkenin ekonomik gelişim düzeyi ve risk algısındaki
gelişmeler ile birlikte muhabirlik ilişkisi sayısında artış gözlemlenmesinin beklenti dâhilinde
olduğu, ancak finansal kuruluşları riskten kaçınma davranışına iten etmenlerin daha iyi
anlaşılması için başta FATF olmak üzere ilgili uluslararası kuruluşların ve ülkelerin sektörel
düzenleme otoritelerinin finansal kuruluş temsilcileri ile ortaklaşa çalışmalar yapmasının
elzem olduğu görülmektedir. Çalışmalar kapsamında rehber ve kamuoyu duyurusu
yayımlamanın ötesinde, yaptırımları ve etki düzeyini konu edinen 35 no'lu Tavsiye ve 3 no'lu
kısa vadeli hedef ile yükümlülerin önleyici tedbirlere uyum düzeyinin etkililiğini konu edinen 4
no'lu kısa vadeli hedef kapsamında revizyon yapılmasının tartışmaya açılmasının gerekli
olabileceği değerlendirilmektedir.
Bunun yanında, muhabirlik ilişkisi kurulurken Bankaların FATF'in 13 ve 16 no'lu
kriterlerine uyum sağlayarak, tam bilgi ile transfer mesajını (MT 103, 202 vb) göndermelerin;
bankalar arasında ve bankalar ile PDHTS'ler arasında bilgi paylaşımı mekanizmalarının
güçlendirilmesi zaman ve güven kaybının önüne geçecektir. Bunun yanında bankaların
muhatap bankaları tanımak amacıyla daha ayrıntılı anket formları kullanmasının, FSB (2019,
s.11-13) tarafından da önerildiği üzere, finansal piyasalarda işlem yapan tüzel kişilerin
işlemlerinde kimlik tespiti yapılırken tüzel kişi kimlik kodu (LEI) uygulamasından
yararlanmasının, gerçek kişilere ilişkin kimlik tespitlerinde de dijital kimlik hizmet sağlayıcıları
kullanılarak kimlik teyidinin hızlandırılmasının muhabirlik ilişkileri üzerinde pozitif etki
gösterebileceği düşünülmektedir.
Bunun yanında kripto (sanal) paraların kullanımının yaygınlaşması sonucunda,
mevcut Swift sisteminin alternatifi bir ödeme hizmetinin de gelişmekte olduğu görülmektedir.
Özellikle istikrarlı kripto paraların gelişmesi ve hizmet sağlayıcıların yaptığı yatırımlar
sonucunda bankaların ve ödeme kuruluşlarının da blok zincir teknolojisini kullanmaya daha
sıcak yaklaştıkları görülmektedir. Dolayısıyla muhabir bankacılık ve genel olarak uluslararası
ödemeler konusundaki teknolojik gelişmelerin tüm politika yapıcı ve uygulayıcı birimler
tarafından yakından takip edilmesi önem arz etmektedir.
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Ek : Konu Başlıkları Çerçevesinde FATF Tavsiyeleri
Tavsiye
No
A–Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı İle Mücadele Politikaları ve Koordinasyon
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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16
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18
19
20
21
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Müsadere ve Geçici Tedbirler
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Tüzel Kişilerde Şeffaflık ve Gerçek Faydalanıcılık
Yasal Oluşumlarda Şeffaflık ve Gerçek Faydalanıcılık
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Diğer İşbirliği Şekilleri
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Dipnotlar:
1

FATF'in 16 no'lu Elektronik Transferler konulu tavsiyesine ilişkin değerlendirme metodolojisinin 16.9
ve 16.14 no'lu kriterleri çerçevesinde, 1000 ABD Doları veya Avro'yu aşan para transferlerine ilişkin
muhabirlik ilişkisi kapsamında, transfere aracılık eden bankanın herhangi bir teyit yükümlülüğü
bulunmamakta, ödeme bankasının ise sadece lehtar bilgilerini teyit etme yükümlülüğü bulunmaktadır.
2
Dahabshiil'in başvurusu üzerine 5 Kasım 2013 tarihinde Birleşik Krallık'taki Yüksek Mahkeme
Barclays'in aleyhine karar vererek bu kuruluşun Barclays nezdindeki işlemlerine devam etmesine
imkân sağlamıştır.
3
FATF 16 no'lu tavsiyesi çerçevesinde finansal kuruluşların, 1.000 ABD Doları / Avro ya da
yukarısındaki sınır ötesi elektronik transferlerde aşağıda belirtilen bilgileri almaya yükümlü kılınması
düzenlenmektedir. (16.1no'lu metodoloji kriteri)
a) göndericiye ilişkin gerekli ve doğru bilgileri:
(i) göndericinin adı;
(ii) işlemin gerçekleştirilmesinde kullanıldığı durumlarda göndericinin hesap numarası, bir
hesap bulunmadığı durumlarda, işlemin izini sürmeyi mümkün kılan işleme özel referans numarası; ve
(iii) göndericinin adresi veya ulusal kimlik numarası veya müşteri numarası veya doğum tarihi
ve yeri.
b) alıcıya ilişkin gerekli bilgiler:
(i) alıcının adı; ve
(ii) işlemin gerçekleştirilmesinde kullanıldığı durumlarda alıcının hesap numarası, bir hesap
bulunmadığı durumlarda, işlemin izini sürmeyi mümkün kılan işleme özel referans numarası.
Yurtiçi elektronik transferlerde ise, emri veren finansal kuruluşun, söz konusu bilgiler alıcı finansal
kuruluşlara ve diğer uygun makamlara başka yollar üzerinden sağlanamıyorsa, elektronik transferlerin
beraberinde, sınır ötesi elektronik transferler için belirtilen gönderici bilgilerini de dâhil etmesinin
sağlanması hususu düzenlenmektedir (16.5 no'lu Metodoloji Kriteri).
4
Avrupa Birliğinde ödeme hizmetleri konusu 2015/847 sayılı Tüzük ile düzenlenmektedir.
5
FATF (2019c, 2019d) kaynaklarında Ekim 2019 Genel Kurul toplantısı sonrasında yayımlanan listeler
yer almakta olup, söz konusu listeler her genel kurul toplantısı sonucunda gözden geçirilmektedir.
6
Bin Yıl Kalkınma Hedefleri: (i) Mutlak Yoksulluk ve Açlığı Ortadan Kaldırmak (ii) Herkesin Temel
Eğitim Almasını Sağlamak, (iii) Kadınların Konumunu Güçlendirmek ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini
Geliştirmek, (iv) Çocuk Ölümlerini Azaltmak (v) Anne Sağlığını İyileştirmek (vi) AIDS ve Diğer Salgın
Hastalıklarla Mücadele Etmek (vii) Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması (viii) Küresel Ortaklıklar
Geliştirmek olarak özetlenebilir.
7
Finansal tabana yayılma, yoksulluğun ortadan kaldırılması konulu 1, açlığın ortadan kaldırılması,
gıda güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilir tarımın geliştirilmesi konulu 2, insan sağlığının ve
refahının geliştirilmesi konulu 3, cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının toplumsal konumunun
güçlendirilmesi konulu 5, ekonomik büyüme ve istihdamın geliştirilmesi konulu 8, sanayi, inovasyon ve
altyapının güçlendirilmesi konulu 9, ülkeler içindeki ve arasındaki eşitsizliği azaltmak konulu 10 no'lu
sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile bağlantılı olarak ele alınmaktadır (UNCDF: 2019b).
8
1999-2007 dönemi için Fitch Bank Scope veri tabanından alınan ve bankaların genel yönetim
giderlerinin varlıklarına oranı şeklinde belirlenen etkinsizlik istatistiği kullanılmıştır.
9
BM istatistiklerine göre ABD’de 2019 yılı itibariyle 51 milyon göçmenin bulunduğu belirtilirken, bu
ülkenin yaklaşık 11 milyon düzensiz göçmene de ev sahipliği yaptığı tahmin edilmektedir (IOM,
2017:21).
10
FATF 10 no’lu tavsiyesinde kimlik tespitinin güvenilir kaynaklardan yapılması hususu düzenlense de
söz konusu kaynaklar konusunda bir tasnif yapılmamıştır. Buna karşın Basel Komitesi (2015:4)
tarafından hazırlanan Hesap Açılması Genel Rehberinde, gerçek kişilere yönelik kimlik teyidi için
kimlik belgesi, pasaport, oturma izin belgesi, sosyal güvenlik kaydını gösterir belge, sürücü belgesi;
adres tespiti için de fatura, banka bildirimi, vergi matrahı bildirimi ya da bir kamu idaresinden alınan
mektubun ibraz edilebileceği belirtilmektedir. Belgeye dayanmayan bildirimlerin doğruluğu için ise,
nüfus ve adres kaydı gösteren veri tabanlarının kullanılabileceği, diğer finansal kuruluşlar nezdinde
tutulan kayıtların incelenebileceği, müşteri ile haberleşme araçları (telefon, mektup vb) vasıtası ile
temas kurulabileceği ifade edilmektedir.
11
FATF tanımına göre kar amacı gütmeyen kuruluş, hayır işi, dini, kültürel, eğitime yönelik, sosyal
veya yardımlaşma amaçlı olarak veya diğer “iyi çalışma” türlerini ifa etmek için öncelikli olarak fon
toplama veya kullandırma faaliyeti ile meşgul olan bir tüzel kişi, yasal oluşum veya organizasyonu
ifade eder.
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12

OECD ülkeleri arasında, FATF üçüncü tur değerlendirmesinde OCED ülkelerinin aldığı notlar temel
alınarak yapılan bir çalışmada, ilgili standarda bu ülkelerin %56'sının uyumsuz, %25'inin ise ancak
kısmen uyumlu olduğu ortaya konmuştur (OECD, 2014:33). Bu bağlamda bankalar risk almaktan
imtina etmeye yönelmektedir.
13
Siyasi nüfuz sahibi kişiler BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi kapsamında tanımlanmış, FATF'in
revize tavsiyeleri kapsamında hazırlanan "Sözlük" yayımında bu kişilerin tanımı yapılmış, revize 12
no'lu tavsiye kapsamında ise ülkelerin bu müşterilere karşı alacakları tedbirler özetlenmiştir. Konu
AB'nin 2015/849 sayılı Direktifinde 3(9),3(10) ve 3(11) no’lu maddesinde tanımlanmakta, bu kişilerin
işlemlerine karşı alınacak tedbirler ise Direktif’in 20 ila 23’üncü maddeleri arasında düzenlenmektedir.
Bunun dışında BMYMS'nin 52’nci maddesinde doğrudan siyasi nüfuz sahibi kişi ifadesine yer
vermeksizin önemli kamu görevlerini icra edenler, aileleri ya da yakınları tarafından yahut bunlar adına
açılmak istenen ya da açılan hesapların incelenmesi hususu düzenlenmektedir.
14
Anket kapsamında 13 hükümet birimi, 25 banka ve 82 PDTHS’den görüş temin edilmiş olup,
çalışma dönemi 2010 ila 2014 yılı sonu arası olarak belirlenmiştir.
15
FATF de Ekim 2019'da metodoloji revizyonuna ek olarak mevcut tavsiyelerinin istikrarlı kripto
paralar için de uygulanmasının gerektiğini bir kamuoyu duyurusu ile ilan etmiştir (FATF, 2019e).
16
Aynı zaman diliminde farklı birimlerden toplanan veriler ile yapılan ekonometrik analize yatay kesit
veri analizi denir. Söz konusu kesit veriye zaman boyutu da eklenebiliyorsa panel veri elde edilmiş
olur.
17
Finansal tabana yayılma hususu bir FATF tavsiyesine konu olmamakla birlikte, FATF
metodolojisinde, yükümlülerin önleyici tedbirlere uyum düzeyinin etkililiği konulu 4 no'lu kısa vadeli
hedef kapsamında bu hususun da dikkate alınması önerilmektedir. Bu kapsamda,
değerlendirmecilerin ülkeye özgü faktörleri de dikkate alması ve ülkedeki SGA/TFM tedbirlerinin
finansal sisteme erişimi engelleyip engellemediği ve finansal tabana yayılmanın teşviki için ne tür
tedbirlerin alındığı hususuna cevap aramaları tavsiye edilmektedir. (FATF:2019a:111)
18
Sıradan En Küçük Kareler Yöntemi, Alman matematikçi Carl Frederich Gauss tarafından 18. yüzyılı
geliştirilmiştir. Doğrusal regresyon analizi yaparken bağımlı ve açıklayıcı değişkenler arasındaki
ilişkinin, hata terimleri kareleri toplamını minimize ederek hesaplanmasını amaçlayan ve ekonometrik
analizlerde çok sık kullanılan standart bir analiz yöntemidir.
19
1 sayısının doğal logaritması 0 olacağı için hesaplamayı etkilemeyecektir.
20
Bu kapsamda FATF 9 ila 23 no'lu tavsiyelerine ilişkin ülkelerin aldıkları notlar IMF (2011) yöntemine
uygun şekilde (C=1, LC=0,66, PC=0,33, NC=0) şekilde sayısallaştırılmış ve toplam değerler alınmıştır.
Üçüncü tur karşılıklı değerlendirme raporu sonuçları kullanılan ülkelerde ise, önceki standartlarda
önleyici tedbirler toplam 17 tavsiyeye denk geldiği için,(Eski Tavsiye No 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,13, 14,
15, 16, 22 ve Özel Tavsiye No IV, VI, VII) bulunan sonuç 15/24 oranı ile ağırlıklandırılmıştır.
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Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Veri Zarflama
Analizi ile Finansal Etkinliğinin Ölçümü
Yasemin Karaman*
Dr. Öğr. Üyesi Ali Kablan**
Öz
Bu çalışmada, 2013 – 2018 yılları arasında Türkiye’de aktif olarak çalışan ve şube sayısı
1’den fazla olan 22 adet mevduat bankasının finansal etkinlikleri, finansal rasyolarına göre Veri
Zarflama Analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Modellerin çözüm aşamasında ise VZA yazılımlarından
biri olan EMS (Efficiency Measurement System) kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Finansal Etkinlik, Finansal Rasyolar, Veri Zarflama Analizi, Bankacılık.
JEL Sınıflandırması: M40, M41, D24.
Measurement of the Financial Efficiency of Deposit Banks in Turkey with Data Envelopment
Analysis
Abstract
In the present study, the financial efficiency levels of 22 deposit banks with more than 1
branch actively operating in Turkey between 2013 and 2018 were analyzed in accordance with
financial ratios using the Data Envelopment Analysis method. EMS (Efficiency Measurement System),
a DEA software, was used in the analysis of the models. According to our analysis, public banks are
found more efficient than private banks and foreign banks.
Keywords: Financial Efficiency, Financial Ratios, Data Envelopment Analysis, Banking.
Jel Classification: M40, M41, D24.

1. Giriş
Türkiye’deki finansal kuruluşların aktif büyüklüğü sıralamasına göre yaklaşık %83’lük
bir oranla birinci sırayı bankalar almaktadır (TBB, 2019). Aynı zamanda GSYH’deki ve
finansal sistemdeki payının büyüklüğü, bankaların etkin çalışmasının ne kadar önemli
olduğunun göstergesidir. Tablo 1 ve Tablo 2’de de belirtilen bu önem doğrultusundan
hareketle, bu çalışmanın hipotezi “Türkiye’de mevduat bankalarının etkin olduğu” şeklinde
kurgulanmıştır. Çalışmada mevduat bankalarının etkin olduğu hipotezine cevap almak adına
VZA’ne başvurulacaktır.
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Tablo 1. Türk Bankacılık Sektörünün Aktif-Kredi-Mevduat Büyüklüklerinin
GSYH’ye Oranı (%)
(Aralık 2018, milyar TL)
Tutar
Toplam Aktifler
Kredi
Mevduat

3.867
2.394
2.036
Kaynak (TBB, 2019)

GSYH’ye Oranı
(%)
104
65
55

Tablo 2. Türkiye’de Finansal Kuruluşların Aktif Büyüklüğü
(Aralık 2018, milyar TL)
Sektör
Tutar
Toplam İçindeki
Pay (%)
Bankalar
3.867
83
Portföy Yönetim Şirketleri
167
4
Sigorta Şirketleri
171
4
İşsizlik Sigortası Fonu
127
3
Emeklilik Yatırım Fonları
91
2
Gayrimenkul Yatırım
77
2
Ortaklıkları
Finansal Kiralama Şirketleri
69
1
Faktoring Şirketleri
35
1
Finansman Şirketleri
40
1
Aracı Kurumlar
25
1
Reasürans Şirketleri
5
0
Girişim Sermayesi
1
0
Menkul Kıymet Yatırım
0,5
0
Ortaklıkları
Toplam
4.674
100
Kaynak (TBB, 2019)
Bu amaçla çalışmada, 22 adet mevduat bankasının etkin olduğu yönündeki
kurgulanan hipotez VZA ile ölçülecektir. Analizde girdi ve çıktılar olarak; mevduat
bankalarının finansal tablolardan elde edilen, finansal rasyolar kullanılacak olup girdiler;
sermaye yeterliliği oranı, toplam mevduat/toplam aktifler, toplam krediler ve alacaklar/toplam
mevduat, takipteki krediler(net)/toplam krediler ve alacaklar, faiz gelirleri/faiz giderleri, çıktılar
ise; ortalama aktif karlılığı (dönem net karı/aktif), ortalama öz kaynak karlılığı (dönem net
karı/özkaynak) olacaktır. Analiz sırasında etkinlik, EMS adlı yazılım programıyla ölçülecektir.
Analiz sonucunda elde edilen bulguların, bu konu hakkında bilgi edinmek isteyenler
için kaynak oluşturması ve literatüre zenginlik sağlaması amaçlanmaktadır.
2. Veri Zarflama Analizi
Veri zarflama analizi, aynı tür girdilerle aynı tür çıktılara ulaşan benzer yapıdaki
ekonomik birimlerin etkinliklerini, kıyaslama yöntemiyle, analiz eden ve bu analizin
sonuçlarına istinaden etkin olan karar verme birimlerini benchmark alarak etkin olmayan
karar verme birimlerinin etkinliklerini arttırmak için yöneticilere hedef ve o hedefe ulaşmak
için izlenmesi gereken yolu gösteren matematiksel tabanlı deterministik bir programdır. Veri
zarflama analizi uygulama aşamalarının doğru olarak yapılması çıkacak sonuçların anlamlı
olması açısından büyük önem arz etmektedir. Aksi halinde çıkacak sonuçlar modelin
amacına ulaşamaması ile sonuçlanabilmektedir. Veri Zarflama Analizinin uygulama
aşamaları ise (Cooper, Seiford, & Zhu, Handbook on Data Envelopment Analysis, 2004);
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analizde kullanılacak güvenilir girdilerin ve çıktıların belirlenmesi,
analizde kullanılacak olan Veri Zarflama Analizi modelinin belirlenmesi,
eğer varsa negatif girdi veya çıktıların pozitif hale getirilmesi,
etkinlik ölçümlerinin yapılması,
analiz bulgularının yorumlanarak etkin olmayan Karar Verme Birimleri (KVB) için
etkinleştirilmelerine yönelik hedeflerin belirlenmesidir.

2.1. Veri Zarflama Analiz Modelleri
Veri Zarflama Analizinde temel olarak kullanılan iki yöntem şu şekildedir:



CCR (Charnes-Cooper-Rhodes) Yöntemi
BCC (Banker-Charnes-Cooper) Yöntemi

2.1.1. Charnes-Cooper-Rhodes (CCR) Modeli
CCR model; Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğe göre sabit
getiri varsayımı altında etkinliği ölçmektedir. (Cooper , Seiford, & Zhu , Handbook on Data
Envelopment Analysis, 2011)
𝑠

max 𝑧 = ∑ 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑜
𝑟=1
𝑠

𝑚

∑ 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑗 − ∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑗 ≤ 0
𝑟=1

𝑗=1
𝑚

∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑜 = 1
𝑗=1

𝑣𝑖 , 𝑦𝑟 ≥ 0

j = 1,2,3….,n

Burada;
𝑥𝑖𝑗 = i girdisinin miktarı,
𝑦𝑟𝑗 = r çıktısının miktarı,
𝑢𝑟 = r çıktısının ağırlığı
𝑣𝑖 = i girdisinin ağırlığı
𝑚 = girdi adedi
𝑠

= çıktı adedi

2.1.2. Banker-Charnes-Cooper (BCC) Modeli
Şekil 1, her biri bir girdi ve bir çıktıya sahip 4 adet KVB’yi yani A, B, C, D noktalarını
göstermektedir. CCR modeline göre etkin sınır, orijinden başlayıp B noktasından geçen
noktalı çizgidir. BCC modelinin sınırları ise, A, B ve C'yi bağlayan koyu çizgilerden
oluşmaktadır. Şekle bakıldığında A, B ve C noktalarının hem sınır çizgisinin üzerinde
oldukları hem de BCC modele göre etkin oldukları görülmektedir. Bu durum A ve B ile B ve
C’yi birbirine bağlayan koyu çizgi üzerindeki tüm noktalar için de geçerlilik göstermektedir.
Şekilde dikkat edilen bir diğer nokta ise, B noktasının hem BCC modeline hem de CCR
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modeline göre de etkin olduğudur (Thanassoulis, Introduction To The Theory and Application
of Data Envelopment Analysis , 2001).
Şekil 1: BCC-CCR Modelleri (Thanassoulis, Introduction To The Theory and
Application of Data Envelopment Analysis , 2001)

BCC modeli 𝑒𝜆 = 1 olarak da yazılan ∑𝑛𝑗=1 𝜆𝑗 =1 kısıtı ile CCR modelden ayrılmaktadır. e, 1'e
eşit tüm elemanlar ile bir satır vektörüdür. 𝜆, negatif olmayan tüm öğeler ile bir sütun
vektörüdür. Tüm j’ler için, 𝜆𝑗 ≥ 0 kısıtı, bu n sayıda KVB için gözlemlerin birleştirilebildiği izin
verilen yollarda bir dışbükeylik (konvekslik) koşulu getirmektedir.
3. Literatür İncelemesi
Bankacılık sektörüne yönelik VZA yöntemi ile ilgili etkinlik ölçümüne dair çok sayıda
çalışma yapılmakla birlikte; aşağıdaki belirtilen literatür taramasında, çalışmalarda kullanılan
girdi ve çıktı değişkenlerinin neler olduğuna yer verilmiştir.
Dünya’da yapılan VZA’ya dayalı çalışmalar şu şekildedir:
1990 yılında, Charnes ve diğerlerinin 322 adet ABD bankası için yaptıkları etkinlik
analizinde aşağıdaki girdi ve çıktıları kullanmışlardır (Charnes & ve diğ., Polyhedral coneratio DEA models with an illustrative application to large commercial banks, 1990).
Girdileri;
 Toplam işletme giderleri
 Toplam faiz dışı harcama
 Şüpheli alacaklar karşılığı
 Batık kredi miktarı

Çıktıları;
 Toplam faaliyet geliri
 Toplam faiz geliri
 Toplam faiz dışı gelir
 Toplam krediler

1990 yılında, Ferrier ve Lovell analizlerinde, aşağıdaki girdi ve çıktıları kullanarak
ABD’deki 575 bankanın etkinliklerinin ölçmüşlerdir (Ferrier & Lovell, Measuring cost
efficiency in banking: Econometric and linear programming evidence, 1990).
Girdileri;
 Personel sayısı
 Kira ve donanım giderleri
 Malzeme giderleri

Çıktıları;
 Vadesiz mevduat hesabı
 Vadeli mevduat hesabı
 Konut kredisi
 Tesis kredisi
 Ticari kredileri
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1990 yılında, Elyasiani ve Mehdian ABD’deki 144 banka için yaptıkları analizlerinde,
aşağıdaki girdi ve çıktıları kullanarak bankaların etkinliklerini analiz etmişlerdir (Elyasiani &
Mehdian, The comparative efficiency performance of small and large US commercial banks
in the pre-and post-deregulation eras, 1995).
Girdileri;
 Personel sayısı,
 Sabit varlık
 Vadeli mevduat
 Vadesiz mevduat

Çıktı;





Yatırımlar
Konut kredileri
Ticari ve endüstri kredileri
Diğer krediler

1997 yılında, Thompson ve arkadaşları analizlerinde, aşağıdaki girdi ve çıktılarla
Meksika’daki bankaların etkinliklerini ölçmüşlerdir (Thompson, Thrall, Taylor, & Dharmapala,
DEA/AR efficiency and profitability of Mexican banks a total income model, 1997).
Girdileri;
 Mevduat
 Faiz dışı giderler

Çıktıları;
 Faiz ve faiz dışı gelirler

2003 yılında, Casu ve Molyneux analizlerinde, 1993 ile 1997 yılları arasında Avrupa
bankalarının etkinliklerini aşağıdaki girdi ve çıktıyla analiz etmişlerdir (Casu & Molyneux, A
comparative study of efficiency in European banking, 2003).
Girdileri;
 Toplam mevduat

Çıktıları;
 Toplam krediler
 Gelir getiren aktifler

2005 yılında, Galagedera ve Edirisuriya analizlerinde, 1995 ile 2002 yılları arasında
Hindistan bankalarının etkinliklerini ölçerken aşağıdaki girdi ve çıktıları kullanmışlardır
(Galagedara & Edirisuriya, Performance of Indian commercial banks (1995–2002), 2005).
Girdileri;
 Mevduat faiz geliri/toplam mevduat
 Faiz dışı gelir/sabit varlıklar
 Faiz dışı gelir/faiz dışı gider

Çıktıları;
 Kredi faiz geliri/toplam krediler

2007 yılında, Pasiouras ve diğerleri analizlerinde, Yunanistan kooperatif bankalarının
2000-2004 yılları arasındaki etkinliklerini ölçerken, aşağıdaki girdi ve çıktıları kullanmışlardır
(Pasiouras, Sifodaskalakis , & Zopounidis , Estimating and Analyzing the Cost Efficiency of
Greek Cooperative Banks: An Application of Two-Stage Data Envelopment Analysis, 2007).
Girdileri;
 Sabit varlıklar
 Mevduatlar
 Çalışan sayısı

Çıktıları;
 Toplam krediler
 Likit varlıklar ve yatırımlar

2013 yılında, Repkova analizinde, Çek bankalarının 2001 ve 2011 yılları arasındaki
etkinlikleri ölçerken aşağıdaki girdi ve çıktıları kullanmışlardır (Repkova, Estimation of
banking efficiency in the Czech Republic: Dynamic data envelopment analysis, 2013).
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Girdileri;
 Çalışan sayısı
 Mevduatlar

Çıktıları;
 Krediler
 Net faiz geliri

2015 yılında, Xu ve diğerleri analizlerinde, Çin’in en büyük 4 kamu bankasının
1990’dan 2008’e yılları arasındaki etkinliklerini ölçerken aşağıdaki girdi ve çıktı
kullanmışlardır (Xu, Gan, & Hu, An empirical analysis of China's Big four state-owned banks'
performance: A data envelopment analysis, 2015).
Girdileri;
 Faiz gideri
 Faiz dışı gider

Çıktıları;
 Faiz geliri
 Faz dışı gelir

2020 yılında, DL Kolia ve S Papadopoulos analizlerinde, 2706 tane hem Euro bölgesi
hem de 581 tane ABD bankasının 2013–2015 yılları arasındaki etkinliklerini ölçerken
aşağıdaki girdi ve çıktıları kullanmışlardır (Kolia & Papadopoulos, The levels of bank capital,
risk and efficiency in the Eurozone and the US in the aftermath of the financial crisis, 2020).
Girdileri;
Çıktıları;
 Sabit varlıklar
 Krediler
 Çalışan sayısı
 Net faiz geliri
 Mevduatlar
Türkiye’de yapılan VZA’ya dayalı çalışmalara ilişkin girdi ve çıktı değişkenleri şu
şekildedir:
2000 yılında, Mercan ve Yolalan analizlerinde, 1989 ile1998 dönemlerinde faaliyet
gösteren mevduat bankalarının etkinliklerini ölçmek için, aşağıda belirtilen finansal rasyoları
girdi ve çıktı değişken olarak kullanmışlardır (Mercan & Yolalan, The effect of scale and
mode of ownership on the Turkish banking sector financial performance, 2000).
Girdileri;
 Personel Giderleri / Toplam Varlıklar
 Toplam Giderler / Toplam Gelir

Çıktıları;
 Portföy / Toplam Varlıklar
 (Öz kaynaklar + Net Kar) / Toplam
Yükümlülükler
 Ortalama Özkaynak Kârlılığı

2003 yılında, Atan analizinde, Türkiye’deki 44 adet bankanın 1999-2001 yılları
arasındaki etkinliklerini ölçerken aşağıdaki girdi ve çıktıları kullanmıştır (Atan, Türkiye
bankacılık sektöründe veri zarflama analizi ile bilançoya dayalı mali etkinlik ve verimlilik
analiz, 2003).
Girdileri;
 Mevduat
 Mevduat dışı kaynaklar
 Öz kaynaklar
 Faiz giderleri
 Faiz dışı giderler
 Şube sayısı
 Personel sayısı

Çıktıları;
 Toplam krediler
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2005 yılında, Cihangir analizinde, Türkiye’de faaliyet gösteren 30 ticari bankanın
2000-2003 yılları arasındaki etkinliklerini hesaplarken aşağıdaki girdi ve çıktıları kullanmıştır
(Cihangir, Bankacılıkta optimum büyüklük: Türk bankacılık sektörü üzerinde ampirik bir
çalışma, 2005).
Girdileri;
 Aktif tutarı
 Şube sayısı
 Personel sayısı

Çıktıları;
 Mevduat tutarı
 Kredi tutarı
 Dönem karı

2006 yılında, Önal ve Sevimeser analizlerinde, 1980-2004 yılların arasında Türkiye’de
faaliyet gösteren bankaları kamu bankaları, özel bankalar, yabancı bankalar, yerli bankalar
ve sektör ortalaması olmak üzere beş grupta incelemiştir. Analizlerinde aşağıdaki girdi ve
çıktıları kullanmışlardır (Önal & Sevimeser, Yabancı Banka Girişlerinin Türk Bankacılık
Sistemine Etkileri: Yerli Ve Yabancı Bankaların Etkinlik Analizi, 2006).
Girdileri;
 Mevduat
 Faiz giderleri
 Faiz dışı giderler

Çıktıları;
 Krediler
 Faiz gelirleri
 Faiz dışı gelirler

2009 yılında, Kırkık ve Pehlivan analizlerinde, Türkiye'deki bankaların etkinliğini
ölçmek amacıyla Eylül 2007 dönemine ait 20 bankanın etkinliklerini, aşağıda belirtilen girdi
ve çıktı değişkenler ile analiz etmişlerdir (Kırkık & Pehlivan, Türkiye'de Faaliyet Gösteren
Bankaların Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle Etkinliklerinin Ölçümü, 2009).
Girdileri;
 Mevduat / Aktif toplamı
 Mevduat dışı kaynak / Aktif toplamı
 Faiz giderleri / Aktif toplamı

Çıktıları;
 Diğer faaliyet giderleri / Aktif toplamı
 Toplam krediler / Aktif toplamı
 Faiz gelirleri / Aktif toplamı

2012 yılında, Çelik analizinde, Türkiye’deki ticari bankaların 2005-2010 yılları
arasındaki etkinliklerini analiz etmiştir. Kullandıkları girdi ve çıktı değişkenlere ilişkin bilgiler
aşağıdaki şekildedir (Çelik S. , Türk bankacılık sektöründe etkinlik ölçümü: Parametrik ve
parametrik olmayan modellerin karşılaştırması, 2012).
Girdileri;
 Personel sayısı
 Toplam mevduat
 Toplam faiz giderleri
 Toplam faiz dışı giderler

Çıktıları;
 Toplam krediler
 Toplam faiz gelirleri
 Toplam faiz dışı gelirler

2013 yılında, Bektaş analizinden, Türkiye’de faaliyet gösteren 22 bankanın 20072011 yılları arasındaki etkinlik çalışmasında aşağıdaki girdi ve çıktıları kullanmıştır (Bektaş,
Türk bankacılık sektöründe etkinlik analizi, 2013).
Girdileri;
 Toplam mevduat
 Faiz giderleri
 Faiz dışı giderleri
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2017 yılında, Özel, Şahin ve Göral yaptıkları çalışmada, 2013-2015 yılları arasında
faaliyet gösteren 16 ticari bankanın etkinliklerini ölçerken aşağıdaki girdi ve çıktı değişkenleri
kullanmışlardır (Özel, Şahin, & Göral , Türk bankacılık sektöründe etkinlik ve verimlilik
analizinin veri zarflama yöntemi ile incelenmesi: 2013-2015 dönemi uygulaması, 2017).
Girdileri;
 Toplam mevduat
 Faiz giderleri
 Faiz dışı giderleri

Çıktıları;
 Toplam kredi ve alacaklar
 Faiz gelirleri
 Faiz dışı gelirler

2018 yılında, Çelik, Öncü ve Yenice yaptıkları bu çalışmada, 2008-2016 yılları
arasında faaliyet gösteren 17 bankanın etkinliklerini ölçülmüşler ve aşağıda belirtilen girdi ve
çıktı değişkenleri kullanmışlardır (Çelik, Öncü , & Yenice , Türkiye'deki Bankaların
Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi, 2018).
Girdileri;
 Mevduat
 Faiz giderleri
 Personel sayısı

Çıktıları;
 Krediler
 Faiz gelirleri

2019 yılında, Özkan yaptığı çalışmada, Türkiye’de 2013-2018 döneminde faaliyet
gösteren mevduat bankalarının etkinliklerini ölçmüştür. Çalışmasında aşağıda belirtilen girdi
ve çıktı değişkenleri kullanmıştır (Özkan, Türk Bankacılık Sisteminde Veri Zarflama Tekniği
İle Banka Etkinliğinin Ölçülmesi, 2019).
Girdileri;
 Mevduat
 Faiz giderleri
 Diğer faaliyet giderleri

Çıktıları;
 Kredi ve alacaklar
 Faiz gelirleri
 Diğer faaliyet gelirleri
 Net kar

Yapılan literatür çalışması ile; literatür taraması incelendiğinde, girdi ve çıktı
değişkenleri olarak genellikle bankalara ilişkin doğrudan verilerin kullanılması söz konusu
iken; yapılan araştırmada, literatürde az sayıda yer alan bankalara ait finansal rasyolara
ilişkin girdi ve çıktı değişkenleri kullanılarak, literatüre zenginlik katılması amaçlanmıştır.
4. Analiz
4.1 Mevduat Bankalarında VZA ile Finansal Etkinlik Analizi Ölçümü (2013-2018)
Çalışmada, Türkiye’de 2013 ve 2018 yıllarında faaliyet gösteren 22 adet mevduat
bankasının finansal verilerine, VZA-CCR yöntemi uygulanmış ve KVB’lerin göreli etkinlik
skorlarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışmada bankalar gerçek isimleri yerine B1, B2...
şeklinde ifade edilmiştir. İlgili bankaların 3 tanesini kamu sermayeli mevduat bankası, 8
tanesini özel sermayeli mevduat bankası ve 11 tanesini ise yabancı sermayeli bankalar
oluşturmaktadır.
Çalışmada kullanılan modelin belirlenmesinde; etkinlik skorlarını analiz etmek için
ölçeğe göre sabit getiri görüşüne dayanan CCR yöntemi girdiye yönelik olarak kullanılmıştır.
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Çalışmada analizlerin yapılması
programından faydalanılmıştır.
4.2

için

ise

EMS

(Efficiency

Measurement

System)

Girdi ve Çıktı Değişkenlerinin Belirlenmesi

VZA’da girdi ve çıktı değerlerinin seçimi çok önemlidir. Belirlenen girdi ve çıktı
değişkenleri arasında KVB’nin etkinliği hakkında fikir verebilecek mantıklı bir ilişkinin olması
gerekmektedir.
VZA’nın etkin olan ve olmayan birimleri ayırım gücünün iyi olabilmesi için, etkinliği
ölçülecek olan karar birimi sayısının, en azından, “(girdi sayısı + çıktı sayısı) + 1” şeklinde
olması genel kabul gören kural olmakla birlikte yapılan çalışmalar karar birimi sayısının
toplam girdi ve çıktı sayısının iki katı, hatta üç katı olmasının daha uygun olacağını ortaya
koymuştur (İşbilen Yücel , 2010). Bu sebepten dolayı çalışmada, girdi ve çıktı değişkenlerin
belirlenmesinde aşağıdaki kural uygulanmıştır.
(Girdi sayısı + Çıktı sayısı) x 3 ≤ KVB sayısı
Veri zarflama analizi modelleri, negatif sayılarla bir analiz gerçekleştirememektedir.
Bu sebeple hem girdiler hem de çıktılar pozitif olmalıdır. VZA'da pozitif olmayan değerlerin
sorunlarını gidermek için kullanılan yaygın yöntemlerden biri, pozitif olmayan sayıya sahip
olan girdi veya çıktı değerlerine yeterince büyük bir pozitif sabit eklenmesidir (Zhu & Cook,
Modeling Data Irregularities and Structural Complexities in Data Envelopmet Analysis, 2007).
Bu kural gereği girdi ve çıktılardaki negatif değerler, VZA’nın değişkenlere ilişkin pozitif olma
varsayımını ihlal edeceğinden, pozitif değerlere dönüştürülmüştür. Böylelikle veriler, VZA’ya
uygun hale getirilmiştir.
Çalışmada 5 adet girdi ve 2 adet çıktı değişken kullanılmıştır. Girdi ve çıktı
değişkenlerin seçimi ise literatürde en çok kullanılan girdi ve çıktı değişkenler referans
alınarak yapılmıştır. Analiz için belirlenen girdi ve çıktı değişkenler aşağıda belirtildiği
şekildedir;
Girdiler;

Çıktılar;



Sermaye Yeterliliği Oranı





Ortalama Aktif Karlılığı
(Dönem Net Karı / Aktif)

Toplam Mevduat/Toplam Aktifler



Toplam Krediler ve
Alacaklar/Toplam Mevduat



Ortalama Öz Kaynak Karlılığı
(Dönem Net Karı / Özkaynak)



Takipteki Krediler(net) / Toplam
Krediler ve Alacaklar



Faiz Gelirleri/Faiz Giderleri

4.3.

Verilerin Elde Edilmesi

Çalışmada kullanılan girdi ve çıktı değişkenlerine ilişkin verilere, Türkiye Bankalar
Birliği’nin resmi internet sayfasından ulaşılmıştır. Veriler 2013-2018 yılları arasında, ilgili
bankaların yılsonu değerlerine ait finansal rasyolardan oluşmaktadır.
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4.4.

Analiz Bulguları

Analiz sonucunda, etkinlik değeri 1’e eşit bulunan bankalar etkin olarak kabul edilmiş
ve 2013 ve 2018 yıllarına ait analize tabi tutulan bankalara ilişkin etkinlik değerleri Tablo 3’de
belirtilmiştir.

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22

1,00
1,00
0,98
1,00
0,98
1
0,97
0,97
0,96
1,00
1,00
1,00
1,00
0,97
0,98
0,98
0,94
0,99
1,00
0,94
0,98
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,97
0,89
0,72
0,9
0,99
0,89
1,00
1,00
0,77
0,86
0,62
0,63
0,82
0,75
0,92
0,85
0,99

1,00
1,00
1,00
0,99
1,00
0,97
0,95
0,89
1,00
1,00
0,98
0,99
1,00
0,99
0,99
0,81
1,00
0,94
0,99
0,94
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,99
0,96
0,93
0,96
0,99
0,98
1,00
1,00
1,00
0,99
0,85
1,00
1,00
0,98
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,95
0,83
0,83
0,89
0,96
0,97
0,88
1,00
1,00
0,98
0,90
1,00
1,00
0,94
0,98
0,83
1,00

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Tablo 3: 2013-2018 yıllarına ait VZA-CCR Sonuçları

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,97
0,90
0,83
0,94
0,99
0,98
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,83
1,00
0,14
0,97

VZA sonuçları yıllar itibariyle yorumlandığında;
2013 yılına bakıldığında, 10 tane banka etkin olarak bulunmuştur. Etkinlik skorları 1
olan bankalar etkin olarak kabul edilirken, 1’in altında bulunan bankalar etkin değildirler. Etkin
olan bankaların 2 tanesi kamu sermayeli, 4 tanesi özel sermayeli, 4 tanesi ise yabancı
sermayeli bankalardır. B2, B11 ve B22 bankaları en çok referans olarak alınan bankalar
olurken; B20 ve B17 bankaları etkinlik skorları en düşük bankalar olmuşlardır. Yine sonuçlara
bakıldığında 22 adet bankanın ortalama etkinlik skoru 0,98 olarak bulunmuştur. Kamu
bankalarının 2013 yılı ortalama etkinlik skoru 0,9943, özel sermayeli bankalarının 0,9846,
yabancı sermayeli bankalarının ise 0,9798 olarak bulunmuştur.
2014 yılında etkin banka sayısı bir önceki seneye göre % 30 oranında azalarak 7’ ye
düşmüştür. Kamu bankalarının 3’ü de etkin olurken, özel sermayeli bankaların içerisindeki
etkin banka sayısı geçen seneye göre % 50 oranında azalarak 2’ye düşmüştür. Bu durum
yabancı sermayeli bankalar içinde geçerli olup aynı şekilde % 50 oranında azalarak 2’ye
düşmüştür. B4 bankası 11 kez referans olarak alınmıştır. Etkinlik skoru en düşük banka ise
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B16 olmuştur. 2014 yılında 22 adet bankanın ortalama etkinlik skoru 0,89 olarak
bulunmuştur. Kamu sermayeli mevduat bankalarının 2014 yılı ortalama skoru 1 olurken, özel
sermayeli mevduat bankalarının ortalama etkinlik skoru yaklaşık % 8 azalarak 0,9227 olarak,
yabancı sermayeli mevduat bankalarının ortalama etkinlik skoru ise % 15 oranında azalarak
0,8368 olarak bulunmuştur.
2015 yılında etkin banka sayısı geçen seneye göre 1 adet artarak 8’e çıkmıştır. B11
Bankası 11 kez referans alınan banka olmuştur. B16 bankası ise 0,81 ile etkinlik skoru en
düşük banka olmuştur. Kamu sermayeli mevduat bankalarının 2015 yılı ortalama skoru
değişmeyerek 1 olarak bulunmuştur. Özel sermayeli mevduat bankalarının ortalama etkinlik
skoru ortalama 0,9728 olarak yükselmesine rağmen geçen seneye göre etkin banka sayısı
2’den 1’e düşmüştür. Yabancı sermayeli mevduat bankalarının ortalama etkinlik skoru ise
0,9693 olarak bulunmuş ve etkin banka sayısı ise 2’den 4’e çıkmıştır.
2016 yılında etkin banka sayısı geçen seneye göre 5 adet artarak 13’e çıkmıştır. B4
Bankası 7 kez referans alınan banka olmuştur. 2014 ve 2015 yıllarında olduğu gibi B16
bankası ise, 0,85 etkinlik skoru ile etkinliği en düşük banka olmuştur. Kamu sermayeli
mevduat bankalarının 2016 yılı ortalama skoru değişmeyerek 1 olarak bulunmuştur. Özel
sermayeli mevduat bankalarının ortalama etkinlik skoru 0,9761’e yükselmiş ve etkin banka
sayısı 2 olmuştur. Yabancı sermayeli mevduat bankalarının ortalama etkinlik skoru ise
0,9838 olarak bulunmuş ve etkin banka sayısı ise 4’den 8’e çıkmıştır.
2017 yılında etkin banka sayısı 10 olarak bulunmuştur. B4 Bankası 10 kez referans
alınan banka olmuştur. B21 bankası ise, 0,83 ile etkinlik skoru ile etkinliği en düşük banka
olmuştur. Kamu sermayeli mevduat bankalarının 2016 yılı ortalama etkinlik skoru
değişmeyerek 1 olarak bulunmuştur. Özel sermayeli mevduat bankalarının ortalama etkinlik
skoru ortalama 0,9287 olarak yükselmiş ve etkin banka sayısı 2 olmuştur. Yabancı sermayeli
mevduat bankalarının ortalama etkinlik skoru ise 0,9558 olarak bulunmuş ve etkin banka
sayısı ise 8’den 5’e düşmüştür.
2018 yılında etkin banka sayısı 13 olarak bulunmuştur. B5 Bankası 7 kez referans
alınan banka olmuştur. B21 bankası ise, 0,14 etkinlik skoru ile hem bu yılın hem de
çalışmadaki diğer yılların en düşük etkinlik skoruna sahip banka olmuştur. Kamu sermayeli
mevduat bankalarının 2018 yılı ortalama skoru değişmeyerek 1 olarak bulunmuştur. Özel
sermayeli mevduat bankalarının ortalama etkinlik skoru ortalama 0,95’e yükselmiş ve etkin
banka sayısı 2 olmuştur. Yabancı sermayeli mevduat bankalarının ortalama etkinlik skoru ise
0,90 olarak bulunmuş ve etkin banka sayısı ise 5’den 8’e yükselmiştir. 2017 yılına göre özel
sermayeli mevduat bankalarının ortalama etkinlik skorları artarken, yabancı sermayeli
mevduat bankalarının ortalama etkinlik skorunu daha da düşürdüğü gözlemlenmiştir.
Yukarıdaki analiz bulguları incelendiğinde; B1, B2 ve B13 bankası tüm dönemlerde
etkin bulunmuştur. B7, B8 bankaları bu 6 yıllık dönemde hiç etkin bulunmamıştır. Kamu
sermayeli mevduat bankalarının ortalama etkinlik skoru 1, özel sermayeli mevduat
bankalarının ortalama etkinlik skoru 0.95, yabancı sermayeli mevduat bankalarının ortalama
etkinlik skoru ise 0.93 olarak tespit edilmiştir.
Şekil 2’ye bakıldığında kamu bankaların etkinlik skorları hem yüksek (1) hem de stabil
olurken, özel ve yabancı sermayeli bankaların etkinlikleri 2014 yılında belirgin bir düşüş
seyretmişlerdir. Özel sermayeli bankaların 2015 yılında etkinlik skorları yükseldikten sonra,
2016 ve 2017 yıllarında ortalama etkinlik skorları tekrar düşmüş ama 2018 yılında yeniden
yükselmiştir. Yabancı sermayeli bankaların ortalama etkinlik skorları, 2016 yılında da
yükseliş göstermesine rağmen 2017 yılında düşüşe geçmiş ve 2018 yılında da bu düşüşü
devam etmiştir.
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Şekil 2’den de görüldüğü üzere analiz bulgularına göre, kamu bankaları açısından
“Türkiye’de mevduat bankalarının etkin olduğu” hipotezi kabul yönünde iken; özel sermayeli
ve yabancı sermayeli bankalar açısından hipotez red yönündedir.

Şekil 2: Yıllara Göre Etkinlik Skorları

4.5.

Öneriler

Analiz bulgularının yorumlanarak etkin olmayan KVB’ler için etkinleştirilmelerine
yönelik hedeflerin belirlenmesi VZA’nın kullanım aşamalarından sonuncusudur. 2018 yılı
analizlerine istinaden, etkin olmayan 9 bankanın etkinliklerinin arttırmak için, 2018 yılı
verilerine göre önerilerde bulunulmuştur. Öneriler etkin olmayan KVB’lerin girdi ve çıktı
değerlerini ne kadar arttırıp, ne kadar azaltması gerektiği yönünde yapılmıştır.
B6 bankasının etkinlik skorunu 1’e ulaştırabilmesi için; sermaye yeterliliği oranını
%16.966’ya düşürmesi, toplam mevduat / toplam aktifler oranını %53,83’e düşürmesi, toplam
krediler ve alacaklar / toplam aktifler oranını %188,53’e düşürmesi, takipteki krediler (net)
/toplam krediler ve alacaklar oranını %4,31’e düşürmesi, faiz gelirleri / faiz giderleri oranını
%147,06’ya düşürmesi, ortalama aktif karlılığı oranını %1,35 seviyesine yükseltmesi ve
ortalama öz kaynak karlılığı oranını ise %15,26’ya yükseltmesi gerekmektedir.
B7 bankasının etkinlik skorunu 1’e ulaştırabilmesi için; sermaye yeterliliği oranını
%13,66’ya çıkarması, toplam mevduat / toplam aktifler oranını %59,84’e düşürmesi, toplam
krediler ve alacaklar / toplam aktifler oranını %88,45’e düşürmesi, takipteki krediler (net)
/toplam krediler ve alacaklar oranını %4,18’e düşürmesi, faiz gelirleri / faiz giderleri oranını
%118,57’ya yükseltmesi, ortalama aktif karlılığı oranını %7,55 seviyesine yükseltmesi ve
ortalama öz kaynak karlılığı oranını ise %1,12’ye yükseltmesi gerekmektedir.
B8 bankasının etkinlik skorunu 1’e ulaştırabilmesi için; sermaye yeterliliği oranını
%15.66’ya düşürmesi, toplam mevduat / toplam aktifler oranını %59,85’e düşürmesi, toplam
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krediler ve alacaklar / toplam aktifler oranını %78,33’e düşürmesi, takipteki krediler (net)
/toplam krediler ve alacaklar oranını %6,23’e düşürmesi, faiz gelirleri / faiz giderleri oranını
%122,13’e düşürmesi, ortalama aktif karlılığı oranını %7,67 seviyesine yükseltmesi ve
ortalama öz kaynak karlılığı oranını ise 0,83 seviyesine yükseltmesi gerekmektedir.
B9 bankasının etkinlik skorunu 1’e ulaştırabilmesi için; sermaye yeterliliği oranını
%10.58’e düşürmesi, toplam mevduat / toplam aktifler oranını %44,95’e düşürmesi, toplam
krediler ve alacaklar / toplam aktifler oranını %65,41’e düşürmesi, takipteki krediler (net)
/toplam krediler ve alacaklar oranını %2,73’e düşürmesi, faiz gelirleri / faiz giderleri oranını
%98,93’e düşürmesi, ortalama aktif karlılığı oranını %0,69 seviyesine düşürmesi ve ortalama
öz kaynak karlılığı oranını ise %7,46 seviyesine düşürmesi gerekmektedir.
B10 bankasının etkinlik skorunu 1’e ulaştırabilmesi için; sermaye yeterliliği oranını
%9.44’e düşürmesi, toplam mevduat / toplam aktifler oranını %36,28’e düşürmesi, toplam
krediler ve alacaklar / toplam aktifler oranını %68,16’ya düşürmesi, takipteki krediler (net)
/toplam krediler ve alacaklar oranını %2,58’e düşürmesi, faiz gelirleri / faiz giderleri oranını
%110,54’e düşürmesi, ortalama aktif karlılığı oranını %1,03 seviyesine düşürmesi ve
ortalama öz kaynak karlılığı oranını ise %10,21 seviyesine düşürmesi gerekmektedir.
B11 bankasının etkinlik skorunu 1’e ulaştırabilmesi için; sermaye yeterliliği oranını
%13.23’e düşürmesi, toplam mevduat / toplam aktifler oranını %46,63’e düşürmesi, toplam
krediler ve alacaklar / toplam aktifler oranını %90,36’ya düşürmesi, takipteki krediler (net)
/toplam krediler ve alacaklar oranını %4,58’e düşürmesi, faiz gelirleri / faiz giderleri oranını
%149,12’e düşürmesi, ortalama aktif karlılığı oranını %1,38 seviyesine düşürmesi ve
ortalama öz kaynak karlılığı oranını ise %13,98’ e çıkarması gerekmektedir.
B19 bankasının etkinlik skorunu 1’e ulaştırabilmesi için; sermaye yeterliliği oranını
%14.54’e düşürmesi, toplam mevduat / toplam aktifler oranını %56,78’e düşürmesi, toplam
krediler ve alacaklar / toplam aktifler oranını %78,19’a düşürmesi, takipteki krediler (net)
/toplam krediler ve alacaklar oranını %5,99’e düşürmesi, faiz gelirleri / faiz giderleri oranını
%118,99’a düşürmesi, ortalama aktif karlılığı oranını %1,58 seviyesine düşürmesi ve
ortalama öz kaynak karlılığı oranını ise %11,60’a çıkarması gerekmektedir.
B21 bankasının etkinlik skorunu 1’e ulaştırabilmesi için; sermaye yeterliliği oranını
%1.89’e düşürmesi, toplam mevduat / toplam aktifler oranını %8’e düşürmesi, toplam krediler
ve alacaklar / toplam aktifler oranını %8,75’a düşürmesi, takipteki krediler (net) /toplam
krediler ve alacaklar oranını %0,65’e düşürmesi, faiz gelirleri / faiz giderleri oranını %20,99’a
düşürmesi, ortalama aktif karlılığı oranını %0,19 seviyesine çıkarması ve ortalama öz kaynak
karlılığı oranını ise %1,39’a çıkarması gerekmektedir.
B22 bankasının etkinlik skorunu 1’e ulaştırabilmesi için; sermaye yeterliliği oranını
%17.98’e düşürmesi, toplam mevduat / toplam aktifler oranını %59.61’e düşürmesi, toplam
krediler ve alacaklar / toplam aktifler oranını %100,43’e düşürmesi, takipteki krediler (net)
/toplam krediler ve alacaklar oranını %4,98’e düşürmesi, faiz gelirleri / faiz giderleri oranını
%193,78’e düşürmesi, ortalama aktif karlılığı oranını %1,81 seviyesine düşürmesi ve
ortalama öz kaynak karlılığı oranını ise %15,01’e düşürmesi gerekmektedir.
5. Sonuç
Araştırmanın sonucunda, çalışmanın hipotezi olan “Türkiye’de mevduat bankalarının
etkin olduğu” hipotezi kamu bankaları için kabul edilirken; özel sermayeli ve yabancı
sermayeli bankalar açısından red edilmiştir.
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Yapılan çalışmanın sonucunda, kamu bankalarının etkinliklerinin tüm dönemlerde,
özel sermayeli ve yabancı sermayeli bankalardan yüksek olduğu görülmüştür. Çalışmada
dikkat çeken detay ise, kamu bankalarının etkinlik seviyeleri tüm dönemlerde yüksek ve
stabilken, diğerlerinin dalgalı ve daha düşük seviyede seyretmesidir. 2014 yılında, hem özel
sermayeli hem de yabancı sermayeli bankaların etkinlik skorları derin bir düşüş yaşamış,
2015 yılında ise tekrar yükselişe geçmiştir. 2016 yılından itibaren tekrar düşüş seyredilirken;
bu düşüş yabancı sermayeli bankalarda 2018 yılında da devam etmiştir. Özel sermayeli
bankaların etkinliği ise, 2018 yılında tekrar yükselişe geçmiştir.
Çalışmanın bir diğer dikkat çeken yönü ise; aynı dönemi kapsayan ve literatür
taramasında da belirtilen Özkan (2019) tarafından, 2013-2018 yılları arasında yabancı
sermayeli bankaların tüm yıllarda daha etkin olduğunun bulunmuş olmasıdır. Bu sonuç bize,
VZA yönteminde verilerin seçiminin analiz sonucunu ne derece değiştireceğinin dikkat çekici
bir bulgusudur. Bu açıdan bu sonucun literatür için anlamlı olduğunu ve literatüre zenginlik
katacağını düşünmekteyiz.
Çalışma sonucunda, VZA’ne diğer eleştiri ise, “(girdi sayısı + çıktı sayısı) x 3 ≤ KVB
sayısı” kısıtının olmasıdır. Bu kısıtın olması, analize dahil edilmek istenen başka
değişkenlerin dahil edilememesine sebep olmaktadır.
Bundan sonraki çalışmalarda girdi ve çıktı değişkenlerinin, banka yöneticileri,
akademisyenler ve araştırmacılar tarafından yeniden düzenlenerek, farklı çalışma ve analiz
yöntemleri ile değerlendirilmesinin literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Ek 1: 2018 yılına ait veriler
KVB

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22

Serm aye
Yeterliliği
Oranı

Toplam
Mevduat /
Toplam
Varlıklar

14.8

61.6

112.0

2.0

170.4

1.6

13.8

65.8

100.7

3.4

128.3

0.7

9.3

17.0

54.1

123.5

4.9

146.9

1.4

16.1

18.2

57.5

98.3

4.2

176.6

1.8

13.5

18.6

76.7

88.8

8.4

148.3

2.1

15.1

19.5

54.9

124.8

4.4

149.9

1.0

14.1

15.1

73.7

89.1

5.7

153.6

0.3

3.4

18.7

79.3

80.0

7.4

175.7

0.4

2.8

16.9

66.2

99.7

4.3

159.6

1.1

10.7

16.5

58.9

106.1

4.3

178.3

1.7

14.6

16.1

58.2

104.3

5.9

172.4

1.4

13.5

17.2

56.9

112.8

4.4

130.2

0.9

12.0

18.0

73.4

43.3

4.6

324.4

1.8

12.2

20.7

51.4

140.0

4.9

136.9

0.9

9.5

19.5

61.1

103.6

6.8

151.7

1.7

15.4

20.0

75.8

63.0

5.6

193.4

1.2

12.2

30.8

52.9

92.9

1.2

159.9

0.4

5.6

21.7

55.3

117.7

5.4

197.4

1.9

16.1

21.4

68.7

86.3

9.5

144.3

0.1

0.5

15.4

55.3

108.0

6.5

188.3

1.7

18.0

13.1

79.9

61.4

48.6

141.8

-6.2

-47.7

18.3

60.7

102.4

5.1

197.5

1.9

15.1

Faiz Dışı Gelirler
Ortalam a Ortalam a
Toplam Krediler / Toplam Mevduat Donuk Alacaklar / Toplam Krediler (Net) / Diğer Faaliyet
Aktif
Özkaynak
Giderleri
Karlılığı
Karlılığı
15.2
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Firmaların finansal sağlamlığı, etkileşim içerisinde bulunduğu diğer firmalar ve finansal
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1. Giriş
Bilanço analizi, finansal rasyoları dikkate alarak firmaların kırılgan/güçlü yönlerini ve
potansiyel şokların ekonomiye aktarımını anlamamıza yardımcı olmaktadır (International
Monetary Fund, 2015). Nitekim ilgili yazın, firmaların bilanço riskliliğini azaltarak reel sektörü
ve dolayısıyla ekonomiyi finansal piyasa oynaklıklarına karşı daha dayanıklı hale
getirebileceğimizi ifade etmektedir (Allen, Rosenberg, Keller, Setser ve Roubini, 2002; Çolak,
2019). Finansal rasyoları güçlü olan firmaların ticari ilişkide olduğu diğer firmaları ve kredi
ilişkisi içinde olduğu finansal kuruluşları olumlu etkileyerek makrofinansal istikrara katkı
sağlaması beklenmektedir.
Kullanımı özellikle küresel kriz sonrasında artan bilanço analizi; likidite, kur riski,
borçluluk ve kârlılık hakında bilgi veren finansal rasyoların analiz edilmesi yoluyla
kırılganlıkların tespit edilmesine olanak sağlamaktadır. Günümüzde politika yapıcılar ve
uluslararası düzenleyici otoriteler, bilanço analizini muhtemel krizlerin tespit edilmesi ve olası
yayılma etkilerinin incelenmesi için kullanmaktadır. Reel sektör firmalarının bilançolarındaki
vade ve para birimi kompozisyonundaki uyumsuzluklar ekonominin bütününü olumsuz
etkileyebilmektedir. Örneğin bilançonun aktif ve pasifi arasındaki vade uyumsuzluğunun
artması firma için likidite problemleri ile iflasa ve sistemdeki nakit akışında problemlere sebep
olabilmektedir. Benzer şekilde yabancı para (YP) borçlanmanın yüksek olduğu gelişmekte
olan ülke firmalarında, bilançonun aktif ve pasifi arasında döviz cinsi uyumsuzlukların
artması, YP borçlar için korunma amaçlı işlemlerin yeterli olmadığı durumda, kur riskini
artırmakta ve kur şokları yaşanması halinde sistemik iflaslara yol açmaktadır.
Reel sektör firmalarının bilançolarındaki zayıflıkların finansal krizlerin yayılması ve
şiddetinin artmasında etkili olduğu ilgili yazında gösterilmiştir (Bernanke, Gertler ve Gilchrist,
1996; Kiyotaki ve Moore, 2002; Allen ve diğerleri, 2002; Tucker ve Li, 2014). Finansal
hızlanlandırıcı olarak tanımlanan mekanizma şu şekilde işlemektedir. Finansal kriz
dönemlerinde bilançoları bozulan reel sektör firmalarının hisse senedi ve varlık fiyatları
düşmekte, bu durum firmaların teminat yapısını bozmakta ve varolan kredilerini geri
ödemelerinde problem yaşamalarına sebep olmaktadır. Reel sektör firmalarının kredi
ödemelerinde yaşadığı sıkıntılar bankaların bilançolarını olumsuz etkilemekte ve
sermayelerinde azalmaya yol açmaktadır. Bu durum, sermaye yeterlilik rasyosunda limitlere
yakın bankaların kredi iştahını azaltarak kredi standarlarını sıkılaştırmalarına sebep
olmaktadır. Kredi alma konusunda sıkıntı yaşayan şirkeler için bilançolar daha da
bozulmaktadır.
Finansal hızlandırıcı mekanizmasının reel sektör YP borçluluğu yüksek ülkelerde
daha güçlü olduğu da ilgili yazında gösterilmektedir (Marcelin ve Marthur, 2016; Bocola ve
Lorenzoni, 2018; Kara, Hacıhasanoğlu ve Ünalmış, 2019). Bu durum, kriz dönemlerinde
yerel para değer kayıpları nedeniyle firma bilançolarındaki bozulmaların daha derin
olmasından kaynaklanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde, bankaların ve firmaların artan
riskliliğini gören yabancı yatırımcılar ülkedeki finansal pozisyonlarını azaltmayı tercih
edebilmektedir. Bu durum YP kısa pozisyona sahip olan ülkelerde YP likidite sorunlarına yol
açabilmektedir. Sermaye piyasaları az gelişmiş olan ve finansal koruma araçlarının kısıtlı
olduğu ülkelerde firmalar finansal oynaklıklardan daha fazla etkilenebilmektedir.
Yukarıda özetlenen ilgili yazında bilanço analizi sıklıkla firmaların kırılganlıklarını
ortaya koymak ve potansiyel finansal riskleri tespit etmek için kullanılmaktadır. Bu makale
literatürden bu anlamda farklılaşarak, bilanço analizinde kullanılan reel sektör firmalarının
bilanço rasyoları, oluşturduğu riskler çerçevesinde değil, sağladığı getiri ilişkisi boyutuyla
incelenmiş ve firmaların rasyo değerlerine göre getiri yönünden ayrıştığı bulgulanmıştır. BİST
verilerini kullanarak yaptığımız analizler, 2010 – 2018 döneminde, likidite, devir hızı, açık
pozisyon, kârlılık ve borç ödeme oranları görece güçlü yapıda olan firmaların birikimli borsa
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getirilerinde yukarı yönlü ayrışma olduğunu göstermektedir. Bulgularımız bilanço sağlığını
gözetmenin sadece finansal oynaklık dönemlerinde değil, uzun vadede de firmaların hisse
senedi performansını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde
yazın taramasına yer verilirken, üçüncü bölümde veri ve metodoloji anlatılmıştır. Dördüncü
bölümde analiz çerçevesi ve sonuçlar paylaşılmış, son bölümde bulgular özetlenmiştir.
2. İlgili Yazın ve Motivasyon
İndirgenmiş nakit akışı teorisine göre, bir hisse senedinin fiyatı gelecekte beklenen
tüm gelirlerinin iskontolu toplamına (bugünkü değerine) eşittir. Bu nedenle piyasa ekonomik
aktivitenin artacağını tahmin ettiğinde, hisse senedi fiyatları yükselir. Çünkü aktivitedeki artış
firmanın hisse başı kârlılığını ve firmanın hisse değerini yukarı çeker.
Etkin piyasa hipotezine göre, bir firmanın cari hisse senedi fiyatının firmaya ilişkin
kamuya açık her türlü yeni haberi, bilgiyi ve gelişmeyi hızlı bir şekilde yansıtması
beklenmektedir. Bu kapsamda, firma bazındaki borsa getirileri, ilgili firmanın -finansal
sağlamlığı dâhil- genel performansına ilişkin güncel bir gösterge olarak düşünülebilmektedir.
Finans yazınında, gelişmiş ülke borsaları için firma bilançoları ve hisse senedi performansı
arasındaki ilişkiyi inceleyen pek çok çalışma bulunmaktadır (Penman,1991; Holthausen ve
Larcker, 1992; Chen ve Zhang, 1998; Piotroski, 2000; Nissim ve Penman, 2003; Hirshleifer,
Hou, Teoh ve Zhang, 2004; Hobarth, 2006; Cooper, Gulen ve Schill, 2008). Bunlara ek
olarak gelişmekte olan ülkeler için de benzer çalışmalar mevcuttur. Örneğin Bagherzadeh,
Safania ve Roohi (2013) Hindistan; Martani, Mulyono ve Khairurizka (2009) Endonezya;
Menaje (2012) Filipinler; Irungu (2013) Kenya; Jatoi, Shabir, Hamad, Iqbal ve Muhammad
(2014) Pakistan ve Vedd ve Yassinski (2015) Latin Amerika için farklı bilanço rasyolarının
hisse senedi getirilerini nasıl etkilediğini incelemiştir. BİST verisi kullanılarak yapılan
çalışmalar daha ziyade imalat sanayi firmalarına odaklanmakta ve az sayıda firma için
regresyon analizleriyle borsa getirileri ve finansal rasyolar arasındaki ilişkiyi ortaya
koymaktadır. Tablo 1’de söz konusu çalışmaların içeriği hakkında özet bilgi sunulmaktadır.
Türkiye üzerine yapılan diğer çalışmalardan farklı olarak, bu çalışmanın amacı reel
sektör firmalarının borsa getirilerinin bilanço kalemleri bazında belirleyicilerini analiz
etmekten ziyade, bilanço özelliklerine bağlı olarak birikimli getirilerdeki ayrışmayı ortaya
koymaktır. Birikimli getirilerin tercih edilmesinin nedeni kısa vadeli/geçici etkilerden ziyade
uzun vadeli etkilere odaklanabilmektir. Ayrıca analize dâhil edilen firma sayısının çokluğu
(her dönem için en az 219 firma) itibarıyla da çalışmamız diğerlerinden ayrışmaktadır. Bu
çalışmada her dönem için bilanço verilerine sağlıklı olarak ulaşılabilen BİST kapsamındaki
tüm firmaların verisi kullanılmıştır.
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Tablo 1: BİST Verisiyle Yapılan Bazı Çalışmalar
İncelenen
Dönem

Firma Sayısı

Etkili Bulunan Değişkenler

Birgili ve Düzer
(2010)

2001 - 2006

BİST-100, 58
Firma

Cari Oran, Nakit Oranı, Öz
Sermaye/Varlıklar, Borç/Öz
Sermaye, Uzun Vadeli
Borçlar/Toplam Borçlar, Dönen
Varlıklar Devir Hızı, Varlıklar Devir
Hızı, Aktif Devir Hızı, Brüt Kâr Marj,
Fiyat-Kazanç Oranı, Öz Sermaye
Kârlılığı, Asit Test Oranı, Toplam
Borçlar/Toplam Varlıklar, Stok Devir
Hızı, Alacak Devir Hızı, Öz Sermaye
Devir Hızı, Faaliyet Kârlılığı, Net Kâr
Marjı, Aktif Kârlılığı

Öz, Ayrıçay ve
Kalkan (2011)

2007

BİST-30, 29
Firma

Kaldıraç, Likidite ve Faaliyet Oranları

Karaca ve Başçı
(2011)

2000-2010

BİST-30, 14
Firma

Faaliyet ve Net Kâr Marjı, Varlık
Devir Hızı, Öz Sermaye Devir Hızı

Aydemir, Ögel ve
Demirtaş (2012)
Karaca ve Savsar
(2012)

1990-2009

İmalat Sanayi,
73 Firma
BİST-100, 36
Firma

Kârlılık, Likidite ve Kaldıraç Oranları

Ulusoy ve Türk
(2013)
Ayrıçay ve Türk
(2014)

2004-2010

BİST-100, 56
Firma
İmalat Sanayi,
56 Firma

Cari oran, Nakit Oranı

Kurtaran, Turan
Kurtaran,
Kurtaran Çelik ve
Temizer (2015)

2008-2012

BİST-100, 45
Firma

Cari Oran, Asit Test Oranı, Stok
Devir Hızı, Alacak Devir Hızı, Öz
Sermaye Devir Hızı, Faaliyet Kârı,
Aktif Kârlılığı, Öz Sermaye Kârlılığı,
Faiz Karşılama Oranı

Sevim (2016)

2001-2014

BİST-100, 32
Firma

Stok Devir Hızı, Alacak Devir Hızı,
Maddi Duran Varlıklar Devir Hızı,
Kısa Vadeli Borçlar/Toplam Borçlar

Yazar

2002-2009

2004-2011

Alacak Devir Hızı, Stok Devir Hızı,
Öz Sermaye Kârlılığı

Asit-test Oranı, Finansal Kaldıraç,
Piyasa Değeri/Defter Değeri, Aktif
Devir Hızı

3. Veri ve Metodoloji
BİST verisi ile yapılan belli başlı çalışmaların listelendiği tabloda da yer aldığı üzere,
literatürde firmaların borsa getirilerinin bilançodaki birçok göstergeden etklendiği
bulgulanmıştır. Bu göstergeler likidite, kârlılık, devir hızı, açık pozisyon ve borçluluk gibi
farklı bilanço performans kriterleri arasında değerlendirilmektedir. Bu çalışmada da bu
performansları ölçebilecek ve literatürde de sıklıkla kullanılan finansal rasyolardan
faydalanılmıştır. Ayrıca bu seçili rasyoların ilgili yazında BİST firmalarına uyarlanmış olan
temerrüt modellerinde firma iflasını veya başarısını yüksek performans ile tahmin eden
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rasyolardan olmasına dikkat edilmiştir (Altman, 1968; Colak, 2019; Kulalı, 2016). Bu
rasyolar; cari oran, asit test oranı, alacak devir hızı, yabancı para pozisyon oranı, FAVÖK ve
Faiz karşılama oranı olarak belirlenmiştir. Bu rasyolar BİST kapsamındaki firmaların çeyreklik
frekansta yayımlanan finansal tablolarından aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.


Likidite Oranları:
𝐷ö𝑛𝑒𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟

𝑖,𝑡
𝐶𝑎𝑟𝑖 𝑂𝑟𝑎𝑛𝑖,𝑡 = 𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝑌ü𝑘ü𝑚𝑙ü𝑙ü𝑘𝑙𝑒𝑟

𝐴𝑠𝑖𝑡 − 𝑇𝑒𝑠𝑡 𝑂𝑟𝑎𝑛𝑖,𝑡 =


(1)

𝑖,𝑡

(𝐻𝑎𝑧𝚤𝑟 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟+𝑀𝑒𝑛𝑘𝑢𝑙 𝐾𝚤𝑦𝑚𝑒𝑡𝑙𝑒𝑟+𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐴𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟)𝑖,𝑡
𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝑌ü𝑘ü𝑚𝑙ü𝑙ü𝑘𝑙𝑒𝑟𝑖,𝑡

Devir Hızı:
𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟

𝑖,𝑡
𝐴𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝐻𝚤𝑧𝚤𝑖,𝑡 = 𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐴𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟

(3)

𝑖,𝑡



Döviz Açık Pozisyonu:

𝑌𝑎𝑏𝑎𝑛𝑐𝚤 𝑃𝑎𝑟𝑎 (𝑌𝑃) 𝑃𝑜𝑧𝑖𝑠𝑦𝑜𝑛 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤𝑖,𝑡 =


(𝑌𝑃 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘−𝑌𝑃 𝑌ü𝑘ü𝑚𝑙ü𝑙ü𝑘+𝑇ü𝑟𝑒𝑣 𝑃𝑜𝑧𝑖𝑠𝑦𝑜𝑛𝑢)𝑖,𝑡
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓𝑙𝑒𝑟𝑖,𝑡

(4)

Kârlılık

𝐹𝐴𝑉Ö𝐾 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤𝑖,𝑡 =


(2)

𝐹𝑎𝑖𝑧,𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑚𝑎𝑛,𝑉𝑒𝑟𝑔𝑖 Ö𝑛𝑐𝑒𝑠𝑖 𝐾âr𝑖,𝑡
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑚𝑎𝑛 𝐺𝑖𝑑𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟𝑖𝑖,𝑡

(5)

Borç Ödeme Kabiliyeti

𝐹𝑎𝑖𝑧 𝐾𝑎𝑟ş𝚤𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤𝑖,𝑡 =

𝐹𝑎𝑖𝑧 𝑣𝑒 𝑉𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑒𝑛 Ö𝑛𝑐𝑒𝑘𝑖 𝐾âr𝑖,𝑡
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑚𝑎𝑛 𝐺𝑖𝑑𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟𝑖𝑖,𝑡

(6)

BİST’te işlem gören şirketler içerisinde finansal firmalar, holdingler ve fonksiyonel
para birimi YP olan firmalar dışlanmıştır. Neticede, çalışmada her yıl için 219-291 arasında
reel sektör firma gözlemine ait veriler kullanılmıştır. YP pozisyonu ve FAVÖK oranı dışındaki
oranlarda sıfırdan küçük hesaplanan gözlemler ayıklanarak veri temizlenmiştir.
Oran hesaplamasında bilanço verileri dört çeyreklik ortalama, gelir tablosuna ilişkin
kalemler ise yıllık olarak kullanılmıştır. Ardından firmalar bilanço özelliklerine göre her bir
çeyrek için üç gruba ayırılmıştır.


1. Grup: ilgili oranı en düşük olan %10’luk dilimdeki firmalar (Rasyosu Düşük
Olanlar)



2. Grup: ilgili oranı en yüksek olan %90’lık dilimdeki firmalar (Rasyosu Yüksek
Olanlar)



3. Grup: 1 ve 2. Grup dışındaki firmalar

Söz konusu ilk iki grup için günlük ortalama hisse senedi getirileri hesaplanmıştır.
Firmalar için hesaplanan oranlar zamanla değişebildiğinden, ilgili yüzdelik dilimlere giren
firmalar da zamanla farklılaşabilmektedir. Ancak çalışmada kullanılan oranlar için
baktığımızda, firmaların örneklem boyunca genellikle aynı grupta bulunduğu görülmektedir.
Bu nedenle, hesaplanan getiriler üzerinde portföy içeriğinin farklılaşmasından kaynaklanan
önemli bir etki olması beklenmemektedir. İlk iki grupta yer almayan üçüncü gruptaki firmalar
ise analiz dışında bırakılmıştır. Son aşamada %10’luk ve %90’lık dilimler için getiriler Ocak
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2010 – Eylül 2019 döneminde birikimli olarak grafiklerde gösterilmiştir. Daha sonra,
analizlerin sağlamlığını test etmek amacıyla 1. ve 2. Grup’ların belirlenmesinde kullanılan
%10’luk ve %90’lık eşik değerleri değiştirilerek, aynı analizler %20-%80, %30-%70 ve %40%60’lık dilimler için tekrarlanmıştır ve ilk spesifikasyon ile tutarlı sonuçlar elde edilmiştir.
4. Analiz Sonuçları
4.1. Likidite Oranları
Küresel kriz sonrası dönemde reel sektörün hızla artan borç yükü, son yıllarda bu borç
yükünün nakit akışları için sorun oluşturup oluşturmayacağı tartışmalarını da gündeme
getirmiştir. Özellikle 2015 yılı öncesi borç yükünün çok birikmediği dönemde, likidite pozisyonu
önemli bir risk unsuru olarak değerlendirilmezken, bu yıldan itibaren yatırımcılar likidite
durumlarını firma performansı için önemli bir belirleyici olarak değerlendirmiş bu da hisse
fiyatlarına yansımıştır. Nitekim Grafik 1 ve 2’de paylaştığımız bulgulara göre likidite oranlarının
firmaların hisse senedi performanslarında oluşturduğu fark dikkat çekmektedir. Likidite oranları
yüksek firmaların birikimli hisse getirilerinin de daha yüksek olduğu görülmektedir.
Grafik 1: Cari Orana Göre Birikimli Getiriler (%)
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Grafik 2: Asit-Test Oranına Göre Birikimli Getiriler (%)
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Cari Orana göre daha likit ve daha hızlı şekilde nakde dönüştürülebilecek varlıkları
içeren Asit-Test Oranında getiri ayrışması daha yüksektir. Örneğin Asit-Test Oranı düşük
olan firmaların getirileri 2010 – 2018 döneminde % 50’nin üzerinde düşerken, bu oranı
yüksek olan firmaların getirileri aynı dönemde % 100 artmıştır. Ayrıca 2016 yılından bu yana
her iki oranda da en alt ve en üst yüzdelik dilimlerdeki firmaların getirileri arasındaki
farklılaşma daha belirgin hale gelmiştir. Diğer bir ifadeyle, son dönemde borsa yatırımcıları
likidite yapıları sağlam firmaların hisselerini daha yüksek fiyatlarken, likidite oranları düşük
olan firmaların hisse getirileri hızla düşmüştür. Likidite rasyosu sağlam olmayan firmaların
yüksek borç yükünü çevirmekte zorlanabileceği ve bu durumun firmayı finansal zorluğa
itebileceği kaygılarının artması ile bu firmaların getirileri 2017 yılından itibaren hızla gerilemiş
ve birikimli olarak % 80’e yakın getiri kaybı gözlenmiştir. Her ne kadar reel sektör
firmalarının genelinde borçluluk artışı olsa bile nakit oranları ve likidite pozisyonları iyi olan
firmaların bu borcu çevirmekte zorlanmayacağı algısıyla, bu firmaların getirileri 2016 yılından
itibaren pozitif ayrışmıştır.
4.2. Devir Hızı
Likidite oranlarının yanı sıra, işletmenin ticari alacaklarını bir dönemde kaç defa tahsil
ettiğini, bir başka deyişle alacaklarının likidite değerini gösteren Alacak Devir Hızı Oranı
yüksek olan firmalarda da birikimli getiriler diğer firmaların üzerinde gerçekleşmiştir (Grafik
3). Bu rasyonun, getiri ayrışmasında likidite oranları kadar belirleyici olmadığı görülmektedir.
Türk firmalarının tarihsel olarak borç ödeme ve tahsilatlarında önemli sıkıntı yaşamamış
olması bu durumun sebebi olarak görülmektedir. Nitekim banka kredilerindeki tahsili gecikmiş
alacak (TGA) oranı tarihsel olarak reel sektör firmaları için benzer gelişmekte olan ülkelerin
genellikle altında gerçekleşmiştir (TCMB Finansal İstikrar Raporu, 2018). IMF tarafından
yayınlanan Uluslararası Finansal İstatistikler verilerine göre 2013 yılında Türk bankacılık
sektörü TGA oranı % 2.3 seviyesinde iken aralarında Brezilya, Arjantin, Çekya, Rusya ve
Endonezya gibi ülkelerin olduğu gelişmekte olan ülkeler ortalaması % 3.5 seviyesindedir.
2018 yıl sonu verilerine göre de Türkiye’de TGA oranı yaklaşık % 4 iken gelişmekte olan
ülkelerin ortalaması 4.2 seviyesindedir.
Türkiye özelinde tahsilatlarda zaman içerisinde bazı bozulmalar gözlense de bunlar
genel olarak kısa sürede ekonomik aktiviteye bağlı olarak toparlanma göstermiştir. Firmaların
tahsilat ve borç ödeme performansı ile ilgili bir gösterge olan ticari alacak devir hızı da
örneklem dönemimizde ekonomik aktiviteyi kalıcı şekilde bozacak bir şok gözlenmediğinden
firma tahsilatlarında önemli bir bozulmaya işaret etmemektedir. Bu bağlamda, devir hızı
düşük ve yüksek olan firmaların bilanço performansları arasında önemli bir farklılaşma
beklenmemektedir. Bu durum hisse fiyatlamalarına da yansımış olup; devir hızına göre firma
getirilerinde tarihsel olarak farklılaşma diğer rasyolar kadar belirgin olmamıştır.
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Grafik 3: Alacak Devir Hızı Oranına Göre Birikimli Getiriler (%)
Rasyosu Düşük Olanlar

Rasyosu Yüksek Olanlar

200

200

150

150

100

100

50

50

0

0

-50
01.10
05.10
09.10
01.11
05.11
09.11
01.12
05.12
09.12
01.13
05.13
09.13
01.14
05.14
09.14
01.15
05.15
09.15
01.16
05.16
09.16
01.17
05.17
09.17
01.18
05.18
09.18

-50

Kaynak: FINNET, Yazarların Hesaplamaları
Son Gözlem:09.18

4.3. Döviz Açık Pozisyonu
Firmaların bilanço içi ve dışı verileri kullanılarak hesaplanan net döviz pozisyonunun
döviz kuru gelişmeleri kanalı ile getiriler üzerinde etkili olması beklenmektedir. Nitekim döviz
kurunun daha istikrarlı olduğu 2013 yılına kadar geçen dönemde net döviz pozisyon oranı
firma getirilerinde fazla farklılaşmaya yol açmazken, kurun reel olarak değer kaybettiği 2013
yılı sonrası dönemde getirilerde kayda değer bir farklılaşma gözlenmektedir (Grafik 4). YP
Pozisyon Oranı (pozisyon fazlası) yüksek olan firmalar 2014 yılından bu yana pozitif getiri
performansı sergilerken; pozisyon açığı olan firmaların getirileri negatif olarak
gerçekleşmiştir. Özellikle 2018 yılında, kur riski taşıyan firmaların hisse senedi getirilerinde
kur gelişmelerine bağlı belirgin düşüş mevcut iken, yüksek pozisyon fazlası olan firmaların
getirilerinde önemli bir hareket gözlenmemektedir. Bu durum pozisyon açığının firma bilanço
sağlığına olumsuz etki eden bir faktör olduğunu, kur oynaklığının arttığı dönemlerde bilanço
tahribatının arttığını ve bunun da hisse getirilerine negatif yansıdığını göstermektedir.
Grafik 4: YP Pozisyon Oranına Göre Birikimli Getiriler (%)
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4.4. Kârlılık
Firmaların kârlılığını yansıtan göstergeler, beklendiği üzere birikimli getiriler üzerinde
belirleyici rol oynamaktadır. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârlılığı (FAVÖK) yüksek olan
firmaların birikimli getirileri FAVÖK oranı düşük olan firmaların getirilerinin üzerinde
gerçekleşmiştir (Grafik 5).
Grafik 5: FAVÖK Oranına Göre Birikimli Getiriler (%)
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Not: FAVÖK oranına göre alt dilimde (% 10’luk persentilde) yer alan firmalar zaman
içerisinde değiştiğinden birikimli toplam yüzde zarar (günlük getirilerin kümülatif
toplamı) 100’ü aşabilmektedir.

Tüm bilanço göstergeleri içerisinde getiri ayrışmasını en güçlü olarak gözlemlediğimiz
kriter FAVÖK oranıdır. Söz konusu oran, firma faaliyetlerindeki verimliliği ve firmanın
üretimde yarattığı katma değeri ölçen en önemli göstergelerden biridir. FAVÖK’deki bozulma
firma nakit akışlarını, borç ödeme gücünü ve firmanın şoklara duyarlılığını da olumsuz
etkileyerek bilanço performansında diğer faktörlerden daha fazla rol oynamaktadır. Çolak
(2019) da çalışmasında BİST firmaları için FAVÖK / Aktif oranının firma finansal başarısızlığı
veya sağlamlığı üzerinde etkili olan en önemli faktörlerden biri olduğunu bulgulamıştır.
Benzer şekilde Altman (1968) da z-skor modellemesinde finansal zorluk yaşayan ve
yaşamayan firmaları ayırt etmede FAVÖK’ün güçlü bir rolü olduğunu göstermiştir. Birikimli
getiriler üzerinden yaptığımız analiz de FAVÖK oranı düşük olan ve yüksek olan firmalar
arasında önemli bir farklılaşma olduğunu göstermekte ve bu bağlamda ilgili yazını
desteklemektedir. İstikrarlı olarak FAVÖK oranı en yüksek (% 90’lık) dilimde yer alan
firmaların hisse senetlerine yatırım yapan yatırımcılar 2010 – 2018 döneminde birikimli olarak
yaklaşık % 200 kazanç sağlayabilmiştir.
4.5. Borç Ödeme Kabiliyeti
Firmaların yükümlülüklerine bağlı olarak faiz ve kur kaynaklı ödemelerinin FAVÖK
gelirleri ile ne derece karşılandığını ölçen faiz karşılama oranı, firmaların borç ödeme
kabiliyetleri ve performansları hakkında bilgi içermektedir. Faiz Karşılama Oranı’na (FKO)
göre sıralama yaptığımızda da FKO’su yüksek firmaların sürekli bir şekilde yüksek getiri
sağladığı fakat FKO’su düşük bölgede olan firmaların birikimli getirilerinin sıfırın altına
nadiren düştüğü gözlenmiştir (Grafik 6). Bu durum, borç ödeme kabiliyeti yüksek olan
firmaların aynı zamanda sağlam bilanço yapısına sahip olduklarını ve fiyatlamalarının da bu
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şekilde artan eğilimde olduğunu göstermektedir. Fakat faiz karşılama oranı düşük olan
firmalar da negatif olarak önemli ölçüde ayrışmamıştır. Bu durum, yukarıda ticari alacak
tahsilat hızı göstergesindeki tartışmalar ile uyumludur. Örneklemimizin kapsadığı 2010-2018
döneminde firmaların borç ödeme performansının kalıcı şekilde bozulduğu bir dönem
olmamıştır. Bazı firmaların faiz karşılama oranı düşük seviyelerde olsa bile bu durum
örneklemdeki firmaların borç ödeme kabiliyetini bozacak ve bilanço performansında tahribata
yol açacak boyutta değildir. Bu nedenle FKO’nun görece olarak düşük seviyede olması
firmanın getirisinin birikimli olarak değer kaybetmesine yol açmamıştır.
Grafik 6: FKO’ya Göre Birikimli Getiriler (%)
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4.6. Sağlamlık Analizi: Farklı Dilimler Kullanılarak Ulaşılan Birikimli Getiriler
1. ve 2. Grup’ların belirlenmesinde kullanılan %10’luk ve %90’lık eşik değerleri
değiştirilerek, aynı analizler %20-%80, %30-%70 ve %40-%60’lık dilimler için
tekrarlandığında, ilk spesifikasyon ile tutarlı sonuçlar elde edilmiştir (Grafik 7-12).
Grafik 7: Cari Orana Göre Getiriler (%)

Grafik 8: Asit Test Oranına Göre Getiriler (%)
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Grafik 9: Alacak Devir Hızına Göre Getiriler (%)

Grafik 10: YP Pozisyona Göre Getiriler (%)
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Grafik 11: FAVÖK’e Göre
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Grafik 12: F
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5. Sonuç
Bilanço analizi, firmaların kırılgan/güçlü yönlerini ve potansiyel şokların ekonomiye
aktarımını anlamamıza yardımcı olmaktadır. İlgili yazın, bilanço riskliliğini azaltarak reel
sektörü ve dolayısıyla ekonomiyi finansal piyasa oynaklıklarına karşı daha dayanıklı hale
getirebileceğimizi ifade etmektedir. Firmaların finansal sağlamlığı, etkileşim içerisinde
bulunduğu diğer firmalar ve finansal kuruluşlara yansıyarak makro-finansal istikrara katkı
sağlamaktadır. Bu makale bilanço analizinde sıklıkla kullanılan firma rasyolarındaki
zayıflıkların ekonomi üzerinde oluşturduğu potansiyel riskleri incelemek yerine, rasyoları
güçlü ve zayıf olan firmaları karşılaştırılmak suretiyle rasyoları güçlü olan firmaların bir getiri
avantajı sağlayıp sağlamadığını incelemiştir. Analiz için likidite, kârlılık, devir hızı, açık
pozisyon ve borçluluk gibi farklı boyutlarda öne çıkan göstergeler dikkate alınmıştır. İlgili
rasyo değerleri hesapladıktan sonra en düşük % 10’luk dilimde olan firmalar rasyosu düşük
olanlar şeklide isimlendirilirken, % 90’lık dilimde olan firmalar rasyosu yüksek olanlar şeklide
sınıflandırılmıştır.
Küresel finansal kriz sonrasında firmaların hızla aratan borç yükü, likidite
pozisyonunun önemli bir risk unsuru olarak değerlendirilmesine sebep olmuştur. Yaptığımız
analizler likidite oranları yüksek firmaların hisse getirileri anlamında farklılaştığını ve hisse
getirilerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca likidite göstergeleri arasında daha
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likit varlıkları gösteren Cari Oran dikkate alındığında, ayrışmanın daha yüksek olduğu
bulgulanmıştır. Likidite oranları kadar belirleyici olmamakla beraber işletmelerin alacaklarının
likidite değerlerini gösteren Alacak Devir Hızı Oranı da getirilerin ayrışmasında belirleyici
olmaktadır. Türkiye’de sıklıkla tartışılan reel sektör firmalarının döviz açık pozisyonu dikkate
alındığında, BİST firmaları için YP pozisyon fazlası yüksek olan firmaların getiri
performansının pozitif ayrıştığı tespit edilmiştir. Diğer finansal rasyolardan farklı olarak,
FAVÖK oranı borsa getirilerindeki ayrışmanın en güçlü gözlemlendiği orandır. İstikrarlı olarak
FAVÖK oranı en yüksek (% 90’lık) dilimde yer alan firmaların hisse senetlerine yatırım yapan
yatırımcılar 2010 – 2018 döneminde birikimli olarak yaklaşık % 200 kazanç sağlayabilmiştir.
Son olarak FKO’su yüksek olan firmaların daha yüksek getiri sağlaması, borç ödeme
kabiliyeti yüksek firmaların hisse senedi fiyatlamalarında pozitif ayrıştığını ifade etmektedir.
Özetle 2010 – 2018 döneminde borsa yatırımcıları likidite yapıları sağlam, Alacak Devir Hızı
Oranı, YP pozisyon fazlası, FAVÖK oranı ve FKO’su yüksek firmaların hisselerini daha
yüksek fiyatlamıştır. Bir başka deyişle, bilanço sağlığını koruyan firmaların hisseleri uzun
vadede göreli olarak güçlü performans sergilemiştir. Rasyosu yüksek ve düşük firmaların
belirlenmesinde kullanılan %10’luk ve %90’lık eşik değerlerinin değiştirilmesi bulguları
değiştirmemektir.
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Öz
Finans hukukunda finansal kurumlar ile kişiler arasında yapılan çerçeve sözleşmelerde yer
alan delil sözleşmesi kayıtları ve bunların geçerliliğinin, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile
konuya açıklık getirilmiş olsa dahi, usûl hukuku bakımından incelenmesi gereken noktaları mevcuttur.
Uygulamada, delil sözleşmelerinin bankalar, sigorta kurumları veya yatırım kuruşlarınca kullanılması
genel işlem şartları biçiminde karşımıza çıkmasının yanı sıra, uyuşmazlıkların çözümünde özellikle
şirket satın almalarında ve finansal uyuşmazlıkların çözümünde delil sözleşmeleri kilit bir role sahiptir.
Zira, delil sözleşmesine ilişkin hükmün varlığının ispat araçlarının kullanılabilirliğini doğrudan
etkileyeceği şüphesiz olup, özellikle finansal kurum nezdinde bulunan delillerin tek taraflı olarak kabul
edilmesinin mağduriyetlere yol açması muhtemeldir.
Anahtar Kelimeler: Finans Hukuku, Delil, Delil Sözleşmesi, Hakem-Bilirkişi Sözleşmesi, Ispat Yükü.
Jel Sınıflandırması: K 29, K40, K41.
Evidential Contracts In Financial Law
Abstract
In finance law, evidential contract clauses in framework agreements that are drawn up
between financial institutions and individuals and validity of these clauses bear some issues that need
to be examined in terms of procedural law, even if Code of Civil Procedure numbered 6100 shed
some light on this issue. In practice, the use of evidential contracts on the part of banks, insurance
institutions or investment firms are observed as usual conditions of their operations. Moreover, these
contracts play a vital role in resolution of disputes especially in acquisition transactions and resolution
of financial disputes. In the case of a clause regarding an evidential contract, it is clear that this clause
will directly have an impact on presentation of physical and digital evidence at trial. It is most likely that
admission of evidences kept in a financial institution will lead to unjust suffering of individuals due to
the determination of terms unilaterally by financial institutions.
Keywords: Finance Law, Evidence, Evidential Contract, Expert Determinationi Burden of Proof.
JEL Classiﬁcation: K 29, K40, K41.

I. Delil Sözleşmesi Kavramı
Delil sözleşmeleri kural olarak gönüllü olarak akdedilen, yargılama konusu
uyuşmazlığın çözümünde önemli rol oynayan ve yerleşik yargı uygulamasının ayrılmaz bir
parçası olarak kabul edilen sözleşmelerdir1. Bilindiği üzere, usûl hukuku kuralları prensip
olarak taraflarca değiştirilemez ve sözleşmesel bir muhakeme usûlü yaratılamaz. Nitekim,
medeni usûl hukukunda kural olarak, Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK, Kanun) md. 198,
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III hükmü gereğince, belirli bir delil ile ispatı gereken vakıaların başka delillerle ispatı
mümkün değildir. HMK.’nun anılan düzenlemesi kanuni delil sisteminin bir sonucu olmakla
birlikte, istisnai olarak Kanun, taraflara belli vakıaların belli delillerle ispatını kararlaştırabilme
imkânı tanımıştır2. Bu bakımdan, delil sözleşmesi, hukukî işlemler bakımından uygulanmakta
olan katı delil sistemini aşabilmenin en önemli araçlarından biri olarak görülür3. Buna ilaveten
belirtmek gerekir ki, emredici nitelikte bir hüküm olan “Delillerin değerlendirilmesi” başlıklı
HMK md. 198 kapsamında, hâkimin delilleri serbestçe değerlendirmesi yetkisinin varlığı
nazara alındığında, hâkimin delillere ilişkin takdir yetkisini ortadan kaldıran delil sözleşmeleri
geçerli değildir4.
Delile ilişkin yapılan sözleşme, gerçekte esas uyuşmazlığa ilişkin bir sözleşme
anlamına geldiğinden; bir uyuşmazlık konusu üzerinde tasarruf yetkisini haiz olan tarafların
sözleşmesel ilişkinin delilleri bakımından da serbest olması gerektiği doktrinde belirtilmiştir5.
Delil sözleşmesinin varlığı halinde, uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek delilleri
belirlemek, hâkime verilen unsurları değiştirmek anlamına geldiğinden, taraflar nezdlerinde
bulunan tüm delilleri değil; delil sözleşmesiyle kararlaştırılan delilleri mahkemeye sunabilir.
Belirtmek gerekir ki, delillerin toplanarak mahkemeye sunulması görev ve sorumluluğu
taraflara verilmiş olmakla birlikte, söz konusu delillerin serbestçe değerlendirilmesi
mahkemenin takdirindedir6.
II. Delil Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Konusu
Medeni yargılama hukuku bakımından HMK.nun “Hâkimin davayı aydınlatma ödevi”
başlıklı 31 inci maddesi, hâkimin doğru karar verebilmesi ve maddî gerçeği tespit
edebilmesini amaçlamakta olup; söz konusu amacın gerçekleştirilmesini teminen hâkime
aydınlatma ödevi yüklenmektedir7. Delillerin ileri sürülmesi ise taraflara düşen bir yükümlülük
olarak addedilmekte olup, taraflarca delil sözleşmesi aktedilmiş ise, sözleşmeye ilişkin
hususlarda uyuşmazlık halinde yararlanılacak delillerin çerçevesi önceden çizilir8. Bu
bağlamda, hâkimin belli olgular ve bunların ispatına ilişkin olarak taraf iradeleriyle bağlı
olduğunu söylemek mümkündür9.
Delil sözleşmelerinin hukukî niteliği ele alınacak olursa, bir hakkın ispatı bakımından
hangi delillerin kullanılacağı ve bu delillerin nasıl ikame edileceği bir yargılama hukuku
problemi olduğundan, ispatın biçim ve araçlarını da yargılama hukuku düzenler 10. Usûli bir
sözleşme olan delile ilişkin sözleşmeler, tarafların gerek ispat yükü ve ispat edilecek
vakıaların tayini gerek ispat yöntemlerinin kullanımı konusunda kanuni delil sisteminin
kurallarını değiştirmeye yarayan bir işleve sahiptir11. Tarafların ortak iradelerinin bir
yansıması olan delil sözleşmesinin ispat araçlarının kullanılabilirliğini de doğrudan
etkileyeceği şüphesizdir12. Bu çerçevede, delillere ilişkin yapılacak bir sözleşmenin iki taraflı
bir usûl sözleşmesi olduğuna şüphe bulunmaz13. Zira, ortada bir davada anlam kazanan;
etkilerini doğrudan doğruya yargılama hukukunda gösteren bir sözleşme mevcuttur14.
Finans kuruluşları ile gerçek/tüzel kişiler arasındaki sözleşmelere; ispat yüküne, ispat
şekline ve delil sözleşmesi ile delillerin tayinine ilişkin hükümler konabilmektedir. Delil
sözleşmesiyle yalnızca deliller belirlenmez; aynı zamanda, ispatı gereken hususu takdir
edecek makam veya kişi de tayin edilebilir 15. Örneğin, bir inşaatın şartnameye uygun olup
olmadığının tespitinin, bir uzman bilirkişiye veya meslek kuruluşuna tevdi edilmesi
mümkündür.
III. Delil Sözleşmesinin Sınırları
A. Uygulanacak Kanun Hükümleri Delil Sözleşmesinin Konusunu Oluşturamaz.
Bir uyuşmazlıkta, uyuşmazlığın çözümü için uygulanacak kanun hükümlerinin
nelerden ibaret olduğu konusunda yapılacak sözleşmeler batıldır. Zira uyuşmazlıkta
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uygulanacak kanun hükümlerinin tayin ve tespiti yetkisi davanın taraflarına tanınmamış olup,
HMK md. 33, I gereğince, kamu düzenine ilişkin emredici hükümler de gözetilmek suretiyle
hâkim kanun hükmünü re’sen uygulamakla yetkili ve görevlidir. Diğer bir açıdan, mahkemeler
önünde usûle ilişkin konuların kanun tarafından tayin edildiğinin vurgulanmasında fayda
vardır. Bu kapsamda, taraflar aktedecekleri sözleşmelerde yeminin şeklini veya hâkim
tarafından verilecek yemin şartlarını değiştiremezler; zira, hâkim tarafların bu konudaki özel
sözleşme hükümlerine tâbi değildir16.
B. Maddî Hukukun Muayyen Şekilde Yapılmasını Emrettiği Hususlar Delil
Sözleşmesinin Konusunu Oluşturamaz.
Yargılama hukuku bakımından sözleşme özgürlüğü sınırlı olarak uygulama alanı
bulduğundan, delil sözleşmesi, kanunun bu tip sözleşmelerin yapılmasına izin vermesiyle ve
tarafların bu çerçeve içerisinde bir anlaşma yapması kaydıyla uygulanır. Bu kapsamda,
geçerliliği maddî hukukça özel bir şekle tâbi kılınan hususların başka bir biçimde ispatına
imkân bulunmaz17. Dolayısıyla, sıhhat şartına uyulmazsın yapılan sözleşmelerin mevcudiyeti
kesin delillerle dahi ispat edilemeyecek olup, bu tür sözleşmeler geçersizlik yaptırımına
tabidir18. Bununla birlikte, maddî hukukun ispat şartı bakımından öngördüğü şekle bağlı
işlemlerin ispatı için şekil sözleşmesi yapılması mümkündür. Zira, bu tip sözleşmelerde
işlemin belli bir şekle uygun olarak yapılması, işlemin geçerliliği bakımından değil ispat
hukuku bakımından zorunlu kılınmıştır19.
C. Re’sen Araştırma Prensibinin Geçerli Olduğu Hususlarda Delil Sözleşmesi
Yapılması Mümkün Değildir.
Tasarruf ilkesinin; dava malzemesinin taraflarca getirilmesi ilkesi, re’sen hareket ilkesi
ve re’sen araştırma ilkelerinden dikkatli bir şekilde ayırt edilmesi gereklidir. Zira, tasarruf
ilkesi, tarafların dava ve dava konusu üzerinde etki edebilme iktidarına sahip olduklarını ifade
ederken, dava malzemesinin taraflarca getirilmesi ilkesi vakıa ve delil sunumunun taraflarca
gerçekleştirileceğini ifade eder20.
Bununla birlikte, re’sen araştırma prensibinin geçerli olduğu alanlarda, tarafların
tasarruf yetkisi bulunmayıp, bu alanlar genellikle kamu düzenine ilişkin kabul edilir. Bu
itibarla, re’sen araştırma ilkesinin geçerli olduğu dava türlerinde hâkim her hususu
kendiliğinden araştırmakla yükümlü olup, uyuşmazlık çözümünde tarafların getirdiği delillerle
hâkimin kendini sınırlamamasına bağlı olarak delil sözleşmesi etki doğurmaz21.
D. Çekişmeli Olmayan ve Önceden İspatlanmış Konularda Delil Sözleşmesi
Yapılamaz.
Delil sözleşmesinin çekişmeli hususların ispatı için yapılması gerekmekte olup,
çekişmeli olmayan, hakkında kesin hüküm bulunan, daha önce ikrar olunan hususlar ve
davayla ilgili olmayan hususların ispatı için delil sözleşmesi yapmanın hiçbir hukukî yararı
bulunmaz. Bunun gibi, herkes tarafından bilinen ve meşhur bir vakıanın ispatı için de delil
sözleşmesi gerekmediğinden, bu hususlarla ilgili delil sözleşmesi yapılması hukukî bir sonuç
doğurmaz.
IV. Delil Sözleşmelerinde Belirlilik İlkesi
Senetle ispat kuralının istisnası olarak kabul edilen delil sözleşmesinin varlığı halinde,
sözleşme konusu vakıanın ispatında yalnızca kararlaştırılan belirli delil veya delillerin
kullanılması mümkündür22(HMK md. 193, I). Bununla birlikte, Hukuk Muhakemeleri
Kanunu’nun 200 üncü maddesinde de, senetle ispatı gereken hususların, karşı tarafın açık
muvafakati ile tanıkla da ispat edilebileceği kabul edilmiştir. Bu kapsamda, tarafların serbest
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iradeleriyle aralarında yapacakları delil sözleşmesi sayesinde bu kurallar bertaraf edilerek
tarafların kararlaştırmış olduğu deliller ön plana çıkar.
Delil sözleşmesinin geçerli olabilmesi için şekil koşulunun yanı sıra, “belirlilik veya
belirlenebilirlik ilkesi” olarak adlandırılan ilkeye de uygun olarak hazırlanması önem arz
eder23. Mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 287, II maddesinde,
“muayyen deliller ile ispat” kavramından söz edilmiş olup, aynı anlayışın 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanunu’nda da korunduğu görülür. Dolayısıyla, davadan önce veya sonra
yapılan bir delil sözleşmesinde, hem hukukî ilişki ve bu ilişkinin tarafları hem de
kararlaştırılan delil veya delillerin belirli yahut belirlenebilir olması gerektiği konusunda
tereddüt bulunmamaktadır24. Bu çerçevede, taraflar, “bundan böyle aramızda çıkacak bütün
uyuşmazlıklar tanıkla ispat edilecektir.” şeklinde genel nitelikte bir delil sözleşmesi
akdedemez. Doktrinde, özellikle münhasır-münhasır olmayan delil sözleşmesi ayrımını kabul
eden görüş tarafından, çoğunlukla tarafların bir vakıanın veya hukukî işlemin “her türlü delille
ispat edilebileceğini” kararlaştıramayacakları kabul edilmiştir25.
V. Delil Sözleşmesinin Şekli
A. Delil Sözleşmesinin Yazılı Şekilde Yapılması
Taraflar, delil sözleşmesini davadan önce, bağımsız bir sözleşme olarak veya bir
maddî hukuk sözleşmesinin bir şartı olarak yazılı şekilde yapabilir26 (HMK md. 193, I). Maddî
hukuk sözleşmesinin bir şartı şeklinde yazılmış olsa dahi delil sözleşmesi usûli bir sözleşme
olma özelliğini yitirmez. Tarafların dava açılmasından sonra da yazılı şekilde bir delil
sözleşmesi akdetmesi mümkündür.
Delil sözleşmesinin, doktrinde de kabul gördüğü üzere, yazılı olarak veya tarafların bu
konudaki iradeleri mahkeme önünde tutanağa geçirilerek imzalı beyanları ile yapabilmesi
mümkündür27. Doktrinde delil sözleşmesine ilişkin şekil şartının ispat şartı veya geçerlilik şartı
olduğuna ilişkin farklı görüşler bulunmaktadır. Alangoya/Yıldırım/Deren Yıldırım, delil
sözleşmesine ilişkin şekil şartının diğer usûl sözleşmelerinde olduğu gibi esasen bir geçerlilik
şartı olduğunu ileri sürmüştür28. Doktrindeki hâkim görüş ise, kanunda düzenlenmiş olan delil
sözleşmesine ilişkin şekil şartının ispat şartı olduğu ve delil sözleşmeleri bakımından adi
yazılı şeklin yeterli olduğu yönündedir29.
B. Delil Sözleşmesinin Sözlü Şekilde Yapılması
Delil sözleşmesinin sözlü olarak yapılmasına engel teşkil edecek bir hüküm 6100
sayılı HMK.’nda yer almamaktadır30. Ancak, sözlü şekilde yapılan delil sözleşmesinin hüküm
ve sonuç doğurabilmesi için, yargılama sırasında Kanunun öngördüğü biçimde ikrar edilmesi
gerekir31. Buna göre, sözlü olarak yapılan delil sözleşmesinin varlığının iddia eden tarafça
ispat edilmesi gerekir32. Bununla birlikte, delil sözleşmesinin yazılı şekilde yapıldığı bir
durumda ise taraflar arasında geçen görüşmelerin; yazılı delil sözleşmesine eklemede
bulunmak, sözleşmenin uygulanmasına son vermek veya sözleşmede bir şekilde değişiklik
yapmak amacıyla hukuk yargılamasında ileri sürülmesi mümkün olmakla birlikte, söz konusu
iddianın başarı şansı son derece düşüktür. Zira, karşı taraf, sözlü şekilde delil sözleşmesi
yapıldığı iddiasını red veya inkar ederse, söz konusu delil sözleşmesinin hiçbir hükmü
bulunmaz.
Uyuşmazlığın taraflarından birinin sözlü olarak delil sözleşmesi yapıldığının
duruşmada ileri sürmesi üzerine, karşı taraf bunu inkar ederse inkar eden tarafa bu hususta
yemin teklif edebilmesi mümkündür33. Sözlü delil sözleşmesi yapıldığına dair iddia
karşısında, karşı tarafın cevap vermemesi veya susması onun bu iddiayı kabul ettiği şeklinde
yorumlanamaz. Zira, buradaki sükut etme, zımni kabul veya ikrar olarak kabul edilemeyecek
olup, Kanun, ikrarın açıkça yapılması şartını aramıştır (HMK md. 200, II). Dolayısıyla,
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tarafların aralarında yaptıkları delil sözleşmesini mahkemede ikrar etmeleri halinde, anılan
ikrarın zapta geçilmesi ve taraflara okunup zaptın altının imza ettirilmesi gereklidir.
C. Delil Sözleşmesinin Mahkeme Huzurunda Yapılması
Mahkeme huzurunda yapılan delil sözleşmesinin hüküm ifade edebilmesi bakımından
belirli kanuni şartların varlığı gerekmekte olup, delil sözleşmesinin mahkeme huzurunda
yapılması ile, tanık dinletmek isteyen taraf lehine usûli kazanılmış hak doğar34. Buna bağlı
olarak, karşı tarafın, bu aşamadan sonra tanık dinlenmesine olan muvakatını geri alması
mümkün değildir35.
Hâkim, tanıkla ispat edilmek istenen hukukî işlemin kanuna göre senetle ispat
edilmesi gerektiğini, ancak açık muvafakat edilirse tanık dinlenebileceğini karşı tarafa
hatırlatmak zorundadır36. Aksi halde, diğer iki şart (karşı tarafın muvafakatı ve bunun
tutanağa geçirilerek karşı tarafa okunup imza ettirilmesi) tamam olsa dahi, taraflar arasında
tanık dinlenmesine ilişkin bir delil sözleşmesi yapılmış olmaz ve esasen senetle ispatı
gereken hukukî işlem hakkında tanık dinlenemez.
Öte yandan, karşı tarafın tanık dinlenmesine muvafakat ettiğini mahkemeye açık bir
şekilde bildirmesi gerekli olup; zımni mukavafakat yeterli değildir. Kuru’ya göre, davalı tarafın
tanık dinlenmesine muvafakatı olmadığını açıkça bildirmemiş olsa dahi, yine de tanık
dinletilemez37. Bununla birlikte, karşı tarafın tanık dinlenmesine açıkça muvafakat etmiş
olduğu hususunun tutanağa geçirilmesi ve okunarak kendisine imza ettirilmesi de mahkeme
huzurunda delil sözleşmesi yapılmasının bir diğer koşulu olarak karşımıza çıkmakta olup,
açık muvafakatın geçerli olması için tarafın dinlenecek tanıkların kimliklerini öğrenmiş olması
gerekmez38.
Diğer taraftan, mahkeme huzurunda yapılan delil sözleşmesi yalnızca tanık
dinlenmesine muvafakat edilmesi biçiminde gerçekleştirilmez39. Taraflar, tanık
dinlenmesinden başka bir ispat şeklini kararlaştırılmış ise, uyuşmazlık konusunun
kararlaştırılan delille ispat edilmesini mahkemeden talep edebilir. Bunun için öngörülen
şartlara uyulmak kaydıyla, kural olarak delil sözleşmesi yapılması mümkündür.
VI. Delil Sözleşmesi Kurumunun Maddi Hukukun Kuralları Ve Yaptırımları İle
İlişkisi
Delil sözleşmesinin geçerli olabilmesi için HMK’nın 193 üncü maddesinde aranan
koşulların yanında, borçlar hukuku hükümlerine de riayet edilmesi gerekir. Zira, bir usûl
sözleşmesi türü olan delil sözleşmelerinin kuruluşuna ve sona ermesine 6098 sayılı Borçlar
Kanunu (BK) hükümleri uygulanır40. Bir görüşe göre, delil sözleşmesi maddî hukuktaki
ilkelere koşut olarak, hem külli hem de cüz’i haleflerini bağlar41. Üçüncü şahıs lehine
sözleşmede, cüz’i halefiyetten veya alacağın temlikinden farklı olarak, üçüncü şahıs alacağı
devir ile değil aslen kazanır. Buna rağmen, kural olarak, üçüncü şahsın hakları asıl
sözleşmenin varlığına bağlı olduğundan, asıl sözleşmenin sağladığı def’i ve itirazların üçüncü
kişiye karşı da ileri sürülebileceği kabul edilir. Ancak üçüncü kişiye karşı da ileri sürülebilecek
itiraz ve def’iler, asıl sözleşmenin hükümlerinden doğan haklardır.
Öte yandan, delil sözleşmesinin yapılması sırasında, emredici hükümlerin ihlal
edilmemesi gerekir42. Emredici hükümlerle çizilen sınırları ortadan kaldırır nitelikte haklar
sağlayan bir delil sözleşmesi, konusu itibariyle emredici hükümlere aykırılık teşkil eder (BK
md. 26 ve 27). Delil sözleşmesi ile ilgili olduğu maddî hukuk sözleşmesinin ayrı ayrı
sözleşmeler olması nedeniyle, delil sözleşmesinin maddî hukuk sözleşmesinin içerisinde bir
hüküm konulması şeklinde yapılmasında dahi, sözleşmelerin geçerliliklerinin de kural olarak
ayrı değerlendirilmesi gerekir. Bununla birlikte, Taşpınar, bazı durumlarda aynı butlan
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nedeninin hem asıl sözleşmeyi hem de onun içerisinde kararlaştırılan delil sözleşmesini
geçersiz kılabileceğini belirtmektedir43.
VII. Delil Sözleşmesinin Türleri
Kanunen tayin edilen deliller haricinde başka bir delilin yargılamaya dahil
edilebilmesine ilişkin sözleşmeler konusunda önem arz eden nokta, tarafların önceden
sözleşme ile kararlaştırılan delillerin önem derecesini tayin edebilmesi meselesidir. Delil
sözleşmesi kapsamındaki delillerin ileri sürülebilmesi konusunda, kanun tarafından tayin
edilen usûller yerine tarafların sözleşmesiyle ortaya konulan diğer usûllerin ikame edilip
edilemeyeceği hususunda HMK md. 193, II hükmü gözetilmek kaydıyla taraf iradesi etkindir.
HMK bağlamında delil sözleşmeleri; kanuni ispatı kolaylaştıran sözleşmeler/münhasır
olmayan delil sözleşmesi ve kanuni ispatı zorlaştıran sözleşmeler/münhasır delil sözleşmesi
olarak ikiye ayrılır44.
A. Münhasır Olmayan Delil Sözleşmesi
Taraflar sözleşme ile aralarında çıkabilecek potansiyel bir uyuşmazlıkta, belli bir
vakıanın ya da işlemin, sadece belli delil veya delillerle değil, kanunen sunulması mümkün
olan deliller yanında, kendi kararlaştıracakları delillerle de ispatlanabileceğini kabul etmeleri
halinde, münhasır olmayan delil sözleşmesi yapmış olur (HMK md. 193, I)45. Örneğin, kesin
delille ispat zorunluluğu olan bir hukukî işlemin takdiri delille de ispat edilebileceğinin kabul
edilmesi halinde, münhasır olmayan delil sözleşmesinin varlığından söz edilir46. Bu
kapsamda, taraflar, dayandıkları delilleri sınırlamayarak bir olayın veya hukukî işlemin başka
bir delille de ispatlanabileceğini kararlaştırmış ise, yargılama faaliyetine dahil edilebilecek
delillerin genişletilmesi sağlanır47.
Münhasır olmayan delil sözleşmesi, sözleşme ile kararlaştırılan delilleri kullanıp
kullanmama konusunda ilgili tarafa seçimlik bir hak tanır. Zira, senetle ispatı zorunlu olan bir
işlemi, sözleşmede tanınan imkâna rağmen tanıkla değil, yine senetle ispata çalışan tarafın
sözleşmeye aykırı davrandığı söylenemez48. Taraflarca münhasır olmayan delil sözleşmesi
aktedilmesiyle kesin delil yaratılmadığından, hâkim tarafından davayı aydınlatma ödevi
kapsamında delil toplanabilmesinin mümkün olmasının yanı sıra, re’sen keşif veya bilirkişi
incelemesi yapılmasına karar verilebilir49.
Taraflarca aktedilen bir delil sözleşmesinin açıklık arz etmemesi durumunda ise,
sözleşmenin münhasır olmayan delil sözleşmesi olarak yorumlanması yerinde olacaktır.
Böyle bir yorum tarzını, hukukî dinlenilme hakkı ve bu çerçevede açıklama ve ispat hakkını
sınırlamaması yönünden adil yargılanma hakkına daha uygun bir yorum olarak
değerlendirmek mümkündür50.
B. Münhasır Delil Sözleşmesi
Bir hukukî ilişkinin tarafı olan ve ileride aralarında uyuşmazlık çıkması muhtemel
kişilerin veya görülmekte olan bir davanın taraflarının, bir konunun/vakıanın ancak belirli bir
delil veya delillerle ispatı yönünde sözleşme yapmaları halinde, münhasır delil sözleşmesinin
varlığından söz edilir51. Diğer bir deyişle, münhasır delil sözleşmesi mevcut ise, bir husus
yalnızca delil sözleşmesi ile kabul edilmiş olan delil veya delillerle ispat edilebilir 52. Bu suretle,
hukukî ilişki başka bir delil ile ispat edilemeyecek olup53, ilk derece mahkemesince aksi
yönde hareket edilerek karar tesis edilmesi halinde, anılan durum istinaf incelemesi
neticesinde hükmün kaldırılması sebebi; temyiz incelemesi bakımından da bozma sebebi
teşkil eder.
Münhasır delil sözleşmesiyle senetle ispatı zorunlu olan bir hukukî işlemin, tanıkla
ispat edilebileceği veya esasen takdiri delillerle ispatı mümkün olan bir hususun yalnızca
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senetle ispat edilebileceği kararlaştırılmak suretiyle, delillerin daraltılması söz konusu olur54.
Münhasır delil sözleşmesi içerik bakımından incelendiğinde, bu tür bir delil sözleşmesi ile bir
tek delil türü kararlaştırılabileceği gibi, belirli olmak koşuluyla birden fazla delil türü de
kararlaştırılabilir.
Öte yandan, “hakem-bilirkişi sözleşmesi” münhasır delil sözleşmesinin tipik örneği
olarak kabul edilmekte olup, hakem-bilirkişiye genellikle belirli bir uyuşmazlık konusunun
yeterlilik, miktar veya niteliklerinin tayini amacıyla müracaat edilir 55. Hakem-bilirkişi
raporlarında
yapılan
tespitin
HMK
bağlamında
bir
hakem
kararı
olarak
nitelendirilemeyeceğinden icrai kabiliyeti bulunmamakla birlikte hâkimin kararına temel teşkil
etme fonksiyonu bulunmaktadır56. Hakem-bilirkişilik müessesesi sigorta hukukunda sıklıkla
uygulanmakta olup, münhasır delil sözleşmesinin bir diğer yaygın örneği ise, kamu
idareleriyle yükleniciler arasında yapılan sözleşmelerde etkisini gösteren bayındırlık işleri
genel koşul belgesidir57.
Hakem-bilirkişi sözleşmesinin hukukî niteliği incelendiğinde, konunun esasen hâkimin
takdir hakkının taraflarca sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağı sorunu ile doğrudan ilgili
olduğunu söylemek mümkündür. Doktrinde yer alan farklı görüşler çerçevesinde, hakembilirkişi sözleşmesi delil sözleşmesi olarak kabul edildiği takdirde, ortaya iki olasılık çıkar:
Birincisi, hakem-bilirkişi sözleşmesinin bağlayıcılığını reddetmek ve hâkimin delilleri
serbestçe değerlendirmesini kabul etmektir ki; gerek Yargıtay’ın konuya ilişkin kararlarına
gerek sigorta genel işlem şartlarına bakıldığında bağlayıcılığı reddetmenin hakem-bilirkişi
sözleşmesi ile güdülen amaca aykırılık teşkil edeceği tartışmasızdır 58. Nitekim Yargıtay,
hakem-bilirkişi sözleşmesini delil sözleşmesi olarak nitelendirmekle kalmamakta, aynı
zamanda hakem-bilirkişi raporunu sözleşmede tespiti istenen hususun ispatı için kesin delil
saymaktadır59. İkinci olasılık ise, söz konusu sözleşmeyi, delillerin hâkim tarafından
serbestçe değerlendirilmesi ilkesinin sınırlandırılmasına örnek göstermektedir60. Doktrinde
hakim görüş ise, hâkimin delilleri ne şekilde değerlendireceğini düzenleyen ispat
sözleşmelerini geçersiz kabul eder61. Dava malzemesinin taraflarca getirilmesi ilkesinden
hareketle, bu kurala hakem-bilirkişi sözleşmesi bakımından hâkim tarafından delillerin
serbestçe değerlendirilmesine ilişkin temel ilkenin kısıtlanmasına bir istisna tanımak mümkün
gözükmemektedir.
VIII. İspat Hakkını Güçleştiren Veyahut İmkânsız Kılan Delil Sözleşmelerinin
Geçersizliği Yaptırımı
Genel işlem şartları kapsamında yer alan delil sözleşmesi hükümleri ile kanunda
öngörülmemiş birtakım delillere geçerlilik tanınması ve bu şekilde senetle ispat
zorunluluğunun bertaraf edilmesi mümkündür. Uygulamada sıklıkla karşılaşıldığı üzere,
genel işlem koşulu olarak düzenlenmiş olan delil sözleşmesinin karşı tarafın ispat hakkının
önemli ölçüde sınırlandırdığı veya imkânsız hale getirildiği görülür62. Buna bağlı olarak, delil
sözleşmesi yapılması sonucunda karşı tarafın savunma hakkını kısıtlayıcı boyutlara varan
delil sınırlamaları getirildiği takdirde, delil sözleşmesinin geçerliliği tartışmalı hale gelir63.
6098 sayılı Borçlar Kanunu’nda genel işlem şartlarının denetlenmesine ilişkin açık
düzenlemeler yer almakta olup, konuya ilişkin olarak anılan Kanun’un 24 üncü ve 25 inci
maddelerinde içerik denetimi düzenlenmiştir. Bu kapsamda, genel işlem şartlarının karşılıklı
ve birbirine uygun irade açıklamaları ile sözleşmenin içeriğine alınmış bulunması, bunların
hüküm ifade etmesi bakımından tek başına yeterli sayılmaz ve bu alanda kesin bir
bağlayıcılıktan söz edilmesi beklenilemez. Ayrıca, hâkim tarafından dürüstlük kuralının,
sözleşmenin yönelik olduğu amacın, sözleşmenin içerdiği hak ve borçların adilâne
paylaştırılması gibi içeriklerin de değerlendirilmesi zorunluluğu bulunur64.
HMK’nın 193 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, delil sözleşmesinin sınırları
belirlenmiş olup, delil sözleşmesi, ispat hakkını doğrudan ilgilendirdiğinden bu konudaki
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sınırların da ortaya konulması gerekir65. Zira, tarafların ispat haklarını kullanmalarının önüne
geçilmesi, iddia ve savunma hakkının kısıtlanmasına yol açacağından; taraflara, ileri
sürdükleri iddiaları ispat edebilme hak ve imkânının tanınması gereklilik arz eder66. Delil
sözleşmesinin genel işlem şartı şeklinde düzenlenmesi durumunda, bu konudaki
sınırlamalara uygun davranılması gerekir; aksi halde, bu şart, ancak genel işlem şartlarının
geçerliliği oranında geçerli kabul edilir67. HMK.’nun 193 üncü maddesinin ikinci cümlesinde
ise konuya ilişkin olarak, ispat hakkının kullanımını fevkalade güçleştiren veya imkânsız kılan
delil sözleşmelerinin geçersiz olacağı açıkça belirtilmiştir68. Buradaki delil sözleşmesinin
geçersizliğinden anlaşılması gereken yaptırım kesin hükümsüzlük olduğundan, hâkim
tarafların bu yönde bir itirazı bulunmasa dahi, bu türdeki bir sözleşmeyi dikkate almaması
gerekir69. Buna ilaveten, anılan türdeki delil sözleşmeleri, HMK md. 193, II hükmündeki
düzenleme nedeniyle geçersiz kabul edilmesinin yanı sıra, genel işlem koşulları bakımından
da denetime tâbi tutulur70. Fakat burada söz konusu olan geçersizlik yaptırımının ağır
sonuçlara yol açması mümkündür. Kuru’ya göre, münhasır delil sözleşmelerinin ağır
sonuçları olması sebebiyle tarafların bu yöndeki iradelerinin açıkça belirtilmemiş olması
halinde, bu sözleşmenin münhasır olmayan delil sözleşmesi olarak kabul edilmesi
gereklidir71.
Öte yandan, senetle ispat zorunluluğunun uygulanma alanı bulduğu davalarda,
güvenli elektronik imza72 haricinde imza oluşturma araçları ile imzalanan elektronik
belgelerin73 HMK md. 202 gereğince delil başlangıcı74 veya delil sözleşmesi çerçevesinde
yargılamaya dahil edilmesi mümkündür75. Belirtmek gerekir ki, hâkim tarafından HMK md.
205, III gereğince mahkemeye delil olarak sunulan elektronik imzalı belgenin güvenli
elektronik imza ile oluşturulup oluşturulmadığı hususu re’sen incelenecek olup76, HMK md.
205, II gereğince, elektonik verinin usulüne göre güvenli imza ile oluşturulduğu sonucuna
varılır ise söz konusu belge senet hükmünde kabul edilecektir. Güvenli elektronik imza
haricindeki elektronik imza ile oluşturulan elektronik belgelerin ise takdiri delil olarak
nitelendirilir77.
Bu kapsamda, genel işlem şartları şeklinde yapılmış olan bir delil sözleşmesi
geçersizlik yaptırımı ile karşılaşırsa delil sözleşmesi ortadan kalkacağı için HMK md. 205,
II’de düzenleme altına alınan güvenli elektronik imza haricindeki imza oluşturma araçlarıyla
imzalanan elektronik belgelere sadece delil başlangıcı çerçevesinde dayanılabilecektir.
Kanun koyucunun, geçersizlik yaptırımı yönünde tercihini kullanması nedeniyle, bu şekilde
yapılmış olan sözleşmeler geçersiz olur ve dava genel ispat kuralları çerçevesinde çözüme
kavuşturulur78. Burada anayasal düzeydeki hak arama özgürlüğünden ve savunma
hakkından yola çıkılarak konuya açıklama getirilmeye çalışılmalıdır 79. Zira herkesin meşru
vasıta ve yollardan hakkını arama ve savunma özgürlüğüne sahip olduğuna ilişkin Anayasal
düzenlemenin varlığından hareketle, dava hakkının kullanılmasında ve delillerin
toplanmasında hukukun genel ilkelerine uygun hareket edilmesi esas olmalıdır.
IX. Finans Alaninda Delil Sözleşmeleri
A. Banka Hukukunda Delil Sözleşmeleri
Bankacılık işlemleri ve kredi kartlarına ilişkin üyelik sözleşmelerinde yer alan genel
işlem şartları, virman veyahut ödeme sistemleri uygulamalarından doğabilecek ispat
sorunlarına çözüm getirmek amacıyla delil sözleşmesi kayıtları ihtiva eder80. Bununla birlikte,
uyuşmazlığın niteliğine bağlı olarak sözleşmelerde delil sözleşmesi hükmünün hangi tür
finansal işlemleri kapsadığı hususun tespiti uyuşmazlık çözümünde önem arz eder. Örneğin,
talimatsız işlemler nedeniyle ortaya çıkan zararlarda, müşterinin forwarding işlemi (kur
bağlama) gibi banka nezdindeki döviz tevdiat hesabından, başka bir şirket hesabına döviz
cinsinden yapılan virman işlemi, müşterinin bankada mevcut döviz tevdiat hesapları arasında
yapılan bir virman işlemi niteliğinde kabul edilmez. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin konuya
ilişkin kararı gereğince, uyuşmazlığa konu edilen maddî vakıa, taraflar arasındaki delil
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sözleşmesi kapsamında tarafı ilzam eder nitelikte olduğu kabul edilmeyerek, davanın tek
başına ispatına elverişli olmadığı değerlendirmesinde bulunulması gerekir81.
Kredi kartı ve banka kartları ile elektronik fon transfer sisteminin bireysel olarak
kullanımına ilişkin genel işlem şartlarında (katılmalı sözleşmelerde) yer alan delil
sözleşmelerinde “Banka kayıtlarının esas olacağı”, “banka tarafından tutulan defter kayıtları,
bilgisayar kayıtları, mikrofilm ve mikrofişlerden alınan çıktılar, bankanın bilgisayar ortamında
tuttuğu kayıtları”nın delil olacağı, “kart sahibinin başka delile dayanamayacağı”, bankanın
ticari defterlerinin doğru olduğu konusunda yemin teklifi hakkından peşinen feragat edildiği ve
bu kayıtların HMK md. 193 anlamında münhasır delil sözleşmesi ve kesin delil olduğu
yönünde ifadeler kullanılmakla birlikte, HMK md. 193 hükmünün özü bakımından konu
incelendiğinde bu tür kayıtların geçerliliği bulunmaz82.
Uygulamada banka kredi sözleşmelerinde yer alan, uyuşmazlıklarda kredi verenlerin
kayıtlarının dikkate alınacağı yolundaki delil sözleşmelerinin geçerliliği tartışma konusudur83.
Öte yandan, proje finansman sözleşmelerinde yer alan, “bankanın defter kayıt ve belgelerinin
doğru olduğu konusunda yemin teklifi hakkından peşinen feragat” edilmesini öngören delil
sözleşmesi hükümleri bakımından konu incelenecek olursa, bu tür bir kaydın yeminin icra
edilmesi bağlamında ortaya çıkabilecek tereddütleri giderecek bir fonksiyonu bulunur. Şöyle
ki, bir vakıanın ancak senetle ispatını öngören bir delil sözleşmesinin yapılması halinde,
tarafların başka bir delil başvurma imkânı bulunmamakla birlikte, ilgili vakıayı ispat edemeyen
tarafın yemin deliline başvurmasının mümkün olduğu kabul edilir84. Anılan sözleşme hükmü
ile yemin delilini bertaraf etmekten amaç, ispat konusunda bir üstünlük elde etmekten ziyade
banka açısından ispat faaliyetinin işlemesini kolaylaştırmaktır85. Şöyleki, bankaya yemin teklif
edildiği takdirde, bu yemini kimin icra edeceği sorunu ortaya çıkar. Tüzel kişilerde, yargılama
sürecinde yemin teklif edildiği zaman görevli olan yetkili organının yemini icra etmesi kural
olmakla birlikte, uygulamada bu kuralın işlemesi zordur86.
Ancak ispat sisteminde yer verilmiş bir yetkiden, taraflardan birinin yoksun
bırakılması, hak arama özgürlüğü açısından tartışılmalıdır. Zira, banka bu yolla, beyanda
bulunmaktan kurtulmakta iken, karşı taraf ise usûli bir haktan feragat etmiş olur. Yemin,
burada yargılamanın yürütülmesi bakımından bir ispat aracından çok usûli bir araç olarak
önem taşır. Konuralp’e göre, yemin teklifinden feragate ilişkin delil sözleşmesi hükümlerinin
anayasal bağlamda savunma hakkını sınırladığı düşünülebilir87. Ancak, kanımca, delil
sözleşmelerinin deliller üzerindeki taraf iradesinin bir yansıması olduğu göz önünde
tutulduğunda, münhasır sözleşmesinin bir özelliği olarak tarafların yemin delilinin
yargılamada kullanılabilirliğine yönelik belirlemede bulunmaları mümkündür.
Bu kapsamda, aşağıdaki başlıklar altında da yer verilen finans hukukunda delil
sözleşmesi örneklerinde görülen, belli bir konuda ispatın yalnızca sözleşme taraflarından
birinin iktidar alanında bulunan belgelerle yapılabileceği ve diğer tarafın o belgelerin
doğruluğunu tartışamayacağı yolundaki kuralların BK md. 24 ve 25 karşısında geçerli
sayılamayacakları görülmekte iken, HMK 193, II düzenlemesi de aynı sonuca varmak için
ilave bir gerekçe olarak kabul edilir.
B. Anonim Şirket Satın Almalarında Taraflar Arasında Pay Alım Satım
Sözleşmesinin Varlığı Halinde Delil Sözleşmeleri
Payları alım-satıma konu edilecek anonim şirkete ait finansal tablolar ve belgelerin
değerlendirilmesi neticesinde denetçi tarafından rapor hazırlanır. Sözleşme hükmü uyarınca,
“denetçi” tarafından yapılacak tespitin taraflar için bağlayıcı ve kesin olacağına ilişkin şart
“hakem-bilirkişi sözleşmesi” niteliğinde olur88.
Halka açık anonim şirket olsun olmasın, şirket satın almalarında, satın alınan şirketin
nihai değerinin tespitinde hakem-bilirkişiye başvurulur89. Dolayısıyla, hakem-bilirkişilik
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kurumu sayesinde pay değerinin tespiti bakımından kesinlik sağlanması, satın alma işleminin
temelini oluşturur. Burada, hakem-bilirkişi raporuna bağlanan sonuç hakem-bilirkişiye tanınan
yetki çerçevesinde şirketin pay değerinin belirlenmesidir. Dolayısıyla, açılacak bir davada,
hakem-bilirkişinin yetki alanındaki vakıanın ispatında hakem-bilirkişi raporu esas alınacak
olup, hâkim tarafından pay değerinin tespiti için bilirkişiye başvurulamaz.
Uygulamada, değerlemeyi yapmak üzere tayin edilen denetçinin, alıcı tarafından
atanmasından sonra belirli bir süre içerisinde şirketin kapanış bilançosunu inceleyerek nihai
devir bedelini hesaplaması gerekir. Taraflar arasındaki sözleşmede genellikle “denetçinin
belirlediği nihai devir bedeli taraflar açısından bağlayıcı ve kesin olacaktır” şeklindeki bir
düzenlemenin varlığına karşın, alıcı tarafından yapılan bedel hesabına itiraz edilmesi ve
müzakere yoluyla anlaşma sağlanamaması olasıdır. Böylesi bir durumda, uyuşmazlığın
çözümünde kilit rol oynayan alanında uzman “denetçi”nin yapacağı “nihai devir bedeli
hesaplamasının” tartışmasız bir biçimde kabul edileceği sözleşmede ifade edilmekte olup,
bedel tespiti konusunda uyuşmazlık olması halinde başkaca delillerin değerlendirilmesi caiz
değildir. Zira, böylesi bir hükmün varlığı halinde, hakem-bilirkişi sözleşmesinin varlığı
nedeniyle nedeniyle, denetçi tarafından yapılacak bedel tespiti tarafları ve mahkemeyi
bağlar. Hakem-bilirkişi sözleşmesinin hâkimi bağladığı nokta ise, tarafların iddialarının hangi
delillerle ispatlayacakları konusuyla sınırlıdır 90. Buna ilaveten, böylesi bir sözleşme
hükmünün satıcı tarafın ispat hakkının kullanımını imkânsız kılan veya fevkalade güçleştiren
bir içeriğe sahip olmadığını söylemek mümkündür. Zira, alıcı tarafından, denetçi seçimi,
tarafların ortak iradesi sonucu belirlenen şirketler arasından yapılacak olup, alıcı tarafın tayin
ettiği denetçi esasen satıcı tarafından kabul edilen değerleme faaliyeti yürüten şirkettir.
Bu kapsamda, HMK md. 193, I’de düzenlenen münhasır delil sözleşmesi niteliğindeki
hakem-bilirkişi sözleşmesi HMK md. 193, II anlamında ispat hakkını ortadan kaldıran ve
olağanüstü güçleştiren bir delil sözleşmesi olarak nitelendirilemez. Zira, hakem-bilirkilişi tespit
raporunda esas olan, satıcı tarafın yönetiminde bulunduğu sırada mevcut olan şirkete ait
finansal tablolardır. Taraflarca hakem-bilirkişi raporunun varlığına karşın, aralarındaki
uyuşmazlığa son verememeleri halinde, bu halde taraflardan birinin diğerine karşı
mahkemede dava açması gereklilik arz eder91.
C. Sermaye Piyasası Hukukunda Delil Sözleşmeleri
Uygulamada, yatırım kuruluşlarına/aracı kuruluşlara iletilen sözlü emirlerin ispatına
ilişkin olarak hukukî işlemlerin senetle ispatlanması zorunluluğundan kaynaklanan sorunlar,
aracı kuruluşlar tarafından genel işlem şartı şeklinde düzenleme niteliğinde olan delil
sözleşmeleriyle çözümlenmeye çalışılmaktadır92. Daha açık bir ifadeyle, yatırım kuruluşları ile
yatırımcılar arasındaki ispat hukukundan kaynaklanan belirsizliklerin giderilmesi amacıyla
yatırım kuruluşları çerçeve sözleşmelerinde delil sözleşmesi hükümlerine yer verilir93.
Bununla birlikte, yatırım kuruluşları, delil sözleşmesinde öngörülen kendi nezdindeki
belge ve kayıtların, ses ve görüntü cihazları ile elde ettikleri kayıtların tek delil olduğu ve
bundan başka delillerin uyuşmazlık çözümünde ileri sürülemeyeceğine ilişkin münhasır delil
sözleşmesi hükümleri geçersiz kabul edilmelidir. Yatırım kuruluşları düzenleyip imzalı birer
örneğini müşteriye verdikleri veya periyodik olarak gönderdikleri belgeler delil olarak
değerlendirilebilecek, buna karşılık bir örneği müşteride bulunmayan ve yatırım kuruluşunun
sadece kendi kayıtlarında tuttuğu belgeler ise delil kapsamında değerlendirilemeyecektir.
Şöyle ki, yatırımcının ispat hakkını imkânsız kılar nitelikte bir delil sözleşmesinin varlığı
nedeniyle pay alım-satım emirlerine yönelik yatırım kuruluşu kayıtları tek taraflı delil olarak
kabul edilemeyeceğinden, yatırım kuruluşu kayıtlarıyla mutabakat unsurları birbirlerini teyit
ettiği takdirde yatırım kuruluşu kayıtlarının delil olarak kullanılması mümkündür.
Nitekim, III-45.I sayılı “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Belge
ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ” (III-45.I sayılı Tebliğ) ile aracılık faaliyetleri ve söz konusu
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faaliyetleri yürütecek kuruluşların aracılık faaliyetlerinde düzenleyecekleri belgeler ve
muhasebe işlemlerinde uyacakları esaslar belirlenmiş olup, yatırım kuruluşu tarafından
müşteri emir formlarının düzenlenip düzenlenmediği, yatırımcıya hesabındaki malvarlığı
durumunun (overalların) iadeli taahhütlü mektupla gönderilip gönderilmediği ve hesabında
yapılan işlemlerden haberdar olup olmadığı önem arz etmekte olup, söz konusu işlemlerin
yatırımcının talimatıyla yapıldığının yatırım kuruluşunca ispatlanması gereklidir94.
Benzer şekilde, sermaye piyasası araçlarının halka arzına ilişkin olarak, sermaye
piyasası aracını ihraç eden anonim ortaklık (ihraççı) ile aracı kurum ya da mevduat kabul
etmeyen banka arasında akdedilecek yazılı aracılık sözleşmelerinde yetkili kurum kayıtlarının
kesin delil teşkil etmesine ilişkin hükümlere yer verilemez. Buna ilaveten, halka arza aracılık
sözleşmesinde bulunması gereken asgari unsurlara ilişkin olarak, gerek Sermeye Piyasası
Kurulu düzenlemeleri gerek genel hükümler çerçevesinde ispat yükünü müşteriye yükleyen
kayıtlara yer verilemez. Yetkili kurum kayıtlarının münhasıran delil olmasını öngören
hükümler ise, müşterinin gösterebileceği delilleri ölçüsüz derecede sınırlandırması nedeniyle
sözleşmede yer alamaz. Yetkili kurum kayıtlarının münhasıran delil oluşturmasına ilişkin
hükümler, ancak III-45.1 sayılı “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin
Belge Ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ” kapsamında müşteri mutakabatını içeren kayıtlar
bakımından öngörülebilir.
Öte yandan, genel işlem şartı şeklinde düzenlenen münhasır delil sözleşmelerinin
geçerli olup olmadığı tartışmalı bir konu olup, münhasır delil sözleşmesinin başka bir delil
gösterilemeyeceğine ilişkin hükmü, yatırımcı için ağır sonuçlar doğurabilecektir. Bu nedenle,
tarafların delil sözleşmesi yapmak şeklindeki iradeleri sözleşmeden açık bir biçimde
anlaşılmalıdır. Bununla birlikte doktrinde, standart sözleşmelerde yer alan münhasır delil
sözleşmelerine ilişkin genel işlem şartları için sözleşmeye katılan yatırımcı/müşterinin, açık
irade beyanının mevcut ve anlaşılır olduğunun kabul edilemeyeceği ifade edilmiştir95.
III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in
(III-39.1 sayılı Tebliğ) 26 ncı maddesinin beşinci fıkrasında, “çerçeve sözleşmelerde sermaye
piyasası mevzuatına aykırı hükümler ile müşterilerin haklarını ciddi şekilde zedeleyici ve
aracı kuruluşlar lehine tek taraflı olağanüstü haklar sağlayan hükümlere ve emrin ispatının
müşteriye yüklenmesine ilişkin hükümlere yer verilemez” düzenlemesine yer verilmiştir.
Anılan Tebliğ hükmü genel işlem şartlarını tanımlamak bakımından iki ölçüt getirmiş olup,
bunlar müşterilerin haklarını ciddi şekilde zedeleyici olma ve aracı kuruluş lehine tek taraflı
olağanüstü haklar sağlamasıdır. Ancak bu maddeye aykırılığın yaptırımının ne olacağı
hususunun ise, III-39.1 sayılı Tebliğ’de açık olarak düzenlenmediği görülür.
III-39.1 sayılı Tebliğ’in anılan hükmü çerçeve sözleşmelerin içeriğine yönelik olarak,
çerçeve sözleşmelerde, müşterilerin haklarını ciddi şekilde zedeleyici ve aracı kuruluşlar
lehine tek taraflı olağanüstü haklar sağlayan ve emrin ispatının müşteriye yüklenmesine
ilişkin hükümler bulunmasını yasaklar. Bu anlamda, çerçeve sözleşmelerde yer alan
münhasır delil sözleşmelerinin, müşterilerin haklarını ciddi şekilde zedeleyici ve aracı
kuruluşlar lehine tek taraflı olağanüstü haklar sağlayan hükümler olarak değerlendirilmesi
mümkündür. Gökyayla, söz konusu hükümleri, sermaye piyasası mevzuatındaki emredici bir
hükme aykırılık nedeniyle geçersiz saymaktan ve böylece tamamen senetle ispatı zorunlu
kılan usûl hükümlerine tâbi olmaktan ziyade münhasır olmayan delil sözleşmesi olarak
yorumlamanın menfaatler dengesine daha uygun olacağı şeklinde yorumlamıştır 96. Anılan
yaklaşımın, taraflar arasındaki delil sözleşmesinin varlığını ayakta tutabilmek adına yerinde
olduğu olduğu düşünülse dahi, kanunkoyucu tarafından bu tür delil sözleşmesine bağladığı
sonuç tartışmaya mahal vermeyecek açıklıkta olup, sözleşme geçersizlik yaptırımına tâbi
tutulur.
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Diğer taraftan, yatırım kuruluşu kayıtlarının münhasır delil olduğuna ilişkin kayıtlara
çerçeve sözleşmelerde yer verilmekle birlikte, söz konusu delillerin içerik olarak değişikliğe
uğrayıp uğramadığı hususu özellikle elektronik deliller bakımından önem arz eder. Delil
sözleşmesiyle taraflardan birinin ispat hakkını imkânsız kılan veyahut fevkalade güçleştiren
hükümlerin geçersiz olduğu hususunda tereddüt bulunmamakla birlikte, delil sözleşmesi
geçerli kabul edilseydi dahi, bu sözleşme hükmü ancak yatırım kuruluşunun kayıtları düzgün
tutması halinde hüküm ifade eder97. Buna ilaveten, teknolojideki değişiklikler, özellikle günlük
bazda üretilen ve saklanan elektronik verilerin miktarı hukuk yargılaması bakımından keşfin
mahiyetini ve taraflar bakımından delillere erişimin maliyet etkin (cost-effective) olup olmadığı
değerlendirmesine sevkeder98. Örneğin, kaldıraçlı alım satım işlemlerinde99 (foreign
exchange, forex) elektronik işlem platformunda gerçekleştirilen emirlerden kaynaklanan
uyuşmazlıklarda, genellikle fiyatların zaman damgası100 ile saklanıp saklanmadığı hususunun
ortaya konulması uyuşmazlığın çözümünde önem arz eder. Böylesi bir durumda,
uyuşmazlığın çözümü bakımından bilgi işlem uzmanının teknik incelemesi gerekli olup, dava
değerinin yüksek olmadığı bir uyuşmazlıkta maliyet unsuru nedeniyle davacı tarafın delillere
ulaşması ve delillerin gerçekliğinin araştırılmasının yanı sıra, delilin ikamesi de fevkalade
güçleşmektedir.
Bununla beraber, banka ve yatırım kuruluşlarının, müşterileriyle akdettikleri delil
sözleşmelerinde olduğu gibi101, yatırım kuruluşunun (bankanın) kayıtlarının kesin delil
olacağına dair kayıtlar, HMK md. 198 hükmü ile hâkime tanınan delilleri takdir yetkisini
ortadan kaldırıcı nitelikte olduğu102, müşterinin bu delilleri peşinen kabul ettiği ve her türlü
itiraz haklarını kullanmaktan feragat ettiğine dair kayıtlar; dava ve savunma imkânını esaslı
ölçüde zedelediği ve objektif iyiniyet kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle hâkim tarafından
geçersiz sayılabilecektir103. Zira, delil sözleşmelerinin geçerliliği açısından “silahların eşitliği
prensibi” bir sınırlama nedeni oluşturmakta olup, mer’i kanun hükümlerinin yanı sıra
Anayasa’nın adil yargılanma hakkını düzenleyen 11 inci maddesi ve Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesinin ilgili hükümleri doğrultusunda aynı sonuca ulaşmak mümkündür104. Bu
nedenle, bilgisayar ortamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin elektronik kayıtların
mahkemede delil olarak dinlenebilmesi, yatırım kuruluşu/banka ve yatırımcı arasında yapılan
delil sözleşmesinin veya çerçeve sözleşmesindeki buna ilişkin kaydın geçersizlikle
sonuçlanmayacak şekilde düzenlenmesine bağlıdır.
Bu kapsamda, taraflar arasındaki delil sözleşmesinin de, HMK md. 198 hükmü ile
hâkime tanınan delilleri takdir yetkisini ortadan kaldırıcı nitelikte olduğuna, yatırım kuruluşu
veya yatırım kuruluşu lehine emir iletimine aracılık eden banka kayıtlarına kesin delil statüsü
tanıdığına ve müşterinin bu delillere karşı her türlü itiraz ve def’i haklarından peşinen feragat
ettiğine dair kayıtlar içermesi halinde, sözleşme geçerli bir delil sözleşmesi olarak kabul
edilemez. Zira, delil sözleşmesinin tarafın ispat hakkının kullanılmasını ortadan kaldırıcı
mahiyette olmaması gerekir105.
D. Sigorta Hukukunda Delil Sözleşmeleri
Delil sözleşmeleriyle yalnızca delillerin takdir edilmesinin yanı sıra, ispatı gereken
hususu takdir edecek makam veya kişinin de belirlenmesi mümkündür106. Hukukî niteliği
itibariyle delil sözleşmesinin bir türü olan hakem-bilirkişilik sözleşmesi gereğince, hakembilirkişilerin gerekli gördükleri belge ve delilleri taraflardan isteme yetkisi mevcut olup, hakembilirkişiler kendi tayin edeceği çalışma prensipleri çerçevesinde ortaya çıkan
değerlendirmeleri neticesinde salt sigortalı malın hasarını tespit etmekle birlikte, hasarı kimin
ödeyeceğine karar veremez107. Ayrıca belirtmek gerekir ki, meydana gelen rizikonun poliçe
teminatının kapsamına dahil olup olmadığı hususunda taraflar arasında uyuşmazlık doğması
durumunda, anılan uyuşmazlığın mahkeme veya tahkim yoluyla çözümlenmesi gerektiği
açıktır108. Zira, böylesi bir durumda sigortacı ve sigorta ettiren arasındaki uyuşmazlık hasar
miktarının dışındadır.
138

Bankacılar Dergisi

Sigorta poliçelerinde yer verilen hakem-bilirkişi şartı sigorta hukuku alanında delil
sözleşmelerinin uygulama alanını oluşturur. Hakem-bilirkişi şartı genelilkle bir dava sürecine
katkı sunulması amacından ziyade davayı önleyici nitelikte bir fonksiyona sahiptir109. Hakembilirkişi müessesesi, kanunda düzenlenmemiş olup, hakem-bilirkişi şartına genellikle
poliçelerin genel şartlar kısmında yer verilir. Sigorta genel şartları ise, borçlar hukuku
alanında tanımlanan ve kabul edilen şartların tipik örneğidir. Genel işlem şartları içerisinde
yer verilen delil sözleşmelerinin geçerliliği ve bağlayıcılığı hususunda doktrinde bazı
çekincelere yer verilmiştir. Doktrinde bazı yazarlarca haklı bir biçimde, genel şartlar
içerisindeki usûli sözleşmelere ilişkin şartların her iki taraf için de orantılı olarak düzenlenmiş
olması koşulu ile geçerli olacağı ileri sürülmüştür110.
Hakem-bilirkişi sözleşmesi aracılığıyla delil sözleşmelerinin, delillerin serbestçe
değerlendirilmesi ilkesini bertaraf etmesi yolu ile kapatılmış olmakla birlikte, hakem-bilirkişi
sözleşmesinin hukukî niteliğini ve etkisine ilişkin olarak, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin
02.03.1989 tarihli bir kararına konu olan olayda, sigorta şirketinin rizikonun teminat dışında
bulunduğuna dair itirazda bulunarak sigorta tazminatını ödemekten kaçınması durumunda,
mahkemece hakem-bilirkişi yoluna gidilmeksizin rizikonun teminat içinde kaldığına karar
vererek bilirkişi tayin edilmesi kanımızca hatalı bir biçimde karar verilmiştir111. Zira, sigorta
şirketinin hasarın teminat dışı kaldığı iddiasında ispat yükü Türk Ticaret Kanunu'nun 1281
inci maddesi hükmü gereğince sigortacı şirketi düşmekte olup, sigorta şirketi tarafından ispat
yükünün yerine getirilmemesi halinde, münhasır delil sözleşmesi niteliğinde olan hakembilirkişi sözleşmesi kapsamında uyuşmazlığın çözülmesi gereklilik arz eder.
Yargıtay 11. Dairesi’nin anılan kararı değerlendirilecek olursa, öncelikle, münhasır delil
sözleşmesinin taraflara ve mahkemeye etkisinden söz etmek gerekir. Delil sözleşmesi ile,
sigorta sözleşmesinin veya sözleşmede kararlaştırılan şartların varlığı ve şartın düzenlediği
vakıaların gerçekleşip gerçekleşmediği hususları belirli deliller ile ispatlanabilir. Taraflar
sözleşmede hakem-bilirkişi şartına yer verdiklerinde, rizikonun gerçekleşmesi üzerine sadece
zararın miktarının hakem-bilirkişi raporuyla ispatlanabileceğine dair bir münhasır delil
sözleşmesi yapmış olur. Tarafların maddî hukuk alanındaki tasarruf özgürlüğünü usûl hukuku
alanına taşıyarak aralarındaki belirli bir vakıanın yalnızca kararlaştırılan delil veya delillerle
ispat edilebileceğini kabul etmeleri halinde, başka delillere başvurmaları mümkün değildir112.
Söz konusu durum hâkim bakımından da re’sen nazara alınacak olup, delil sözleşmesi hâkim
açısından bağlayıcıdır113. Zira, tasarruf ilkesi ve taraflarca hazırlama ilkesinin uygulandığı
davalarda, taraf iradesine üstünlük tanınır.
Bu kapsamda, hakem-bilirkişi sözleşmesi hâkimi de bağlayacak olup, hâkim, hakembilirkişi raporunu çekişmeli olayın tespiti konusunda esas alarak kararını tesis eder.
Mahkeme, dava dosyasına usûlüne uygun biçimde sunulmuş olan belgelerden hakembilirkişi sözleşmesinin varlığını tespit ettiği takdirde, mahkeme bilirkişi incelemesi yaptırarak
karar veremez114. Hâkimin bu raporla bağlı olmamasının tek istisnasını, raporun açıkça
hatalı, gerçeğe ve hakkaniyete aykırı olması durumları oluşturmakta olup115; hakem-bilirkişi
raporlarına karşı, hak ve nesafet kurallarına açıkça aykırı olmaları durumunda iptal davası
açılması mümkündür116. Kuru, konuya ilişkin olarak, taraflardan birinin, hakem-bilirkişi
raporunun adalet ve nesafete açıkça aykırı olduğu gerekçesiyle, söz konusu raporun iptali
için mahkemede dava açılabileceğini; zira, sigorta genel şartlarında bu imkânın açıkça
öngörüldüğünü ifade etmiştir117.
Sonuç
Delil sözleşmesi, medeni usûl hukukunda istisnai de olsa taraf iradelerine tanınmış
serbestinin bir sonucudur. Delil sözleşmesi iki taraflı bir usûl sözleşmesi olması sebebiyle,
yargılama hukukunda etkisini göstererek yargılamada kullanılması mümkün olan delillere
doğrudan etki eder. Finansal kurumlar ile kişiler arasındaki ispat hukukundan kaynaklanan
belirsizliklerin giderilmesi amacıyla finansal kurumlar tarafından çerçeve sözleşmelerinde
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delil sözleşmesi hükümlerine yer verilir. Tarafların uyuşmazlık konusu üzerinde tasarruf
yetkisinin bulunduğunun bir örneğini teşkil eden delil sözleşmesi müessesesinin ispat hakkını
zedelemek ve hukukî ilişkide zayıf olan tarafı zor durumda bırakma amacını bertaraf etmek
amacıyla HMK’ya konulan açık hüküm sayesinde, söz konusu müessesenin kötüye
kullanılmasının önüne geçildiğini söylemek mümkündür. Buna ilaveten, delil sözleşmesinin
yaygın bir örneğini teşki eden hakem-bilirkişilik kurumu sayesinde pay değerinin tespiti
bakımından kesinlik sağlanması, satın alma işleminin temelini oluşturmakta olup, hakembilirkişinin yetki alanındaki vakıanın ispatında hakem-bilirkişi raporu esas alınacaktır.
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4
Yavaş, 2020, s. 413-414; Konuralp-İspat Kuralları, 2009, s. 414; Alangoya ve diğerleriDeğerlendirme, 2006, s. 116; Erturgut-Delil, 2004, s. 267-278. Aksi yönde bkz. TULUAY’a göre, dava,
tarafların hizmetinde olduğundan, bazı durumlarda emredici kuralların da göz ardı edilmesi
mümkündür (Tuluay, s. 19). Taşpınar konuya ilişkin olarak, delil ve hakem bilirkişi sözleşmeleri
bakımından, bu tür sözleşmeler aracılığıyla tarafların serbest delil takdirine müdahale ettikleri
değerlendirmesinde bulunmuştur (Taşpınar, 2001, s. 201).
5
Tüzel, 1938, s. 1602.
6
Postacıoğlu ve Altay, 2015, s.163; Taşpınar, 2001, s. 187.
7
Tanrıver-Medeni Usul, 2016, s. 369; Taşpınar, 2001, s. 99; Bolayır, 2014, s. 139.
8
TÜZEL’e göre, sözleşmenin yapıldığı sırada ileri sürülmesine cevaz verilen deliller peşinen tespit
edilmektedir. (Tüzel, 1938, s. 1603).
9
Taşpınar, 2001, s. 197.
10
Taşpınar, 2001, s. 185.
11
Medeni usûl hukuku alanında usûl hukuku ilişkilerini düzenleyen delil sözleşmeleri hukukî bir
neticenin meydana gelmesine yönelik irade beyanlarının mutabakatını gerektirir. Bir sözleşmenin
hukukî niteliği ise, irade beyanlarının yaratmak istediği esas hukukî sonucun ortaya çıkacağı hukuk
alanına göre tespit edilecektir. İşte bir sözleşmenin istenen ana ve doğrudan etkisi usûl hukuku
alanında meydana geldiği takdirde bu sözleşme usûli bir sözleşme olarak kabul edilecektir (Alangoya,
Yıldırım ve Deren Yıldırım-Değerlendirme, 2006, s. 175); Budak ve Karaaslan, 2019, s. 16-17; Tıktık,
2013, s. 265.
12
Wexler, 1999, s. 84.
13
Yavaş, 2020, s. 398; Umar-Delil, 1962, s. 857; Kuru-C. III, 2001, s. 2883; Hanağası, 2016, s. 439;
Tutumlu, 2007, s. 39.
14
Taşpınar, 2001, s. 185; Tuluay, s. 12-13; Kuru-C. III, 2001, s. 2883.
15
Şengel, 1998, s. 270.
16
Tüzel, 1938, s. 1604.
17
Bilge ve Önen, 1978, s. 495.
18
Üstündağ, 2000, s. 649.
19
Ateş, 1995, s. 249. Örneğin, değeri yirmi bin lira ve üzerindeki meblağda olan hukukî işlemlerin
ispatı ile, değeri ne olursa olsun bir senede bağlı hukukî işlemlere karşı ileri sürülen hakların ispatı,
ancak senet ile mümkün olmakla birlikte, tarafların söz konusu işlemi kanunda öngörülen delilden
başka bir delille ispat etmek için sözleşme yapması mümkündür.
20
Ansay, 1960, s. 148.
21
Kuru-Ders Kitabı, 2019, s. 325; Görgün, Börü, Toraman ve Kodakoğlu, 2019, s. 490; Şengel, 1998,
s. 271; Özmumcu, 2014, s. 148, Tanrıver-Medeni Usul, 2016, s. 806.
22
Tanrıver-Medeni Usul, 2016, s. 801.
23
Konuralp-İspat Kuralları, 2009, s. 60.
24
Taşpınar, 2001, s. 213.
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25

Ateş, 1995, s. 247; Taşpınar, 2001, s. 192. Konuralp ise, belirlilik ilkesini hem deliller bakımından
hem de hangi delillerin caiz hale getirildiğinin veya yasaklandığının açıklanması şeklinde
yorumlamaktadır (Konuralp-İspat Kuralları, 2009, s. 60).
26
Pekcanıtez, Atalay ve Özekes, 2019, s. 365; Çiftçi-Delil Sözleşmeleri, 2009, s. 145; Aşit, 2015,
s.107; Şengel, 1998, s. 274-275.
27
Arslan ve diğerleri, 2019, s. 470; Taşpınar, 2001, s. 196; Umar-Delil, 1962, s. 858; Kuru-C. III, 2001,
s. 2922.
28
Alangoya ve diğerleri-Medeni Usul, 2011, s. 380-381. Aynı yönde bkz. Tuluay, s. 124; Budak ve
Karaaslan, 2019, s. 240.
29
Umar konuya ilişkin olarak, yazılı şekle tâbi tutulan bir sözleşmenin bu şekle uyulmaksızın yapıldığı
takdirde, onun sözlü yapıldığının ikrar edilmesi de sözleşmeye sıhhat kazandırmayacaktır (Umar-Delil,
1962, s. 858). Aynı yönde bkz. Kuru-C. III, 2001, s. 2922; Önen, 1979, s. 209; Konuralp-İspat
Kuralları, 2009, s. 60-61; Taşpınar, 2001, s. 194; Pekcanıtez ve diğerleri, 2019, s. 365; Tutumlu, 2007,
s. 40; Atalı, Ermenek ve Erdoğan, 2019, s. 491. İspat şartına uyulmamasının sonucu işlemin
geçersizliği değil; ispat edilemeyen hukukî işlemin bu sebepten mahkeme tarafından reddedilmesidir
(Keser, 2002, s. 125).
30
1086 sayılı Kanun, delil sözleşmesinin sözlü olarak yapılmasına imkân tanımıştır, bunun mümkün
olduğunu 1086 sayılı HUMK’un 287, II maddesindeki; “İki tarafça... beyinlerinde karar verildiği ikrar
olunan maddeler” hükmünden rahatlıkla tespit edilebilmekteydi.
31
Ateş, 1995, s. 252. Aksi görüş için bkz. Hatipoğlu, 2019, s. 54. Burada ifade edilen ikrarın, teknik
manada ikrar olmadığına ilişkin açıklamalar için bkz. Taşpınar, 2010, s. 195. Delil sözleşmesinin sözlü
biçimde yapılabileceğine ilişkin Yargıtay kararları için bkz. “Taraflar delil sözleşmesini mahkeme
önünde (sözlü olarak) yapabilirler. Bu şekil, daha çok bir tarafın tanık dinletmek istemesine karşı
tarafın (açık olarak) muvafakat etmesi yolu ile olabilir.” (YHGK, 13.07.2005, 13-440/461: Kazancı
Bilişim-İçtihat Bilgi Bankası, erişim: 23.03.2020). “Bilindiği gibi, taraflar, usul hukuku kuralları uyarınca
ancak yazılı delille kanıtlanabilecek olan bir hususun, kendi aralarındaki uyuşmazlıkta tanıkla
kanıtlanabileceğine dair, mahkeme önünde sözlü olarak bir delil sözleşmesi yapabilirler.” (YHGK,
18.12.2012, 13-1072/1071: Kazancı Bilişim-İçtihat Bilgi Bankası, erişim: 10.03.2020).
32
Ateş, 1995, s. 252; Aşit, 2015, s. 109.
33
Kuru-C. III, 2001, s. 2922; Taşpınar, 2001, s. 194.
34
Kuru- C. III, 2001, s. 2930. Karşı görüş için bkz. Yavaş’a göre, anılan durum, müktesep hak
kurumundan ziyade, taraflar arasından aktedilen geçerli bir delil sözleşmesinin varlığından kaynaklanır
(Yavaş, 2020, s. 408).
35
Kuru-Ders Kitabı, 2019, s. 330.
36
Kuru-Ders Kitabı, 2019, s. 329; Arslan, 2013, s. 71; Şengel, 1998, s. 277; Atalı ve diğerleri, s. 491;
Umar-Şerh, s. 627; Yavaş, 2020, s. 407.
37
Kuru-C. III, 2001, s. 2929.
38
Alangoya ve diğerleri-Değerlendirme, 2006, s. 382; Yavaş, 2020, s. 406; Çiftçi-Delil Sözleşmeleri,
2009, s. 146; Aşit, 2015, s. 109.
39
Ateş, 1995, s. 253.
40
Berkin, 1981, s. 463; Karslı-Usuli İşlemler, 2001, s. 235-236; Taşpınar, 2001, s. 206; Konuralp-İspat
Kuralları, 2009, s. 59; Arslan, 2013, s.69; Tanrıver-Medeni Usul, 2016, s.822; Hanağası, 2016, s. 444.
41
Üstündağ, 2000, s. 421; Taşpınar, 2001, s. 258.
42
Tüzel, 1938, s. 1604; Taşpınar, 2001, s. 206.
43
Yazara göre, fiil ehliyetinin bulunmaması halinde veya irade sakatlıklarında durum böyledir
(Taşpınar, 2001, s. 255).
44
Çiftçi; münhasır-münhasır olmayan delil sözleşmesi ayrımına ilişkin olarak, münhasır olmayan delil
sözleşmelerinde her türlü delille ispatın kararlaştırılmasının mümkün olmadığına yönelik doktrindeki
görüşler nedeniyle, münhasır olmayan delil sözleşmesinde de tarafların dayanacağı delillerin
sınırlandırılmış olacağını, oysa delil sözleşmesinin ispat hakkına dayandırılması gerektiğini
belirtmekte, bu sebeple delil sözleşmesinin türlere ayrılmasında delillerin sınırlandırılmasına değil ispat
hakkına dayandırılmasının ispat hukuku bakımından daha uygun olacağını ifade etmektedir (Çiftçiİspat Hakkı, 2018, s. 796 dn. 273).
45
Milletlerarası hukuk bağlamında delil sözleşmesi ele alındığında, delil sözleşmesinin lex fori, lex
causae veya locus regit actum’dan birine göre caiz ve geçerlilik şartlarını taşımasının yeterli olduğu
kabul edilerekilgili vakıalar söz konusu deliller nazara alınarak ispatlanabilmelidir. Münhasır olmayan
delil sözleşmeleri bakımından forum mahkemesinin kabul ettiği delillere de imkân tanınmalıdır
(Erdoğan, 2020, s. 248).
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Kuru-C. III, 2001, s. 2923 vd; Akkaya, 2003, s. 68.
Arslan ve diğerleri, 2019, 470; Karslı, 2014, s. 504.
48
Kuru-Ders Kitabı, 2019, s. 328; Pekcanıtez ve diğerleri, 2019, s. 368.
49
Bolayır, 2016, 495.
50
Arslan, 2013, s. 71.
51
Arslan ve diğerleri, 2019, s. 469. Münhasır delil sözleşmesi kurumuna ilişkin olarak doktrinde farklı
görüşler ileri sürüldüğü görülmüştür. Postacıoğlu’na göre, kanunen delil serbestisinin geçerli olduğu bir
konuda delillerin sınıflandırılması yolundaki anlaşmanın geçerli olduğuna şüphe bulunmamakta olup,
yalnız delillerin anlaşma yoluyla sınırlandırılmasına gidilince, bu sınırlamanın ispat hakkını ortadan
kaldırır mahiyette olmaması gerektiği ifade edilmiştir. (Postacıoğlu, 1975, s. 695).
52
Hanağası’na göre, taraflarca akdedilen münhasır delil sözleşmesi sonucunda ispat hakkının
sınırlanması halinde, Anayasal sözleşme özgürlüğü ile Anayasal adil yargılanma hakkının çatışma
halinde olduğu değerlendirmesinde bulunmuştur (Hanağası, 2016, s. 444 dn. 632).
53
Kuru-C. III, 2001, s. 2923; Görgün ve diğerleri, 2019, s. 489.
54
Pekcanıtez ve diğerleri, 2019, s. 367.
55
Tanrıver-Bilirkişilik, 2017, s. 28; Taşpınar, 2001, s. 142. Yeşilırmak’a göre, hakem-bilirkişilik kurumu
alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin önem kazandığı günümüzde daha etkin kullanılması
gereken yöntemlerden birisidir (Yeşilırmak, 2010, s. 694). Aynı yönde bkz. Taşpınar, 2001, s. 141.
56
Yeğengil, 1974, s. 202.
57
Arslan, 2013, s. 70; Karslı, 2014, 505. Yargıtay’ın istikrar arz eden kararlarından da anlaşılacağı
üzere, bayındırlık işleri genel koşul belgesi delil sözleşmesi hükmündedir. Yargıtay 15. HD, 29.6.1978,
1199/1435: ABD, 1978/5, s. 878-879. Aynı yönde bkz. YHGK, 10.6.1987, 369/497 sayılı kararı: İNAL,
N., 2003, s. 1473.
58
Deren Yıldırım, 1994, s. 328. Taşpınar’a göre delil sözleşmesi ve hakem-bilirkişi sözleşmeleri
bakımından tarafların anılan sözleşmelerle serbest delil takdirine müdahalede bulunulmaktadır
(Taşpınar, 2001, s. 201).
59
“…Sigortacının sorumluluk miktarına ilişkin sözü edilen 9. madde hükmü HUMK md. 287 gereğince
delil mukavelesi niteliğindedir, o halde mahkemece bu yönden başka delillere itibar edilerek hüküm
verilemez…” (Yargıtay 11. HD, 8.2.1974, 110/386: Deren Yıldırım, 1994, s. 326); Göksu-Elektronik
Delil, 2011, s. 138. Aksi görüş için bkz. Cantaymaz, 2002, s. 102.
60
Taşpınar, 2001, s. 149-150; Deren Yıldırım, 1994, s. 328 dn. 45’te anılan yazarlar.
61
Deren Yıldırım, 1994, s. 328 dn. 46’da anılan yazarlar.
62
Çiftçi-Delil Sözleşmeleri, 2009, s. 169-170; Bolayır, 2014, s. 170.
63
Delil sözleşmesinin taraflar bakımından azami kapsamının ve genişliğinin ne olması gerektiği
sorununa ilişkin olarak, katılmalı sözleşmeler içerisinde yer alan delil sözleşmelerinin çoğu kez,
sözleşmenin karşı tarafını genellikle bazı usûli haklardan yoksun bırakma amacına yönelik olduğunun
göz önünde tutulmasında fayda vardır (Konuralp-İspat Kuralları, 2009, s. 64).
64
Arslan, 2013, s. 69.
65
Yılmaz-HMK’nın Getirdikleri, 2011, s. 241; Çiftçi-Delil Sözleşmeleri, 2009, s. 137.
66
Umar ve Yılmaz, s. 7.
67
Pekcanıtez ve diğerleri, 2019, s. 366; Atalı ve diğerleri, 2019, s. 492.
68
Kuru ve Budak, 2011, s. 5; Postacıoğlu, 1975, s. 594. Konuya ilişkin olarak Yavaş, HMK md. 27’de
düzenleme altına alınan hukukî dinlenilme kavramı içerisinde açıklama ve ispat hakkının yer aldığını,
buna bağlı olarak hukukî dinlenilme hakkına aykırı olarak tesis edilen kararlar yönünden bu türrden bir
aykırılığın bozma sebebi teşkil edeceği ifade edilmiştir (Yavaş, 2020, s. 410). Aynı yönde bkz. Karslı,
2014, s. 506. Çiftçi ise madde hükmüne yönelik olumsuz eleştirilerde bulunmuş olup, düzenlemedeki
“imkânsız kılma” ve “fevkalade güçleştirme” kavramlarının belirsiz olduğunu; ispat hakkına ilişkin
kuralların ve ispat hakkına getirilen sınırlamaların belirli ve yoruma mahal vermeyecek şekilde
düzenlenmesinin ispat hakkının güvenceye alınması bakımından gerekli olduğunu belirtmiştir (Çiftçiİspat Hakkı, 2018, s. 353).
69
Budak ve Karaaslan, 2019, s. 241.
70
Hanağası, 2016, s. 446-447.
71
Kuru–C. III, 2001, s. 2898; Benzer görüşte bkz. Konuralp- İspat Kuralları, 2009, s. 67. Aynı yönde
bkz. GÖKSU da, bu anlayışa paralel olarak, taraflardan birinin ispat hakkının kullanımını imkânsız
kılan veya fevkalade güçleştiren delil sözleşmelerinin varlığı halinde bunların geçersizliği yerine
genişletici delil sözleşmesi olarak değerlendirilmelerinin daha uygun olacağı savunulmuştur (GöksuSenetle İspat, 2011, s. 60).
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72

Güvenli bir elektronik imzada uyulması gereken unsurları belirlemek açısından 5070 sayılı
Elektronik İmza Kanunu md. 4 incelendiğinde, güvenli elektronik imza; münhasıran imza sahibine
bağlı olması, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile
oluşturulması, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlaması ve
imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini
sağlaması unsurlarına sahip olmalıdır. Elektronik imzanın çok çeşitli yöntemleri bulunmakta olup,
biyometrik imzadan dijital imzaya, güvenli elektronik imzadan mobil elektronik imzaya kadar birçok
elektronik imza yöntemi, elektronik imza olarak nitelendirilir (Yılmaz-Elektronik İmza, 2012, s. 3440).
Günümüz teknolojisinde yalnızca güvenli elektronik imzalar, hukukî işlemlerde şekil şartını
gerçekleştirmeye elverişli olması nedeniyle, genellikle yargılama hukuklarında “caiz delil” olarak kabul
edilir (Göksu-Elektronik Delil, 2011, s. 107 vd). Güvenli elektronik imza; gerek TBK gerek HMK’da yer
alan ve maddi hukuk ve ispat hukuku açısından son derece bağlayıcı ve güçlü hukukî sonuçlar ihtiva
etmesine karşın yaygınlaşma bakımından hedeflenen başarıyı elde edememiş olup, bunun nedeni ise;
bireyleri konvansiyonel elektronik imzada bir donanıma yani token’a, mobil imzada ise bir SIM’e bağlı
kılmasıdır (Berber, 2019, s.8).
73
Hukuk Muhakemeleri Kanunun “Belge” başlıklı 19 uncu maddesine göre, “Uyuşmazlık konusu
vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya
ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre
belgedir”. Erturgut’a göre elektronik belge, elektronik ortamda sayısal şekilde kodlanmış formda
bulunan elektronik verilerdir (Erturgut-Delil, 2004, s. 29)
74
Hâkim delil başlangıcını değerlendirmesine ilişkin açıklamalar için bkz. Konuralp-Delil Başlangıcı,
2009, s. 133 vd. HMK’nın 209 uncu maddesinde belirtilen yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan,
kroki, fotoğraf, film görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer
bilgi taşıyacıların delil başlangıcı olarak kabul edilmesi sayesinde, özellikle hazır olmayanlar
arasındaki hukukî işlem iddialarının ispatında taraflar arasındaki e-mail metinleri, sms mesajları
görüntülü mesaj kayıtları ile faks metinleri delil başlangıcı olabilecek ve hukukî işlem iddiaları tanık ile
de ispat edilebilecektir (Pekcanıtez ve diğerleri, 2019, s. 389). Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 202.
maddesinin ikinci fıkrasında delil başlangıcı tanımı yapılır iken, faks mesajlarını daha önce delil
başlangıcı sayan içtihatlara uyum sağlanmak istenmesine bağlı olarak ‘’verilmiş’’ kelimesine ek olarak
‘’gönderilmiş’’ kelimesi de eklenmiştir (Balkan ve Kahyaoğlu, 2017, s. 95).
75
Yavaş, 2020, s. 236; Göksu-Elektronik Delil, 2011, s. 124; Erturgut, 2004, s. 181.
76
Taraflarca münhasır delil sözleşmesi yoluyla yalnızca elektronik belgelere delil olarak
dayanılabileceği kararlaştırmış olması halinde, hâkim gerekli görmesi halinde, elektronik belge
üzerinde re’sen bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verebilecektir (Pekcanıtez-Elektronik Ticaret,
2001, s.421-422). Mülga 1086 sayılı HUMK.’na göre ve 6100 sayılı HMK çerçevesinde elektronik
imzanın incelenmesine ilişkin ayrıntılı açıklamalar için bkz. Acar, 2013, s. 173-181; Keser, 2016, s.
165. Elektronik imzalı belgelerin serbest delil takdiri çerçevesinde değerlendirilmesinin şartı, imza
kontrolünden sonra bir sonuca ulaşılmış olmasıdır. İmza kontrolünde sonuç ya pozitif ya da negatiftir.
Bu suretle hâkim tarafından elektronik imzalı belgenin gerçekliği ve doğruluğunun takdir edilmesi
mümkündür (Erturgut- E-imza, 2004, s. 76).
77
Mazlum, 2012, s. 95; Keser, 2016, s. 196. Takdiri delil olarak delil başlangıcının ispat gücünün
beilrlenmesi konusu bütünüyle delilin mantıki analizi soruna bağlıdır (Konuralp-Delil Başlangıcı, s.
137).
Güvenli elektronik imzanın unsurlarını içermeyen bir elektronik imza tekniği vasıtasıyla imzalanmış bir
belgenin delil başlangıcı olarak kabulü için, HMK.’nda delil başlangıcı için ifade edilen, iddia konusu
hukukî işlemin tamamen ispatına yeterli olmamakla birlikte, söz konusu hukukî işlemi muhtemel
gösterme işlevinin bulunması ve kendisine karşı ileri sürülen kimse veya temsilcisi tarafından verilmiş
veya gönderilmiş olma unsurlarını da karşılaması gereklilik arz eder (Acar, 2013, s. 156).
78
Göksu-Senetle İspat, 2011, s. 60.
79
Taşpınar, 2001, s. 244.
80
Konuralp-İspat Kuralları, 2009, s. 64.
81
Yargıtay 11. HD, 8.7.2019, 5739/5046: Kazancı Bilişim-İçtihat Bilgi Bankası, erişim: 10.04.2020.
82
Karslı, 2014, s. 506.
83
Konuya ilişkin olarak, Yargıtay 19. HD, 19.4.1994, 4186/3950 sayılı kararı ile, “Taraflar arasındaki
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Öz
Gayrimenkul geliştirme sürecinin en önemli aşamalarından biri projenin finansmanıdır. Proje
başlangıcında diğer unsurlarla birlikte finansman ile ilgili konuların da netleştirilmesi gerekir. Mevcut
sistemde genellikle klasik anlamda finansman türlerinden faydalanılmakla birlikte nadiren de olsa
belirli dönemlerde gayrimenkul sertifikası gibi yapılandırılmış ürünler kullanılmaktadır. Gayrimenkul
sertifikası ile ilgili çok sayıda inceleme yapılmış, yetersizliği vurgulanmış fakat etkinliğini arttırıcı
alternatif modeller ileri sürülememiştir. Bu makalede inşaat sektöründe sıkça kullanılan ve klasik
finansman yöntemleri içerisinde yer alan barter (takas) sisteminin modernize edilmesi, menkul
kıymetleştirilerek işlevinin arttırılması, dolayısıyla hem yatırım, hem finansman ve aynı zamanda
ödeme aracı olarak kullanılabilmesi için genel çerçeve çizilmeye çalışılmıştır.
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Financing Proposal For Real Estate Market: Barter Certificate
Abstract
One of the main parts of the real estate development process is project finans. At the
beginning of the project, finance should be clarified, among other issues. In the current system,
although classical financing types are generally used, structured products such as real estate
certificates are rarely used. Many examinations have been made about the real estate certificate, its
inadequacy is emphasized, but alternative models that increase its effectiveness have not been
proposed. In this article, it has been tried to draw a general framework in order to modernize the barter
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financing methods, to increase its function by securitizing, and therefore to be used as an investment,
financing and payment instrument.
Keywords: Building Industry, Barter, Real Estate Certificate, Securities, Urban Regeneration, Capital
Market Instrument.
JEL Classification: R3, D25, L74, G21.

*

T. Halk Bankası A.Ş. Şube Müdürü. https://orcid.org/ 0000-0001-8568-6141.

Makale Başvuru Tarihi: 18/03/2020

Kabul Tarihi:26/04/2020

149

Servet Aydın

1.Giriş
Ülkemizde inşaat sektörünün toplam GSYH içerisindeki payı %7-8’ler seviyesindedir.
Konut üretimi faaliyetinin inşaat sektörü içerisindeki payının %60 civarında olduğu dikkate
alınırsa (İş Bankası İnşaat Sektörü Raporu, 2018), GSYH içerisindeki payının da %4,5
seviyesinde olduğu söylenebilir. 2018 yılı GSYH’sı üzerinden hesaplandığında sektör
büyüklüğünün 160 milyar TL civarında olduğu söylenebilir.
Şekil 1: Yıllara göre konut satış ve yapı izni adetleri

Kaynak: TÜİK

Yıllara göre yapı izinleri incelendiğinde ise son yedi yılda ortalama 775.000 adet
dairenin üretim izinlerinin alındığı, yine yıllık ortalama 590.000 adet daire satıldığı
görülmektedir. İzne ve satışa konu olan konut imalatlarının büyük bir kısmı da kamu iştirakleri
ve büyük konut üreticisi firmalar aracılığı ile yapılmaktadır. Sadece bu ortalamalar dikkate
alınırsa bir yıl içerisinde konut imalatı için bayındırlık birim fiyatları dikkate alındığında (IV
sınıf C grubu, ortalama 100 m2) yaklaşık 115 milyar TL maliyet oluşmakta ve dolayısıyla
finansmana ihtiyaç duyulmaktadır.
Mevcut durumda özel teşebbüs ağırlıklı inşaat sektöründe firmalar finansman
ihtiyacının büyük bir kısmını özkaynak, banka finansmanı veya alıcı finansmanı (ön satış)
gibi klasik yöntemlerle karşılamaktadır. Tüm klasik finansman türlerinin engelleri ve zorlukları
vardır. Örneğin; özkaynakları yeterli olmayan firmalar finans kuruluşlarından kredi talep
etmekte bu durumda ise teminat ve faiz riski problemi ortaya çıkmakta, özkaynağı olan
firmaların alternatif yatırımlarda daha yüksek getiri elde etme ihtimali bulunabilmekte, ön
satış yönteminde ise güven sorunu nedeniyle istenen satış performansına ulaşılamama
durumu söz konusu olmaktadır. Bununla birlikte klasik yöntemlerle finansman sorununu
çözemeyen büyük inşaat firmaları piyasada birçok ticaret işleminde kullanılan takas gibi
pratik finansman teknikleri de kullanmışlar veya nadiren de olsa sermaye piyasası araçlarına
başvurmuşlardır.
Diğer taraftan yukarıda değinilen kamu iştiraklerinden TOKİ ve Emlak Konut GYO
A.Ş. Türkiye’de konut/emlak üretiminde en büyük iki oyuncudur. Gerek sosyal konut ve
kentsel dönüşümde gerekse üst gelir gurubuna yapılan projelerde bu kurumlar ciddi miktarda
üretim yapmışlar ve yapmaya devam etmektedirler. Bu kurumlar projeler için gerekli olan
finansman ihtiyacını karşılarken daha çok klasik yöntemlere başvurmakla beraber son
zamanlarda sermaye piyasası araçlarına yönelmişler fakat bu alanda derinleşememişlerdir.
Bilindiği üzere kentsel dönüşüm uygulamaları da son yıllarda hız kazanmış olmakla
birlikte ülkemiz gündeminde ilerleyen dönemlerde daha da sık yer alması beklenmektedir.
İlgili kurumların açıklamalarına göre önümüzdeki yıllarda Türkiye’de onbinlerce konut kentsel
dönüşüme tabi tutulacaktır. Uygulamalar hem devlet hem de özel sektör aracılığı ile
yapılmakta olduğundan kentsel dönüşümün doğası gereği benzer finansman sorunları ile bu
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süreçte de sıkça karşılaşılacaktır. Bu noktada ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanması veya
finansman tekniklerin bir an önce geliştirilmesi gerekmektedir.
Fakat günümüz şartlarında mevcut yöntemler yeterli olmamakta, bu noktada hem
konut projelerinin finansman problemlerine katkıda bulunmak, hem de sermaye piyasasını
güçlendirmek ve derinleştirmek adına yeni ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmada
öncelikle barter sistemine değinilecek, finansman ve ödeme aracı olarak kullanılan menkul
kıymet, kıymetli evrak, borçlanma ve sermaye piyasası aracı gibi kavramlardan bahsedilecek
ve son olarak gayrimenkul finansman ihtiyacına yönelik yeni araç önerisinde bulunulacaktır.
2. Barter Takas Sistemi1
Daha önce bahsi geçen klasik yöntemlerden biri de, uygulamada sıkça rastlanılan
takas yöntemidir. Yani projenin bağımsız bölümlerinin bir kısmının alacaklar karşılığında
takas edilmesi.
Takas kelime anlamı olarak değiş-tokuş anlamına gelmekle beraber, günümüzde
altyapısı geliştirilecek etkin bir ticaret sistemi olarak kullanılmaktadır. Sistem birçok alanda
birçok amaçla kullanılmakta olup, alıcı ve satıcının mevcut ekonomik şartlarda en iyi
koşullarda pazar bulup, alışverişlerini yapmalarını sağlayan bir ticaret şeklidir (ARZOVA,
S.B.,2000).
İnşaat sektörü özelinde ise, bir projeye taşeron olarak hizmet veren veya malzeme
temini sağlayan firmaya ilgili projenin yasal bağımsız bölümlerinden veya başka
gayrimenkullerden mülkiyet devredilerek hesaplaşma işlemidir. Sistem uygulamada pratiklik
sağlasa da bünyesinde bazı sorun ve güçlükleri de barındırmaktadır.
Takas veren açısından:
 Sağlanan malzeme veya hizmetin karşılığında uygun nicelikli mülk/hak
bulunamaması,
 Sağlanan malzeme veya hizmetin karşılığında verilecek mülkün/hakkın değerinden
düşük işlem görmesi,
 Proje pazarlama/satış faaliyetleri açısından yeknesaklık sağlanamaması,
Takas alan açısından:
 Müşteri sağladığı malzeme ve hizmet karşılığında önerilen taşınmazı finansman
ihtiyacı nedeniyle kabul etmemesi,
 Önerilen mülk/hakkın alacağı karşılamaması,
 Temin edilen mülk/hakkın piyasada ikincil olarak değerlendirilme güçlüğü,
 Temin edilen mülk/hak nakde çevrilirken değer kaybı yaşanması,
Ortak sorunlar:
 Sözleşme veya hukuksal problemler,
 Takasa konu mülk/hakkın farklı alacaklılar için farklı bedellerle işlem görmesi,
 İhale eden ve yüklenici için kayıt ve muhasebeleştirme sorunları,
gibi nedenlerle sadece küçük ve orta ölçekli projelerde kullanılabilmektedir.
Diğer taraftan TOKİ ve Emlak Konut gibi büyük ölçekli imalat yapan kamusal
sermayeli kurumlar ise hakediş ödemesi, gelir paylaşımı, kat karşılığı gibi yöntemleri aktif
olarak kullanmaktadır.
Bu yöntemlerde İhale eden, ana yüklenici ve alt taşeronlardan oluşan bir zincir
oluşmakta, sürecin finansmanı ise nakit, kredi kullanımı veya piyasa borçlanması ile
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sağlanmakta, bu zincirin herhangi bir aşamasında hakediş alınamaması veya fon bulma
sıkıntısı gibi nedenlerle sorunlar yaşanmaktadır.
Bu nedenle büyük ölçekli projelerde finansman etkinliği sağlamak adına mevzuat
altyapısı oluşturulmuş sermaye piyasası araçlarına ihtiyaç vardır. Çalışmada önce mevcut
uygulamalarda kullanılan finansman ve ödeme araçları incelenecek sonra önerilerde
bulunulacaktır.
3. Menkul Kıymet, Kıymetli Evrak, Borçlanma ve Sermaye Piyasası Aracı
Kavramları
Yatırım amacı taşıyan kıymetli evraka menkul kıymet denir. Ortaklık hakkı veya
alacak hakkını temsil eder (https://piyasarehberi.org/sozluk/menkul-kiymet, 18.01.2020). Her
menkul kıymet kıymetli evrak olmakla birlikte her kıymetli evrak menkul kıymet değildir. Bu
kısımda menkul kıymet ve kıymetli evraklardan kısaca bahsedilecek, gayrimenkul sertifikası
ayrıca değerlendirilecektir.
Borçlanma araçları veya menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları
ile söz konusu kıymetlere ilişkin depo sertifikaları menkul kıymetlerdir.
Sermaye Piyasası Kanunu’nda ise; Para, poliçe, bono ve çek hariç olmak üzere;
paylar, pay benzeri diğer kıymetler ile söz konusu paylara ilişkin depo sertifikaları, borçlanma
araçları veya menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları ile söz
konusu kıymetlere ilişkin depo sertifikaları menkul kıymetler olarak tanımlanmıştır(Sermaye
Piyasası Kanunu, Madde 3).
Anonim Şirket Pay Senetleri, Kuponlar ve Talonlar: Pay senetleri, nama veya
hamiline yazılı olarak çıkarılır, anonim şirket paylarını temsil eder ve sahibine paya bağlı tüm
hakları sağlar. Kuponlar, sahibine kâr payı, faiz veya rüçhan hakkı veren kıymetli evrak olup,
paya bağlı veya paydan bağımsız olarak düzenlenebilir. Talonlar ise sahibine yeni kupon
alma hakkı verir (www.adalet.gov.tr).
İntifa Senetleri: Sahibine pay sahipliği hakkı sağlamamakla birlikte net kâra, tasfiye
sonucu dağıtılacak tutara katılma veya yeni çıkacak payları alma hakkı (rüçhan) gibi haklar
sağlayan kıymetli evraktır.
Borçlanma Senetleriyle Alma ve Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetler:
Tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, diğer borçlanma senetleri, alma ve
değiştirme hakkı barındıran senetler ile her çeşit menkul kıymetler bu kapsamdadır.
Borçlanma senetlerinin amacı şirketlere ödünç fon sağlamaktır.
Kambiyo Senetleri: Kambiyo senetleri, poliçe, bono ve çekten ibaret olup, yukarıda
bahsedildiği gibi sermaye piyasası aracı değildir.
Rehinli Tahvil: Nama veya hamiline yazılı olarak düzenlenen, taşınmaz rehni ile
güvence altına alınmış tahvil senetleridir.
Sermaye Piyasası Mevzuatında Kıymetli Evrak
Sermaye Piyasalarında işlem gören çok sayıda menkul kıymet mevcuttur. Bu menkul
kıymetlerin bir kısmı Sermaye Piyasası Kanunu’nda, bir kısmı da Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından hazırlanan tebliğlerle düzenlenmiştir.
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İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler: Konut veya varlık finansmanı fonlarının
veya ipotek finansmanı kuruluşlarının portföylerindeki varlıkların/alacakların karşılığında ihraç
ettikleri sermaye piyasası araçlarıdır (www.finansrehberi.com, 12.02.2020).
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler: İhraççının genel yükümlülüğü niteliğinde
olan ve teminat varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen borçlanma aracı niteliğinde bir
sermaye piyasası araçlarıdır (Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği, Madde 4). Diğer bir
ifadeyle; bankalar, finansman şirketleri, faktoring şirketleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları
gibi menkul kıymet ihraç yetkisi olan kuruluşların aktiflerindeki varlıkları teminat göstererek
çıkardıkları sermaye piyasası araçlarıdır.
Kira Sertifikaları: Kira sertifikaları, her türlü varlık veya hakkın finansmanını sağlamak
amacıyla varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya
haklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan sermaye
piyasası araçlarıdır (www.borsaistanbul.com, 16.02.2020).
Ayrıca finansman bonoları, banka bonoları, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri gibi menkul
kıymetler de kullanılmaktadır.
4. Gayrimenkul Sertifikası
İhraççıların inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında
kullanılmak üzere ihraç ettikleri, gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümlerini veya
bağımsız bölümlerin belirli bir alan birimini temsil eden, nominal değeri eşit sermaye piyasası
aracıdır (Gayrimenkul Sertifikası Tebliği, Madde 3). Gayrimenkul sertifikaları yurt dışında
veya yurt içinde, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış
suretiyle ihraç edilebilir.
Gayrimenkul sertifikaları, konut ve işyeri projelerinin inşaatlarının daha kolay ve hızlı
tamamlanabilmesini teminen ihraççılarına sermaye piyasalarından finansman sağlama
olanağı sunmaktadır (www.borsaistanbul.com, 10.02.2020).
Gayrimenkul sertifikası ihracının yasal dayanağı Sermaye Piyasası Kanunu
çerçevesinde düzenlenen Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği’dir. 3 Ağustos 2016’da ve 7 Mart
2017’de yapılan değişiklerle Tebliğ son şeklini almıştır (Ersoy, M., Gümrükçüoğlu, Z.Z.,
2017).
Gayrimenkul Sertifikasının İşleyişi








Projede gayrimenkul sertifikası çıkarılacak bölümler belirlenir,
Hangi daire için kaç adet sertifika toplanması gerektiği belirlenir.
Sertifikalar halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satış yöntemleri ile fon
toplanır ve fonun yetkili kurumda blokajı yapılır,
Halka arz sonrası sertifikalar borsada işlem görmeye başlar ve aynı zamanda inşaat
ilerleme seviyesine göre fon yükleniciye aktarılır,
İnşaata ilişkin satışlar ve gelişmeler düzenli şekilde KAP aracılığıyla yatırımcılara
duyurulur,
Yatırımcılar borsadan ek sertifika alarak ev/ofis mülkiyetini satış sözleşmesi veya tapu
tahsisi yolu ile devralır (Asli edim).
Önceden asli edim talebinde bulunmuş olan yatırımcılar izahname veya ihraç
belgesinde belirlenen süre içerisinde asli edim yerine itfa bedelinin ödenmesini talep
edebilirler. Bu durumda söz konusu yatırımcılara asli edim ifa süresinin bitimini takip
eden 10 iş günü içerisinde varsa cezai şart ile birlikte itfa bedeli ödenir (Gayrimenkul
Sertifikası Tebliği, Madde 7).
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Yeterli sertifikası olmayan veya ev/ofis almak istemeyen yatırımcılara sertifikalarının
karşılığı, ilgili ev/ofislerin açık artırma yöntemiyle satılmasıyla ödenir (Tali edim). Açık
artırmada da alıcı olmaması durumunda ihraççı son 3 ayda oluşan ortalama fiyattan
veya söz konusu fiyatın sağlıklı olmadığı görüşü oluşursa yapılacak ekspertiz
değerinden ihraççı tarafından satın alınır. (www.vakıfyatırım.com.tr, 01.01.2020)

Daha önce muhtelif tarihlerde konut sertifikası, gayrimenkul sertifikası gibi ihraçlar
denenmiş olsa da işlerlik kazanmamış, sınırlı işlem yapılmıştır. Şu anda Borsa İstanbul’ da
sadece TOKİ Park Mavera III projesinin gayrimenkul sertifikası işlem görmektedir.
Sertifikanın halka arzdan sonra geçen süre dikkate alınırsa gayrimenkul sertifikasının ilgi
gördüğü söylenemez.
Şekil 2: Park Mavera III Gayrimenkul Sertifikası Günlük Fiyat-İşlem Hacmi Grafiği
(10.04.2017-23.01.2020)

Kaynak: www.investing.com

Park Mavera III konut projesi birincil arzı 239.238.705 TL halka arz büyüklüğü ile
gerçekleşmiştir. Halka arz sonrası 10.04.2017 tarihinde 42,18 TL’den işlem görmeye
başlayan sertifika 23.01.2020 tarihi itibarıyla 54 TL bandına ulaşmıştır. 700 günlük işlem
hacmi ortalaması 280 bin TL olarak oluşmuştur.
Gayrimenkul sertifikası modeli inşaat sektörüne finansman olması adına geliştirilmiş
olup, sertifikanın arz ve talebi dikkate alındığında istenen amaca ulaşamadığı söylenebilir.
Gayrimenkul sertifikasının daha işlevsel hale getirilmesi için çok sayıda öneride bulunulabilir
fakat bu çalışmada takas sistemine yönelik önerilere yer verilecektir.
5. Öneri: Takas Sertifikası
Yukarıda farklı piyasalarda işlem gören farklı hukuki statüde birçok yatırım, borçlanma
ve ödeme aracından bahsedilmiş, gayrimenkul sertifikası biraz daha detaylı ele alınmıştır.
Buradaki sorun; sermaye piyasasında işlem gören yatırım ve borçlanma araçlarının yeterli
derinliği, bilinirliği olmaması ve ulaşılabilirliği konusunda sıkıntılar olmasının yanı sıra ödeme
araçlarında da güven unsurunun yeterli ölçüde oluşturulamadığıdır.
Bu noktada oluşturulacak aracın hem sermaye piyasalarında işlem görerek güven
sorunu oluşturmaması, hem de ödeme aracı gibi kullanılarak para arzı etkisi yaratması
beklenmektedir. Bu araç mevcut sermaye piyasası araçları içerinde birebir bulunmamaktadır.
Konuyu biraz daha detaylandıracak olursak; ilgili sermaye piyasası aracının
arkasında bir dayanak varlık veya maddi karşılığı olan bir taahhüt bulunan, bir ihraççı
tarafından birincil piyasada ihraç edilen, ikincil piyasada işlem görebilen, istendiğinde borsa
dışında da nakde dönen, vergi ve SGK ödemelerinde kullanılan, sabit veya değişken getirili
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olabilen, proje bitiminden sonra taahhüt edilen bir zaman dilimi sonunda ihraççı tarafından
taahhüt edilen bedelle geri alınma garantisi verilen, vadesi olmayan, bankalara teminat
olarak verilebilen bir araç olmalıdır. Ayrıca devir işlemleri çok pratik olan, EFT ve Elektronik
Menkul Kıymet Transfer Sistemi (TCMB) gibi sistemlerle transfer edilebilen, senetle
devredilebilen ve Borsa İstanbul bünyesindeki piyasalarda menkul kıymetlerin transfer
işlemlerini yürüten Takasbank A.Ş. tarafından da aynı gün valörlü transfer işlemleri
gerçekleştirilebilen bir yapıya sahip olmalıdır.
Şekil 3: Takas sertifikası kaynakları

Tabi ki yukarıda sayılan özelliklerden her biri ayrı bir hukuksal boyut ve operasyonel
arka plan gerektirmekle birlikte aşağıda başlıklar halinde değinilecektir.
5.1. Beklenen Özellikler
Dayanak Varlık
Teminat varlık türü olarak ihraca konu proje tahmini gelirlerinin net bugünkü değeri
dikkate alınabilir. Toplam proje finansmanının bir kısmı takas işlemine konu olacağından
gayrimenkul sertifikasında olduğu gibi seçilmiş bağımsız bölümler veya projenin belirlenen
nispi büyüklükleri dayanak varlık olarak kullanılabilir.
Proje başlangıcında fiziki olarak ortada herhangi bir varlık olmadığından, burada
varlık oluşturma taahhüdü ve buna ilişkin garantörlük ikame olarak kullanılabilir.
Birincil İhraç ve İkincil Piyasa İşlemleri
Finansman aracını proje yürütücüsü ihraç edecek, ihraç tavanı ise finansman konusu
gereği proje büyüklüğünün belli bir oranı olacaktır. Bilindiği üzere; borçlanma araçları halka
arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satılmak üzere ihraç edilebilir. Halka arz
edilmeksizin yapılacak satışlar, tahsisli satış ve nitelikli yatırımcıya satış olmak üzere iki
şekilde yapılabilir (Borçlanma Araçları Tebliği, Madde 4). Yapısı gereği ihraç türü yurt içinde
halka arz edilmeksizin satış olabilecek olup, alt tür açısından mevcut nitelikli yatırımcı tanımı
açısından uygun değildir. Tahsisli satışa ilişkin hükümler de ve prosedür mevzuattaki haliyle
bu finansman şekli için uygulanabilir değildir fakat geliştirilebilir (Sermaye Piyasası
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Araçlarının Satışı Tebliği, Madde 8). Dolayısıyla mevcut durumda kullanılan yurt içinde halka
arz edilmeksizin satış yöntemleri ihtiyacı karşılamamaktadır.
Gayrimenkul Sertifikası Tebliği’nde; “..gayrimenkul projesindeki tüm bağımsız
bölümlerin Tebliğin 6. maddesi çerçevesinde hazırlanmış değerleme raporuna göre
belirlenmiş satış değerlerinin yüzde ellisini aşamaz. İhraç işlemine konut ve ticari alanların
aynı anda dâhil edilmesi durumunda bu yüzde elli oranındaki sınır ihraç kapsamındaki konut
ve ticari alanlar için ayrı ayrı hesaplanır” ibaresi olmakla birlikte (Gayrimenkul Sertifikası
Tebliği, Madde 4), bu hükümler de ihtiyaca göre kullanılabilir veya değiştirilebilir.
Halka arz edilmeksizin gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının birincil
ihraçlarına ilişkin diğer bir hususta satış süreleridir. Halka açık ortaklıkların halka arz
edilmeksizin gerçekleştireceği ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Satış Tebliği’nde bazı
düzenlemeler olmakla birlikte yeterli değildir. Diğer taraftan halka açık olmayan şirketlerin de
bu finansmandan faydalanmak isteyeceği düşünüldüğünde ve yüklenicilere yapılan
ödemelerin zamanlamasının farklılığı dikkate alındığında süre konusu ayrıca çalışılmalıdır.
İkinci el piyasa işlemleri için Borçlanma Araçları Tebliği 11. Maddesinde; “Borsada
işlem gören borçlanma araçlarının borsada ve borsa dışında alım satımı borsa düzenlemeleri
çerçevesinde mümkün olduğu, borsa dışında işlem görüyorsa gerçekleştirilen işlem
fiyatlarının MKK veya MKK tarafından belirlenecek bir veri yayın kuruluşları aracılığıyla
günlük olarak kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu ve yetkili kuruluşların borsada işlem
görmeyen borçlanma araçlarına ilişkin olarak gerçekleştirdikleri işlem fiyatlarını kendi internet
sitelerinde güncel bir şekilde yayınlamalarının zorunlu olduğu” gibi açık hükümler bulunsa da,
önerilen yapı klasik anlamda menkul kıymet işlemi olmadığından fiyat oluşumu ve fiyatların
duyurulması konularında ilave düzenlemeler gereklidir.
Nakde Dönüşümü
Önerilen finansman aracının nakde dönüşümünün kolaylığı kuşkusuz kullanılabilirliği
konusunda kolaylık sağlayacaktır. Her ne kadar ikincil piyasada işlem görme durumu söz
konusu olsa da, tek başına talep edilmesi açısından yeterli değildir. Finansman aracının
dolaşımda daha çok yerini alması için paranın; tanınırlık-bilinirlik, kabul görme,
kullanılabilirlik, bölünebilirlik, taşınabilirlik, yapısını ve değerini koruyabilirlik, yeknesaklık
(Eken M.H. Kale S., 2013) özelliklerinden tamamını veya bazılarını taşıması gerekir.
Bilindiği üzere merkez bankası para arzını M1,M2 ve M3 tanımları üzerinden takip
etmekte, M3 tanımının içeriğinde ise bazı menkul kıymetler yer almaktadır. Yukarıdaki
paranın özelliklerini taşıyabilen iyi planlanmış bir takas veya gayrimenkul sertifikası M3 para
arzını dahi etkileyebilir.
Diğer taraftan takas sertifikası elektronik para gibi de tasarlanabilir. 6493
sayılı Kanun’un Elektronik Para İhracı ile ilgili 20.maddesinde elektronik para ihraç eden
kuruluşun, temin ettiği fon kadar elektronik para ihraç edebilme şartı vardır. Sertifikanın
ihraç tutarı arkasındaki dayanak varlık ve garantörlük dikkate alınarak fon olarak kabul
edilirse ihraç bedeli kadar elektronik işlem yapılabilir.
Bu durumda elektronik para karşılığındaki fonların Merkez Bankası’nda tutulma
zorunluluğu olduğu gibi ilgili sertifikaların da karşılık olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu 2 gibi
saklama kuruluşlarında saklanması ve izlenmesi gerekir. Menkul kıymetin devredilebilirliği ve
transfer edilebilirliği, nakde dönüşümü veya nakit gibi kullanılabilmesini etkileyen en önemli
unsurlardandır.
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Devir-Transfer İşlemleri
Türk Ticaret Kanunu’na göre kıymetli evrakta hak ve senet birbirine sıkı sıkıya
bağlıdır ve birbirinden ayrı düşünülemez. Para ile ölçülebilen ve devri mümkün olan haklar
kıymetli evraka bağlanabilir. Kıymetli evrak ve menkul kıymet kavramları içe geçmiş
kavramlar olup, her menkul kıymet kıymetli evrak olmasına karşın, her kıymetli evrak menkul
kıymet değildir. (https://edb.adalet.gov.tr).
Günümüzde menkul kıymetlerin devri için fiziki teslim gerekmemekte, Merkezi Kayıt
Kuruşu tarafından elektronik ortamda takip edilmektedir. Menkul kıymetler ve parasal
varlıkların aşağıda değinilen farklı platformlar üzerinden devir yapılabilmektedir.
Elektronik Fon Transfer Sistemi (EFT): EFT Sistemi Türk lirası üzerinden yapılan
ödeme işlemlerinin bankalar arasında elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan
ödeme sistemidir (www.tcmb.gov.tr).
Elektronik Menkul Kıymet Transfer Sistemi (EMKT): Menkul kıymetlerin saklanmasını;
ayrıca bankalar arası transfer ve mutabakatının elektronik ortamda, gerçek zamanlı ve kaydi
olarak yapılmasını sağlar. Yapılan işlemlerde ödeme karşılığı teslimat ilkesi (Delivery versus
Payment–DvP) geçerlidir. Bu ilke kapsamında, menkul kıymet aktarımı, söz konusu menkul
kıymete ilişkin fon aktarımının gerçekleşmesi ile eş anlı olarak yapılmaktadır
(www.tcmb.gov.tr).
Takasbank Altın transfer Sistemi: Sistemde üyelerin kendi mülkiyetindeki ve/veya
müşterileri adına tuttukları altınların üyeler arasında ve/veya üyenin kendi hesapları arasında
transferine izin verilir. Transfer işlemleri hesaplar arası virman, müşteri ve portföy transfer,
transfer iade işlemleri olarak gerçekleştirilir (https://www.takasbank.com.tr).
Ülkemizde kullanılan mevcut transfer sistemleriyle veya bu sistemlerin yeni ürünü de
kapsayacak şekilde geliştirilmesiyle rahatlıkla el değiştirebileceği düşünülmektedir.
Vergi, SGK Ödemelerinde Kullanımı
Yasal mevzuatın uygun olması halinde takastan kaynaklı haklar vergi ve SGK gibi
kamu ödemelerinde kullanılması aracın dolaşımını kolaylaştıracaktır. Bilindiği üzere bu
işlemlerin gerçekleşebilmesi için ilgili aracın para gibi kullanılması ve muhasebe açısından
ölçü birimi olması gereklidir. Bunun için sadece sermaye piyasası mevzuatı değil aynı
zamanda bütçe ve vergi mevzuatının da düzenlenmesi gerekir. Bu durum mevcut şartlarda
çok zor görünmektedir.
Nemalandırılması
Sermaye piyasası araçları değişken faizli, sabit faizli veya faizsiz olarak ihraç edebilir.
Sabit faizli ihraçlar; iskontolu, primli ve/veya kupon ödemeli olarak, değişken faizli ihraçlar;
gösterge faiz oranı, DİBS, enflasyon oranı, döviz kuru vb. değişkenlere endekslenebilir.
Takas sertifikasının mübadele aracı gibi kullanılması gerektiği düşünüldüğünden sabit
faizli ihraçlarda iskontolu yöntem daha kullanışlı olacaktır. İhraç edildiği tarihten itibaren
piyasa değeri oluşmaya başlayacak ve vade sonunda üzerinde yazan nominal değerden
veya yüksekse piyasada değerinden nakde dönebilmelidir. Sabit getiri garantisi olması
başlangıç aşamasında avantaj yaratacaktır.
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Geri Alım Garantisi
Gayrimenkul Sertifikası Tebliği’nde ihraççı tarafından öngörülmesi halinde
gayrimenkul sertifikalarının, proje bitiş tarihinden önce ihraççının belirlediği tutar veya
borsada oluşan fiyat üzerinden geri alınabileceği belirtilmiştir. Sertifikanın işlerliğinin
arttırılması adına en azından başlangıç aşamasında ihraç fiyatının altına düşmemesi
gerekmektedir.
Vade
Vade menkul kıymetin ihraç tarihinden, üzerindeki nominal bedelin geri ödeme
taahhüdün süresinin bitimine kadar geçmesi öngörülen süreyi ifade eder. Gayrimenkul
sertifikasında vade projenin tahmini bitim tarihinden ileri bir tarih olarak belirlenir. Bununla
birlikte projenin tamamlanmasıyla asli edimle birlikte vade beklenmeksizin nakde dönebilir.
Önerilen araçta vade sonundan ziyade vade başı önemlidir. İhracı yapan kuruluşun
projenin hangi aşamasında ihracı gerçekleştireceği, tek ana yüklenici olduğu durumlarda
ihracın tek seferde mi yoksa ihtiyaca göre farklı tarihlerde mi olacağı, faklı her bir ihracın faiz
oranının farklı olup olmayacağı netleştirilmesi gereken hususlardandır.
Aynı proje için farklı tarihlerde kısmi arzlar yapılması farklı ISIN kodu ve farklı faiz
oranlarından işlem göreceğinden, takibi, ikincil piyasada işlem görmesi açısından problemler
oluşturabilecektir. Yeni üründen hâlihazırda ikincil piyasada çok sayıda işlem gören ve çeşitli
vadeye kalan süreleri olan hazine bonosu ve devlet tahvili performansı beklenmemelidir. Bu
sorun tüm arzlarda belirlenen vadenin sınırlı ve eşit olması (örneğin 1 yıl) ve sertifikayı
tutmak isteyenin alacaklarının yeni bir sertifika ile değiştirilmesi ile aşılabilir. Malikler vadesi
gelen sertifikanın bedelini tahsil etmek istediklerinde ise nominal bedel kurum tarafından
ödenecek ve sertifikanın konusu gayrimenkul boşa çıkacaktır. İlgili gayrimenkuller veya
bağımsız bölümlerin satışı olmadıysa tekrar birincil arza konu edilebilir.
Diğer taraftan tek seferde yapılan ihraçlarda ise inşaatın tamamlama süreci zaman
alacağından ve ödemeler de bu zamana yayılacağından ihraç edilen menkul kıymetlerin
ihraççı kuruluş tarafından muhafaza edilmesi ve tamamlama seviyesine göre yükleniciye
iletilmesi gerekecektir. Bu durumda başlangıçta sınırlı büyüklükte işlem olacağı için ikinci el
fiyatında istikrarsızlıklar oluşabilecek, sorunun çözümü için fiyat garantisi gerekebilecektir.
Teminat Olarak Kullanımı
Bankalar kredi kullandırımlarında müşterilerinden ipotek, likit değeri olan kıymetli
evraklar, haklar, garanti ve kefalet gibi teminatlar talep ederler. İnşaat sektöründeki büyük
ölçekli şirketler bu sorunla nispeten çok daha az karşı karşıya kalsa da, tedarikçi ve alt
taşeron olarak çalışan şirketlerin teminatsız finansmana ulaşması çok da kolay değildir. Bu
noktada takas sisteminden temin edilen gayrimenkuller de teminat olarak kullanılarak
finansman ihtiyacı çözülmeye çalışılmaktadır. Yürürlükte olan gayrimenkul sertifikaları
teminat olarak değerlendirilememekte, önerilen sistemde gayrimenkulün kendisi değil de
sertifikası kullanılabilecektir.
Diğer taraftan bankalar ipotek teminatı almak istediklerinde teminat oluşturma süreci
zahmetli ve masraflı olmaktadır. Önerilen yeni yapıda sadece hesaba aktarılan sertifika
tutarına bloke konması yeterli olacaktır. Bu teminatlanma yapısı bankalara ipoteğe göre daha
likit bir teminat çeşidi, sermaye yeterlilik rasyosu hesaplarken kullandıkları risk ağırlıklı varlık
hesaplamasında da avantaj sağlayacaktır.
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İhraççının Değerlendirilmesi
İhraç edilecek menkul kıymetin piyasada karşılığını bularak talep edilmesi için
ihraççının kim olduğu çok önemlidir. İhraççı kamu kuruluşu olduğu durumlarda temerrüt riski
bulunmadığı, daha güvenli olduğu düşünülerek talep edilecek, özel sektör kuruluşu olduğu
durumlarda ise temerrüt riski de dikkate alınarak daha temkinli yaklaşılacaktır.
Günümüz ihraçlarında bu risklilik seviyesini belirleme sürecinde derecelendirme
kuruluşları kurum ve kuruluşların mali ve genel yapısını değerlendirerek bir rapor
oluşturmakta ve derecelendirme notu vermektedir. İhraççı bu derecelendirme notunu ihraç
sürecinde kullanmaktadır. Aslında bu derecelendirme notu proje ve projenin gelecekteki
başarısı ile ilgili herhangi bir bilgi içermemektedir.
Bu durumda ihraççının kredi derecelendirme notunun yanı sıra, projenin de
derecelendirmeye tabi tutulması ve bağımsız bir görüş oluşturulması gereklidir.
5.2. İşleyiş









İhraççı kuruluş proje için finansman ön çalışması yapar (Bu süreçte muhtemel
taliplilerle takas sertifikası ile çalışıp çalışamayacağı konuları görüşülebilir).
Yapım işi için ihaleye çıkar. İhale şartnamesinde ödemelerin nasıl yapılacağı, hangi
araçlarla hangi zaman diliminde yapılacağı, eğer takas sertifikası kullanılacaksa
ödemelerin nispi olarak ne kadarının bu yöntemle yapılacağı belirtilir. Ayrıca hangi
bağımsız bölümlerin sertifikaya konu olacağı, sertifikalanın vadesi ve getirisi de
belirtilir.
İhaleyi alan yüklenici ile sözleşme imzalanır.
Şartnamede belirtilen süre içerisinde ihraçlar yapılır ve sertifikalar avans veya
hakediş karşılığında yükleniciye aktarılır.
Yüklenici, alt yüklenici ile yaptığı sözleşme karşılığında, tedarikçiye fatura karşılığında
aldığı mal ve hizmetin karşılığını sertifika ile öder (bu durumda ödemelerin ne
kadarının sertifika ile yapılacağı yüklenicinin kararına bırakılır).
Alt yüklenici, tedarikçi ve diğerleri kendi ticari faaliyetleri kapsamında sertifikayı
ödeme aracı olarak kullanabilir.
Bu sürecin tüm aşamalarında sertifikayı elinde bulunduran tüzel veya gerçek kişi
gerek gayrimenkul yatırımı gerekse getirisinden faydalanmak amacıyla sertifikayı
uzun vadeli elinde tutabilir.
Şekil 4: Takas sertifikası akış şeması
İhraçcı
Kuruluş
Ana Yüklenici
Firma

Alt Yüklenici

Tedarikçi

Tedarikçi

Diğer İş
Paydaşları

Alt Yüklenici

Emlak Konut A.Ş. 2018 yılı faaliyet raporuna göre 2019 yılında 3.1 milyar TL anahtar
teslimi proje hakediş bedeli ödemesi planlanmıştır. Sadece bu projelerdeki hakediş
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ödemelerinin % 50 takas sertifikası ile yapılmış olduğu varsayıldığında yaklaşık 1.5 milyar TL
için para kullanılmayacak, bu rakamın ticari işlem kaynaklı emisyon hacmi de dikkate
alındığında çok daha büyük etkisi olacağı tahmin edilmektedir.
Şekil 5: Takas Sertifikasına İlişkin Swot Analizi
Güçlü Yönleri

Zayıf Yönleri

 Mevcut durumda teknik altyapı ve kurumların
olması
 Klasik anlamda takasın inşaat sektöründe
sıkça kullanılması
 Büyük projelerin her zaman finansmana
ihtiyacı olması
 Paydaşlara
maliyetleri
düşürücü
etki
yapması
 Arka planda güçlü bir teminat yapısı olması
 Faizli veya faizsiz kullanılabilir olması
Fırsatlar

 Muhtelif ödeme tarihleri dolayısıyla sertifika
vadesinin
belirlenmesinde
sorunlar
yaşanabilecek olması
 Çok sayıda düzenleme yapılması gerekmesi
 Piyasada hemen karşılık bulamama ihtimali
 İkinci elde beklenen dolaşım sağlanamama
ihtimali
 Sertifikaya
dayanak
gayrimenkullerin
seçilmesi konusu

 Proje finansmanında kolaylık sağlayabilir
 Sermaye piyasasının derinleşmesine katkıda
bulunabilir
 Para arzını destekleyici olabilir
 Özellikle kriz dönemlerinde nakit ihtiyacını
kısmen karşılayabilir
 Sektör paydaşlarına borç ödeme kolaylığı
sağlayabilir

Tehditler
 Kamu
ortaklığı
olmayan,
garanti
mekanizması olmayan projelerde, firmaların
yükümlülüklerini yerine getirememesi sonucu
oluşacak mağduriyet

6. Sonuç
Takas sertifikası, proje içerisinde yer alan tüm paydaşların sisteme işi ölçüsünde tuğla
koymasından ibarettir. Elbette bu katkıyı sağlamanın paydaşlar lehine getirileri de olacaktır.
Sağladığı mal ve hizmetin karşılığını hemen tahsil edecek, isterse vade sonunda getirisini
alacak, isterse kendi ticari faaliyetlerinde kullanacaktır.
Takas sertifikasının başlangıçta tüm finansman yükünü çekemeyeceği, kabul
görmesinin zaman alacağı ve hatta kamu ve banka destekli oluşumlar haricinde
kullanılamayacağı açıktır. Ürünün bilinirliği ve işlem hacmi arttıkça sisteme yeni oyuncular
katılacaktır.
Katılımcılarının projenin her aşamasında sistemin içerisinde olması, bir taraftan ticaret
yaparken diğer taraftan yatırımcı olabilmesi sistemin en önemli avantajlarındandır. Bir
projenin başından sonuna kadar onlarca çözüm ortağı ile çalışılır ve bu iş ortaklarına çeşitli
büyüklüklerde ödemeler yapılır. Dolayısıyla takas sertifikasının işlem görmesi için
oluşturulacak katılımcı altyapısı proje sürecinin doğasında kısmen mevcuttur.
TOKİ ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yürüttüğü projeler dikkate alındığında çok
sayıda uygulama alanı ile karşılaşılmaktadır. Özellikle TOKİ’nin önderliğinde yürütülen
kentsel dönüşüm projeleri finansman ihtiyacı açısından ön plana çıkmaktadır. Emlak Konut
GYO uhdesindeki projeler için ödenmesi planlanan hakedişlerin bir kısmının dahi bu araçla
yapılması durumunda sektöre ciddi katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Tabii ki ilgili menkul kıymete tüm bu özelliklerin yüklenebilmesi için çok sayıda
düzenleme yapmak gerekecektir. Finansman, yatırım, değer saklama ve değişim aracı olarak
kullanılabilen bir aracın başarılı olma ihtimali çok güçlü olacaktır.
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Diğer taraftan gayrimenkullere ilişkin düzenlenecek sertifikalar türev ürünler veya
kaldıraçlı işlemler gibi menkul kıymet balonu oluşturmadan sermaye piyasasını
güçlendirebilir.
Klasik takas sisteminde mülk devirlerinde harçlar ve vergiler doğmakta, kredinin
teminatına gayrimenkul alınacağı durumlarda da ekspertiz ve ipotek ücreti gibi masraflar
çıkmaktadır. Bu işlemler takas sertifikası ile yapıldığında basit bir transfer ve rehin koyma
süreci yeterli olacaktır.
Takas sertifikasının piyasada karşılık bulması, işlerliğinin ve talep edilebilirliğin
arttırılması adına;










İhtiyaca ve projeye göre yeni bir ihraç türü geliştirilebilir,
İhraca karar vermeden önce bu yöntemle teklif verebilecek, çalışabilecek yüklenici
firmalardan ön talep toplanabilir,
Bilinirliği ve farkındalığı arttırmak için tanıtım çalışmaları yapılabilir,
Kolaylıkla erişilebilmesi ve el değiştirebilmesi sağlanabilir,
Bankalarda teminat olarak kullanılabilir,
Finans kurumlarında karşılık bulmalı ve hatta sertifika satın alınmak istenmesi
durumunda konut kredisine konu olabilmelidir,
Ürünü tutundurmak ve dolaşımını arttırmak için başlangıçta kamu otoritelerince daha
çok desteklenebilir,
Emeklilik fonları ve yatırım fonlarına nispi satın alma zorunluluğu getirilebilir.
Sertifikadan sağlanacak gelire vergi muafiyeti getirilebilir.

Makalede takas sertifikası oluşturulması ve etkin kullanılabilmesi adına önerilerde
bulunulmuş olmakla birlikte, yukarıda bahsi geçen konularda ve sertifikaya yüklenecek
özelliklerde derinlemesine çalışma yapılması gerekecektir. Burada genel çerçeve çizilmeye
çalışılmıştır.
Tüm açıklamalar ışığında takas sertifikasının kullanım alanı bulması durumunda
başta finansman olmak üzere hem finansal sektörü hem de inşaat sektörünü destekleyeceği
öngörülmektedir.
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Bu noktadan sonra “Barter” kelimesi yerine “Takas” kelimesi kullanılacaktır.
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine (sermaye
piyasası araçlarının, fiziki olarak basılmadan, aynı nitelik ve hakları taşıyacak şekilde elektronik
ortamda kayıtlı bir şekilde izlenmesi) ilişkin işlemleri gerçekleştirmek, kaydileştirilen bu araçları ve
bunlara bağlı hakları elektronik ortamda, üyeler ve hak sahipleri itibarıyla kayden izlemek ve merkezi
saklamasını yapmak üzere faaliyet gösteren merkezi kayıt ve saklama kuruluşudur (www.tcmb.gov.tr).
2
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Bankacılar dergisinde yayımlanmak üzere gönderilecek makaleler, word formatında arial
yazı karakterinde, 11 punto ile tek aralıklı ve paragraflar arasında bir satır boşluk
bırakılmak üzere Türkçe yazılmalıdır.
Kapak sayfasında, yazının başlığı, yazar(lar)ın bağlı bulundukları kuruluşlar ve ünvanları,
iletişim kurulacak yazarın adı ve iletişim bilgileri bulunmalıdır.
Makalenin ilk sayfasında makalenin adı, öz/ abstract (en fazla 100 kelime), en az üç tane
anahtar kelime Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı ve makaleye uygun JEL sınıflama
numaraları verilmelidir. (http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php)
Yazı içinde kullanılan birinci düzey, ikinci ve üçüncü düzey başlıklar koyu harflerle
yazılmalıdır. Başlıklar ile izleyen metin arasında bir satır boşluk verilmelidir. Başlıklardan
sonra paragraf başı yapılmalıdır.
Yazı içinde yer alan tablo ve şekiller arial yazı karakterinde 10 punto ile hazırlanmalı, başlık
ve sıra numarası verilmeli, kaynakları ise alta yazılmalıdır. Denklemlere sıra numarası
verilmelidir.
Dipnotlar atlama yapılmadan numaralandırılmalı ve ayrı bir sayfada “Dipnotlar” başlığı
altında toplanmalıdır.
Kaynaklara göndermeler dipnotlarla değil, metin içinde açılacak ayraçlarla yapılmalıdır.
Metinde gönderme yapılan veya yapılmayan tüm kaynaklar, kaynakçada yer almalıdır.
Kaynaklar ayrı bir sayfada alfabetik sırayla yazılmalıdır.
Metin içi gönderme, dipnotlar ve kaynakça belirtilen kurallar çerçevesinde ve American
Psychological
Association
(APA)
(http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basicstutorial.aspx) sistemine göre yapılmalıdır.
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