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Araştırma Makalesi / Research Article

Adi Konkordatoda Çekişmeli Alacaklar Hakkında
Dava (İİK m. 308/b)
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yazıcı*
Öz
Alacağı çekişmeli hale getirilen alacaklı, İcra ve İflâs Kanunu’muzun 308/b maddesi hükmüne
göre alacağının maddî hukuk hükümlerine göre belirlenmesi amacıyla konkordatonun tasdiki kararının
ilânı tarihinden itibaren bir ay içinde dava açabilir. Ayrıca tasdik kararını veren mahkeme, konkordato
projesi uyarınca çekişmeli alacaklara isabet eden payın, kararın kesinleşmesine kadar borçlu
tarafından mahkemece belirlenen bir bankaya yatırılmasına karar verebilir. Alacaklı süresi içinde dava
açmazsa, kendisi için ayrılmış paydan ödeme yapılmasını talep edemez. Bu çalışmada çekişmeli
alacaklar hakkında açılacak davanın özellikleri ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Adi Konkordato, Çekişmeli Alacak, Konkordatoda Pay Ayrılması, Payın Bankaya
Yatırılması.
JEL Sınıflandırması: K40, K.41, K.42.
Contentious Debt Action In Concordat Process (IIK Art. 308/b)
Abstract
The creditor, whose receivable has become contentious, can file a lawsuit within one month
from the date of the announcement of the approval decision of the concordat in order to determine the
receivable according to the provisions of Article 308 / b of our Execution and Bankruptcy Law. In
addition, the court giving the approval decision may decide to deposit the share corresponding to the
disputed receivables pursuant to the concordat project by the debtor to a bank determined by the court
until the decision is finalized. If a lawsuit is not filed within the time limit, the creditor cannot demand
payment from the allocated share. In this study, the features of this lawsuit to be filed about
contentious claims will be discussed.
Keywords: Ordinary Concordat, Contentious Debt, Allocation Of Shares in Concordat, Depositing The
Share in The Bank.
JEL Classification: K.40, K.41, K.42.

Giriş
7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun1 ile İcra ve İflâs Kanunu’nun konkordatoya ilişkin hükümlerinde önemli değişiklikler
yapılmıştır2. Konkordato hukukumuzdaki yeni düzenlemelere göre de çekişmeli alacakları iki
aşamada değerlendirmek gerekir3. Bunlardan birincisi nisabın belirlenmesinde çekişmeli
alacakların hesaba katılıp katılmayacağının, katılacaksa ne oranda hesaba katılacağının
belirlenmesi (m. 302/VI), ikincisi çekişmeli alacaklar hakkında davadır (m. 308/b).
Çalışmamızın konusunu oluşturan çekişmeli alacaklar hakkındaki davayı düzenleyen hükme
göre4; alacağı çekişmeli olan alacaklı, konkordatonun tasdikine ilişkin kararın ilânından
itibaren bir ay içerisinde alacağının maddî hukuk hükümlerine göre hüküm altına alınması ve
*
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kendisine konkordato hükümlerine göre ödeme yapılması için dava açabilir (m. 308/b).
Konkordato mahkemesi5, konkordato projesi uyarınca çekişmeli alacaklara isabet eden
payın, kararın kesinleşmesine kadar borçlu tarafından, mahkemece belirlenen bir bankaya
yatırılmasına karar verebilir. Süresinde dava açılmamış olması halinde alacağı çekişmeli olan
alacaklı, kendisi için ayrılan bu paydan ödeme yapılmasını talep edemez; bu durumda
yatırılan pay borçluya iade edilir. Bu çalışmada çekişmeli alacak kavramına ve çekişmeli
alacaklının nisaba katılıp katılmayacağının belirlenmesi usûlüne kısaca değinildikten sonra
Kanun’un 308/b maddesinde düzenlenen çekişmeli alacaklar hakkındaki dava, mehaz İsviçre
İcra ve İflâs Kanunu’ndaki (SchKG Art.315) düzenleme de dikkate alınarak ele alınacaktır.
I. Çekişmeli Alacakların Belirlenmesi ve Nisabın Belirlenmesine Etkisi
A) Genel Olarak
Konkordatoda bir alacak çekişmeli alacak niteliğinde ise, o alacağa çekişmeli
alacaklar hakkında Kanun’da öngörülen usûlün uygulanması gerekir6. Çekişmeli alacakların
tâbi olduğu usûle göre ise öncelikle çekişmeli alacağın konkordatoda nisabın belirlenmesinde
hesaba katılıp katılmayacağının, nisaba katılacaksa ne oranda hesaba katılacağının,
konkordatonun tasdiki aşamasında ise çekişmeli olan kısmın akıbetinin belirlenmesi gerekir.
Çekişmeli olan alacağın nisaba katılması halinde çekişmeli alacaklı konkordatonun
mukadderatına etki edecektir. Bu nedenle konkordato mahkemesinin, çekişmeli alacağın
konkordatoda nisaba katılmasına ve oy kullanmasına ilişkin vereceği karar borçlu
bakımından son derece önemli bir etkiye sahiptir. Ancak öncelikle hangi alacakların çekişmeli
alacak olarak nitelendirileceğinin ve çekişmeli alacaklar hakkındaki usûle tabi olacağının
tespit edilmesi uygun olacaktır.
B) Konkordatoda Çekişmeli Alacakların Ortaya Çıkması
1) Çekişmeli Alacak Kavramının Açıklaması
Konkordatonun kabulü için aranan çoğunluk Kanun’da alacak ve alacaklı çoğunluğu
(konkordato nisabı) olarak belirlenmiştir (m. 302/III). Alacak ve alacaklı çoğunluğunun
hesaplanmasında, konkordato komiserinin alacaklılar toplantısından önce nisaba girecek
alacaklılara ve alacak miktarına ilişkin olarak hazırlayacağı liste önem taşır. Komiser
tarafından hazırlanacak olan ve nisabın belirlenmesinde dikkate alınacak olan listede
gösterilecek alacaklar; alacak kaydı yaptırıp borçlunun kabul ettiği alacaklar (m. 300),
konkordatoya süresi içerisinde alacak kaydı yaptırmamış olsa bile borçlunun ayrıntılı
bilançosunda bildirdiği alacaklar ve çekişmeli alacaklardan konkordato mahkemesinin nisaba
dahil edilmesine karar verdiği alacaklardır (m. 302/VI). Nisaba girecek alacakların
belirlenmesi amacıyla konkordato komiseri alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet eder (m.
299-301). Bu davet Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve Basın-İlân Kurumu’nun resmî portalında
ilân olunur (m. 288). Alacaklılar, komiser tarafından yapılan ilânla, ilân tarihinden itibaren
onbeş gün içinde alacaklarını bildirmeye davet edilir (m. 299). Ayrıca, ilânın birer sureti
adresi belli olan alacaklılara posta ile gönderilir. İlânda, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların
bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri
ihtarı da yazılır7. Bilançoda kayıtlı alacaklıların maddede öngörülen süre içinde komisere
başvurmalarına gerek bulunmamaktadır (m. 299)8.
Komiser bu ilân üzerine kendisine bildirilen alacakları kaydetmek zorundadır. Alacak
kayıtlarının tamamlanmasını müteakip komiser, borçluyu kaydedilen alacaklar hakkında
beyana davet eder (m. 300). Borçlunun alacaklar hakkındaki beyanı büyük önem taşır çünkü
borçlu tarafından kabul edilmeyen alacaklar, konkordato hukuku bakımından çekişmeli
alacak sayılır. Alacağın tamamı, bir kısmı ya da niteliği çekişme konusu olabilir 9. Örneğin
işçilik alacağının bir kısmının veya tamamının imtiyazlı olup olmadığı hakkındaki ihtilâfın
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giderilmesi de çekişmeli alacaklar hakkındaki usûle tâbi olacaktır. Kısaca çekişmeli alacak,
konkordato kapsamındaki alacağın miktarı ya da niteliği bakımından konkordato borçlusu ile
alacaklı arasında ihtilâfın söz konusu olduğu alacaklar için kullanılan bir kavramdır.
Konkordato mahkemesinin çekişmeli alacakların tâbi olduğu usûle göre verdiği
kararlar, örneğin alacağın konkordato nisabına katılıp katılmaması hakkındaki kararı (m.
302/VI), alacak hakkında maddi hukuk bakımından bir tespit değildir. Alacağını maddi hukuk
hükümlerine göre belirlenmesi için alacaklının çekişmeli alacak hakkında dava açması
gerekir (m. 308/b).
2) Bildirilen Alacağa Karşı Borçlunun İtirazı Üzerine Alacağın Çekişmeli Hale
Gelmesi
Komiser tarafından alacaklılara alacaklarını bildirmeye davet ilânı üzerine komiser;
kendisine bildirilen alacakları sadece kaydetmekle yükümlü olup, bu alacakların gerçek olup
olmadığını inceleyerek reddetme yetkisine sahip değildir10. Komiser, süresi içerisinde
kendisine bildirilen tüm alacakları kaydedip11, borçluya bildirilen alacaklar hakkında görüşünü
soracaktır (m.300). Borçlunun kabul ettiği alacaklar nisabın belirlenmesinde dikkate alınır 12;
borçlunun kabul etmediği alacaklar ise çekişmeli alacaklar hakkındaki usûle tabi olacaktır.
Diğer bir deyişle, konkordato sürecinde komisere bildirilen alacakları çekişmeli hale getirme
yetkisi münhasıran borçluya aittir13. Borçlunun alacaklar hakkında beyanda bulunmaktan
kaçınması halinde komiser durumu konkordato mahkemesine bildirerek borçlu hakkında
kesin mühletin kaldırılması yönünde görüşünü bildirebilir (m. 292, 1, c)14. Borçlunun bildirilen
alacağı hiç ya da kısmen kabul etmemesi halinde bunun sebebini de kısaca bildirmesi ve bu
hususun bir tutanağa geçirilerek hem borçlu, hem de komiser tarafından imza altına alınması
gerekir15. Borçlu bildirilen alacağın niteliğine (örneğin imtiyazlı olup olmadığına) ya da
miktarına (tamamına ya da bir kısmına) itiraz edebilir 16. Ancak rehinli alacaklar bakımından
çekişmeli alacaklar hakkındaki usûl uygulanmaz. Nitekim Kanun’un 308/h maddesinin son
fıkrasında, açıkça belirtilmedikçe Kanun’un 285 ilâ 309/l maddelerinin rehinli alacaklılar
hakkında uygulanmayacağı öngörülmüştür. Rehin güvencesi altındaki alacaklar bakımından
takip yasağı bulunmadığından17, kesinleşen icra takibine veya varsa itiraz üzerine verilen icra
mahkemesi kararına göre sorunun çözümlenmesi gerekir. Ancak rehni aşan miktarın adi
alacak olarak konkordato nisabına dahil edilmesi gerekir (m. 302/V).
Komisere bildirilen alacağı borçlu kısmen ya da tamamen reddetmiş ya da alacağın
niteliğine itiraz etmişse, komiser borçlunun bu beyanını ve yaptığı inceleme sonucundaki
tespitlerini konkordato mahkemesine vereceği raporla bildirecektir18. Bu şekilde mahkemeye
bildirilen alacak çekişmeli alacak sayılacaktır19. Komiser alacakların varit olup olmadığı
hakkında borçlunun defterleri ve belgeleri üzerinde gerekli incelemelerde bulunarak bunların
neticesini mahkemeye vereceği raporda (m. 302) belirtecek ise de, anılan düzenleme
borçlunun beyanının esas olduğu sonucunu değiştirmez (m. 300).
Borçlunun konkordato başvurusu yaparken mahkemeye sunduğu bilançosunda kayıtlı
alacakları daha sonraki aşamalarda kabul etmediğini beyan ederek (m. 300), çekişmeli hale
getirmesi halinde konkordato mahkemesinin söz konusu alacağın daha önce bilançoda
bildirilmesinden dolayı nisaba dahil edilmesi yönünde karar vermesi gerektiği doktrinde
isabetle belirtilmiştir20. Ancak bilançoda gösterilen alacağın ödenmiş olması sebebiyle
kısmen ya da tamamen ortadan kalkmış olması hali müstesnadır.
3) Komiserin Alacağı Çekişmeli Hale Getirip Getiremeyeceği Sorunu
Bu aşamada özellikle varlığı ya da gerçekliği şüpheli olduğu komiserce tespit edilen
alacakların da çekişmeli alacak sayılıp sayılmayacağının belirlenmesi gerekir. Zira kural
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olarak konkordato borçlusu, iflâstan farklı olarak pasifi üzerinde tasarruf yetkisine bazı
sınırlamalarla da olsa sahip olmaya devam etmektedir ve pasifinde artışa yol açacak borç
ikrarında bulunabilmektedir21.
Mevcut düzenlemeler ve konkordato hukuku sistemimiz çerçevesinde komiserin
borçlu tarafından kabul edilmiş bir alacağı çekişmeli hale getirme yetkisi bulunmamaktadır 22.
Varılan bu sonuç, borçlunun bu türden bir davranışının yaptırımsız bırakılacağı anlamında da
gelmemelidir. Ancak böyle bir alacağı çekişmeli alacak usûlüne tabi tutmak, alacaklı ile
borçlu arasında uyuşmazlık konusu olmayan bir alacağı dava konusu haline getirmek
zorunda bırakarak mahkemeleri gereksiz yere meşgul etmek sonucunu doğurabilecektir.
Zira, alacağın komiser tarafından çekişmeli hale getirilebileceğinin kabul edilmesi durumunda
alacaklı, konkordatodan pay almak ve alacağını maddî hukuka göre kesin hükümle tespit
ettirmek için m. 308/b gereği dava açacaktır. Açılacak bu dava, genel mahkemelerde genel
hükümlere göre görüleceğinden,23 konkordato borçlusu davayı kabul edebilecek ve bu
durumda davanın açılmasından önceki hukukî duruma geri dönülmüş olacaktır.
Bu noktada konkordato alacaklısı üçüncü kişinin, ilk derece mahkemesi nezdine
borçlunun var olmayan bir borcu kabul etmek (ya da alacağın komiserce çekişmeli hale
getirilebileceğinin kabûlü halinde alacaklı ile konkordato borçlusunun sulh olması) sureti ile
alacaklı ile birlikte hile yaptıkları gerekçesi ile hükmün iptaline (HMK m. 376) başvurabilmesi
ihtimalini değerlendirmek gerekir24. Ancak bu yola başvuracak alacaklının konkordato
borçlusu ile diğer alacaklının kendi aralarında anlaşarak bir dava açtıklarını ve bu dava
sonucunda elde edilecek hükümle kendisini zarara uğrattıklarını ayrıca ispat etmesi gerekir.
Alacaklının zarara uğraması için konkordato kapsamında kendisine ödeme yapılmaması
veyahut söz konusu gerçek olmayan borcun kabulü sebebiyle borçlunun kaynaklarının
önemli ölçüde etkilenmesi üzerine tenzilat talebinde bulunması gibi ihtimaller söz konusu
olabilir. Alacaklı tarafından hükmün iptalinin sağlaması durumunda konkordato henüz tasdik
edilmemişse, konkordato mahkemesince konkordato hükümlerine göre bir yaptırım
öngörülebilecek; konkordato tasdik edilmiş ise, konkordatonun feshi istenebilecektir (m.
308/f). Bununla birlikte gerçek olmadığı tespit edilmiş ya da gerçekliği şüpheli bulunan
alacağın komiser raporu ile konkordato mahkemesine bildirilmesi halinde de aynı sonuca
varılabilecektir. Komiserin durumu bildirir raporu üzerine, konkordato mahkemesi tarafından
olaya uygun bir yaptırım uygulanarak, borçlunun tasarruf yetkisinin kaldırılması (m. 297) ya
da daha ağır bir tedbiri gerektirecek nitelikte ise kesin mühletin kaldırılması (m. 292)25 söz
konusu olabilecektir. Diğer taraftan komiser alacaklının sunduğu belgeler ve borçlunun ticari
defter ve kayıtları üzerinde incelemeleri sonucunda bir alacağın muvazaalı ya da uydurma
olduğuna dair tespitlerini alacaklılar toplantısında alacaklılara sunacağından, alacaklılar da
konkordato teklifi hakkında red oyu kullanarak konkordatonun tasdikini engelleyebilme
imkânına sahip olacaklardır. (m. 302)26. Öte yandan, böyle bir durum şayet tasdik edilmiş ise
m. 308/f hükmüne göre kötü niyetle bir konkordato olarak konkordatonun feshinin
istenmesine imkân verir27. Bütün bu açıklamalarımızdan da anlaşılacağı üzere gerçek
olmayan bir alacağın borçlu tarafından kabul edilmesi halinde alacağın komiserler tarafından
çekişmeli alacaklar hakkındaki usûle tabi tutulmasına ihtiyaç yoktur.
Sonuç olarak komiserin bir alacağı çekişmeli hale getirmesi mümkün olmadığı gibi,
diğer alacaklıların bildirilen bir alacağa itiraz etmeleri de alacağı m. 302/VI anlamında
çekişmeli alacak haline getirmez28.
C) Çekişmeli Alacakların Nisaba Katılıp Katılmayacağının ve Hangi Oranda
Nisaba Katılacağının Belirlenmesi
Çekişmeli alacakların konkordato projesinin kabulü bakımından Kanun’un aradığı
nisabın belirlenmesinde hesaba katılıp katılmayacağına ve ne oranda katılacağına
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konkordato talep edilen mahkemece karar verilecektir. Mahkemenin bu hususta karar
vermesi için alacağı itiraza uğrayan alacaklı mahkemeye başvurabileceği29 gibi, komiser
tarafından verilen rapora istinaden mahkemece kendiliğinden de karar verilebilir. Çekişmeli
alacaklının bu kapsamda mahkemeye yapacağı başvuru dava değildir. Dolayısıyla
alacaklının dava dilekçesi vermesi ya da harç yatırması gerekmez30.
Mahkeme alacaklının alacak kaydı ile birlikte ibraz ettiği belgeler ve komiser raporunu
dikkate alarak, gerekirse bilirkişi incelemesi yaptırarak yaklaşık ispat ölçüsüne göre çekişmeli
alacağın konkordato nisabına dahil olup olmayacağı, nisaba katılacaksa hangi oranda dahil
olacağı ile sınırlı bir karar verecektir (m. 302, VI). Kanaatimizce mahkemenin bu yöndeki
kararı, alacağı maddi hukuk hükümlerine göre hüküm altına alındığı takdirde tasdik edilen
konkordatodan etkilenecek olan alacaklının, konkordatonun kabulü ya da reddine etki
edebilmesi amacıyla verilen, (konkordatoya özgü) özel nitelikte bir geçici hukuki koruma
kararıdır31. İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz gibi genel geçici hukuki korumalara uygulanacak genel
nitelikteki hükümler, özel nitelikteki geçici hukuki korumalara niteliğine uygun düştüğü ölçüde
uygulanır32. İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz için öngörülen teminat, tamamlayıcı işlemler ile
kanun yoluna dair hükümler niteliğine uygun düşmediğinden burada uygulama alanı
bulmayacaktır. Çekişmeli alacaklının, alacağının maddî hukuka göre incelenerek kesin
hükümle karara bağlanması için m. 308/b’ye göre dava açması gerekir. Çekişmeli alacaklar
hakkında verilen karar yalnızca huzurdaki konkordato süreci bakımından geçerlidir ve maddî
anlamda kesin hüküm teşkil etmez33.
Mahkeme çekişmeli alacağın nisaba katılmasına karar vermiş ise bu alacak
konkordato projesi bakımından da bir anlam ifade edecektir. Özellikle mahkeme tarafından
nisaba katılmasına karar verilen çekişmeli alacağın konkordato projesinde gösterilmesi,
ileride ayrılan payın m. 308/b, f. II çerçevesinde bankaya yatırılmasına mahkemece karar
verilmesi halinde önem arz edecektir. Zira nisaba katılan çekişmeli alacağın konkordato
projesinde gösterilmemiş ve projede buna kaynak ayrılmamış olması halinde verilen kararın
yerine getirilmesi mümkün olmayabilecektir34. Nitekim Kanun çekişmeli alacaklar hakkındaki
hükümde ayrılan payın banka hesabına yatırılacağına karar verilebileceğini düzenlemiş
olmakla (m. 308/b), kanaatimizce konkordato projesinde ve ödeme planında gösterilerek
çekişmeli alacaklıya düşecek payın ayrılmış olduğunu varsaymıştır. Zira konkordato
mahkemesinin çekişmeli alacağın nisaba katılıp katılmayacağına ilişkin değerlendirmesi aynı
zamanda bu alacağın pasifte gösterilip gösterilmeyeceğini de belirlemektedir.
II. Konkordatonun Tasdiki Aşamasında Konkordato Mahkemesince Çekişmeli
Alacakların Değerlendirilmesi
A) Genel Olarak
Konkordatonun alacaklılar tarafından Kanun’un aradığı oranla kabul edilmesi üzerine
tasdik talebinin incelenmesi aşamasına geçilir. Ancak konkordatonun alacaklılar tarafından
kabul edilmesi başlı başına konkordatonun tasdiki sonucunu doğurmayacaktır. Konkordato
mahkemesi ancak Kanun’un aradığı koşulların tamamı varsa konkordatoyu tasdik edecektir
(m. 305). İcra ve İflâs Kanunu’muzda sayılan tasdik koşulları şunlardır: (1) konkordato
projesinin 302 nci maddede öngörülen çoğunlukla kabul edilmiş olması, (2) âdi konkordatoda
teklif edilen tutarın borçlunun iflâsı halinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel
miktardan fazla olacağının anlaşılması, (3) teklif edilen tutarın borçlunun kaynakları ile
orantılı olması, (4) 206 ncı maddenin birinci sırasındaki imtiyazlı alacaklıların alacaklarının
tam olarak ödenmesinin ve mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş borçların ifasının
alacaklı bundan açıkça vazgeçmedikçe yeterli teminata bağlanmış olması, (5) konkordatonun
tasdikinin gerektirdiği yargılama giderleri ile konkordatonun tasdiki durumunda alacaklılara
ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden ödenmesi gereken harcın tasdik kararından önce
mahkeme veznesine depo edilmiş olmasıdır. Bu şartlar kamu düzenine ilişkin olup,
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kümülatiftir ve hepsi eşdeğer konumdadır35. Mahkeme tasdik kararını verirken çekişmeli
alacaklar ile ilgili varsa tereddütleri giderecek şekilde düzeltme yapabilir 36. Mahkeme tasdik
kararı ile birlikte çekişmeli alacaklar için ayrılan payın bankaya ödenmesine karar verebilir.
B) Çekişmeli Alacak İçin Pay Ayrılması ve Ayrılan Payın Borçlu Tarafından
Bankaya Yatırılmasına Karar Verilmesi
Konkordato mahkemesi konkordatonun tasdiki kararı ile birlikte çekişmeli alacaklar
için ayrılan payın borçlu tarafından bir bankaya yatırılmasına karar verebilir (m. 308/b).
Mahkemece çekişmeli alacaklara isabet eden payın bankaya yatırılmasına karar verilmesi
durumunda ayrılan payın, teminattan farklı olarak, borçlu tarafından nakit olarak bankaya
ödenmesi gerekir. Mehaz İsviçre’de hem tasdik koşullarının düzenlendiği hükümde (Art.
306)37 hem de çekişmeli alacaklar hakkında davanın düzenlendiği hükümde (Art. 315) terim
birliği tercih edilerek teminat (Sicherstellung) ifadesi kullanılmıştır. Bununla birlikte, İsviçre
İcra ve İflâs Kanunu’nda çekişmeli alacaklar için teminat gösterilmesi koşulu
bulunmadığından (Art. 306)38, çekişmeli alacaklının teminattan kendisine ödeme yapılması
için tasdik kararının ilânından itibaren 20 gün içerisinde dava açması gerekliliğine ilişkin
hükmün (Art. 315) lafzı eleştirilmiştir39. Kanunumuz ise İsviçre’den farklı olarak çekişmeli
alacaklar için teminattan ayrı olarak konkordatoda projesine göre çekişmeli alacaklara isabet
eden pay kavramını tercih etmiştir40. Mahkeme bu payın bankaya yatırılmasına karar
verebilir. Kanaatimizce konkordatoda teminat gösterilmesi gereken alacaklar, imtiyazlı
alacaklar ve mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş borçlar ile sınırlı olarak
düzenlendiğinden (m. 305/I, d), çekişmeli alacaklara isabet eden pay kavramının tercih
edilmesi isabetlidir. Zira çekişmeli alacak, niteliği itibariyle teminat gösterilmesi gereken
alacaklardan ise tasdik koşulu olarak teminat aranabilecek, hal böyle olduğunda ise ayrıca
ayrılan payın bankaya yatırılmasına karar verilmesine gerek olmayacaktır.
Çekişmeli alacak için konkordato projesine göre pay ayrılması ve ayrılan payın borçlu
tarafından mahkemece belirlenecek bir banka hesabına yatırılmasına karar verilmesi iki farklı
süreci ifade etmektedir. Kanun’un çekişmeli alacak hakkındaki davayı düzenleyen 308/b
maddesi, çekişmeli alacak için ayrılan payın bankaya yatırılmasına karar verebileceğini
düzenlerken, bu payın ayrılmış olduğunu varsaymıştır. Kanaatimizce çekişmeli alacak için
pay ayrılması ile ifade edilmek istenen, çekişmeli alacaklıya ödenecek payın konkordato
projesinde gösterilmesidir. Dolayısıyla çekişmeli alacak için pay ayrılması tasdik kararının
verilmesinden önce de söz konusu olabilecektir41. Çekişmeli alacak için pay ayrılmasının bir
gereklilik olarak kendiliğinden mi var olduğu, yoksa konkordato mahkemesince pay
ayrılmasına ilişkin bir karar mı verilmesi gerektiğinin de değerlendirilmesi gerekir.
Kanaatimizce konkordato mahkemesince m. 302/VI çerçevesinde yapılacak inceleme
sonucuna göre çekişmeli alacakların nisaba katılmasına ilişkin verilecek kararda bu
alacakların konkordato projesinde gösterilmesi de belirtilebilir42. Ancak mahkemenin bu
hususta bir karar vermemesi, nisaba katılan çekişmeli alacağın borçlu tarafından konkordato
projesinde gösterilmesi gerekliliğini ortadan kaldırmaz. Borçlu tarafından çekişmeli hale
getirilen alacak için, mahkemece m. 302/VI’ya göre yapılacak değerlendirme sonunda,
çekişmeli alacağın tamamının ya da bir kısmının nisabın belirlenmesinde hesaba katılmasına
karar verilmiş ise, bu alacaklılara ödenecek tutar konkordato projesinde ayrılmalıdır 43. Zira
ileride bu alacağın gerçekliğinin maddî hukuk bakımından bir mahkeme kararı ile tespit
edilmesi halinde, konkordato projesi bu durumdan etkilenebilecek, hatta çekişmeli alacakların
miktarına göre projenin uygulanmasını dahi güçleştirebilecektir. Bu nedenle nisaba
katılmasına karar verilen çekişmeli alacağın konkordato projesi bakımından yok farz edilmesi
kabul edilemez. Ancak çekişmeli olan her alacağın konkordato projesinde gösterilmesinin
kabulü de borçlu bakımından çok ağır sonuçlara neden olabilecektir. Örneğin alacaklının adi
alacak bakımından geçici mühlet tarihinden itibaren işlemiş faizi ile birlikte alacak bildiriminde
bulunması halinde, borçlu faize ilişkin kısma itiraz edecek ve bu kısım çekişmeli hale
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gelecektir. Konkordato mahkemesince faize ilişkin kısmın nisaba katılmamasına karar
verilmiş olmasına rağmen, borçlunun çekişmeli olan faiz alacağı için konkordatoda pay
ayırması konkordatonun amacı ile bağdaşmayacaktır. Bu nedenle mahkemece nisaba
katılmasına karar verilen alacakların ve ona ödenecek payın komiser tarafından mahkemenin
tasdik kararına esas olacak şekilde hazırlanan ödeme listesinde, alacağın çekişmeli olduğu
belirtilmek suretiyle gösterilmesi gerekir. Mahkeme çekişmeli alacak hakkında m. 302/VI
çerçevesinde yapacağı incelemede pay ayrılmasına karar vermemiş, yalnızca nisapla ilgili bir
değerlendirme ile yetinmiş olabilir. Buna rağmen borçlu tarafından konkordatoya göre
çekişmeli alacaklının ödeme payının da gösterilmiş olması, çekişmeli alacak için konkordato
projesinde pay ayrıldığı anlamına gelse de, bu payın bankaya yatırılması ya da bu paydan
alacaklıya ödeme yapılması için yeterli değildir. Alacaklının maddî anlamda kesin hüküm
teşkil edecek bir karara ihtiyacı vardır. Dolayısıyla alacaklı tasdik kararının ilânından itibaren
bir ay içerisinde dava açmalıdır. Ayrıca çekişmeli alacaklı, dava açtıktan sonra konkordato
mahkemesinden konkordatoda kendisi için ayrılan payın borçlu tarafından bir bankaya
yatırılmasına karar verilmesini de talep edebilir. Tasdik kararından sonra mahkemece atanan
kayyımın (m.306) ödeme listesine göre yapılacak ödemeleri takip ederken, çekişmeli alacak
için ayrılan payın, m. 308/b’ye göre açılacak dava kabul edilmedikçe ödenmemesine dikkat
etmesi gerekir.
Mahkemenin ayrılan payın borçlu tarafından bir banka hesabına yatırılmasına ilişkin
kararı doğrultusunda ayrılacak ve bankaya yatırılacak olan pay, tasdik edilen konkordato
hükümleri doğrultusunda hesaplanacaktır. Örneğin tasdik edilen konkordato tenzilat
konkordatosu ise ve alacağın %80’inin ödenmesini öngörüyorsa, bu durumda borçlunun
çekişmeli alacak için ayırması gereken pay, alacağın %80’i kadardır. Şayet alacağın niteliği
bakımından taraflar arasında bir çekişme varsa örneğin alacaklı alacağının imtiyazlı olduğu
iddiasında ise, bu durumda alacağının tam olarak ödeneceği dikkate alınarak pay ayrılması
ve bankaya yatırılması gerekir44. Çekişmeli alacağın tamamı için pay ayrılarak bankaya
yatırılması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Vade konkordatosunun söz konusu olduğu
durumlarda paydan anlaşılması gerekenin muaccel olacak ilk vadeye ilişkin olması gerektiği,
aksinin kabulünün çekişmeli alacakları çekişmesiz alacaklara göre daha avantajlı duruma
getireceği ileri sürülmüştür45. Kanaatimizce mahkemenin kabul edilen konkordato
projesindeki ödeme planına göre, çekişmeli alacaklının payına isabet eden paranın bankaya
yatırılmasına karar vermesi gerekir. Dolayısıyla vade konkordatosunun söz konusu olduğu
durumlarda, borçlu çekişmeli alacak hakkındaki davada karar verilinceye kadar vadesi gelen
miktarı belirtilen banka hesabına yatırmalıdır.
Nisaba katılan çekişmeli alacaklı için ayrılan bu payın borçlu tarafından mahkemece
belirlenen bir hesaba yatırılıp yatırılmayacağına, tasdik kararı ile birlikte konkordato
mahkemesince karar verilecektir. Mahkemenin ayrılan payın borçlu tarafından mahkemece
belirlenen hesaba yatırılmasına karar vermek bakımından takdir yetkisi bulunmaktadır.
Nitekim Kanun’un lafzı da açıkça bu hususa işaret etmekte, ayrılan payın borçlu tarafından
mahkemece belirlenecek bir banka hesabına yatırılmasına karar verebileceğini düzenleyerek
mahkemenin bu doğrultuda bir karar vermek zorunda olmadığını belirtmektedir (m. 308/b).
Mahkemenin takdir yetkisini kullanırken, çekişmeli alacağın nisaba katılıp katılmayacağına
ilişkin vardığı kanaat de etkili olacaktır46.
Mahkemece banka hesabına ödenmesi gereken payın nasıl hesaplanacağı
bakımından da yine tasdik edilen konkordato projesindeki ödeme planının dikkate alınması
gerekir. Taksitler halinde ödeme planının söz konusu olduğu durumlarda mahkemenin
çekişmeli alacağın tamamı için değil, vadesi geldikçe alacaklının payına düşen kısmının
borçlu tarafından ödenmesine karar vermesi uygun olacaktır. Mahkemece ayrılan payın
borçlu tarafından banka hesabına ödenmemesinin yaptırımının ne olacağı bakımından
Kanun’da açık bir düzenleme yoktur. İsviçre’de alacaklının payın ödenmesi için cebri icra
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yoluyla borçluyu zorlayabileceği, ayrıca alacaklının konkordatonun feshini (Art. 316) talep
edebileceği ileri sürülmüştür47. Kanaatimizce mahkemece payın bankaya yatırılmasına ilişkin
kararın borçlu tarafından yerine getirilmemesi halinde bu payın yatırılması, teminat
gösterilmesine ilişkin bir talep olarak genel haciz yoluyla takibe konu edilebilecektir.
Çekişmeli alacaklının hüküm altına alınan alacağının ödenmemesi ise, alacaklı bakımından
konkordatonun feshi sebebi oluşturacaktır. Vardığımız bu sonucun, alacağın niteliği
bakımından çekişmenin söz konusu olduğu hallerde, alacağın m. 305/ I, d bendindeki
teminat gösterilmesi gereken bir alacak olması durumunda geçerli olmayacağını belirtmekte
fayda vardır. Zira tasdik koşulu olarak teminat gösterilmesi gereken hallerde verilen sürede
eksikliğin tamamlanmamış olması, tasdik talebinin konkordato mahkemesince reddedilmesi
sonucunu doğuracaktır.
Kanun 308/b hükmünde tasdik kararı veren mahkemenin çekişmeli alacaklı için
ayrılan payın bir bankaya yatırılmasına karar verebileceği düzenlemiş ise de tasdik kararının
ilânından itibaren bir ay içerisinde dava açan çekişmeli alacaklının tasdik kararının
verilmesinden sonra bu talepte bulunabilip bulunamayacağı bakımından bir açıklık
bulunmamaktadır. Bu hususta İsviçre’de de bir açıklık bulunmamakla birlikte farkı görüşler
ileri sürülmüştür. İsviçre’de bir görüşe göre, mahkemenin çekişmeli alacak bakımından
teminat gösterilmesinin gerekip gerekmediğini çekişmeli alacaklının süresinde dava
açmasından sonra değerlendirmesi gerektiği yönündedir48. Buna karşın bir başka görüş,
teminat yatırılmasına ilişkin kararın tasdik kararı ile birlikte verilmesi gerektiğini ifade
etmiştir49. Hukukumuz bakımından bu hususta bir açıklık bulunmamakla birlikte, nisaba
katılmasına karar verilen çekişmeli alacaklının tasdik kararının ilânından sonraki bir ay
içerisinde dava açması halinde de, kendisi için ayrılan payın borçlu tarafından mahkemece
belirlenecek bir hesaba yatırılmasını talep edebileceği ve mahkemece bu doğrultuda karar
verebileceği görüşüne katılıyoruz50. Zira alacaklı Kanun’un öngördüğü süre içerisinde üzerine
düşeni yerine getirerek davayı açmıştır. Mahkemenin tasdik kararı ile pay ayırılmasına karar
vermemiş olmasının sonuçlarını alacaklıya yüklememek gerekir.
Konkordato mahkemesince çekişmeli alacaklının nisaba katılmamasına karar verilmiş
ise, bu alacaklının önceden konkordato projesinde gösterilmesi söz konusu olmayacağından,
zira borçlunun kayıtlarında pasif kısımda gözükmediğinden, konkordato mahkemesinin pay
ayrılması ve bankaya yatırılmasına ilişkin talebi ayrıca değerlendirerek karar vermesi gerekir.
C) Çekişmeli Alacaklar
Değerlendirilmesi

Hakkında

Teminat

Gösterilmesi

Koşulunun

Konkordatonun tasdiki koşullarını düzenleyen m. 305, I, d bendindeki m. 302, VI’ya
yapılan yollama gereğince konkordato mahkemesi borçlunun çekişmeli alacak hakkında
teminat göstermesine de karar verebilecektir. Burada yapılan atfın 206ncı maddenin birinci
sırasındaki imtiyazlı alacaklıların alacaklarının ve mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş
borçların çekişmeli hale getirilmesi ile sınırlı olarak anlaşılması gerekir51. Aksi takdirde
konkordatoya tabi borçlar için teminat gösterme koşulu aranmazken, alacaklılar arasındaki
eşitliği bozacak şekilde çekişmeli alacaklılar lehine bir durum yaratılmış olacaktır. Bu sonuç
alacaklılar arasındaki eşitliği de bozacağından çekişmeli alacaklar için teminat gösterilmesine
karar verilebilmesini yalnızca tasdik koşulu olarak teminat gösterilmesi gereken alacaklar ile
sınırlandırmak, konkordatoya tabi alacaklar bakımından ise pay ayrılmasına ve ayrılan payın
mahkemece belirlenecek bankaya yatırılmasına karar verilebileceği şeklinde anlamak
gerekir. Çekişmeli bir alacak için hem teminat gösterilmesi hem de pay ayrılması, çekişmeli
alacaklıyı diğer alacaklılar karşısında daha ayrıcalıklı bir duruma getireceğinden kabul
edilemeyeceği gibi, teminat gösterilen bir alacak için alacağın garanti altına alınması
gerekliliği de sağlanmış olduğundan ayrıca pay ayrılmasına gerek bulunmamalıdır 52.
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Çekişmeli alacakların nisaba katılması kararı üzerine teminat gösterilmesi, borçlu
tarafından yerine getirilmemişse tasdik koşulu (m. 305, I, d) yerine getirilmediğinden
konkordato mahkemesince konkordato talebinin reddine ve borçlu iflâsa tabi şahıslardan ise
doğrudan doğruya iflâs sebeplerinden birinin mevcut olması halinde iflâsına karar verilecektir
(m. 308). Alacağı çekişmeli bulunan alacaklı teminat gösterilmesinden kısmen veya
tamamen vazgeçebilir. Ancak alacaklı teminat gösterilmesinden vazgeçmemişse, teminat
bizzat borçlu ya da üçüncü bir kişi tarafından gösterilebilir. Borçlu tarafından gösterilecek
teminat diğer alacaklıların alacaklarının tahsili için projede yer alan taşınır ya da taşınmaz
mallar olmamalı ayrıca konkordato projesinin yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte
bulunmamalıdır53.
III- Çekişmeli Alacaklar Hakkında Dava Açılması
Konkordatoda alacağının miktarı ya da niteliği borçlu tarafından çekişmeli hale
getirilen alacaklı, alacağını maddi hukuk hükümlerine göre hüküm altına aldırmak için
Kanun’un 308/b maddesi hükmüne göre tasdik kararının ilânından itibaren bir ay içinde
çekişmeli alacak hakkında dava açabilir.
A) Çekişmeli Alacaklar Hakkındaki Davanın Türü
Çekişmeli alacaklının alacağının miktarı ya da niteliği bakımından ihtilâfın giderilmesi
talebi ile açılan dava, mahkemeden istenen hukukî korumaya göre bir tespit mi yoksa bir eda
davası mıdır?
Davacının bu dava ile amacının alacağının itiraza uğrayan kısmının konkordatoya
tabi bir alacak olduğunu hâkime kabul ettirmesi olduğu, hâkimin tespiti üzerine alacağın
konkordato hükümlerine göre ödeneceği varsayılacak olursa, davanın türünü tespit davası
olduğu sonucuna varılacaktır. Çekişmeli alacaklının amacının alacağına ilişkin bir tahsil
hükmü elde etmek istediği kabul edilecek olursa, bu durumda davanın eda davası olarak
nitelendirilmesi gerekecektir. Berkin, çekişmeli alacaklar hakkındaki davanın, itirazın iptali
davasına (m. 67) benzerliği noktasından hareketle, alacaklının çekişmeli alacak hakkındaki
bu davayı açmaktaki amacının, borçlunun itirazını bertaraf ederek alacağının tanınmasını
sağlamak olduğunu, hâkimin de alacağın esası hakkında karar vererek meseleyi esastan
hallettiğini ileri sürmüştür. Yazar, tıpkı itirazın iptali davasında olduğu gibi mahkemenin
hükmünün alacaklının talebinin kabulüne yönelik olması halinde alacaklının vaat edilen
konkordato payına iştiraki neticesini doğuracağı sonucuna varmış, aynı zamanda açılan bu
davayı alacağın tanınması davası olarak ifade etmiştir54. Kuru ise bu davayı bir alacak davası
olarak nitelendirilmiştir55. Atalı, Ermenek ve Erdoğan da çekişmeli alacaklar hakkında açılan
davanın hukukî niteliği itibari ile belirli bir miktar paranın konkordato hükümlerine göre tahsili
amacına yönelmiş bir eda davası olduğunu ileri sürmüşlerdir56. Altay ve Eskiocak ise ilâmın
icraya konu olabileceğini ifade ederek, davanın bir eda davası olduğunu açıkça belirtmeseler
dahi borçlunun kararın gereğini icra emri tebliğ edilmeden yerine getirmesini kabul etmenin
pratik realitelere ve hukukî istikrara uygun düşmeyeceğini ileri sürmüş, icra emrinin tebliği
üzerine borçlunun m. 36 hükmü çerçevesinde icranın geri bırakılmasını talep edebileceğini
kabul etmiştir57.
Çekişmeli alacak hakkında açılacak bu davanın bir tespit davası olduğu kabul
edilecek olursa, mahkemenin vereceği hüküm alacağın miktarı ya da niteliği bakımından bir
tespitten ibaret olacaktır. Diğer bir deyişle hâkim cebri icra hukukuna özgü bir mesele olan
çekişmeli alacaklının konkordatodan pay alma hakkını konkordato prosedürünün devamı için
maddî hukuka göre tespit etmiş olacaktır. Konkordato mahkemesince çekişmeli alacak için
ayrılan payın borçlu tarafından bir banka hesabına ödenmesine karar verildiğinde,
mahkemenin çekişmeli alacak hakkında verdiği tespit hükmü, ayrılan paydan alacaklıya
ödeme yapılması bakımından yeterli olacak mıdır? Alacaklı elindeki tespit hükmü ile
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kendisine ayrılan paydan ödeme yapılmasını talep ettiğinde, borçlu tarafından gereği yerine
getirilmezse, alacaklı bu tespit hükmüne dayanarak borçlu aleyhine bir icra takibi
başlatamasa da, konkordatonun kendisi bakımından feshini talep edebilir (m. 308/e). Ancak
alacaklının bu defa tam olarak alacağına kavuşabilmesi için yeni bir yargılama sürecinin
başlaması gerekecektir. Oysa çekişmeli alacak hakkındaki davanın eda davası, verilen
hükmün ise eda hükmü olduğu kabul edilirse, bu durumda alacaklı kendisi için ayrılan
paydan ödeme yapılmasını ilâmların icrası hakkındaki hükümlere göre talep edebilecek,
zaten ayrılmış ve varsa bankaya yatırılmış olan paydan alacağına kavuşacaktır. Şayet
alacaklı ilâma dayanan alacağına kavuşamazsa bu durumda yine aynı ilâma dayanarak
konkordatonun feshini talep ederek alacağının tamamını borçludan talep edebilecektir. Diğer
taraftan çekişmeli alacak hakkındaki dava devam ederken konkordato tamamen feshedilmiş
ise, alacaklının alacağını tespit hükmüne dayanarak tahsil etmesi mümkün olmayacaktır. Bu
nedenle çekişmeli alacak hakkında açılacak olan davanın tespit davası olarak kabul edilmesi
ve sonunda tespit hükmü verilmesi ile elde edilmek istenen hukukî koruma
gerçekleşmeyecektir. Kanaatimizce çekişmeli alacak davası mahkemeden istenen hukukî
korumaya göre bir eda davasıdır. Nitekim İsviçre’de doktrinde çekişmeli alacak hakkında
açılacak davanın tespit davası değil bir eda davası olduğu kabul edilmiştir58. Mahkemenin
eda davası sonunda alacağın tahsiline karar verirken, kararında alacağın konkordato
hükümlerine göre tahsiline yer vermesi mümkün ise de, bu alacağın konkordato hükümlerine
göre tahsil edilebilecek kadarki kısmının hüküm altına alınacağı anlamına gelmemelidir.
Mahkeme davayı bir alacak davası gibi görüp sonuçlandıracak, kararın icrası aşamasında
konkordato hükümlerine göre ödenmesi gündeme gelecektir.
B) Çekişmeli Alacak Hakkındaki Davada Görevli ve Yetkili Mahkeme
Çekişmeli alacak yönünden açılacak davada görevli ve yetkili mahkeme bakımından
açık bir düzenleme bulunmadığından bu hususta doktrinde farklı görüşler ileri sürülmüştür59.
Bir görüşe göre mahkemelerin görevi kanunla belirleneceğinden ve açılacak bu dava
bakımından bir hüküm bulunmadığından davanın genel hükümlere göre belirlenecek görevli
ve yetkili mahkemede açılması gerekir60. Buna karşın bir diğer görüşe göre ise, davaya
bakacak görevli ve yetkili mahkemesinin belirlenmesinde bu davanın konkordato ile ilişkisi
dikkate alınmalıdır61. Bu görüşe göre, çekişmeli alacağın hangi oranda oylamaya
katılacağına karar verecek olan konkordato mahkemesi olduğundan ve yine konkordato
mahkemesince çekişmeli alacak hakkında teminat yatırılmasına karar verileceğinden,
tasdikten sonra açılacak bu davanın da konkordato ile organik bağı bulunduğundan,
konkordato mahkemesinde açılması gerekir62.
Diğer taraftan 28/02/2018 tarihli ve 7101 sayılı Kanun’un 46. maddesi ile 2004 sayılı
İcra ve İflâs Kanunu’na eklenen geçici 14. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca iflâs ve
konkordato konusunda uzman asliye ticaret mahkemesini belirleme yetkisi Hakimler ve
Savcılar Kurulu’na bırakılmıştır. Bu husus Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nce
görüşülerek; adi konkordatodan kaynaklanan talepler (İcra ve İflâs Kanunu 285 ilâ 308/h
maddeleri) bakımından üç ve daha az asliye ticaret mahkemesi bulunan yerlerde 1 numaralı
asliye ticaret mahkemesinin, üçten fazla asliye ticaret mahkemesi bulunan yerlerde ise 1, 2
ve 3 numaralı asliye ticaret mahkemelerinin ihtisas mahkemesi olarak belirlenmesine karar
verilmiştir. Mahkemelerin görevi ancak kanunla düzenleneceğinden ve bu dava bakımından
da konkordato mahkemesinin görevli olacağına dair açık bir düzenleme bulunmadığından,
davanın genel hükümlere göre belirlenecek görevli ve yetkili mahkemede görülmesi
gerektiğine dair çoğunluk görüşüne katılıyoruz. Bu davada davacının iddiası borçlu
tarafından itiraz edilen alacağın varlığının tespiti ile tahsiline karar verilmesi olduğundan,
davanın da bu alacağa ilişkin görevli mahkemede görülmesi uygun olacaktır63. Bu sonuç
yalnızca görev kurallarının kanunla düzenlenmesi zorunluluğundan ileri gelmemekte, somut
uyuşmazlığa özgü yargılama usûlünün uygulanarak maddî hukuka uygun bir karar
verilmesinin de bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır64.
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İsviçre’de yetkili mahkemenin konkordato mahkemesinin bulunduğu yerdeki
mahkeme olduğu kabul edilmekle birlikte, bu yetkinin kesin olmadığı taraflar arasında yetki
sözleşmesinin ya da tahkim sözleşmesinin geçerli olduğu ifade edilmiştir65. Türk hukuku
bakımından da yetki sözleşmesi ya da tahkim sözleşmesinin dikkate alınması gerekir66.
Dolayısıyla bu davanın hakemler huzurunda görülmesi de mümkündür.
C) Çekişmeli Alacaklar Hakkında Davanın Tarafları
İcra ve İflâs Kanunu’nun 308/b maddesi çerçevesinde açılacak olan davanın davacısı
alacağı itiraza uğramış olan konkordato alacaklısıdır 67. Alacağı yalnızca miktar bakımından
itiraza uğramış olan alacaklı değil, niteliği bakımından itiraza uğramış alacaklı da dava
açabilir68. Örneğin borçlu, işçi tarafından kaydettirilen bir alacağın bir kısmının ya da
tamamının imtiyazlı olmadığı iddiasında ise, bu ihtilâfın giderilmesi de çekişmeli alacaklar
hakkındaki usûle tabi olacaktır69. Ancak alacağı borçlu tarafından kabul edilmiş alacaklı
m.308/b hükmü çerçevesinde dava açamaz. Komiserin borçlu tarafından kabul edilmiş bir
alacağı çekişmeli hale getirme yetkisi bulunmamaktadır. Alacaklının m. 308/b hükmüne
dayanarak dava açabilmesi için m. 302/VI’ye göre mahkemece çekişmeli alacağının
oylamaya katılmış olmasına karar verilmiş olması bir koşul değildir70. Konkordato
mahkemesince nisaba katılmamasına karar verilmiş olan alacaklı da davacı olabilir71.
Konkordatonun tasdikinden önce dava açmış bulunan alacaklının m.308/b’deki bir aylık süre
içerisinde yeniden dava açması söz konusu değildir. Ancak alacaklı daha önce açtığı bu
davada kendisi için pay ayrılarak, ayrılan payın bankaya ödenmesine karar verilmesini talep
edebilir.
Çekişmeli alacaklar hakkında davada davalı taraf konkordato borçlusudur. Tasdik
kararıyla birlikte komiserin görev ve yetkileri sona ereceği için72, işletmenin yönetiminin
komisere devredildiği hâllerde dahi bu davanın konkordato komiserine karşı dava açılaması
söz konusu olmaz.
D) Çekişmeli Alacaklar Hakkında Açılacak Davanın Dava Şartı Arabuluculuğa
Tabi Olup Olmayacağı Meselesi
Çekişmeli alacaklının açacağı davanın dava şartı arabuluculuk kapsamında olup
olmadığının da ayrıca değerlendirilmesi gerekir. Nitekim İş Mahkemeleri Kanunu’nun (İşMK)
3. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 5/A maddesi çerçevesindeki talepleri içeren
davalar dava şartı arabuluculuğa tabi hale getirilmiştir. Son olarak 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun’a “Dava şartı olarak arabuluculuk başlığı” ile 73/A maddesi
eklenerek, belirli bir parasal sınırın üzerindeki tüketici uyuşmazlıklarında dava açılmadan
önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline getirilmiştir73.
Dava şartı arabuluculuğa tabi uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya
başvurulmamış olması halinde, mahkeme davanın usûlden reddine karar verecektir (HUAK
m.18/A, II). Çekişmeli alacak bakımından da dava şartı arabuluculuğa tabi bir uyuşmazlık söz
konusu olduğunda, mevcut düzenlemeler lafzen yorumlandığında davacının dava açmadan
önce arabulucuya başvurması gerektiği düşünülebilir. Zira açılacak bu dava genel hükümlere
göre görülecek bir alacak davasıdır74. Ancak varılacak bu sonuç konkordato hukuku
bakımından da değerlendirilmelidir. Öncelikle konkordatonun tasdiki ile birlikte konkordatoya
tabi bütün alacaklar bakımından konkordato zorunlu ve bağlayıcı hale gelir (m.308/c).
Borçlunun konkordatoya tabi olan bir çekişmeli alacak için tasdikten sonra arabuluculuk
sürecinde farklı koşullarda anlaşması konkordato hükümlerinin bütün alacaklar için zorunlu
olması ve alacaklılar arasında eşitliği bozacağı gerekçeleriyle kabul edilemez. Zira çekişmeli
alacağa ilişkin olarak açılan davanın kabulüne karar verildiğinde, alacaklı alacağını
konkordatoya göre tahsil edecektir. Dolayısıyla çekişmeli alacak hakkında açılacak davanın
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dava şartı arabuluculuğa tabi olduğu kabul edilirse, alacaklı ile borçlu dava konusu edilen
alacağın varlığı veya miktarına ilişkin olarak arabuluculuk yoluyla anlaşabilirler, ancak
alacağın ödenmesi hususunda konkordato hükümlerinden farklı bir çözüm üzerinde
anlaşamazlar. Aksi durum konkordato hukuku ile bağdaşmayacağından, diğer alacaklılara
m.308/f hükmü uyarınca konkordatonun feshini isteme imkânı verir.
Diğer taraftan bir alacağa itiraz ederek çekişmeli hale getiren borçlunun alacaklı ile
anlaşma arayışına girmek zorunda bırakılmasının gereksiz yere masraf ve zaman kaybına
sebebiyet vereceğini de kabul etmek gerekir. Nitekim gelinen aşamaya kadar örneğin alacak
bildirimi üzerine de borçlu, konkordato dışında vaade ilişkin sınırlamalar saklı kalmak
kaydıyla, alacaklı ile anlaşabilecekken alacağa itiraz etmeyi seçmiştir. Ayrıca arabulucu
huzurunda yapılan anlaşmanın tasdik edilen konkordatodan farklı koşulları ihtiva etmesi
nedeniyle diğer alacaklılar tarafından konkordatonun tamamen feshi gibi bir sonuç
doğurabileceğinden, arabulucunun bu hususta son derece dikkatli olması gerekir. Çekişmeli
alacak hakkındaki uyuşmazlığın mahkeme huzuruna getirilmeden arabuluculuk yoluyla
çözümlenmesi amaçlanırken, tüm alacaklıları etkileyecek bir sonucun ortaya çıkması da
muhtemel hale gelecektir75.
Bir diğer ihtimal ise İsviçre’de benzer bir müessese olarak uygulanan Schlichtung
sürecinde olduğu gibi, kanunların dava açılmasını belirli bir süreye bağladığı hallerin, kanun
koyucunun davanın kısa bir süre içerisinde görülmesi amacının gerçekleşmesini teminen
kapsam dışı bırakılmasıdır76. Olması gereken hukuk bakımından tartışmalar bir kenara
bırakılacak olursa, çekişmeli alacak hakkında m.308/b’ye göre açılacak davanın dava açma
süresinin de değerlendirilmesi gerekir. Alacaklının varsa ayrılan ve bankaya yatırılan payın
kendisine ödenmesini talep edebilmek için için tasdik kararının ilânından itibaren bir ay
içerisinde dava açma zorunluluğu dikkate alındığında, arabulucuya başvuru ile birlikte
sürecin tamamlanması mümkün olmayacaktır. Ancak arabulucuya başvurunun sürelere etkisi
dikkate alınarak (HUAK m. 18/A, XV) bir aylık dava açma süresinin arabulucuya
başvurulduktan sonra işlemeyeceğini, olumsuz neticelenmesi durumunda ise geri kalan
sürede davanın açılması gerektiğini kabul etmek gerekir.
E) Çekişmeli Alacak Hakkındaki Dava Bakımından Süre ve Sonuçları
1) Çekişmeli Alacaklar Hakkındaki Dava Bakımından Öngörülen Süre
Tasdik koşullarının oluşması halinde mahkeme tasdik kararı ile birlikte bu kararın
ilânından itibaren alacakları itiraza uğramış olan alacaklıların bir ay içinde dava açmalarını
bildirir (m. 308/b, I). Mahkeme konkordatonun tasdiki kararını 288 inci madde uyarınca ilân
eder ve bir aylık süre bu ilândan itibaren işlemeye başlayacaktır (m. 306/III). Mehaz
Kanun’dan ve önceki düzenlemeden farklı olarak mahkemenin alacaklıya süre vermesi ya da
bu doğrultuda bir hüküm tesis etmesi zorunlu değildir77. Verilen bu süre yalnızca konkordato
süreci bakımından sonuç doğurmaya yönelik olup, zamanaşımı süresinin uzamasına etki
etmez. Diğer bir deyişle alacaklının alacağı zamanaşımına uğramış ise, mahkemece tasdik
kararı ile süre verilmesi zamanaşımının uzadığı anlamına gelmez78. Ayrıca belirtmek gerekir
ki, alacağı çekişmeli hale gelen alacaklının dava açmak için tasdik kararını beklemesine
gerek yoktur. Tasdik kararından önce dava açılmış olması halinde, alacaklının m. 308/b
hükmüne dayanarak yeniden dava açmasına gerek yoktur. Tasdik kararının ilânından
itibaren bir ay içerisinde dava açan alacaklı davayı kazanırsa, konkordato hükümlerine göre
kendisine ödeme yapılmasını isteyebilir. Ödemenin mahkemece belirlenen pay üzerinden
borçlu tarafından bankaya yatırılan paradan yapılması gerekir.
2) Çekişmeli Alacaklar Hakkında Davanın Süresinde Açılmamasının Sonuçları
Kanun
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uyandırmaktaydı. 7101 sayılı Kanun ile mülga eski 302. madde konkordatoda çekişmeli
alacaklar hakkında davayı düzenlenmekteydi. Söz konusu düzenleme en sonuncusu 5092
sayılı Kanun ile olmak üzere beş kez değişikliğe uğramıştır79. 5092 sayılı Kanun ile yapılan
değişiklikten önce tasdik kararından itibaren on günlük süre içerisinde dava açmayanların
haklarının düşeceği düzenlenmişti80. Bu süre ticaret mahkemesinde görülen konkordatonun
tasdiki duruşmasında alacaklı hazır bulunmuş ise kararın tefhimi, hazır bulunmamış ise
tebliğinden itibaren işlemeye başlamaktaydı81. Süresi içerisinde çekişmeli alacak hakkında
dava açılmamasının sonucu olarak öngörülen hakların düşmesinin nasıl anlaşılması gerektiği
bakımından doktrinde farklı görüşler ileri sürülmüştü82.
Bu dönemde bir görüşe göre, çekişmeli alacak bakımından süresinde dava
açılmamasının maddî hukuk bakımından da etki edeceği kabul edilerek, alacağın sona
ermesi gerekirdi.83 Buna karşın diğer bir görüşe göre ise Kanun’da öngörülen süre içerisinde
dava açılmamasının maddî hakka bir etkisi olmayacak, ancak alacaklı konkordatoya iştirak
etme hakkını kaybedecekti84. 5092 sayılı Kanun ile 302. maddenin ikinci cümlesi “Bu müddet
içerisinde dava açmayanların teminattan yararlanma ve konkordatoyu feshettirme hakları
düşer.” şeklinde değiştirilmiştir85. Bu düzenleme ile süresinde dava açılmamasının sonuçları
bakımından tereddütler ortadan kalkmış ve maddî hukuka bir etkisi olmadığı açıklığa
kavuşturulmuştur86. Bu sonuç yalnızca alacağını kaydettirmiş olan alacaklı bakımından
ortaya çıkacaktır. Konkordato süresi içerisinde alacağını komisere bildirmemiş olan alacaklı,
herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın dava açabilecektir87.
Son olarak 7101 sayılı Kanun’la çekişmeli alacaklar hakkında davayı düzenleyen
Kanun’un 308/b maddesinde süresinde dava açılmamasının sonucu alacaklının kendisi için
ayrılan paydan ödeme yapılmasını isteyememesi; bu durumda bankaya yatırılmışsa payın
borçluya iade edilmesi şeklinde düzenlenmiştir (m. 308/b, II). Ancak çekişmeli alacaklar
hakkında pay ayrılması ve ayrılan payın bankaya yatırılması genellikle çekişmeli alacağın
nisaba katılmasına karar verilmesi halinde söz konusu olacağından, nisaba katılmasına karar
verilmeyen çekişmeli alacaklı bakımından konkordato mahkemesince bu yönde bir karar
verilmemişse, öngörülen sonucun doğması söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla kendisi
adına pay ayrılmamış ve bankaya yatırılmamış olan alacağı itiraza uğramış olan alacaklı, bu
bir aylık sürenin geçirilmesinden sonra dava açabilir mi sorusu akla gelecektir. Diğer bir
deyişle süresinde dava açılmamasının, maddî hukuk bakımından da bir etkisi olmadığına
göre öngörülen sürede dava açılmamasının sonucu yalnızca kendisine ayrılan paydan
ödeme yapılması bakımından mı etkili olacaktır? Pekcanıtez ve Erdönmez’e göre alacağı
itiraza uğramış olan alacaklı bir aylık süre içerisinde dava açmazsa, tasdik edilen konkordato
kapsamında kendisine ödeme yapılmasını talep edemez88. Altay ve Eskiocak’a göre ise
süresinde dava açmayan çekişmeli alacaklılar, konkordatoya hiç kayıt yaptırmamış olan
alacaklılar ile aynı hukukî statüye sahip olurlar ve dava açtıklarında kendilerine bir nev'i
ihtiyati tedbir olarak ve teminat niteliğinde pay ayrılarak bankada bloke edilmez89.
İcra ve İflâs Kanunu’muzda öngörülen tasdik kararının ilânından itibaren bir aylık süre
içerisinde dava açılmamasının sonucu değişiklikten önceki gibi madde metinlerindeki
hakların düşeceği ya da teminattan yararlanma ve konkordatoyu feshettirme hakkının
düşeceğine dair bir yaptırım öngörmemiştir. Dolayısıyla süresinde dava açılmaması halinde
alacaklının alacak hakkının maddî hukuk bakımından sona ereceği yahut alacağın
konkordato hükümlerine göre talep edilmesi hakkının düşeceği sonucuna varılamaz90.
Kanaatimizce buradaki bir aylık süre çekişmeli alacaklının kendisine konkordato hükümlerine
göre ödeme yapılmasını talep edebilmesi bakımından hak düşürücü nitelikte değildir. Diğer
bir deyişle alacağı itiraza uğramış olan alacaklı, süresi geçtikten sonra dava açarsa, kendisi
için varsa bankaya yatırılan pay borçluya iade edileceği için bu paydan kendisine ödeme
yapılmasını talep edemez. Buna karşın dava lehine sonuçlanırsa, konkordato hükümlerine
göre kendisine ödeme yapılması gerekir91. Şayet borçlu ilâma rağmen ödeme yapmaz ise, bu
durumda alacaklı konkordatonun feshini talep edebilecektir (m. 308/e)92. Nitekim alacağı
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kayıtlı olmayan ve alacağını kaydettirmemiş alacaklının her zaman dava açabileceği ve
alacağını konkordato hükümlerine göre talep edebileceği kabul edildiğinden93, alacağı itiraza
uğramış alacaklı bakımından daha ağır bir sonuca varılmasına gerektiren bir durum
bulunmamaktadır. Sonuç olarak kanaatimizce Kanun’da öngörülen bir aylık süre çekişmeli
alacak hakkında dava açmak bakımından hak düşürücü nitelikte olmayıp, alacaklının banka
hesabına yatırılan paydan kendisine ödeme yapılmasını talep etmesi bakımından hak
düşürücü niteliktedir. Bu nedenle çekişmeli alacak hakkındaki davanın süresinde açılmaması
halinde dahi mahkeme genel hükümlere göre davayı görecektir94. Dolayısıyla alacaklı,
çekişmeli alacak hakkında konkordatonun tasdikinin ilânından itibaren bir aylık süre geçtikten
sonra da dava açabilecektir95.
Çekişmeli alacaklının hiç dava açmamasının sonucu ise konkordatonun feshini
isteyemeyecek olmasıdır96. Zira konkordatonun feshi, konkordatodan etkilenen alacaklılar
bakımından başvurulabilecek bir yol olup, konkordato mahkemesince nisaba katılmasına
karar verilmiş olsa dahi çekişmeli alacaklı konkordato ile bağlı hale gelmez. Nitekim çekişmeli
alacaklar hakkındaki davanın amacı da alacaklının alacağını konkordato hükümlerine göre
talep etmesine hukukî zemin oluşturmaktır. Dolayısıyla çekişmeli alacağının konkordato
hükümlerine göre ödenmesi gereği mahkemece hüküm altına alınmadan alacaklı
konkordatonun kendisi bakımından feshini isteyemez.
Alacaklı konkordatonun tasdikinden önce de dava açmış olabilir. Kanunumuza göre
mehaz İsviçre’den farklı olarak borçlu hakkında mühlet kararı verilmiş olması, açılmış
davaların durmasına neden olmamakta ve yeni dava açılmasını da engellememektedir97.
Alacaklı konkordatonun tasdikinden önce dava açmış ise, konkordatonun tasdikinden itibaren
bir ay içerisinde dava açılmasına gerek yoktur. Bu durumda alacaklı görülmekte olan davayı
bildirerek, konkordato mahkemesinden çekişmeli alacağa isabet eden payın bankaya
yatırılmasına karar vermesini talep edebilir.
F) Çekişmeli Alacaklar Hakkında Davada Yargılama Usûlü
Çekişmeli alacak hakkında dava bir alacak davası olduğundan, davada uygulanacak
yargılama usûlü asıl alacak hakkındaki uyuşmazlığın tabi olduğu yargılama usûlüdür.
Doktrinde Altay ve Eskiocak, bu davanın konkordato ile olan bağlantısı sebebiyle ve
alacaklının bir an önce konkordatodaki payına kavuşmasını sağlamak için basit yargılama
usûlüne tâbi olması gerektiğini ifade etmiş ise de98, bizim de katıldığımız aksi yöndeki görüşe
göre uygulanacak yargılama usûlünün kanunla belirlenmesi gerektiğinden çekişmeli alacağın
dayandığı hukukî ilişki esas alınarak belirlenecek yargılama usûlünün uygulanması gerekir99.
Davacı alacaklı, alacağını ispat yükünü taşıyan taraftır. Tarafların iddia ve
savunmalarını ispat hukukunun genel hükümlerine göre belirlenecek delillerle ispatlamaları
gerekir100. Dava nispi harca ve nispi vekalet ücretine tabidir.
G) Çekişmeli Alacak İçin Ayrılan Payın İhtiyatî Tedbir Yoluyla Alacaklıya
Ödenmesi
Çekişmeli alacak hakkında davanın süresi içerisinde açılmasının en önemli etkisi
çekişmeli alacak bakımından ayrılan ve bankaya yatırılan payın alacaklıya ödenmesi
bakımından ortaya çıkmaktadır. Ayrılan bu payın alacaklıya ödenmesini iki ihtimalde
değerlendirmek gerekir. Bunlardan birincisi çekişmeli alacak hakkındaki dava devam etmekte
iken tedbir yoluyla ayrılan payın alacaklıya ödenmesi, ikincisi ise davanın kabulü halinde
ayrılan payın alacaklıya ödenmesidir. Her halükârda dava lehine sonuçlanan alacaklı
alacağını konkordato hükümlerine göre tahsil edecek ise de, karara karşı kanun yoluna
başvuru bakımından parasal sınırın aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde tasdik edilen
konkordato projesine göre çekişmeli alacağa ödenecek kısım değil, alacağın tamamı dikkate
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alınmalıdır101.
Nasıl ki konkordato mahkemesi mühlet kararıyla birlikte konkordato başvurusunda
bulunan borçlu hakkında doğrudan doğruya borçlunun malvarlığına yönelik tedbir kararları
verebiliyorsa102, çekişmeli alacaklının açtığı dava devam ederken kendisi için ayrılan paydan
ödeme yapılmasını talebinin de eda amaçlı ihtiyati tedbirler bakımından değerlendirilmesi
gerekir. Her ne kadar para alacağının söz konusu olduğu durumlarda geçici hukukî koruma
önlemlerinden ihtiyati tedbir ile ihtiyati haciz arasında bir kesişme söz konusu olmakta ise de
alacaklı mevcut veya müstakbel bir takibin sonucunu garanti altına almak istiyorsa ihtiyati
haciz, zaruret hali nedeniyle geçici olarak bir miktar paranın ödenmesini talep ediyorsa
ihtiyati tedbirden söz edilmelidir103. İhtiyati haciz hakkın ileride icrasını güvence altına
almakta iken, para alacakları bakımından eda amaçlı ihtiyati tedbir maddî hakkın geçici
olarak gerçekleştirilmesine yönelmiştir104. Çekişmeli alacaklı için pay zaten ayrılmış
olduğundan ve alacaklı kendisi için ayrılan paydan ödeme yapılmasını talep ederken mevcut
veya müstakbel bir takibi garanti altına almayı amaçlamadığından ihtiyati haciz söz konusu
değildir. Davacı çekişmeli alacaklının talebi konkordatoda kendisi için ayrılan payın dava
devam ederken kendisine ödenmesi olduğundan, somut durumda ihtiyati haczin değil para
alacağının geçici icrasına dair ihtiyati tedbirin değerlendirilmesi gerekmektedir. Para
alacaklarının geçici olarak icrasını konu alan eda amaçlı tedbirler son derece tartışmalı bir
ihtiyati tedbir türüdür105. Genel olarak asıl dava sonucunu öne çekecek şekilde tedbire karar
verilemeyeceği gerekçesiyle, bir miktar paranın ödenmesine tedbir yolu ile karar
verilemeyeceği ileri sürülebilir106. Ancak kanunlarda açıkça bu yönde tedbir kararı
verilebileceğinin düzenlendiği hallerde bu hususta tereddüt etmemek gerekir107. Örneğin Türk
Borçlar Kanunu’nda düzenlenen bir miktar paranın ödenmesini öngören geçici ödemeye
(TBK m. 76) yönelik eda amaçlı ihtiyati tedbirlerin, yalnızca haksız fiilden dolayı açılan
tazminat davalarında değil, borca aykırılıktan kaynaklanan tazminat davalarında ve
sözleşmeden doğan bir borcu ifası davalarında da kıyasen uygulanabileceği ileri
sürülmüştür108. Nitekim Hukuk Muhakemeleri Kanunu hâkimin tehlikeyi ortadan kaldıracak
her türlü tedbire hükmedebileceğine izin vererek eda amaçlı ihtiyati tedbirleri reddetmemiştir
(HMK m. 391)109. Bu nedenle genel olarak mahkemenin eda amaçlı olarak ihtiyati tedbir türü
olarak para alacağının geçici icrasına karar verebileceği ve bu hususta açık bir düzenleme
bulunmasına ihtiyaç olmadığı sonucuna varılabilir. İcra ve İflâs Kanunu’muz uyuşmazlık
giderilinceye kadar alacaklıya geçici ödeme yapılması sistemine tamamen yabancı değildir.
Örneğin sıra cetveline karşı şikâyet veya itiraz yapılmışsa, tebligatı alan ve sıra cetvelinde
hak sahibi görünen her alacaklı, bir bankanın kesin teminat mektubunu dosyaya ibraz ederek
payına düşen meblâğı tahsil edebilir (m. 142/a). Çekişmeli alacaklar bakımından da
konkordato mahkemesince bankaya yatırılmasına karar verilen paydan dava devam ederken
alacaklıya ödeme yapılmasına ihtiyati tedbir yoluyla karar verilmesi değerlendirmeye değer
bir örnektir. Ancak bu yönde bir karar verilebilmesi için, eda amaçlı ihtiyati tedbirler
bakımından genel olarak aranan şartların, somut olay bakımından değerlendirilmesi gerekir.
Bu anlamda genel olarak eda amaçlı tedbir kararı için aranan zaruret hali, alacağı çekişmeli
olan alacaklı bakımından da bulunmalıdır110. Örneğin vade konkordatosunun söz konusu
olduğu durumlarda, vadesi gelmiş taksitin alacaklıya ödenmesi, zaruret halinin giderilmesini
sağlayacaksa, bankaya yatırılan payın tedbir yoluyla bu paranın alacaklıya ödenmesine karar
verilebilecektir. Bu noktada ihtiyati tedbir kararına istinaden alacaklıya ödeme yapılabilmesi
bakımından teminat aranıp aranmayacağının da değerlendirilmesi gerekir. Bir görüşe göre
genel olarak davacıya tedbir kararı ile geçici ödeme yapılabilmesi, mahkemece teminat
koşuluna bağlanabilir111. Ancak durum ve koşullar dikkate alınarak teminatsız tedbir kararı
verilebildiğine göre, zaruret halinin söz konusu olduğu durumlarda mahkeme teminat
aranmaksızın da ihtiyati tedbir yoluyla ödeme yapılmasına karar verebilecektir. Zaruret hali
ve teminat gösterecek ekonomik güce sahip olunmaması birbirini tamamlayıcı niteliktedir 112.
Adli yardımdan yararlanan çekişmeli alacaklı bakımından teminat aranmasına gerek
bulunmamalıdır113. Ancak adli yardımdan yararlanmayan alacaklıya göstereceği teminat
karşılığında bankaya yatırılan paydan ödeme yapılmasına tedbir yoluyla karar verilebilir.
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İlk derece mahkemesinin çekişmeli alacağa karşılık bankaya yatırılan payın kendisine
tedbir yoluyla ödenmesine ilişkin alacaklının talebini reddetmesi halinde, alacaklı bu karara
karşı istinaf yoluna başvurabilir. İhtiyati tedbir talebinin reddine ilişkin karara karşı kanun
yoluna başvurulması üzerine bu defa bölge adliye mahkemesi, istinaf başvurusunu kabul
ederek ihtiyatî tedbir talebi hakkında kendisi karar verebilir. İhtiyati tedbir hakkında kanun
yoluna başvurabilmek için, çekişmeli alacaklının davanın esası hakkındaki kararını
beklemesine gerek yoktur. Özetle çekişmeli alacaklı tedbir talebinin reddi kararına karşı
istinaf yoluna başvurabilir ve bölge adliye mahkemesi ihtiyatî kendisi bizzat tedbir kararı
verebilir. İlk derece mahkemesinin esas hakkındaki kararının istinaf mahkemesinde
incelenmesi aşamasında bölge adliye mahkemelerinin uyuşmazlığın esası hakkında
inceleme yaptığı hâllerde de ihtiyatî tedbir kararı verebilmelidir114. Dolayısıyla ilk derece
mahkemesinin çekişmeli alacak hakkındaki davayı reddetmesi halinde, bu karara karşı istinaf
yoluna başvurulması durumunda, istinaf talebini kabul ederek davayı esastan inceleyeceği
hallerde bölge adliye mahkemesi, bankaya yatırılan paydan alacaklıya ödeme yapılmasına
tedbir yoluyla karar verebilecektir.
H) Çekişmeli Alacaklar Hakkında Mahkemenin Vereceği Karar
1) Davanın Kabulü
a) Genel Olarak
Kanun’un 308/b maddesine göre çekişmeli alacak hakkında görülecek dava sonunda
mahkeme alacaklının talebini haklı görürse davayı kabul eder. Davacı itiraza uğrayan
alacağının bir kısmı ya da tamamı hakkında çekişmenin giderilmesi ve alacağının tahsili için
talepte bulunmuş olabileceği gibi, alacağının niteliği diğer bir deyişle imtiyazlı olup
olmadığına ilişkin çekişmenin giderilmesini ve tahsilini de talep etmiş olabilir. Mahkeme
davayı kabul etmekle, kararında alacağın tahsili talebinin kabulüne karar verecektir. Bununla
birlikte mahkeme hükmün icrasında kolaylık olması bakımından kararında konkordatoya tabi
bir alacağın konkordato devam etmekteyse konkordato hükümlerine göre; konkordato
feshedilmiş ise tam olarak ve genel hükümlere göre tahsil edileceğini kararında açıklayabilir.
Mahkeme davanın kabulü ile hüküm fıkrasında çekişmeli alacağın varlığını hüküm altına
alacaktır. Alacağın niteliğine ilişkin çekişmenin giderilmesi bakımından davanın kabul
edilmesi halinde ise mahkeme imtiyazlı olan bir alacağa hükmederse, konkordatonun devam
edip etmediğine bakılmaksızın alacağın tam olarak ödenmesi gerekecektir. Bu durumda
alacaklı tasdik koşulu olarak teminat gösterilen hallerde (m. 305/I, d), gösterilmiş olan
teminattan alacağına kavuşacaktır. Mahkeme kararı üzerine alacaklı, konkordatoya tabi olan
bir alacağı konkordato hükümlerine göre değil tam olarak icra emri ile talep ederse,
borçlunun icranın geri bırakılması hükümlerine göre karşı koyarak (m. 33), borcun
konkordato hükümlerine göre ödenmesi gerektiğini ileri sürmesi gerekir. Konkordatonun
tasdiki, konkordatoya tabi tüm alacaklılar bakımından sonuç doğurur. Çekişmeli alacaklar
hakkındaki dava, bir alacak davası olduğundan ve davaya bakan mahkeme konkordato
mahkemesi olmadığından, konkordato hükümlerini gözeterek örneğin alacağın bir kısmını
hüküm altına alması doğru olmayacaktır. Zira mahkeme çekişmeli alacak hakkında
yargılamaya devam ederken, konkordatonun tasdiki kararı istinaf mahkemesi tarafından
kaldırılmış olabileceği gibi, konkordato tamamen feshedilmiş de olabilir. Bu durumda
alacaklının elindeki ilâma dayanarak alacağını tahsil etmesine imkân tanımak gerekecektir.
Yargılama sonunda davayı kaybeden borçlunun sorumlu olduğu yargılama giderleri
ve varsa icra inkâr tazminatı, konkordatodan sonra doğan bir borç olduğundan konkordatoya
tabi olarak değil, tam olarak ödenmelidir115.
Çekişmeli alacaklının faiz talep edip edemeyeceği bakımından da değişik ihtimallere
göre bir değerlendirme yapılması gerekir. Konkordato projesine göre henüz vadesi
geçmemiş alacağı bakımından âdi alacaklı geçici mühlet kararının verilmesi ile
konkordatonun tasdikine kadar geçen sürede faiz talep edemeyecek, tasdikten sonra ise
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konkordato projesinde önerilmiş olması koşuluyla projeye uygun olarak işleyecek faize göre
kendisine ödeme yapılması gerekecektir. Ancak dava süresince konkordato projesine göre
vadesi geçmiş alacakları bakımından faiz talep edebileceğinin de kabulü gerekir.
Konkordatonun kısmen ya da tamamen feshi halinde alacağın tamamı faizi ile birlikte tahsili
talep edilebilecektir. Borçlunun itiraz ederek çekişmeli hale getirdiği bir alacak, konkordatoda
borçların taksitle ödenmesi süreci tamamlandıktan sonra karara bağlanmış ise, borçlu
alacaklıya alacağın tamamını bir defada ödemelidir116. Kanaatimce alacaklı alacağın
tamamını her bir vade tarihine göre belirlenecek şekilde işleyecek faizi ile birlikte talep etme
hakkını haizdir.
b) Çekişmeli Alacak İçin Ayrılan Payın Davanın Kabulü Üzerine Alacaklıya
Ödenmesi
Davanın süresinde açılması koşuluyla çekişmeli alacağın maddî hukuk hükümlerine
göre tespit edilmesinin en önemli sonucu, ayrılan ve tasdik kararı ile (veya süresinde dava
açılmış olması koşuluyla sonradan talep üzerine) bankaya yatırılmasına konkordato
mahkemesince karar verilen payın borçluya ödenmesi gereğinin ortaya çıkmasıdır. Ayrılan
payın alacaklıya ödenmesi için davanın açılmış olması yeterli olmayıp, mahkemenin alacağın
varlığına hükmetmesi gerekir. İlâmın icrası için hükmün kesinleşmesi aranmadığından,
borçlu tarafından kendiliğinden ödeme yapılmaması halinde alacaklının ilâmlı icra yoluna
başvurmak için hükmün kesinleşmesini beklemesine gerek yoktur117. Dolayısıyla alacaklı da
ilâmın kesinleşmesini beklemeden borçluya karşı takip başlatarak, kendisi için ayrılarak
bankaya yatırılan paydan kendisine ödeme yapılmasını sağlayabilir. Mahkemenin kararında
alacağın konkordato hükümlerine göre ödenmesi gerektiğini belirtmesi uygun olacaktır118.
Dava süresince alacaklıya tedbir yoluyla bir ödeme yapılmış ise bu durumda zaten
alacaklı alacağının tamamına ya da bir kısmına kavuşmuş olacaktır. Şayet konkordato
mahkemesince bankaya ödenmesine karar verilen pay, alacaklı için talep edilebilir, diğer bir
deyişle konkordato projesine göre vadesi gelmiş ise alacaklı ilâmlı icra yoluyla ayrılan
paranın kendisine ödenmesini isteyebilir. Bankaya yatırılmasına karar verilen para,
alacaklının hüküm altına alınan ve vadesi gelen konkordato payını alacağını karşılamaya
yetmiyor ise alacaklı bu defa eksik kalan kısım için ilâmlı icra yoluna başvurabilecektir. Buna
karşın istinaf yoluna başvurmuş ise borçlunun icranın geri bırakılmasını talep edip
edemeyeceğinin değerlendirilmesi gerekir. Kanaatimizce borçlu mahkemenin çekişmeli
alacak hakkında verdiği karara karşı istinaf yoluna başvurmuş ise, m. 36 hükmü
çerçevesinde icranın geri bırakılmasını talep edebilir119. Konkordato mahkemesince ayrılan
payın bankaya ödenmesine karar verilmiş ve bankaya yatırılan tutar alacaklının vadesi
gelmiş alacağının konkordato hükümlerine göre tahsiline yetecek miktarda ise, bu durumda
borçlunun teminat göstermesine gerek yoktur. Kanaatimizce varılan bu sonuç, Kanun’un
308/b maddesi hükmüne göre kararın kesinleşmesine kadar borçlunun yatırmış olduğu bu
paranın borçluya iade edilmemesi ile de uyumludur.
Konkordato mahkemesince nisaba katılmasına karar verilmeyen çekişmeli alacaklı
bakımından pay ayrılmamış ve bankaya bir ödeme yapılmamış olmasına rağmen açtığı dava
kabul edilmiş ise, bu durumda yine de alacaklı konkordato hükümlerine göre kendisine
ödeme yapılmasını talep edebilecek, ödeme yapılmadığı taktirde konkordatonun feshini talep
edebilecektir. Borçlunun karar tarihine kadar konkordato hükümlerine göre ödemesi gereken
miktarı toptan ödemesi gerekir.
2) Davanın Reddi
Dava genel hükümlere göre görülen bir alacak davası olduğundan, davanın reddi
halinde alacaklının borçlu tarafından itiraza uğrayan miktarda ya da nitelikte bir alacağının
bulunmadığına dair mahkemenin vereceği karar maddî anlamda kesin hüküm teşkil

19

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yazıcı

edecektir. Bu karara karşı alacaklının kanun yoluna başvurması halinde, bankaya
yatırılmasına karar verilen bedelin borçluya iade edilebilmesi için kararın şeklî anlamda da
kesinleşmesinin beklenmesi gerekir. Kanaatimizce bu hususta herhangi bir tereddüte yer
bırakmayacak şekilde mahkemenin kararında, borçlu tarafından mahkemeye yatırılan
paranın kararın kesinleşmesi ile borçluya iadesine karar vermesi yerinde olacaktır.
Dava devam ederken ihtiyati tedbir kararı ile çekişmeli alacaklı için ayrılan ve
bankaya yatırılan paydan alacaklıya ödeme yapılmasına karar verilmiş ve dava sonunda
alacaklı haksız çıkmış ise, bu durumda alacaklıya ödenen paranın borçluya iadesi
gerekecektir. Ancak ihtiyati tedbir kararının etkisi, aksi belirtilmediği takdirde, nihai kararın
kesinleşmesine kadar devam edeceğinden (HMK m. 397/2), ilk derece mahkemesince
aksine karar verilmedikçe alacaklının iade borcu da davanın reddi hakkındaki kararın
kesinleşmesi halinde ortaya çıkacaktır. İhtiyati tedbir yoluyla ödenen bir miktar paranın iadesi
eda amaçlı ihtiyati tedbir kararlarının en zorlu problemidir. Ancak bu eski hale iadede
zorluklarla karşılaşma ihtimâlinin etkin hukukî koruma beklentisini boşa çıkarmasına izin
verilmemesi gerektiği ve bu nedenle eda amaçlı tedbirlerin reddedilmemesi gerektiği haklı
olarak ifade edilmiştir120.
Sonuç
Borçlu tarafından komisere kaydettirilen alacağın miktarına kısmen ya da tamamen
itiraz edilmiş olması halinde alacak, çekişmeli olarak nitelendirilecek ve çekişmeli alacaklar
hakkındaki usûle tabi olacaktır. Konkordatoda çekişmeli alacakların tabi olduğu usûlü iki
aşamada değerlendirmek gerekir. Birinci aşama nisabın belirlenmesinde çekişmeli
alacakların hesaba katılıp katılmayacağının ya da ne oranda hesaba katılacağının
belirlenmesi (m. 302, VI), ikinci aşama ise İcra ve İflâs Kanunu’nun 308/b maddesindeki
çekişmeli alacaklar hakkında davadır. Borçlu alacağın miktarına değil de niteliğine ilişkin
itirazda bulunmuş ise, alacağın konkordato hukuku bakımından niteliğinin belirlenmesi de
çekişmeli alacaklar hakkındaki usûle göre çözümlenecektir. Ancak rehinli alacaklar
bakımından çekişmeli alacaklar hakkındaki usûl uygulanmaz. Nitekim Kanun’un 308/h
maddesinin son fıkrasında açıkça belirtilmedikçe Kanun’un 285 ilâ 309/l maddelerinin rehinli
alacaklılar hakkında uygulanmayacağı öngörülmüştür. Rehin güvencesi altındaki alacaklar
bakımından takip yasağı bulunmadığından, kesinleşen icra takibine veya varsa itiraz üzerine
verilen icra mahkemesi kararına göre sorunun çözümlenmesi gerekir. Ancak rehni aşan
miktarın adi alacak olarak konkordato nisabına dahil edilmesi gerekir (m.302/V).
Birinci aşamada konkordato mahkemesince çekişmeli alacağın nisaba katılmasına
karar verilmişse, bu alacağın konkordato projesinde gösterilmesi, diğer bir deyişle bu alacak
için projede pay ayrılması gerekir. Mahkeme tasdik aşamasında çekişmeli alacak için ayrılan
payın borçlu tarafından bir banka hesabına yatırılmasına karar verebilir. Mahkemenin bu
yönde bir karar vermek bakımından bir takdir yetkisi vardır. Çekişmeli alacak imtiyazlı ya da
komiserce mühlet içerisinde yapılan borçlanma olması sebebiyle konkordatoya tabi olmayan
ve teminat gösterilmesi gereken bir alacak ise, teminat koşulunun yerine getirilmesi
durumunda ayrıca pay ayrılarak bu payın bankaya ödenmesine karar verilmez. Alacaklı,
çekişmeli alacağını konkordato hükümlerine göre tahsil edebilmek bakımından tasdik
kararının ilânından itibaren bir ay içerisinde alacağın niteliğine göre belirlenecek görevli ve
yetkili mahkemede dava açmalıdır. Çekişmeli alacaklı tarafından süresinde dava açılmazsa,
şayet payın bankaya yatırılmasına karar verilmişse, pay borçluya iade edilir. Süresi içerisinde
dava açılmamasının bir diğer sonucu da, alacaklının paydan ödeme yapılmasını talep
edememesidir. Alacaklı için pay ayrılmış olması halinde dahi, alacaklı konkordato
hükümlerine göre ödeme talep edebilmek için m.308/b hükmüne göre dava açmalıdır. Açılan
bu dava bir alacak, diğer bir deyişle bir eda davası olup, genel hükümlere göre incelenir.
Uygulanacak yargılama usûlü alacağın temelini oluşturan hukukî ilişkiye göre belirlenecektir.
Dava devam ederken ayrılan paydan borçluya ödeme yapılabilmesi ancak mahkemenin
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vereceği bir tedbir kararı ile mümkündür. Mahkemece tedbir kararı verilmemiş ise dava
lehine sonuçlanan alacaklı, kendisi için ayrılan paydan konkordato hükümlerine göre ödeme
yapılmasını talep edebilecektir. Dava nedeniyle hüküm altına alınan yargılama giderleri ile
vekalet ücreti konkordatoya tabi olmadığından tam olarak ödenecektir. Alacaklı elde ettiği
ilâma dayanarak vadesi gelmiş taksitlerin bir defada kendisine ödenmesini talep edecek,
henüz vadesi gelmemiş olanlar ödeme planına göre vadesi geldikçe alacaklıya ödenecektir.
Alacaklı kendisine ödeme yapılmaması halinde, konkordatonun kendisi bakımından feshini
talep edebilecek, bu durumda hüküm altına alınan alacağının konkordato hükümlerine göre
değil tam olarak tahsilini talep edebilecektir.
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Dipnotlar:
1

28/02/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun, 15 Mart 2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu çalışmada
kısaca 7101 sayılı Kanun olarak anılacaktır.
2
Yapılan değişikliklerle konkordatonun tasdiki koşullarının kolaylaştırılmasının yanı sıra, borçlunun
içinde bulunduğu mâli durumun iyileştirilmesi de amaçlanmıştır (Kale, 2017, İMHÜFD, s. 169).
3
Çalışmamızda kısaca Kanun olarak ifade edilen yerlerde İcra ve İflâs Kanunu’nun ilgili hükümlerine
atıf yapılmıştır.
4
Maddeyle çekişmeli alacaklar hakkında dava düzenlenmektedir. Buna göre alacakları itiraza uğramış
alacaklılar, tasdik kararının ilanı tarihinden itibaren bir ay içinde dava açabilecektir. Maddenin ikinci
fıkrasının birinci cümlesindeki hüküm, esasen mevcut Kanunun 305 nci maddesinde düzenlenmişti. Bu
kez mehaz İsviçre Kanununun 315 nci maddesinin ikinci fıkrasından hareketle bu madde içinde
yeniden kaleme alınmaktadır. Böylelikle mevcut Kanunun 302 ile 305 nci maddelerinde ayrı ayrı
düzenlenmiş olan konular, tıpkı mehazda olduğu gibi aynı madde içinde ele alınmış olmaktadır.
Hükümet gerekçesi için bkz. Kale- Konkordato Şerhi, 2019, s. 573; Uyar, 2019, s. 141.
5
Konkordato bakımından görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesi olmakla birlikte, çekişmeli
alacaklar hakkındaki davada alacağın niteliğine göre asliye ticaret mahkemesi görevli olabileceğinden,
ayırt edici olması bakımından bu çalışmada konkordato mahkemesi ifadesi kullanılmıştır. İsviçre
hukukunda da açıkça konkordato mahkemesi ifadesi tercih edilmiştir (bkz. SchKG Art. 315).
6
Kale- Konkordato Şerhi, 2019, s. 574.
7
Süresi içerisinde alacağın bildirilmemesinin yegâne sonucu budur (Atalı, 2018, s. 106). Alacaklıların
müzakereye değil oylamaya katılmasının önlenmesinin daha doğru bir sonuç olacağı hakkında bkz.
Kale, 2018, s. 240-241.
8
İsviçre hukukunda bilançoda kayıtlı olsalar dahi alacaklarını bir ay içinde bildirmeyen alacaklıların oy
haklarının bulunmadığı kabul edilmektedir (Hunkeler in KUKO SchKG, 2014, Art. 300, Kn. 6).
9
Jaeger, Walder, Kuhl ve Kottmann, 1997, Art. 315, Kn. 5-6; Guggisberg ve Hardmeier in BSK
SchKG, 2010, Art. 315, Kn. 36; Hunkeler ve Wohl in SK SchKG (2017), Art. 315, Kn.3. İsviçre’de
komiser onayıyla yapılan işlemlerden doğan borçlar bakımından da çekişme yaratılabileceği hakkında
bkz. Hunkeler ve Wohl in SK SchKG (2017), Art. 315, Kn.3.
10
Atalı, 2018, s. 106.
11
Alacak kaydı yaptıracakların alacağın varlığın gösteren belgelerin ibrazı hakkında Kanun’da (m.
299) herhangi bir açık düzenleme bulunmasa da bu gerekliliğin bulunduğuna tereddüt etmemek
gerekir (Altay ve Eskiocak, 2019, s. 246).
12
Borçlu tarafından kabul edilen alacaklar, konkordatonun tasdik edilmesi ve bu kararın kesinleşmesi
ile birlikte mahkeme önünde ikrar edilmiş alacak olarak ilâmlı takibe konu olabilirler (Altay ve Eskiocak,
2019, s. 246).
13
Tanrıver ve Deynekli, 1996, s.102. Mülkiyeti borçluya ait taşınmaz üzerinde alacaklılar lehine üst
sınır ipoteği tesis edilmişse limit fazlası alacağın da konkordato çoğunluğunun belirlenmesinde dikkate
alınması gerekir. Borçlunun bu kayıtta belirtilen alacak miktarına itiraz etmemesi durumunda problem
yoktur, aksi durumda bu husus çekişmeli alacaklara kıyasen ticaret mahkemesinde çözümlenmesi
gereken bir mesele olarak karşımıza çıkacaktır (Tanrıver ve Deynekli, 1996, s. 100; Kuru, 2013, s.
1484; Altay ve Eskiocak, 2019, s. 191; Kale, 2018, s. 242).
14
Mühletin kaldırılması ve sebepleri hakkında bkz. Yardım, 2020, s. 81.
15
Pekcanıtez ve Erdönmez, 2018, s. 57; Öztek-Konkordato Şerhi, 2019, s. 322; Kuru, 2013, s. 1476;
Tanrıver, 1993, s. 187; Üstündağ, 2009, s. 243.
16
İmtiyazlı alacaklardan da sadece birinci sırada belirtilen alacaklar konkordatoya tâbi olma kuralının
istisnasını oluşturur. Bu alacaklar da tam olarak ödenir. 206. maddenin ikinci ve üçüncü sırasında
belirtilen alacaklar ise konkordatoya tabi olmaktadır. İsviçre’de alacağın niteliği bakımından borçlunun
itirazda bulunabileceği hakkında bkz. Jaeger, Walder, Kuhl ve Kottmann, 1997, Art. 315, Kn. 5-6;
Guggisberg ve Hardmeier in BSK SchKG, 2010, Art. 315, Kn. 36; Hunkeler ve Wohl in SK SchKG
(2017), Art. 315, Kn.3.
17
Konkordatoda rehinli alacaklar için faiz alacağının kutsal alacak konumunda düzenlendiği ve
eleştirisi hakkında bkz. Atalay, 2018, s. 127, 131. Rehinli alacaklının hangi miktardaki alacağına faiz
işleyeceğini hesaplamak için rehinli alacağın kapsamının belirlenmesi gerekir. Rehin konusu şeyin
değerinin takdir ettirilmesi ile birlikte (m. 298) rehinli alacağın ne kadarının teminat dışında kalacağı
tespit edilecek ve teminat kapsamı dışında kalan kısım bakımından alacaklı hem oy hakkına sahip
olacak hem de faiz işletilmeyecek adi alacak miktarı tespit edilmiş olacaktır (Erdönmez, 2020, s. 3334).
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18

Komiser ya borçluyu huzura alarak her bir alacak hakkında sözlü beyanını tutanak altına alarak
borçluya imzalatır, ya da alacakların listesini borçluya ibraz ederek ona belli bir süre verir ve yazılı
olarak beyanlarını alır (Tanrıver, 1993, s. 187).
19
Değişiklikten önce aynı doğrultudaki m. 292/2 bakımından aynı yönde bkz. Üstündağ, 2009, s. 243.
20
Bkz. Altay ve Eskiocak, 2019, s. 67-68.
21
Altay ve Eskiocak, 2019, s. 246.
22
Bu doğrultuda bkz. Öztek- Konkordato Şerhi, 2019, s. 476-478; Muşul, 2019, s. 523; Atalı, 2018, s.
107. 7101 sayılı Kanun’dan önceki dönemde yapılan değişikliklerden önce de Postacıoğlu, alacakların
bildirilmesi üzerine komiserlerce yapılan alacak kayıtlarında borçlunun beyanı asıl ise de, komiserin bir
alacağın gerçekten var olup olmadığının inceleme yetkisine sahip olması ve ayrıca bunu mahkemeye
sunacağı raporunda belirtmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Yazar, alacaklıların kayıt yaptırırken
alacağın varlığına ilişkin delillerin aslını veya suretlerini ibraz etmek yükümlülüklerinin olduğunu,
alacağın gerçekliğinin incelenmesinin özellikle konkordatoda orantılılık koşulunun oluşup
oluşmadığının belirlenmesi bakımından önem taşıdığı sonucuna varmıştır (Postacıoğlu, 1949, s. 7778). Yargıtay da bir kararında “…diğer taraftan borçlunun itiraz ettiği alacaklar nizalı alacak olarak
işlem görür. Komiserin alacağı nizalı hale getirme yetkisi bulunmamaktadır. Çoğunluk şartı varlığı
gözetilirken bu yönün dikkate alınmaması da isabetli değildir” değerlendirmesinde bulunmuştur. 19.
HD. 23.3.2000, 1004/2069 (E-Uyar)
23
Bkz. aşa. III, D.
24
Hükme etkili olan ve yargıyı yanılgıya götüren tüm olayların, özelliklerine göre hile olarak
değerlendirilmesi mümkündür. Tarafların kendi aralarında anlaşarak bir dava açması ve bu dava
sonucunda elde edilecek hükümle taraflardan birinin alacaklılarını zarara uğratmaları halinde
kanaatimizce tasarrufun iptali davası değil, yargılamanın yenilenmesi yoluyla hükmün bertaraf
edilmesi gerekir. Bu hususta detaylı bilgi için bkz. Namlı, 2014, s. 355-356, 371-372.
25
Borçlunun tasarruf yetkisinin kaldırılarak işletme yönetiminin komisere bırakılması borçlunun hukukî
durumuna ağır bir müdahale olduğu için mahkemenin ölçülülük ilkesini gözeterek bir karar vermesi
gerekir. Borçlu, tasarruf yetkisinin kısıtlanmadığı, yani komiserin katılımı ya da mahkemenin iznine tabi
olmayan işlemler bakımından da komiserin gözetimi altında olup, borçlunun alacaklılara zarar verecek
ya da alacaklılar arasındaki dengeyi bozacak işlemler yapması kesin mühletin kaldırılması sonucunu
doğurabilir (Simil, 2020, s. 115, 222-223).
26
Kuru, 2013, s. 1473; Öztek- Konkordato Şerhi, 2019, s. 468; Altay ve Eskiocak, 2019, s. 246; Atalı,
2018, s. 107; Börü, 2019, s. 178.
27
Öztek- Konkordato Şerhi, 2019, s. 480. 7101 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrası iyiniyet ve
dürüstlük koşulunun bulunup bulunmadığı, alacakları kabartmış, yapay, saman alacaklılar yaratmış
olması halinde borçlunun konkordatoya layık olup olmadığı değerlendirmesi hakkında bkz. Taşpınar
Ayvaz, 2018, s. 203 vd. Dürüstlük koşulu hakkındaki tartışmalar hakkında ayrıca bkz. Yardım, 2020,
s.84-88.
28
Öztek- Konkordato Şerhi, 2019, s. 479. İsviçre’de de aynı yönde bkz. Jaeger, Walder, Kuhl ve
Kottmann, 1997/2001, Art. 315, Kn. 5. Değişiklikten önceki dönemde alacaklıların bir başka alacağı
çekişmeli hale getirip getiremeyeceği meselesi hakkında ayrıca bkz. Postacıoğlu, 1949, s. 98-99.
29
Kale- Konkordato Şerhi, 2019, s. 575. Alacağı çekişmeli hale getirilen alacaklılara mahkemeye
başvurması ve alacaklılar toplantısına kadar bir karar getirmek üzere süre verilmesinin uygun olacağı
hakkında görüş için bkz. Arslan, Yılmaz, Taşpınar Ayvaz ve Hanağası, 2020, s. 579.
30
Kale- Konkordato Şerhi, 2019, s. 576.
31
Konkordatoya özgü muhafaza tedbirleri ile ihtiyati tedbirlerin birbirinden ayırt edilmesi zorunluluğu
hakkında ayrıca bkz. Pekcanıtez, 2020, s. 39-40.
32
Genel ve özel geçici hukukî koruma önlemlerini düzenleyen hükümler arasında genel kanun-özel
kanun ilişkisi bulunmaktadır. Bu açıdan başta ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz olmak üzere genel geçici
hukukî koruma önlemlerine ilişkin hükümler özel geçici hukukî korumalar için doğrudan uygulanamaz.
Ancak özel geçici hukukî koruma hükümlerinde düzenleme yoksa ve niteliğine uygun düştüğü ölçüde
genel hükümler kıyasen uygulanabilir. Bilgi için bkz. Yılmaz, 2013, s. 1712; Özekes- Pekcanıtez Usul,
2017, s. 2452, 2454. Mahkemenin vereceği bu kararın ihtiyati tedbir kararı niteliğinde olduğu hakkında
bkz. Budak ve Yağcı, 2020, s. 29.
33
Bkz. Öztek- Konkordato Şerhi, 2019, s. 468; Postacıoğlu, 1949, s. 75; Altay ve Eskiocak, 2019, s.
245-246; Kale, Sorularla Konkordato, s. 57-58; Akyürek ve Akyürek, 2019, s. 509; Sarısözen, 2019, s.
235; Arslan, Yılmaz, Taşpınar Ayvaz ve Hanağası, 2020, s. 582, dn. 25. İsviçre’de aynı doğrultuda
bkz. Guggisberg ve Hardmeier in BSK SchKG, 2010, Art.305, Kn. 34.
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34

Kararın yerine getirilmesi bakımından cebri icraya başvurulması hakkında açıklamalar için bkz. IV,
B, 1.
35
Tanrıver ve Deynekli, 1996, s. 74; Budak ve Kale- Konkordato Şerhi, 2019, s. 527; Kale, 2017, s.
55; Sarısözen, 2020, s. 377. Ayrıca bkz. Yıldırım ve Deren Yıldırım, 2016, s. 533; Atalı, Ermenek ve
Erdoğan, 2019, s. 696; Ulukapı, 2015, s. 536. Ayrıca bkz. Berkin, 1970, s. 566; Üstündağ, 2009, s.
250-251; Kale, 2018, s. 251.
36
Taşpınar, 2003, s. 80. Yeni düzenlemelere göre mahkemenin böyle bir düzeltme yapamayacağı
hakkında bkz. Altay ve Eskiocak, 2019, s. 347.
37
İsviçre’de 2013 yılında İcra ve İflâs Kanunu’nda kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Detaylı bilgi için
bkz. Budak ve Yücel, 2017, s. 17-38. Bunlardan biri olan, konkordatonun tasdiki şartlarını düzenleyen
306. maddenin teminat gösterilmesi şartı ile ilgili 2. bendinde yapılan değişiklikle artık yalnızca
imtiyazlı alacaklılar için teminat gösterilmesi zorunluluğu kabul edilmiştir. İlgili hükümde imtiyazlı
alacaklıların alacaklarının tam olarak ödenmesinin ve mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş
borçların ifasının, alacaklı bundan açıkça vazgeçmedikçe yeterli teminata bağlanmış olması
aranmaktadır. Çekişmeli alacaklara herhangi bir atıf yapılmamıştır. Ancak çekişmeli alacaklara ilişkin
davanın düzenlendiği hükümde çekişmeli alacak için teminat ifadesi kullanılmıştır (Art. 315).
38
İcra ve İflâs Kanunu’muzun tasdik koşulu olarak teminat gösterilmesi gereken alacaklar arasında
düzenlendiği m. 305/I, d bendindeki çekişmeli alacaklara ilişkin atıf mehaz İsviçre İcra ve İflâs
Kanunu’nun 306. maddesinde bulunmamaktadır.
39
Hunkeler in KUKO SchKG, 2014, Art. 315, Kn. 4.
40
İsviçre’de çekişmeli alacak için “pay ayrılması” kavramı ve açıklamalar için bkz. Guggisberg ve
Hardmeier in BSK SchKG, 2010, Art.315, Kn.24, s. 32-33. Kaplan, pay ayrılması ve teminatı birlikte
değerlendirerek süresi içerisinde dava açılmazsa alacaklının alacağının teminat altına alınmasını
isteyemeyeceği sonucuna varmıştır (Kaplan, 2019, s. 107).
41
İsviçre’de çekişmeli alacak hakkında dava kesinleşinceye kadar borçlunun çekişmeli alacaklının
payını ayırmak zorunda olduğu (Art. 315 Abs.2 SchKG) hakkında açıklama için bkz. Kale, 2017,
İMÜHFD, s.166.
42
Alacaklının süresi içerisinde dava açması kendiliğinden pay ayrılması sonucunu doğurmaz.
Konkordato mahkemesinin bu hususta bir karar vermesi gerekir (Guggisberg ve Hardmeier in BSK
SchKG, 2010, Art. 315, Kn.24.)
43
Pekcanıtez ve Erdönmez, 2018, s. 132.
44
Borçlunun komiser onayı olmadan yaptığı işlemlerin geçerli olduğu hakkında bkz. Pekcanıtez ve
Erdönmez, 2018, s. 88; Erdönmez, 2020, s 35-36.
45
Kale- Konkordato Şerhi, 2019, s. 579.
46
Karş. Sarısözen, 2019, s. 237. Ayrıca bkz. Hunkeler in KUKO SchKG, 2014, Art. 315, Kn. 13-14;
Guggisberg ve Hardmeier in BSK SchKG, 2010, Art. 315, Kn. 24.
47
Guggisberg ve Hardmeier in BSK SchKG, 2010, Art. 315, Kn. 38.
48
Guggisberg ve Hardmeier in BSK SchKG, 2010, Art. 315, Kn. 25, 29.
49
Hunkeler in KUKO SchKG, 2014, Art. 315, Kn. 16.
50
Kale- Konkordato Şerhi, 2019, s. 576.
51
Teminat hakkı kanuni olarak m. 206’daki birinci sıradaki alacaklar için öngörülmüştür. Borçlunun
konkordato teklifinde teminat söz konusu ise bu durumda da mahkeme teminata ilişkin bir hüküm tesis
etmelidir (Kale, 2018, İMÜHFD, s.247).
52
Guggisberg ve Hardmeier in BSK SchKG, 2010, Art. 315, Kn. 31-33.
53
Pekcanıtez ve Erdönmez, 2018, s. 133. Karş. Kale ve Budak- Konkordato Şerhi, 2019, s. 537, dn.
14.
54
Berkin, 1972, s. 561-562. İsviçre’de de bu davanın alacağın tanınması davası olarak isimlendirildiği
ve sonuçta bir eda davası olduğu hakkında bkz. Vock ve Meister-Müller, 2018, §38, s. 411 vd.
55
Kuru, 2013, s. 1500.
56
Atalı, Ermenek ve Erdoğan, 2020, s. 697.
57
Altay ve Eskiocak, 2019, s. 331.
58
Hunkeler ve Wohl in SK SchKG (2017), Art. 315, Kn.7; Hunkeler in KUKO SchKG, 2014, Art. 315.
Kn. 6.
59
Uyar, 2019, s. 141.
60
Öztek- Konkordato Şerhi, 2019, s. 399; Kale- Konkordato Şerhi, 2019, s. 408-409; Pekcanıtez,
Atalay, Sungurtekin Özkan ve Özekes, 2020, s. 510; Kale, 2017, s. 64.
61
7101 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önceki 302. madde hükmünde değişiklik yapan 4949
sayılı Kanun’un TBMM gerekçesinde, konkordato ile yakın ilişkisi sebebiyle çekişmeli alacak
26
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hakkındaki davanın konkordatonun tasdikine karar veren mahkemece görülerek karara bağlanması
gerektiği ifade edilmiştir. Gerekçe metni için bkz. Yılmaz, 2016, s.1277-1278, dn. 9.
62
Altay ve Eskiocak, 2019, s. 268-269; Akyürek ve Akyürek, 2019, s. 511.
63
Nitekim bu hususta İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 22.01.2020, 11/61 tarihli
kararında “Davacı banka tarafından açılan iş bu dava ise, banka alacağının davalı şirketten tahsiline
yönelik olup, zorunlu olarak mahkememiz tarafından bakılması gereken bir dava olmadığından,
mahkememiz esasının kapatılarak, dava dosyasının İstanbul Anadolu 11,12,13 Asliye Ticaret
Mahkemesine tevzi edilmek üzere tevzii bürosuna iadesine karar verilmesi gerektiği” sonucuna
varmıştır. (Lexpera)
64
Sıra cetveline itiraz davaları bakımından da Kanun’da görevli mahkemeye ilişkin özel bir düzenleme
bulunmamaktadır. Yargıtay uygulaması genel görevli mahkeme olan asliye hukuk mahkemelerinin bu
davalarda görevli olduğu yönünde ise de görevin maddî hukuksal alacağa göre belirlenmesi
gerektiğinden hareketle karşı görüş ve açıklamalar için bkz. Meriç, 2015, s. 176-177.
65
Jaeger, Walder, Kuhl ve Kottmann, Art. 315, Kn. 12; Hunkeler ve Wohl in SK SchKG (2017), Art.
315, Kn.7.
66
Kuru, 2013, s. 1500-1501; Tanrıver ve Deynekli, 1996, s.143, dn. 17; Pekcanıtez ve Erdönmez,
2018, s. 153.
67
Guggisberg ve Hardmeier in BSK SchKG, 2010, Art. 315, Kn. 25.
68
Guggisberg ve Hardmeier in BSK SchKG, 2010, Art. 315, Kn. 36; Jaeger, Walder, Kuhl ve
Kottmann, 1997, Art. 315, Kn. 5-6; Hunkeler ve Wohl in SK SchKG (2017), Art. 315, Kn.3.
69
Karş. Pekcanıtez ve Erdönmez, 2018, s. 152-153.
70
Sarısözen, hesaba katılmayan çekişmeli alacaklar bakımından konkordato projesinde pay
ayrılmışsa, ayrılan payın bankaya ödenmesine karar verilmesinin hakkaniyete uygun olacağını ileri
sürmüştür (Sarısözen, 2019, s. 237).
71
Pekcanıtez ve Erdönmez, 2018, s. 153.
72
Simil, 2020, s. 251.
73
28 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.
74
Nitekim ticari dava niteliğindeki çekişmeli alacak ile ilgili olarak İstanbul 13. Bölge Adliye Mahkemesi
dava açmadan önce arabulucuya başvurunun zorunlu olduğunu tespit ettiği 12.11.2020 tarihli
1616/1268 sayılı kararında özetle: Somut olayda, dava tarihinde yürürlükte bulunan TTK 5/A
maddesinde ticari davalarda konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri
hakkında dava açılmasından önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak düzenlenmiştir.
Dava tarihinde yürürlükte bulunan TTK 5/A maddesine göre TTK'nın 4. maddesinde ve diğer
kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat
talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Somut dava,
davalı tarafından itiraz edilen ve çekişmeli hale dönüşen miktarın konkordato nisabına dahil edilmesi
talepli İİK 308/b madde kapsamında açılan ve genel hükümlere göre görülmesi gereken ticari nitelikli
alacak davası olduğundan, TTK 5/A maddesi kapsamında arabuluculuk dava şartına tabi
davalardandır. Davacı, dava açmadan önce arabuluculuğu başvurduğuna dair beyanda bulunmadığı
gibi dosya içerisinde de arabuluculuğa başvurulduğuna (ve sona ermesine) ilişkin belge de
bulunmamaktadır. Bu durumda mahkemece 6325 Sayılı yasanın 18/A-2 maddesine göre davanın
dava şartı yokluğundan usulden reddine karar verilmesinde usul ve yasaya aykırı bir durum söz
konusu değildir. Sonuç itibariyle; dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının
gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön..”
bulunmadığı sonucuna varmıştır. (Kazancı)
75
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tutulması nedenine dayanmaktadır. Çekişmeli alacaklar için dava açma süresi tasdik kararının
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Öz
Firma, endüstri ve ülke ekonomisinin başarılı olmasının koşulları arasında ölçek ekonomileri,
fiyat, kalite, kapasite ve maliyet gibi unsurlar yer almıştır. Sanayi Devrimleri ile birlikte teknolojik
gelişmeler, katma değeri yüksek üretimi, üretilen ürünlerin çeşitlilik ve zamana göre şekillendirdiği
yenilik temelli ekonomiyi ön plana çıkarmıştır. Çalışmanın amacı, ülkelerin sahip olduğu teknoloji
düzeyinin ülkelerin ekonomik başarılarını (ekonomik büyüme performanslarını) etkileyip etkilemediğini
incelemektir. Bu doğrultuda, 15 gelişmiş ülkenin 2000-2018 yılları arasındaki teknolojiye dayalı yatırım
ve üretiminin ekonomik başarılarını ne düzeyde etkilediği birbirileriyle bağlantılı oluşturulan üç model
çerçevesinde araştırılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda ülkelerin sahip olduğu teknoloji düzeyi ve
bu alana yönelik yapmış oldukları yatırımlar, seçilmiş ülkelerin ekonomik başarılarının kaldıracı olduğu
tespit edilmiştir. Fakat toplumun genelinin refah ve mutluluğunun arttırılması için salt büyüme fetiş bir
perspektifin yeterli olmadığının bunun yanı sıra üretilen toplumsal zenginliğin adil dağılımı açısından
bölüşüm ilişkilerini gözeten yeni mekanizmaların devreye sokulmasının gerekli olduğu politika önerisi
olarak ileri sürülmüştür.
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increase the well-being and happiness of the general population, as well as that new mechanisms
should be put in place that take more care of the division relations.
Keywords: Innovation, Competitiveness, Growth.
JEL Classification: D40, O32, O47.
*

Bu çalışma Gelişim–UWE 4. Uluslararası Ekonomi ve Finans Konferans’ında özet bildiri olarak
sunulmuştur.
**
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Uluslararası Ticaret ve Finansman
Bölümü Öğretim Üyesi, https://orcid.org/ 0000-0003-3794-7786.
***
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Uluslararası Ticaret ve Finansman
Bölümü, https://orcid.org/0000-0002-9204-5606.
Makale Başvuru Tarihi:26/12/2020

30

Kabul Tarihi:19/03/2021

Bankacılar Dergisi

1. Giriş
Tarım Devrimi (Neolitik Devrim) ile Sanayi Devriminin dünyanın çehresini değiştiren,
kritik altüst oluşlara ve gelişmelere sebebiyet veren iki başat tarihsel kırılmayı ifade ettiği
söylenebilir. İlkel komünal dönemden tarım devriminin açığa çıktığı güne değin geçen
binlerce belki milyonlarca yıl içerisinde insanlık, doğada hazır buldukları besin maddelerine
avcılık ve toplayıcılık yoluyla el koyarak neslini sürdürmüştür. Tarım Devriminin ya da sınıflı
toplumların ilk aşamasının birinci büyük toplumsal işbölümü zemini üzerine yükseldiği
bilinmektedir. Birinci büyük toplumsal işbölümü, besin üretimini yapmaya başlayan
toplulukların ortaya çıktığı, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin üretimin konusu olmaya
başladığı dönemi ifade etmektedir. Genel hatlarıyla buradaki gelişmenin ayırt edici özelliği,
hayvanların evcilleştirilmesiyle çoban kabilelerin kendilerini diğer besin üretici toplumlardan
ayırması olarak nitelendirilir. Bu dönemde merkezi öneme sahip bir diğer gelişme, dayanıklı
madenlerin üretim sürecinde kullanılmaya başlanması yani bir nevi üretim aletlerindeki
gelişmelerdir. Bu gelişmeler ışığında, emek verimliliğindeki artış ile birlikte artık ürün
(bireylerin ya da toplulukların üretimlerinin geçimlik seviyenin üzerine çıkması) ortaya çıkmış,
ürün ve artık ürünün üreticileri ile bu artı ürüne el koyanlar arasındaki ilk sınıfsal kopuş
(köleler ve efendiler arasında) meydana gelmiştir (Engels, 1971; Turhan 2017).
Sanayi devrimleri çağı ise kapitalist üretim biçiminin tarihsel koşullarında açığa çıkan
her biri farklı niteliğe haiz olan teknololojik devrimler biçiminde tanımlanabilir. Tarihsel olarak
on dördüncü yüzyılın İtalyan kent devletlerine kadar uzanan kapitalist üretim ilişkileri, arkaik
mülkiyet ilişkilerinin çözülmesi, emek aletlerindeki ilerlemelerin sağlanması, ticaretin
gelişmesi, coğrafi keşifler ve yeni dünya pazarının oluşum süreci ile birlikte giderek yaygınlık
kazanmaya başlamıştır. Fakat söz konusu gelişmelerin hiçbirinin ağırlığı ve etki gücü, Sanayi
Devrimi’nin yaptığı ölçüde olmamıştır. 18 yy. İngiltere’sinde ortaya çıkan ve hızla ilerleyen
Birinci Sanayi Devrimi sayesinde, buharlı makinelerin üretim sürecinde kullanılmasıyla emek
verimliliğinde ciddi boyutlarda ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu gelişmeler hem üretimde
sansasyonel artışlar meydana getirmiş hem de ulaşım, iletişim ve haberleşme ağlarının
gelişimine temel oluşturmuştur. Bu koşullar altında kapitalist üretim ilişkisi şüphesiz tam
manasıyla bir dünya sistemi haline evrilmiştir. 19. yüzyılın son çeyreğinde açığa çıkan İkinci
Sanayi Devrimi, petrol ve elektrik enerjisinin üretimde kullanılmaya başlanmasıyla kitlesel
üretimde artışlara yol açan bir diğer teknolojik devrim olarak bilinmektedir. 20. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren uygulanmaya konan Üçüncü Sanayi Devrimi, üretim alanında mikro
elektronik teknoloji, bilgisayar kullanımı ve otomasyona geçişi tarif etmektedir. Dijitalleşmenin
ile birlikte bilgisayar ve internet hızlı bir gelişim göstermiş, bilgi işlem ve haberleşme
teknolojisinin gelişimine katkı sağlamıştır (Gehrk vd., 2015; Aksoy, 2017). Bu dönem, aynı
zamanda bilgi ekonomisi veya bilgi toplumu olarak nitelendirilmektedir.
Bilgi toplumu düşük maliyetli bilgi, veri depolama ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı
alandır. Bilginin bu genelleştirilmesi ve veri kullanım hızındaki artış, iş dünyasını ve toplumu
büyük ölçüde değiştirecek organizasyonel, ticari, sosyal ve hukuki yenilikleri beraberinde
getirecektir. (EC, 1997, s.15). Toplumda bilgi ağırlıklı hizmetler, muhasebe mali işlemler,
bankacılık ve finansal operasyonlar, donanım ve bilgisayar araç-gereçleri, çevre ile ilgili geri
dönüşüm hizmetleri, iletişim, pazarlama, teknik mühendislik hizmetleri, kurumsal işlemler ve
hukuki regülasyonlar söz konusu değişimlerin bazılarıdır (Aktan ve Coşkun, 2003). Bilgi
toplumu aynı zamanda bilgi ekonomisinin alt branşıdır. Bilgi ekonomisi ise başta bilgi
toplumu olmak üzere, yeni ekonomi, beşeri sermaye, teknoloji ve yenilik iktisadı olmak üzere
dört alt gruba ayrılır. Bilgi ekonomisinin en temel işlevlerinden birisi de enformasyon ve
iletişim teknolojilerinde gösterdiği iktisadi performans ve e-ticaretin geliştirmeyi hedefleyen
“yeni ekonomiyi” ortaya çıkarmaktır (Yumuşak vd., 2009, s.17). Yeni ekonomiyle beraber
2000’li yıllar öncesinde firma, endüstri ve ülke ekonomisinin başarılı olmasının koşulları
arasında ölçek ekonomileri, fiyat, kalite, kapasite ve maliyet gibi unsurlar yer almıştır. 2000’li
yıllarla beraber başarı koşulları, AR-GE faaliyetleri, yenilikçi altyapı, yapay zekâ, dijital
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dönüşüm, bilişim teknolojileri ve katma değeri yüksek insan gücüne bağlı üretime yerini
bırakmıştır. Yeni ekonomiyle gelen bu teknolojik dönüşümün temelinde inovasyon yer
almaktadır. İnovasyon kelime anlamı olarak “yenilik ya da yaratıcılık” anlamına gelmesine
rağmen asıl anlamı “rekabet üstünlüğü sağlayarak para kazandıran yaratıcılıktır” (Kırım,
2008, s.130-131). İnovatif AR-GE yoluyla firmalar veya endüstriler rekabet gücü kazanarak,
yurtiçi ve yurt dışı piyasalarda pazar paylarını artırmış ve sürekliliğini sağlamışlardır.
Hükümetler ise GSMH, kişi başına düşen milli gelir ve ödemeler bilançosunda dengesini
sağlayarak uluslararası düzeyde rekabet gücünü kazanmışlardır (Gökmenoğlu vd., 1990,s.343). Rekabet gücü; üretim sürecinde firma, endüstriyel ve ulusal düzeyde geniş anlamlara
sahiptir. Firma düzeyinde rekabet gücü, firmaların ürünlerin rakip firmaların fiyatlarına göre
eş ya da daha düşük seviyede üretebilme ve satma yeteneğidir (Cockburn vd., 1998: 26).
Endüstri düzeyinde rekabet gücü, rakip sanayilere eşit ya da daha üst seviyede verimliliğin
ve maliyet minimizasyonunun sağlandığı aynı zamanda ulusal ya da uluslararası düzeyde
ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verebilen mal ve hizmetlerin üretebilmesidir (Aktan ve Vural,
2004: 9). Firma ve endüstri düzeyinde rekabet gücünü belirleyen etkenler ise firmanın kar
marjı, sektördeki ortalama firma büyüklüğü, kapasite kullanım oranı, faktör piyasalarında girdi
fiyatlarındaki değişimler, sermaye piyasalarından finanse edilebilmesi, firmaya girdi
temininde bulunan yerli ve yabancı firmaların fiyat ve fiyat dışı açılardan rekabet güçleri,
yurtiçinde yerli ve yabancı firmaların gerçekleştirdiği yatırımlar, yerli firmanın yurtdışında
pazar payını arttırma amaçlı yaptığı yatırımlar, üretim faktörlerindeki verimlilikler, üretim
süreciyle, ürünün kendisiyle, pazarlama ve servis ağıyla ilgili inovasyonlardır
(Kibritçioğlu,1996:9-10). Ulusal düzeyde rekabet gücü, tek kelime ile tanımlandığında
‘‘üretkenliktir’’ denebilir. Bir ülkenin uzun vadeli yaşam standardını belirleyen ana unsurun
emek ve sermaye faktörünün üretkenliği olduğu ileri sürülmektedir. İnovasyon (yenilik), ilgili
üretim faktörlerinin üretkenliğini artıran etmenlerin en önemlilerinden biri olarak kabul
edilmektedir. İnovasyon, firma içi uygulamalarda, firmaların organize olmasında ulusal ya da
uluslararası düzeyde yeni ya da önemli derecede geliştirilmiş mal ya da hizmet ürünün
üretimi ile sınırlı kalmayıp süreç, pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin
gerçekleşmesidir (OECD, 2005:50). OECD’ye göre inovasyon dört şekilde yapılmaktadır:
Ürün inovasyonu, bir mal ya da hizmetin yeni üretimi ya da daha da geliştirilmesidir. Süreç
inovasyonu, yeni ya da büyük ölçüde iyileştirilmiş bir mal ya da hizmetin teknik, teçhizat veya
yazılımında önemli değişimleri içermesidir. Pazarlama inovasyonu; yeni bir ürünün tasarımı
veya ambalajlanmasında, ürün konumlandırılması, ürün promosyonu ya da
fiyatlandırılmasını içeren pazarlama metodudur. Dördüncü inovasyon türü ise firmanın
iktisadi faaliyetlerini sürdürürken işyerinde ya da dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel
yöntemine geçmesidir. (OECD, 2005, s.48-51).
Bu çalışmanın amacı, ülkelerin sahip olduğu teknoloji düzeyinin ülkelerin ekonomik
başarılarını etkileyip etkilemediğini saptamaktır. Bu amaç doğrultusunda 15 gelişmiş ülkenin
2000-2018 yılları arasındaki teknolojiye dayalı yatırım ve üretiminin söz konusu ülke
ekonomilerini ne düzeyde etkilediği panel ekonometrisi yardımıyla araştırılmaktır. Çalışmanın
giriş bölümünde teorik arka plana yer verildikten sonra; ikinci bölümde ekonomik büyümenin
kuramsal düzlemi tartışılmaktadır. Üçüncü bölümde inovasyon, rekabet gücü ve büyüme
ilişkisi; dördüncü bölümde, literatür araştırması; beşinci bölümde ise ampirik analize
odaklanılmaktadır. Sonuç bölümünde, çalışmanın bütünsel bir değerlendirmesi yapılmakta ve
politika önerileri sunulmaktadır.
2. Ekonomik Büyümenin Kuramsal Düzlemi
Ekonomik büyüme genel olarak bir ülkenin ürettiği mal ya da hizmetin miktarındaki
artış olarak tanımlanmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, reel GSYİH’daki artış oranı ekonomik
büyüme olgusunu ifade etmektedir. Bu bağlamda üretim sürecine dahil edilen teknoloji
girdisinin emek verimliliğinde artış sağlayarak ekonomik büyümenin belirleyicisi olup olmadığı
ya da oluyorsa ne düzeyde bir etkisinin olduğu pek çok kuramcı tarafından modellenerek
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tartışılmış ve tartışılmaya devam edilmektedir. Bu tartışmaya ilişkin iki temel teorik haddın
olduğu ileri sürülmektedir. Hadların birinde, teknoloji değişkenini üretim sürecine ve
fonksiyonuna dışsal kabul eden (Harrod-Domar 1939,1496; Solow, 1956; Meade, 1961)
kuramcılar yer alırken, diğer tarafta teknoloji değişkenini üretim sürecine içsel kabul eden
(Romer, 1986, 1990; Lucas, 1988; Grossman, Helpman, 1989,1990; Aghion ve Howitt, 1992)
kuramcılar yer almaktadır. İktisat yazınında bu ayrışma dışsal ve içsel büyüme modelleri
çerçevesinde incelenmektedir. Dışsal büyüme modellerinden Harrod-Domar modeli,
Keynes’in yatırım harcamalarını göz ardı etmesi ve kısa dönemli statik bir analiz
gerçekleştirmesinin neden olduğu sorunlara çözüm üretmekte ve söz konusu açığı gidermeyi
hedeflemektedir. Üretilen çözüm, kısa dönemli statik analizi terk edip uzun dönemli dinamik
büyüme modelinin karşılaştığı sorunlarla ilgilenmek olmuştur. Bu doğrultuda tam istihdam
düzeyinde dengeli büyüme modeli ortaya konmuştur. Dışsal büyüme modellerinden bir diğeri
ise Solow’un geliştirdiği büyüme modelidir. Solow’un Büyüme Modeli, Neoklasik Büyüme
modeli olarak da anılmaktadır. Bu model, girdilerin ölçeğe göre sabit getiri varsayımından
hareketle işçi başına sermaye arttıkça işçi başına hasılanın arttığının fakat modelde toplam
üretim fonksiyonunun azalan verimler yasasına tabi olmasından ötürü emeğin ve sermayenin
marjinal verimliliğinin zamanla düşeceğini açıklamaktadır. Ayrıca Solow, sermayenin çıktı
üzerindeki etkisinin yanında çıktının sermaye üzerindeki etkisinden de söz etmektedir. 1980’li
yıllarda R.Lucas, P.Romer, G.M. Grossman gibi ekonomistler tarafından geliştirilen içsel
büyüme modellerine AR-GE çalışmaları, beşeri sermaye gibi değişkenler eklenmiştir. Son
olarak Schumpeter ise büyümenin, emek ve sermaye gibi maddi faktörlerle sınırlı
kalmadığını maddi olmayan sosyal organizasyon ve tekniksel gelişimin maddi faktörlere göre
büyümeye katkısının daha fazla olduğunu savunmuş ve literatüre “Yaratıcı Yıkım” kavramını
kazandırmıştır (Tatoğlu, 2010: 26-29). Yenilik, piyasada hem ürün farklılaştırması hem de
maliyet avantajı yaratacağından rekabet yarışında ileriye taşıyarak monopolcü (Tekelci) karı
elde edilmesine yol açar. Monopol karı ise firmanın piyasa fiyatının marjinal maliyet ve
marjinal hasılanın üzerinde belirleme gücünü kazanmasıdır. Bunun içinde araştırma ve
geliştirme faaliyetlerine odaklanması gerekmektedir. Ancak araştırma ve geliştirme
faaliyetleri patent alma, ileri teknoloji ve ürünü ilk üreten olmanın verdiği yüksek maliyetler
ancak monopolcü karı elde edilecek bir firma ya da endüstri olunca kara geçilebilir.
Shumpeter’a göre ise “yaratıcı yıkım”ın gerçekleşmesi ancak monopolcü kara geçen firmanın
bu karı yeniliğe dönüştürmesiyle gerçekleşir. Ayrıca Schumpeter piyasalarda sert bir
rekabetin olmasının firmaların karlılığı azaltacağını bunun yerine araştırma geliştirme
faaliyetlerine kaynağın aktarılması durumunda yeniliğin sürdürülebilir olacağını belirtmiştir.
“Yaratıcı yıkım” teorisine dayalı büyüme modellerinde tekel gücünün büyümeyi olumlu yönde
etkilediği, rekabetçi piyasalarda ise araştırma geliştirme faaliyetlerine yeterli kaynağın
aktarılmaması durumunda uzun dönemli büyüme oranlarını düşürdüğü tespit edilmiştir.
Schumpeter modelinde sektörde yenilik sadece yeni bir ürünün ortaya konulması ile sınırlı
kalmayıp yeni bir üretim yöntemi ve yeni bir bilgi şeklinde de açıklanmaktadır. Lider firma
yüksek nitelikte teknolojiyi sahipken başka bir firma daha üstün teknolojiyi elde ederek ara
mamul üretimindeki verimliliği artırır ve monopol gücü başka bir firmanın eline geçer. Bu
sayede sektördeki monopol gücü tek bir firmada kalmayıp yenilik süreci zamanla firmadan
firmaya göre değişir (Güneş, 2012, s.45-47). Tablo 1’de Sanayi Devrimi sonrası dünya
ekonomisinin ekonomik büyüme panoraması hem kişi başına gelir bazında hem de kişi
başına gelirin yıllık artış hızına göre sunulmaktadır.
Tablo 1’de görüldüğü üzere, sanayi devrimi sonrası ekonomik büyüme rakamlarında
yukarı yönlü artış gözlenmektedir. Dünya ekonomisi için kişi başına gelirin yıllık artış oranına
bakıldığında bu oranın 1820-1950 dönemi arası % 0,9, 1950-2010 dönemi arası %2,3,
yaklaşık 190 yıllık dönemi kapsayan 1820-2010 dönemleri arasında ise %1,3 artış hızı
sergilediği görülmektedir. Tablo 1’in geneli izlendiği, ikinci dünya savaşı sonrası ya da bilgi
ekonomisinin egemenliği altındaki 20. yüzyılın ikinci yarısında kişi başına gelirin yıllık
büyüme hızında yukarıda ele alınan ülke, ülke grubu ve bölgeler için önemli seviyede artışlar
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tespit edilmiştir. Bahsi geçen dönemin ilk 25 yıllık kesiti birçok toplum bilimci tarafından aynı
zamanda kapitalizmin altın çağı olarak kabul edilmektedir.
Tablo 1. Sanayi Devrimleri Sonrası Dünya Ekonomisinin Ekonomik Büyüme Sicili

Batı
Avrupa
Amerika
Birleşik D.
Gelişmiş
Ülkeler
Doğu
Avrupa
Güney
Amerika
Asya
Ülkeleri
Gelişen
Ülkeler
Dünya
Ekonomisi

Kişi Başına Gelir
(ABD Dolar)
1820
1950
2010
1200
4570
21000

Kişi Başına Gelirin Yıllık Artış Hızı
(Yüzde)
1820-1950 1950-2010 1820-2010
1,0
2,6
1,5

1250

9550

30400

1,6

2,0

1,7

1200

5550

24700

1,3

2,4

1,6

750

2100

8600

0,9

2,4

1,3

690

2500

7150

1,0

1,8

1,2

580

720

6400

0,2

3,7

1,3

570

850

5300

0,3

3,1

1,2

670

2100

8100

0,9

2,3

1,3

Not. Kişi başına gelirler 1990 ABD doları ile (sabit fiyatlar) ve satın alma gücü paritesine göre
verilmektedir. Doğu Avrupa ülkesinin veri seti içerisinde Rusya bulunmamaktadır.
Kaynak. Maddison (2007)’den derleyen Pamuk Ş. (2019).
3. İnovasyon, Rekabet Gücü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
İnovasyon ve teknolojideki değişim, yüksek katma değerli üretimin önünü açarak
sermayelerin rekabetçi gücünün artırılmasını teşvik edeceğinden hem ulusal hem de
uluslararası pazardan değer transfer edilmesine yardımcı olmaktadır. Ülkelerin rekabet gücü,
inovasyon, Ar-Ge faaliyetleri, verimlilik, teknoloji yoğun malların üretilmesi ve nitelikli
işgücünün varlığına bağlıdır (Çivi, 2001: 25). Yeni üretim bilgisi ile birlikte üretim tekniğindeki
gelişmeler, ekonomik ve toplumsal ihtiyaçları temin edecek imkânlar sunarak yeni pazarlar,
yeni talep motifleri ve istihdam koşulları yaratmaktadır. Yeni ürünlere dayalı teknoloji
rekabetinin kıran kırana yaşandığı bir ortamda maliyet avantajının sağlanması, fiyat rekabeti
bakımından olumlu sonuçlar doğuracak ve ülkelerin veya firmaların ihracat performansını
pozitif yönde etkileyecektir. İhracat performansındaki pozitif gelişmelerin, ekonomik büyüme
oranlarına doğrudan etkisi bulunmaktadır. Ekonomik büyümenin bir dizi etmene bağımlı
olduğu söylenebilir. Ülkelerin yüksek tasarruf oranları, nitelikli işgücü, inovasyon becerileri,
verimli girdi stoğundaki artış ve teknolojik gelişmeler bunlardan bazılarıdır. İnovasyon,
teknolojik değişmeyle doğrudan bağlantılıdır ve böylece ekonomik büyümenin oldukça
önemli bir belirleyicisidir (Schumpeter, 1942, Grossman ve Helpman, 1991; Jorgenson, 1995;
Hippel, 1988, Rosenberg, 1976; Porter, 1990).
Bunun yanı sıra ekonomik büyüme sadece 20. yüzyılın gündemini meşgul eden bir
olgu değildir. A. Smith, R. Malthus, D. Ricardo gibi klasik iktisatçılar sermaye birikimi ve
buradan hareketle ekonomik büyümeyle ilişkili kuramsal ve teorik düşüncelerini ileri
sürmüşlerdir. Benzer biçimde Karl Marx’ta geliştirdiği toplumsal yeniden üretimin iki kesimi
modeli çerçevesinde sermayenin genişlemiş yeniden üretim süreci temelinde (Marx, 2011
[1885]) ekonomik büyümenin dinamiklerini incelemekte, hatta bu yaklaşım tarzıyla
makroekonominin öncüleri arasında yer almaktadır. Buna karşın, marjinalist akım veya neoklasik düşünce okulu 19. yüzyılın ikinci yarısında dönemin kriz koşullarının ürünü olarak
ortaya çıkmıştır. Çalışmalarında statik, kısa vadeli ve mikro analizi ön planda tutan bir analiz
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yöntemi benimsemişlerdir. Bu bakış açısı bireyci, bencil ve öz çıkarcılık ekseninde hareket
eden mikro birimlere odaklanırken, ekonomik büyüme gibi makroekonomik büyüklükleri göz
ardı etmiştir. Bu tarihlerden sonra özellikle büyük buhran ile birlikte ekonomik analiz daha
çok milli gelir, istihdam düzeyi ve fiyatlardaki kısa vadeli dalgalanmalarla ilgilenmiştir. Yani
ekonomik konjonktür konusuna büyük yer verilmiştir. Statik analizden uzun vadeli makro
dinamik analize geçmekle büyüme konusuna girilmiştir. Fakat kısa vadeli statik tahliller uzun
vadeli tahlillere geçmede faydalı aşamalar olmuşlardır. Böylece tek seferde olup biten ve
arızi olan kısa vadeli bir olayın analizinden, uzun vadeli ve süreğen makroekonomik olguların
analizinin çağı açılmıştır (Unay, 1983).
İktisatçılar arasında özellikle 1960’lı yıllarda canlı bir araştırma alanı konumunda
bulunan iktisadi büyüme, son çeyrek yüz yılda yeniden gündemde kalmayı başarabilmiştir.
Teknolojik gelişmenin yanı sıra yatırımlar aracılığıyla kişi başına fiziki ve beşeri sermaye
seviyelerindeki ortaya çıkan artışlar, verimlilik artışlarının ve ekonomik büyümenin nedenleri
olarak vurgulanmıştır. Sanayileşme ile birlikte üretim, ticaret ve ekonomik büyümenin sınırları
tüm dünyaya yayılım gösterdi. Nüfusun çok önemli bir kısmının zamanla kır ekonomisinden
kent ekonomisine geçişi de yatırımların ve verimlilik artışlarının tüm ekonomiye yayılmasını
hızlandırdı. 20. yüzyılın ikinci yarısından araştırma ve geliştirme süreçlerinin giderek
kurumsallaşmasıyla birlikte teknolojik gelişmeler giderek daha da hız kazandı. Bugün
dünyanın pek çok ülkesinde, ortalama çalışan kişi 1820 yılına kıyasla daha fazla eğitim
sahibi. Daha ileri teknolojileri içeren araç-gereçleri daha yüksek miktarda kullanmakta.
Zaman içinde sağlanan büyük verimlilik ve gelir artışlarında bu gelişmelerin kuşkusuz önemli
bir payı var (Pamuk, 2019: 16). Fakat bilindiği gibi her ülke ya da firma homojen bir teknoloji
düzeyine sahip değildir. Burada teknoloji açığı kavramı ön plana çıkmaktadır. Bu durum, kimi
ülke ve firmanın rekabet yarışında geriye düşmesine olanak tanımaktadır.
Teknoloji açığı olan ülkeler, teknoloji transferi ile söz konusu açığı kapatabilmektedir.
Teknoloji, ulusal bazda geliştirilebileceği gibi sermaye birikimi yetersiz ve teknoloji açığı olan
ülkeler tarafından aynı zamanda ithalatı da yapılabilmektedir. Şirket evlilikleri, firma
birleşmeleri, serbest bölgelerdeki teşvikler, doğrudan yabancı yatırımlar ve uluslararası
pazarlara başka türlü giriş stratejileri ile söz konusu eksiklik telafi edilebilmektedir. Teknoloji
transferi; bilgi ve teknolojinin bol olduğu ve reel anlamda getirisinin düşük olduğu bölgeden;
teknoloji yoksunu olan ve reel anlamda getirisinin yüksek olduğu alanlara aktarımının
sağlandığı ve bunun pratik uygulamaları ile ilgili bir kavramdır (Nath, 2011). Literatürde,
doğrudan yabancı yatırımlar aracılığıyla doğrudan ve dolaylı teknoloji yayılımının
gerçekleştiği dört kanal öne sürülmektedir (OECD, 2011, s. 18):
 Dikey bağlantılar: Çok uluslu şirketler teknolojiyi ara mal tedarikçisi firmalara veya kendi
ürünlerinin alıcılarına transfer edebilir.
 Yatay bağlantılar: Aynı endüstrideki ya da üretim kolundaki yerli firmalar taklit aracılığıyla
teknoloji transferi yapabilir veya çok uluslu şirketlere karşı artan rekabet koşullarıyla baş
edebilmek için kendi potansiyeline dayanarak teknolojilerini geliştirebilir.
 Emek göçü: İşini değiştiren ya da kendi işini kuran ve çok uluslu şirketlerde öncelikli olarak
istihdam edilen ya da staj gören işçiler, bilgi birikimlerini diğer yerel firmalara transfer
edebilir.
 Ar-Ge’nin uluslararasılaşması: Çok uluslu şirketlerin Ar-Ge faaliyetleri yurt dışına taşınarak
ya da transfer edilerek gittiği bölgenin yerel bilgi dinamiklerine katkı sağlamaktadır.
Ülkelerin yaptığı teknoloji transferinin sadece doğrusal bir yararlılık ilkesini taşıdığını
diğer bir ifadeyle saf bir pozitif dışsallık yarattığını kabul etmek tek yanlı bir yaklaşım
olacaktır. Zira teknoloji transferi yaparak ya da teknolojilerini başka bir ülkeye taşıyarak
üretimini gerçekleştiren firmalar girdiği sektörlerdeki yerli firmaları rekabet yarışında oyunun
dışına çıkartabilir. Bu durum, üretimde ve istihdamda kayıplara yol açarak, ilgili ülke
ekonomisi üzerinde negatif dışsallıklara neden olabilmektedir.
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Ekonomik büyüme konusunda bir diğer teorik mesele, iktisadi ve siyasi kurumların
ekonomik büyüme ve faaliyetlerdeki konumuyla alakalıdır. Günümüze kadar yukarıda da
tartışıldığı gibi pek çok iktisat kuramcısı, daha fazla miktarda toprak, emek, fiziki ve beşeri
sermaye gibi girdileri ve bu girdilerin daha verimli bir biçimde kullanılmasını sağlayan
teknolojik ilerlemeleri iktisadi büyümenin temel nedenleri olarak kabul etmektedir. Fakat bu
yaklaşım biçimi tatmin edici görülmemektedir. Bununla birlikte iktisadi ve siyasi kurumların
sergilediği etkinliğin, iktisadi büyüme açısında merkezi bir yerinin olduğu kabul edilmiştir.
İktisadi büyümenin yukarıda değinilen nedenlerinin yanında iktisadi faaliyetlerin gerçekleştiği
toplumsal ve siyasal ortamın niteliği de önem teşkil etmektedir, kurumların önemi de söz
konusu koşullar altında ortaya çıkmaktadır (North, 1990; Acemoglu ve Robinson, 2013).
Ekonomik büyümenin dinamikleri literatürde çeşitli bağlamlarda incelendiği
görülmektedir. Çalışmanın odaklandığı araştırma alanına dönüldüğünde, inovasyon (yenilik),
rekabet gücü ve bunların ekonomik büyüme ile ilişkisine öncelik tanınmaktadır. Bu çerçevede
yenilikçi ekonomi, iktisadi faaliyetlerde dönüşüm ve yenilik temelli mal ve hizmet üretimi ve
bunların teknolojik inovasyonlarla ileri düzeye taşınarak ürünlere organizasyonel yapıyı
güçlendirecek pazarlama kanalları bulmak ve geliştirmeye odaklanmayı ifade etmektedir
(Özsağır, 2012:5). Yenilik ekonomisi ile rekabet, sadece döviz kuru, malın fiyatı gibi
etkenlerden ziyade bilişim, yapay zeka ve robotik teknolojiye dayalı gelişimlere bağlı olarak
ilerlemiştir. Yapısı değişen rekabetin hem avantajlı hem de dezavantajlı yanları
bulunmaktadır. Avantajlı yönü, küreselleşme ile beraber firma endüstri ve uluslararası alanda
daha iyi ürün üretme, kaynakları daha etkin kullanma, daha hızlı üretim yaparak daha çok
tüketiciye ulaşma fırsatı yakalamışlardır. Küreselleşme ile beraber ise piyasadaki etkinliğini
arttıran firmalar tekelci gücü elde ederken diğer firmaların piyasaya girmesini
engellemişlerdir. Bir diğer yönü de bilgi ve enformasyon teknolojisiyle geliştirilen ürünlerin
kopyala edilmesinin zorlaştırması zorunlu bir unsurdur. Çünkü taklidi kolay olan ürünlerin
diğer firma ya da ülkelerce üretilmesi sonucunda ilk ürünü üreten firmanın katlandığı yüksek
maliyetler öncü firmanın karını azami seviyeye çıkartmanın önüne geçecektir. Bunun için
devletin müdahalesi zorunlu kılınmaktadır. Devletin kanun koyucular yoluyla yasaları
katılaştırıp ve yeni ürün üretilen firmalara patent alımını kolaylaştırması gerekmektedir
(Bayraktar ve Kaya, s.127-132). Yeni ekonominin özelliklerine baktığımızda ise (Tapscott,
1998, s 48-80);
 Yeni ekonomi bilgi ekonomisidir. Ekonominin sadece mal ve hizmet üretme amacından
ziyade bilginin üretilmesi ve sermayeleştirilmesidir. Yani bilginin aynı zamanda ekonomiye
dönüşüm aracı olarak görebiliriz.
 Yeni ekonomi dijital bir ekonomidir. Bilginin insanlar arasındaki mesafelerin ötesini
geçerek yaygınlaşması ve kolay ulaşımıdır. Bilginin dijitalleşmesinde ses, görüntü, yazıcı
gibi birçok bilgi temelli araçlar yoluyla ekonomik gelişime katkıda bulunmasıdır.
 Yeni ekonomi bilgi iletişim ağlarının kapsadığı ekonomidir. Bilgi iletişim teknolojileri
sayesinde, insanların birbirleri ile kolayca iletişime geçmesi ve iletişim ve ulaşım
maliyetlerine katkıda bulunmasıdır.
Yeni ekonomi ile büyüme ilişkisinin ilk ortaya çıkışı ABD’de büyüme oranlarının hem
yüksek çıkması ve hem de sürdürülebilir 10 yıl gibi uzun dönemli büyüme dönemi
gerçekleşmiştir. Ayrıca genişleme ile beraber işsizlik oranı düşmüş, istihdam oranı artmış,
mal ve hizmet üretimindeki verimlilik yükselmiş ve enflasyon oranı düşük seviyelerde
seyretmiştir (Schreyer, 2000,s.5). İnovasyonun sürekli hale gelmesi ve kendini
yenileyebilmesi için yapısal yatırımların yanı sıra araştırma ve geliştirme alanına kaynakların
aktarılması gerekmektedir. Ayrıca inovasyonu gerçekleştirmek isteyen girişimcilerin eğitimine
katkıda bulunacak eğitim programları ile desteklenmelidir. Bir ülkede sürdürülebilir bir
ekonomik büyümenin gerçekleşmesi için o ülkede inovatif çalışmaların ağırlıklı olarak
yapılması gerekmektedir. Ancak bunu yaparken de o ülkenin uluslararası düzeyde rekabet
gücünü kazanabileceği alanlara ağırlık vermesi ön şarttır (Ballı ve Güreşci, 2017,s.109). Bu
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çerçevede, Grafik 1’de seçilmiş 15 gelişmiş ülkenin Ar-Ge faaliyetlerinde istihdam ettiği
araştırmacı sayısı sunulmaktadır.
Grafik 1: 2018 Yılı İçin Gelişmiş 15 Ülkenin Ar-Ge Faaliyetlerinde İstihdam Edilen
Araştırmacı Sayıları (Doğal Logaritması Alınmış Hali)
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Grafik 1’de verilen değerlere göre, 2018 yılında Ar-Ge faaliyetlerinde istihdam edilen
personel sayısının en yüksek olduğu ülkeler arasında İsviçre’nin lider ülke olduğu
gözlenmektedir. İsviçre’yi, ABD, İngiltere ve İsveç takip etmektedir. İlgili veri setinde
Avusturya’nın en düşük seviyede araştırmacı istihdam ettiği görülmektedir. Birçok etkenin
yanında Ar-Ge faaliyetlerinde istihdam edilen personel sayısının yenilik, teknolojik buluşlar,
yeni üretim metodu ve yeni ürün geliştirmek gibi firmaların rekabet gücünü artırabilecek
sayısızca faktörün üzerinde dolaysız bir etkisi bulunmaktadır. Bu alanlarda istihdam edilecek
profesyonel kadroların yeterli ölçüde bilgi birikimi, uzmanlaşma ve teknik detaylarla
donatılması işlevi ise özel kesimin ve kamu otoritesinin gayretleri ile doğrudan bağlantılıdır.
Grafik 2’de seçilmiş 15 gelişmiş ülkenin patentli ürün sayısı sunulmaktadır.
Grafik 2. Seçilmiş 15 Gelişmiş Ülkenin Patentli Ürün Sayısı (Doğal Logaritması Alınmış
Hali)
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Grafik 2’deki verilen değerlere göre, Japonya ele alınan ülkeler arasında patent
sayısının en fazla olduğu ülke olarak tespit edilmiştir. Patent sayıları açısından Japonya’nın
takipçilerinin sırasıyla Fransa, İngiltere, Amerika ve İsviçre’nin olduğu gözlenmektedir. Bu
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sonuç, aynı zamanda Ar-Ge faaliyetlerinde istihdam edilen araştırmacı sayısı ile alınan
patent sayısı arasında doğrusal bir ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. Seçilmiş ülkeler
arasında patent sayısının en düşük olduğu ülke ise Lüksemburg olarak tespit edilmektedir.
Grafik 3’de seçilmiş 15 gelişmiş ülkenin 2000-2018 dönemleri arasındaki yüksek teknolojili
ürün ihracatının imalat sanayi ihracatına oranı sunulmaktadır.
Grafik 3. Seçilmiş 15 Gelişmiş Ülkenin 2000-2018 Yılları Arası Yüksek Teknolojili Ürün
İhracatının İmalat Sanayi İhracatına Oranı (Yüzde)
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Grafik 3’te verilen değerlere göre, seçilmiş 15 gelişmiş ülke arasında Fransa’nın
özellikle 2010 yılından sonra yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat sanayi ihracatına
oranının en yüksek olduğu ülke olarak tespit edilmiştir. Japonya, İsviçre, Hollanda, İngiltere
ve Amerika’nın söz konusu veri setinde öncü olan diğer ülkeler olduğu gözlenmektedir.
Seçilmiş gelişmiş ülkeler arasında Lüksemburg’un ise yüksek teknoloji ürün ihracatındaki
göreli payının diğer ülkelerle kıyasla en düşük seviyede olduğu görülmektedir. Son tahlilde,
ülkelerin Ar-Ge faaliyetlerine tahsis ettiği paydan, istihdam edilen personel sayısına kadar
uygulanmaya konan bir dizi girişimin yenilik temelli ekonominin önünü açtığı rahatlıkla
söylenebilir.
4. Literatür Taraması
İnovasyon, rekabet gücü ve ekonomik büyüme ilişkisini açıklamaya yönelik geniş bir
literatürün olduğu ileri sürülmelidir. Bu geniş literatür içerisinde sadece gerekli görülen
kaynaklardan yararlanılmaktadır. Çalışmanın literatür özeti şu şekildedir:
Sylwester (2001) yaptığı çalışmada ekonomik büyüme ile AR-GE arasındaki ilişkiyi
regresyon analizi ile incelemiş, 20 OECD ülkesinde ekonomik büyüme ile AR-GE
harcamaları arasında anlamlı ilişkinin olmadığını ancak G-7 ülkelerinin endüstriyel AR-GE
harcamaları ile ekonomik büyüme arasında pozitif ilişki olduğunu ortaya koymuştur.
Altay ve Pazarlıoğlu (2007) 2000-2004 yılları arasında uluslararası düzeyde rekabet
gücü en yüksek 51 ülkeyi baz alıp beşeri sermayenin, rekabet gücü ve makro ekonomik
göstergeler üzerindeki etkisini EKKY modeli ile tahmin etmişlerdir. Analiz sonucuna göre
beşeri sermayede özellikle eğitim değişkeninin uluslararası rekabet gücü sıralamasına giren
ülkelerde etkisinin olduğunu tespit etmişlerdir.
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Ünlükaplan (2009) Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerde iktisadi kalkınma, rekabet
gücü ve inovatif ilişkilerinin incelenmesi amacıyla kanoik kolerasyon analizi yapmıştır. Elde
edilen bulgular neticesinde Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde inovasyon ve iktisadi kalkınma
arasında yüksek bir ilişki olduğu tespit etmiştir.
Samimi ve Alerasoul (2009) gelişmekte olan Türkiye gibi 30 ülkenin 2000-2006
döneminde yapmış oldukları AR-GE faaliyetlerinin ekonomik büyüme üzerinde etkisini
araştırmışlardır. Panel veri regresyon analizinde gelişmekte olan ülkelerde AR-GE
harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde önemli bir etkisinin olmadığını tespit etmişlerdir.
Altın ve Kaya (2009) Türkiye’de araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayrılan
harcamalarla iktisadi büyüme arasında ilişkiyi incelemek amacıyla VEC (Vektör Hata
Düzeltme) modeli ile nedensellik analizi yapmışlardır. Yapılan analiz sonucunda kısa
dönemde AR-GE harcamalarından büyümeye, büyümeden de AR-GE harcamalarına doğru
nedensellik ilişkisi bulmamışlardır. Uzun dönemde ise AR-GE harcamalarından büyümeye
doğru nedensellik ilişkisi olduğunu tespit etmişlerdir.
Korkmaz (2010) Türkiye’de 1990-2008 yıllarını baz alarak AR-GE harcamaları ile
iktisadi büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bu amaçla Granger nedensellik testi ile
Johansen eşbütünleşme testini uygulamıştır. Johansen eşbütünleşme testi sonucuna göre
Türkiye’de uzun dönemde AR-GE harcamaları ile iktisadi büyüme arasında ilişkinin olduğunu
tespit etmiştir. Ayrıca Granger nedensellik testi sonucuna göre Türkiye’de kısa dönemde ARGE harcamalarının iktisadi büyüme üzerinde etkisinin olduğunu saptamıştır.
Güneş (2012) 2006-2011 yılları arasında rekabet gücü ile büyüme arasındaki ilişkiyi
panel veri analizi yoluyla incelemiştir. Elde edilen bulgulara göre 2005 yılının kişi başı milli
gelir seviyesi World Economic Forumu’nda 5.500-10.000 USD aralığında bulunan 20 ülkenin
rapordaki 12 alt bileşeninden; yüksek öğrenim ve eğitim, mal piyasası etkinliği, işgücü
piyasası etkinliği, finansal piyasalar, teknoloji piyasa büyüklüğü, kurumlar, altyapı,
makroekonomik istikrar, sağlık ve temel eğitim büyümeyi artırırken, yenilik göstergesi olan
ileri düzey iş dünyasının varlığı ve teknolojik buluşların ise ekonomik büyüme üzerinde
anlamlı bir etkisi olmadığını tespit etmiştir.
Güloğlu ve Tekin (2012) yüksek gelirli 13 OECD ülkesinin 1991-2007 yılları arasında
araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve inovasyonun, iktisadi büyümeye etkisini panel Granger
ile analiz etmişlerdir. Elde edilen bulgular sonucunda yüksek gelirli 13 OECD ülkesinin
yapmış olduğu AR-GE yatırımlarının teknolojik gelişmeyi, teknolojik gelişmenin de ekonomik
büyümeyi artırdığına dair uzun dönemli çift yönlü nedensellik tespit etmişlerdir.
Yurttançıkmaz vd. (2014) 1980-2010 yıllara arasında rekabet gücü ve ekonomik
büyüme ilişkisini Türkiye örneğini ele alarak analiz etmiştir. Türkiye’nin 10 farklı sektörünü ele
alarak Balassa ve Laffay endeksine göre karşılaştırmalı üstünlüğünü tespit edip,
küreselleşme endeksi ve kişi başına sermaye birikiminin kişi başına GSYİH’sı üzerindeki
etkileri sınır testleri ile analiz etmişlerdir. Bunun sonucunda bazı sektörlerin kişi başı GSYİH
üzerinde pozitif etkisi olduğunu saptamış ancak bazı sektörlerin ise kişi başı GSYİH negatif
etkisi olduğu tespit etmişlerdir.
Ciocanel ve Pavalescu (2015) Avrupa’da İnovasyon ve rekabet gücü arasındaki
ilişkiyi panel veri analizi ile incelemişlerdir. Çalışmada inovasyonun rekabet gücünü
arttırdığını tespit etmişlerdir. Franco ve Oliveira (2016) BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan,
Çin ve Güney Afrika) ülkelerinde inovasyon ile rekabet gücü arasındaki ilişkiyi regresyon
analizi ile incelemişlerdir. Analiz sonucunda rekabet gücü ile inovasyon arasında anlamlı ilişki
olduğunu tespit etmişlerdir. Özkul ve Örün (2016), girişimcilik ve inovatif çalışmaların iktisadi
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büyüme üzerindeki etkisini panel veri modeli ile analiz etmiş, girişimcilik ve inovatif
çalışmaların iktisadi büyüme üzerinde pozitif etkisi olduğu sonucunu elde etmiştir.
Algan vd. (2017) Türkiye’de 1996-2015 yılları arasında teknolojik gelişme göstergeleri
ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Bu amaçla teknolojik gelişme
göstergesi olarak kullanılan AR-GE harcamalarının GSYİH’deki payı, patent başvuru sayısı
ve yüksek teknolojili ürün ihracatı ($) değişkenleri ile büyüme oranını kullanarak Granger
nedensellik testi ve Johansen eşbütünleşme testi uygulamışlardır. Araştırmanın sonucunda
kısa dönemde AR-GE harcamaları ve yüksek teknolojik ürün ihracatının kişi başı GSYİH
üzerinde tek yönlü nedensellik ilişki olduğu tespit etmişlerdir. Uzun dönemde ise kişi başı
GSYİH, yüksek teknolojik ürün ihracatından negatif yönde, AR-GE harcamaları ve patent
sayılarından ise pozitif yönde etkilendiği tespit etmişlerdir.
Karakaya vd. (2018) çalışmasında 2008-2013 yılları arasında performans, inovasyon
ve rekabet gücü arasındaki ilişkiyi panel veri ile analiz etmişlerdir. Elde edilen bulgulara göre
imalata sanayisinde AR-GE harcamalarının arttırılmasıyla rekabette yoğunlaşmanın
performansını artırdığını tespit etmişlerdir. Satrovic (2018) çalışmasında, 32 gelişmiş ve 38
gelişmekte olan 70 ülkeyi baz alarak 1995-2015 yılları arasında yüksek teknoloji ürün
ihracatı, doğrudan yabancı yatırım ve GSYİH arasındaki ilişkiyi Panel ARDL yöntemi ile
analiz etmiştir. Yapılan analiz sonucunda yüksek teknoloji ürün ihracatı ve büyüme arasında
çift yönlü Granger nedensellik ilişki olduğu tespit etmiştir.
İspiroğlu ve Kılıç (2019) IMF’nin yükselen piyasa ekonomisi olarak kategorize ettiği 15
ülkenin 1996-2005 yılları arasında yapış oldukları AR-GE harcamaları ile ekonomik büyüme
arasındaki ilişkiyi analiz etmişlerdir. Panel veri yöntemi kullanılan analizde AR-GE
harcamaları ile ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü ilişkinin varlığı tespit etmişlerdir.
Erçakar ve Çolakoğlu (2019) bilgi ekonomisinin gelişmesiyle beraber BRICS ülkeleri
ve Türkiye’nin olduğu ülke grubuna 1995-2017 yılları arasında kişi başı GSYİH, internet
kullanım oranı, eğitim endeksi ve patent başvuru sayısı değişkenlerinin baz alarak ekonomik
büyüme üzerindeki etkisinin panel veri ile analiz etmişlerdir. Analiz sonucunda kişi başı
GSYİH, internet kullanım oranı, eğitim endeksi ve patent başvuru sayısı değişkenlerinin
ekonomik büyüme üzerinde farklı oranlarda olsa da pozitif olarak etki ettiğini tespit
etmişleridir.
Haftu (2019) 2006-2015 yılları arasında Afrika kıtasındaki 40 ülkede cep telefonu
kullanımı ve internet kullanımının kişi başı GSYİH üzerindeki etkisini incelemek amacıyla iki
aşamalı panel GMM modeli kullanmıştır. Yapılan analiz sonucunda telefon kullanımı arttıkça
kişi başı GSYİH artarken, internet kullanımının ise herhangi bir etkisi olmadığını tespit
etmiştir.
Yaman ve Sungur (2020) çalışmalarında, seçilmiş 36 OECD ülkesinin 1999-2017
yılları arasında ileri teknoloji ihracatı ve büyüme arasındaki ilişkiyi panel nedensellik testi ve
panel eşbütünleşme yöntemini kullanarak analiz etmişlerdir. Yapılan panel nedensellik testi
sonucunda ekonomik büyümeden ileri teknoloji ihracatına doğru tek yönlü nedensellik tespit
edilmişlerdir. Panel eşbütünleşme analizinde ise ekonomik büyüme ve ileri teknoloji ihracatı
arasında uzun dönemli ilişkinin varlığı tespit etmişlerdir.
5.Araştırma Yöntemi ve Bulguları
Araştırmada, 15 gelişmiş ülkenin 2000-2018 yılları arasında yaptıkları teknolojiye
dayalı yatırım ve üretimin söz konusu ülkelerin ekonomik başarılarını ne düzey etkilediği
panel ekonometrisi yardımıyla araştırılmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için üç model ve
14 değişkenden yararlanılmıştır. Bu doğrultuda İsveç, İsviçre, ABD, Almanya, Japonya,
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Finlandiya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Birleşik Krallık, Norveç, Fransa, Avusturya,
Belçika ve Lüksemburg analizde yararlanılan ülkelerdir. Ayrıca çalışmada Stata 14.2
programı yardımıyla aşağıdaki üç model tahminlenmiştir.
Model
1: 𝐼𝐶𝑇𝑖𝑡 = 𝛼0𝑖 + 𝛼1 𝐻𝑇𝑖𝑡 + 𝛼2 𝐿𝐻𝐶𝑖𝑡 + 𝛼3 𝑅&𝐷𝑖𝑡 + 𝛼4 𝑆𝐴𝑉𝐸𝑖𝑡 + 𝛼5 𝐿𝑃𝐴𝑇𝑖𝑡 +
𝛼6 𝐿𝑅𝐸𝑆𝑖𝑡 +𝛼7 𝑇𝐹𝑃 + 𝛼8 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛼9 𝐿𝐸𝑋𝑃𝑖𝑡 + 𝛼10 𝐿𝐻𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡
(1)
Model
2: 𝐿𝐸𝑋𝑃𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖 + 𝛽1 𝐿𝑅𝐸𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐿𝐻𝐶𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐿𝐻𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐿𝑃𝐴𝑇𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 +
𝛽6 𝐻𝑇𝑖𝑡 +𝛽7 𝐼𝑈𝐼𝑖𝑡 + 𝛽8 𝐼𝐶𝑇𝑖𝑡 + 𝛽9 𝑅&𝐷𝑖𝑡 + 𝛽10 𝑆𝐴𝑉𝐸𝑖𝑡 + 𝛽11 𝐶𝑂𝑀𝑖𝑡 + 𝛽13 𝑇𝐹𝑃𝑖𝑡 + 𝛽14 𝐿𝑇𝑅𝑖𝑡+ 𝑚𝑖𝑡
(2)
Model
3: 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 = 𝜇0𝑖 + 𝜇1 𝐿𝑅𝐸𝑆𝑖𝑡 + 𝜇2 𝐿𝐻𝐶𝑖𝑡 + 𝜇3 𝐿𝐻𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝜇4 𝐿𝑃𝐴𝑇𝑖𝑡 + 𝜇5 𝐿𝐸𝑋𝑃𝑖𝑡 +
𝜇6 𝐿𝑇𝑅𝑖𝑡 + 𝜇7 𝐻𝑇𝑖𝑡 + 𝜇8 𝐼𝑈𝐼𝑖𝑡 + 𝜇9 𝐼𝐶𝑇𝑖𝑡 + 𝜇10 𝑅&𝐷𝑖𝑡 + 𝜇11 𝑆𝐴𝑉𝐸𝑖𝑡 + 𝜇12 𝐶𝑂𝑀𝑖𝑡 + 𝜇13 𝑇𝐹𝑃𝑖𝑡 + ƍ𝑖𝑡
(3)
Yukarıdaki üç modelde yer alan 𝛼0𝑖 , 𝛽0𝑖 , 𝜇0𝑖 terimleri birim etkiyi içeren sabit
katsayıları, 𝑢𝑖𝑡 , 𝑚𝑖𝑡 , ƍ𝑖𝑡 terimleri ise hata terimlerini simgelemektedir. Analizin ileriki
aşamasında da tanıtlandığı gibi modeller eğim parametresinin sabit, sabit parametrenin ise
birimlere göre değer aldığı birim etkili model şeklinde oluşturulmuştur. Model 1’de yenilik
değişkenini ölçmek amacıyla bağımlı değişken olarak bilgi ve iletişim teknolojisinin toplam
ihracat içindeki payı kullanılmıştır. Model 2’ye gelindiğinde dünya pazarındaki değer
pastasından pay alma mücadelesinde ve rekabetçi gücün tespitinde öncü göstergelerden biri
olarak kabul edilen ihracat performansı değişkeni bağımlı değişken olarak kullanılmıştır.
Model 3’de ekonomik büyüme değişken bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Bu modelin
kurulmasındaki amaç yenilik (inovasyon), rekabet gücü ve ekonomik büyüme göstergeleri
arasındaki ilişkinin serimini ampirik olarak ortaya koymaktır. Aynı zamanda ekonomik
büyüme, ülkelerin zenginlikleri ve ekonomik başarılarının ölçümünde yararlanılan temel
gösterge biçiminde görülmektedir. Takip edilen analiz süreci şöyledir; ilk olarak model için
birim etkinin varlığını sınamak amacıyla F, LM ve LR testleri uygulanmaktadır. Modelde birim
etkinin varlığı tespit edilmiştir. Birim etkinin açıklayıcı değişkenler ile korelasyonlu olup
olmadığını sınamak amacıyla Hausman testi uygulanmaktadır. Yapılan test sonucuna göre
açıklayıcı değişkenle birim etki arasında korelasyon olduğu tespit edilmiştir. Test sonuçlarına
göre temel hipotez ret edilmiş dolayısıyla sabit etkiler tahmincisinin kullanılması uygun
görülmüştür. Sabit etkiler tahmincisine göre tahmin edilen modelin varsayımdan sapmaları
(birimler arası korelasyon, otokorelasyon ve heteroskedasite) olup olmadığını tespit etmek
amacıyla gerekli olan testler yapılmış, test sonuçlarına göre varsayımdan sapmaların olduğu
tespit edilmiştir. Varsayımdan sapmaları düzeltmek amacıyla ise Driscoll-Kraay Standart
Hatalar Tahmincisi kullanılmış ve elde edilen sonuçlar çerçevesinde modeller
yorumlanmıştır. Tablo 2’de modellerde kullanılan değişkenlerin açıklaması yapılmıştır.
Tablo 2: Araştırmada Yararlanılan Değişkenler
Yararlanılan Değişkenler
İhracat Performansı
1
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
2
Beşeri Sermaye Endeksi
3
Bireysel İnternet Kullanımı
4
Yüksek Teknoloji İhracatı
5
Ticari Açıklık
Toplam Faktör Verimliliği
Hükümetlerin AR-GE
6
Harcamaları
7
Brüt Tasarruf
8
Bilgisayar, İletişim, Diğer H.
9
Bilgi ve İletişim Teknolojisi
Patent Sayısı
Araştırmacı Sayısı
İnsani Gelişme Endeksi

Kısaltması
LEXP
GDP
LHC
IUI
HT
LTR
TFP
RD

Değişkenlerin Açıklaması
Doğal Logaritması
Oran (%)
Doğal Logaritması
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)

Verinin Kaynağı
World Bank
World Bank
Penn Data
World Bank
UN, Comtrade
Penn Data
OECD
World Bank

SAV
COM
ICT
LPAT
LRES
LHDI

Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
Doğal Logaritması
Doğal Logaritması
Doğal Logaritması

World Bank
World Bank
World Bank
OECD
OECD
World Bank
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1

Reel GSYİH, 2010 yılı sabit fiyatlar baz alınarak hesaplanmıştır.
Kişi başına beşeri sermaye endeksi ile eğitime göre getiriler ve okullaşma yıllı temel alınmaktadır.
Veriler, Penn World Tables (PWT9) versiyonu üzerinden temin edilmiştir.
3
İlgili değişken, bireysel internet kullanımının toplam nüfusa oranını ifade etmektedir.
4
Yüksek teknoloji ürün ihracatının toplam sanayi ihracatına oranını ifade etmektedir.
5
Ticari açıklık, (İhracat+ ithalat)/GDP formülünden elde edilmiştir.
6
İlgili değişken, hükümet harcamalarının içindeki Ar-Ge harcamalarının payını göstermektedir.
7
Brüt tasarruf, brüt milli gelirden toplam tüketimin çıkartılması ve net transferlerin eklenmesi ile elde
edilir.
8
Bilgisayar, iletişim ve diğer hizmetlerin hizmet ihracatına oranı olarak ifade edilmektedir.
9
Bilgi ve iletişim teknolojisinin toplam mal ihracatının içindeki payını vermektedir.
2

Tablo 2’de çalışmada kullanılan değişkenlerin açıklaması yapıldıktan sonra analiz
safhasına geçilmiştir. Buna göre, modelde birim ve/veya zaman etkinin olup olmadığı
sınamak için yapılan F (sabit Etkiler Modeli), LM (Tesadüfü Etkiler Modeli) ve LR (Tesadüfü
Etkiler Modeli) en çok olabilirlik testleri ile yapılmıştır. F, LM ve LR testleri ile verilerin
birimlere göre farklılık gösterip göstermediği test edilmektedir. Eğer birimlere göre farklılık arz
etmiyorsa klasik modele uygundur. Birim etkileri gösteren Model 1 için F, LM ve LR testi
tahmin sonuçları Tablo 3’te yer almaktadır.
Tablo 3: Model 1 İçin F, LM ve LR Testi Sonuçları
ICT

HT
LHC
RD
LHDI
SAV
LPAT
LRES
TFP
GDP
LEXP
CONS
F

Tesadüfi Etkiler Modeli (LR
Testi)
Katsayı
P>|t|
.5745917
0.000
-28.63212
0.000
.482591
0.322
-4.543789
0.256
.1433874
0.001
.2216772
0.011
.151931
0.189
2.08e-07
0.027
.0768664
0.290
-1.38423
0.007
53.96891
0.000
Prob > F = 0.0000

Sabit Etkiler
Modeli
(F Testi)
Katsayı
P>|t|
.5622611
0.000
-31.24885
0.000
.2751684
0.594
-3.041945
0.460
.1498789
0.002
.1911007
0.032
.1128429
0.340
1.95e-07
0.044
.0714705
0.338
-1.443167
0.017
61.15059
0.000
Prob > F = 0.0000

Tesadüfi Etkiler Modeli (LM
Testi)
Katsayı
.578014
-27.79028
.5501323
-5.012488
.1412953
.2309755
.1638773
2.11e-07
.078961
-1.372144
51.84731
Prob > chi2

P>|t|
0.000
0.000
0.260
0.217
0.001
0.009
0.165
0.029
0.290
0.006
0.000
= 0.0000

Tablo 3’de görüldüğü üzere, Model 1’in söz konusu üç testin sonucuna göre %90 ve
%95 güven aralığında birim etkinin varlığına işaret etmektedir. Modelin tek yönlü birim etkili
panel veri modeli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Her üç modelde birim etkinin varlığı tespit
edildiği için analizin sonraki safhalarında tek yönlü birim etkili panel veri modeli temel
alınmalıdır. Bir sonraki aşamada birim etkinin açıklayıcı değişken ile korelasyonlu olup
olmadığını test etmek için Hausman testi uygulanmaktadır. Tablo 4 ’te Model 1 için Hausman
testi sonuçları yer almaktadır.
Tablo 4: Model 1 İçin Hausman Testi Sonucu
Hausman test
𝑯𝒐 : 𝑬(𝑿𝒊𝒕, 𝝁𝒊 ≠ 𝟎)

45.58
Prob>chi2 = 0.0010

H0: Sabit etkiler etkin, Tesadüfi etkiler modeli geçerlidir.
H1: Sabit etkiler etkin, Tesadüfi etkiler modeli geçerli değildir.
Tablo 4’de Model 1 için Hausman testinin temel hipotezi reddedilmiş ve alternatif
hipotezde belirtildiği gibi modelin sabit etkiler modeli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tablo 5
’de Model 1 için sabit etkiler modeli test sonuçları yer almaktadır.
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Tablo 5: Model 1 için Sabit Etkiler Modeli Test Sonuçları

ICT
HT
LHC
R&D
LHDI
SAV
LPAT
LRES
TFP
GDP
LEXP
CONS

Fixed - Effects Regression
F(10,247) =92.46
Prob.=0.000
Katsayı
Std. Hata
.5622611
.0339501
-31.24885
8.547104
.2751684
.5157135
-3.041945
4.109693
.1498789
.0467267
.1911007
.0886235
.1128429
.1180363
1.95e-07
9.64e-08
.0714705
.0744115
-1.443167
.6015008
61.15059
12.77635

Gözlem Sayısı=272, Grup Sayısı=15
𝑹𝟐 = 0.2508 ( between)
p˃ltl
0.000
0.000
0.594
0.460
0.002
0.032
0.340
0.044
0.338
0.017
0.000

% 95 Güven
.4953924
-48.08335
-.7405885
-11.13646
.0578453
.0165466
-.1196431
5.50e-09
-.0750914
-2.627892
35.98611

Aralıkları
.6291298
-14.41434
1.290925
5.052567
.2419125
.3656548
.3453289
3.85e-07
.2180324
-.2584423
86.31508

Tablo 5’ te Model 1 için Hausman testi sonucuna göre sabit etkiler modeli tekrardan
test edilmiştir. Tablo 6’ da Model 1 için temel varsayım testleri yapılarak (heteroskedasite,
otokorelasyon ve birimler arası korelasyon) varsayımlardan sapmaları sınanmıştır.
Tablo 6: Model 1 İçin Temel Varsayım Testleri
Heteroskedasite
Otokorelasyon

Wald Test
(𝐻𝑜 : 𝜎𝑖 2 = 𝜎 2)
Bhargava, Franzini ve
Narendranatha’ın Durbin
Watson Testi
Baltagi-Wu LBI
Frees’in Testi

Birimler Arası
Korelasyon
Pesaran’ın Testi
Friedman’ın Testi

𝑐ℎ𝑖2(15) = 293.76
Prob>chi2=0.0000
.54212355

.79111651
2.328
alpha = 0.10 : 0.4127
alpha = 0.05 : 0.5676
alpha = 0.01 : 0.9027
2.682,
Pr = 0.0073
12.219,
Pr = 0.5887

Tablo 6’ da Model 1 için Sabit Etkiler modeline göre varsayımdan sapmalar test
edilmiştir. Hesaplanan tabloda verilen Wald test istatistiği ile Ho : σi2 = σ2 hipotezi 15
serbestlik dereceli ᵪ2 değeri ve olasılık değerine göre reddedilmekte varyansın birimlere göre
değiştiği ve heteroskedasitenin varlığı anlaşılmaktadır. Otokorelasyon sınaması için ise
tabloda belirtilen test istatistiklerinin (DW, LBI) kritik değer 2’ den küçük olması, H0: ρ=0
temel hipotezinin reddedildiğini sabit etkiler modelinde birinci mertebeden otokorelasyon
olduğunu göstermektedir. Tablo 6’ da Model 1‘ e göre birimler arası korelasyonun olup
olmadığını test eden testlerden Frees ve Pesaran testlerine göre yatay kesit birimlerin
kalıntılarına ait korelasyon matrisinin birim matris olduğu hipotezi reddedilmiş ve birimler
arası korelasyon olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak Friedman testi olasılık değeri 0.005’ten
büyük olduğu için temel hipotez kabul edilmiştir. Birimler arası korelasyon yoktur sonucuna
ulaşılmıştır. Test yoğunluklarına bakıldığında birimler arası korelasyonun varlığından söz
edilmektedir. Tablo 7’de Model 1’e göre varsayımdan sapmaları Driscoll-Kraay Standart
Hatalar Tahmincisi ile düzeltilerek nihai model elde edilmiştir.
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Tablo 7: Model 1 için Driscoll-Kraay Standart Hatalar Tahmincisi Sonuçları
Gözlem Sayısı=272 Grup
Sayısı=15
𝑹𝟐 = 0.7892 (within)

Fixed - Effects
Regression
F(10,18)= 2103.52
Prob˃F= 0.0000
ICT

Katsayı

Standart Hata

t

P

HT
LHC
RD
LHDI
SAV
LPAT
LRES
TFP
GDP
LEXP
CONS

.5622611
-3.124885
.2751684
-3.041945
.1498789
.1911007
.1128429
1.95e-07
.0714705
-1.443167
61.15059

.057326
8.931556
.4801465
6.976019
.07243
.0931367
.1112192
9.10e-08
.095886
.6086698
15.61582

9.81
-3.50
0.57
-0.44
2.07
2.05
1.01
2.15
0.75
-2.37
3.92

0.000
0.003
0.574
0.668
0.053
0.055
0.324
0.046
0.466
0.029
0.001

Güven Aralıkları %95
.4418237
-50.01335
-.7335819
-17.69802
-.0022909
-.0045722
-.1208199
4.20e-09
-.1299784
-2.721935
28.34298

.6826986
-12.48434
1.283919
11.61413
.3020487
.3867736
.3465057
3.87e-07
.2729194
-.1643992
93.9582

Tablo 7’deki Driscoll-Kraay Standart Hatalar Tahmincisi sonuçlarına göre belirginlik
katsayısı (R2)=0.7892 olduğu tespit edilmiştir. F test istatistiği ise istatistiki olarak anlamlı
bulunmuştur. R2 sonucuna göre bağımsız değişkenler, bağımlı değişkendeki değişmelerin
yaklaşık olarak %79’unu açıklayabilmektedir. Geri kalan %21’lik kısım ise diğer değişkenlerin
belirleyiciliği altındadır. Modelde yüksek teknoloji ürün ihracatının toplam sanayi ihracatına
oranını, beşeri sermaye endeksi, tasarruf oranı, patent sayısı, toplam faktör verimliliği ihracat
performansı ve sabit parametrenin olasılık değeri 0.05 ve/veya 0.10’dan küçük olduğu için
istatistiki olarak anlamlıdır ancak hükümet harcamalarının içindeki Ar-Ge harcamalarının
payı, insani gelişme endeksi, araştırmacı sayısı ve Reel GSYİH parametrelerinin olasılık
değeri 0.05’ten büyük olduğu için istatistiki olarak anlamlı değildir ve söz konusu
değişkenlerin yorumlanması uygun değildir. Modelde yüksek teknoloji ürün ihracatının toplam
sanayi ihracatına oranındaki %1’lik artış, bilgi ve iletişim teknolojisinin toplam mal ihracatının
içindeki payını %0.56 düzeyinde arttırmaktadır. Beşeri sermaye endeksindeki %1’lik artış,
bilgi ve iletişim teknolojisinin toplam mal ihracatının içindeki payını %3.1 düzeyinde
azaltmaktadır. Tasarruf oranındaki %1’lik artışın, bilgi ve iletişim teknolojisinin toplam mal
ihracatının içindeki payını %0.14 düzeyinde arttırmaktadır. Toplam faktör verimliliğindeki
%1’lik artış, bilgi ve iletişim teknolojisinin toplam mal ihracatının içindeki payını %0.00009
arttırmaktadır. İhracat performansındaki % 1’lik artış, bilgi ve iletişim teknolojisinin toplam mal
ihracatının içindeki payını %1.44 düzeyinde azaltmaktadır.
Tablo 8’de görüldüğü üzere Model 2 için yapılan söz konusu üç testin sonucuna
göre %90 ve %95 güven aralığında birim etkinin varlığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla klasik
modelin kullanımı uygun değildir. Her üç modelde birim etkinin varlığı tespit edildiği için
analizin sonraki safhalarında tek yönlü birim etkili panel veri modeli temel alınmalıdır. Bir
sonraki aşamada birim etkinin açıklayıcı değişken ile korelasyonlu olup olmadığını test etmek
için Hausman testi uygulanmaktadır. Tablo 9’da Model 2 için Hausman testi sonuçları yer
almaktadır.

44

Bankacılar Dergisi

Tablo 8: Model 2 için F, LM, LR ve Testi Tahmin Sonuçları
Tesadüfi Etkiler Modeli (LR
Testi)
LEXP
LPAT
LHDI
LHC
GDP
LRES
LTR
HT
IUI
ICT
RD
SAV
COM
TFP
CONS
F

Katsayı
.0010979
4.700553
-.8969969
-8.69e-16
.022354
-.0111143
.0123925
.0154658
.0536515
.0106199
-2.96e-16
-3.99e-08
.0077398
19.33329

P>|t|
0.918
0.000
0.018
0.476
0.001
0.014
0.000
0.013
0.258
0.010
0.108
0.000
0.443
0.000

Prob > F = 0.000

Sabit Etkiler Modeli (F
Testi)

Tesadüfi Etkiler Modeli (LM
Testi)

Katsayı
P>|t|
-.002941
0.760
4.288649
0.000
-.7674762
0.026
-8.65e-16
0.430
.0219538
0.000
-.0133099
0.001
.0129112
0.000
.0162443
0.005
.04344
0.324
.0117476
0.002
-2.88e-16
0.083
-3.97e-08
0.000
.0084029
0.355
19.96008
0.000
Prob > F = 0.000

Katsayı
.0049012
5.015852
-1.008492
-8.81e-16
.0229236
-.0089565
.0119647
.0145942
.0623044
.0093197
-3.01e-16
-4.04e-08
.0068558
18.83444
Prob > chi2

P>|t|
0.872
0.007
0.344
0.799
0.226
0.481
0.000
0.403
0.634
0.416
0.565
0.101
0.810
0.000
= 0.000

Tablo 9: Model 2 için Hausman Testi Sonucu
Hausman test
𝑯𝒐 : 𝑬(𝑿𝒊𝒕, 𝝁𝒊 ≠ 𝟎)

46.64
Prob>chi2 = 0.0000

H0: Sabit etkiler etkin, Tesadüfi etkiler modeli geçerlidir.
H1: Sabit etkiler etkin, Tesadüfi etkiler modeli geçerli değildir.
Tablo 9’ da yer alan Hausman testi sonucuna göre Model 2 için Hausman testinin
temel hipotezi reddedilmiş ve alternatif hipotezde belirtildiği gibi modelin sabit etkiler modeli
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tablo 10’da Model 2 için sabit etkiler modeli test sonuçları yer
almaktadır.
Tablo 10: Model 2 için Sabit Etkiler Modeli Test Sonuçları

LEXP
LPAT
LHDI
LHC
GDP
LRES
LTR
HT
IUI
ICT
RD
SAV
COM
TFP
CONS

Fixed - Effects Regression
F(14,242) =98.77
Prob.=0.000
Robust Std.
Katsayı
p˃ltl
% 95 Güven
Hata
-.002941
.0096322
0.760
-.0219143
4.288649
.6872703
0.000
2.934882
-.7674762
.3421458
0.026
-1.441426
-8.65e-16
1.09e-15
0.430
-3.02e-15
.0219538
.0060643
0.000
.0100085
-.0133099
.0040974
0.001
-.0213808
.0129112
.0010669
0.000
.0108097
.0162443
.0056727
0.005
.0050703
.04344
.0439715
0.324
-.043174
.0117476
.0038276
0.002
.004208
-2.88e-16
1.66e-16
0.083
-6.14e-16
-3.97e-08
7.85e-09
0.000
-5.51e-08
.0084029
.0090707
0.355
-.0094643
19.96008
1.016536
0.000
17.95773

Aralıkları
.0160323
5.642417
-.0935263
1.29e-15
.0338991
-.0052389
.0150127
.0274183
.130054
.0192871
3.76e-17
-2.42e-08
.02627
21.96242
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Tablo 10’da sabit etkiler modeli tekrardan test edilip üzerinde temel varsayım testleri
yapılarak (heteroskedasite, otokorelasyon ve birimler arası korelasyon) varsayımlardan
sapmaları sınanmıştır. Model 2’nin temel varsayım test sonuçları Tablo 11’de yer almaktadır.
Tablo 11: Model 2 İçin Temel Varsayım Testleri
Heteroskedasite

Otokorelasyon

Wald Test
(𝐻𝑜 : 𝜎𝑖 2 = 𝜎 2 )
Bhargava, Franzini ve
Narendranatha’ın Durbin
Watson Testi
Baltagi-Wu LBI

𝑐ℎ𝑖2(15) = 43.17
Prob>chi2=0.0001
.80596171
1.0892259

Frees’in Testi

3.631
alpha = 0.10 : 0.4127
alpha = 0.05 : 0.5676
alpha = 0.01 : 0.9027

Pesaran’ın Testi

19.235
Pr= 0.0000

Friedman’ın Testi

45.590
Pr=0.0000

Birimler Arası
Korelasyon

Tablo 11’ de yer alan temel varsayım test sonuçlarına göre, sabit etkiler modelinde
tabloda verilen Wald test istatistiği ile Ho : σi2 = σ2 hipotezi 15 serbestlik dereceli ᵪ2 değeri ve
olasılık değerine göre temel hipotez reddedilmekte heteroskedasitenin (varyansın birimlere
göre değiştiği) varlığı ortaya konulmalıdır. Otokorelasyon sınaması için ise tabloda belirtilen
test istatistiklerinin (DW, LBI) kritik değerinin 2’ den küçük olması, H0:ρ=0 temel hipotezinin
reddedildiğini sabit etkiler modelinde birinci mertebeden otokorelasyona sahip olduğunu
göstermektedir. Tablo 11’de birimler arası korelasyonun varlığını araştıran Frees, Friedman
ve Pesaran testlerine göre yatay kesit birimlerin kalıntılarına ait korelasyon matrisinin birim
matris olduğu hipotezi reddedilmiş ve birimler arası korelasyon olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Modelde tespit edilen varsayımdan sapmaları düzeltmek için Driscoll-Kraay Standart Hatalar
Tahmincisi uygulanmıştır. Driscoll-Kraay Dirençli Standart Hatalar Tahmincisi kullanılarak
dirençli tahminciler Tablo 12’de Model 2 için Driscoll-Kraay Standart Hatalar Tahmincisi
hesaplanmış ve iktisadi olarak yorumlanacak nihai model elde edilmiştir.
Tablo 12’de görüldüğü üzere, belirginlik katsayısı (R2)= 0.8511 olarak tespit
edilmiştir. F test istatistiği sonuçları da anlamlı bulunmuştur. Belirginlik katsayısı (R2)
sonuçlarına göre, bağımlı değişkenin yaklaşık olarak %85’i bağımsız değişkenler tarafından
açıklanabilmektedir. Geri kalan %15’lik kısım ise diğer değişkenlerin belirleyiciliği altındadır.
Modelde beşeri sermaye endeksi, Reel GSYİH, bireysel internet kullanımının toplam nüfusa
oranı, bilgi ve iletişim teknolojisinin toplam mal ihracatının içindeki payı, tasarruf oranındaki
ve ihracat performansını değişkenlerinin işareti pozitif ve olasılık değeri 0.05’ten küçük
olduğu için istatistiki olarak anlamlıdır. Yüksek teknoloji ihracatının toplam sanayi ihracatına
oranını, bilgisayar, iletişim ve diğer hizmetlerin hizmet ihracatına oranı ve toplam faktör
verimliliği değişkeninin işareti negatif ve olasılık değeri 0.05’ten küçük olduğu için istatistiki
olarak anlamlıdır. Ancak patent sayısı, insani gelişmişlik endeksi, araştırmacı sayısı,
hükümet harcamalarının içindeki Ar-Ge harcamalarının payı ve ticari açıklık olasılık değeri
0.05’ten büyük olduğu için anlamlı etkiye sahip değildir ve değişkenler yorumlanmaya uygun
değildir. Sabit parametrenin olasılık değeri 0.05’ten küçük olduğu için istatistiki olarak anlamlı
olduğu görülmüştür. Modelde beşeri sermaye endeksindeki %1’lik artışın, ülkelerin ihracat
performansını %4.29 düzeyinde arttırdığı görülmektedir. Reel GSYİH’deki %1’lik artış, ihracat
performansını %0.02 arttırmaktadır. Yüksek teknolojili ürün ihracatının toplam sanayi
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ihracatına oranındaki %1’lik artış, ihracat performansını %0.013 düzeyinde azaltırken, bilgi
ve iletişim teknolojisinin toplam mal ihracatının içindeki payında meydana gelen yüzde %1’lik
artış, ihracat performansını %0.016 düzeyinde arttırmaktadır. Tasarruf oranlarında meydana
gelen %1’lik artış ise, ihracat performansını %0.011 düzeyinde arttırmaktadır. Diğer taraftan
toplam faktör verimliliğinde meydana gelen %1’lik artış, ihracat performansını %0.0003
düzeyinde azaltmaktadır. Bu sonuç, teknolojik alanlara yapılan aşırı sermaye yatırımlarının
bir noktadan sonra emeğin marjinal verimliliğini azalttığını ortaya koymaktadır. Bir başka
ifadeyle iktisat teorisi bağlamında azalan verimler yasasının geçerliliğini tanıtlamaktadır.
Tablo 13’ te, Model 3’ün birim ve/veya zaman etkinin olup olmadığı sınamak için F (sabit
Etkiler Modeli), LM (Tesadüfü Etkiler Modeli) ve LR (Tesadüfü Etkiler Modeli) testlerinin
tahmin sonuçları verilmiştir.
Tablo 12: Model 2 İçin Driscoll-Kraay Standart Hatalar Tahmincisi Sonuçları
GözlemSayısı=271
Grup Sayısı=15

Fixed Effect Regression

𝑹𝟐 =0.8511 (within)
t
P
0.39
0.704

F(14,18)=7.00
LEXP
LPAT

Prob˃F=
Katsayı
.0015755

0.0000
Standart Hata
.0040762

LHDI

-.4886981

.4531708

-1.08

0.295

-1.440775

.4633785

LHC
GDP
LRES
HT
IUI
ICT
RD
LTR
SAV
COM
TFP
CONS

4.29267
.0220267
-.0023049
-.0133552
.0129214
.0164169
.0503981
.008065
.0115377
-2.84e-16
-3.99e-08
20.09045

1.758156
.0051649
.0074097
.0056945
.0017713
.0063292
.0810523
.0098571
.0051767
8.69e-17
9.27e-09
2.406803

2.44
4.26
-0.31
-2.35
7.29
2.59
0.62
0.82
2.23
-3.26
-4.30
8.35

0.025
0.000
0.759
0.031
0.000
0.018
0.542
0.424
0.039
0.004
0.000
0.000

.5989216
.0111755
-.0178721
-.0253188
.0092
.0031198
-.1198864
-.012644
.0006618
-4.66e-16
-5.93e-08
15.03395

7.986418
.0328778
.0132623
-.0013915
.0166429
.0297139
.2206827
.028774
.0224136
-1.01e-16
-2.04e-08
25.14696

Güven Aralıkları %95
-.0069883
.0101393

Tablo 13’te görüldüğü üzere, Model 3 için birim ve/veya zaman etkisinin varlığı F, LM,
LR testleri yardımıyla sınanmıştır. F, LM ve LR testleri ile verilerin birimlere göre farklılık
gösterip göstermediğini test edilmektedir. Eğer birimlere göre farklılık arz etmiyorsa klasik
modele uygundur denilecektir. Üç testin sonucuna göre %90 ve %95 güven aralığına göre F
ve LR testinde birim etkinin var olduğu görülmektedir. Dolayısıyla klasik modele uygun
değildir. Ancak LM testinde, birim etkilerin standart hatalarının sıfıra eşit olduğu temel hipotez
kabul edilmekte ve dolayısıyla birim etki yoktur, klasik modele uygundur sonucuna
ulaşılmaktadır. Bu testler sonucunda üç modelden ikisinde birim etkinin varlığı tespit edildiği
için analizin sonraki safhasında tek yönlü birim etkili panel veri modelinden yararlanılacaktır.
Bir sonraki aşamada birim etkinin açıklayıcı değişken ile korelasyonlu olup olmadığını test
etmek için Hausman testi uygulanmaktadır. Tablo 14’te Model 3 için uygulanan Hausman
testi sonuçları sunulmaktadır.
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Tablo 13: Model 3 İçin F, LM, LR ve Testi Tahmin Sonuçları
GDP

Tesadüfi Etkiler Modeli (LR
Testi)

Sabit Etkiler Modeli (F
Testi)

LRES
LHC
LHDI
LPAT
LEXP
LTR
HT
IUI
ICT
RD
SAV
COM
TFP
CONS
F

Katsayı
P>|t|
.0224077
0.818
6.16693
0.250
-3.870659
0.254
3.48e-15
0.757
.8109651
0.046
-.0234713
0.799
-.019672
0.649
-.0040094
0.745
.0303678
0.617
-1.05711
0.003
.2062379
0.000
1.91e-15
0.259
8.32e-07
0.000
-31.02554
0.020
Prob > F = 0.0003

Katsayı
P>|t|
.056956
0.566
17.42801
0.022
-5.10526
0.151
4.43e-15
0.695
2.330944
0.000
-.0336288
0.720
.0432631
0.316
-.0496498
0.000
-.0600059
0.313
-.8778657
0.052
.2558992
0.000
1.86e-15
0.278
8.81e-07
0.000
-85.0235
0.000
Prob > F = 0.0000

Tesadüfi Etkiler Modeli (LM
Testi)
Katsayı
P>|t|
.0180197
0.862
1.33408
0.476
-3.384353
0.327
-7.37e-16
0.953
.1941044
0.150
.0825963
0.371
-.0868301
0.000
.0079694
0.162
.1063605
0.001
-.9730794
0.000
.0627615
0.001
6.83e-16
0.706
8.16e-07
0.000
-7.051085
0.155
Prob > chi2 =1.000

Tablo 14: Model 3 İçin Hausman Testi Sonucu
Hausman test
𝑯𝒐 : 𝑬(𝑿𝒊𝒕, 𝝁𝒊 ≠ 𝟎)

51.90
Prob>chi2 = 0.0000

H0: Sabit etkiler etkin, Tesadüfi etkiler modeli geçerlidir.
H1: Sabit etkiler etkin, Tesadüfi etkiler modeli geçerli değildir.
Çalışmada kullanılan model için Hausman testinin temel hipotezi reddedilmiş ve alternatif
hipotezde belirtildiği gibi modelin sabit etkiler modeli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tablo
15’te Model 3’ün sabit etkiler modeli test sonuçları yer almaktadır.
Tablo 15: Model 3 İçin Sabit Etkiler Modeli Test Sonuçları
Fixed - Effects Regression
F(14,242) = 22.59
GDP
LRES
LHC
LHDI
LPAT
LEXP
LTR
HT
IUI
ICT
RD
SAV
COM
TFP
CONS

Katsayı
.056956
17.42801
-5.10526
4.43e-15
2.330944
-.0336288
.0432631
-.0496498
-.0600059
-.8778657
.2558992
1.86e-15
8.81e-07
-85.0235

Prob.= 0.000
Std. Hata
.0992034
7.545665
3.546735
1.13e-14
.6438745
.0936053
.0430377
.0135479
.0593058
.4504907
.0366925
1.71e-15
6.36e-08
15.93872

Gözlem Sayısı=271, Grup Sayısı=15
𝑹𝟐 = 0.0317( between)
p˃ltl
0.566
0.022
0.151
0.695
0.000
0.720
0.316
0.000
0.313
0.052
0.000
0.278
0.000
0.000

% 95 Güven
-.1384522
2.564752
-12.09153
-1.78e-14
1.062656
-.2180101
-.0415114
-.076336
-.1768248
-1.765231
.1836233
-1.51e-15
7.56e-07
-116.4192

Aralıkları
.2523643
32.29127
1.881008
2.66e-14
3.599232
.1507525
.1280376
-.0229635
.0568131
.0094994
.328175
5.23e-15
1.01e-06
-53.62782

Tablo 15’te Model 3 için yapılan Hausman testi sonucuna göre sabit etkiler modeli
tekrardan test edilip üzerinde temel varsayım testleri yapılarak (heteroskedasite,
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otokorelasyon ve birimler arası korelasyon) varsayımlardan sapmaları sınanmıştır. Model 3
için temel varsayım testleri Tablo 16’da yer almaktadır.
Tablo 16: Model 3 İçin Temel Varsayım Testleri
Heteroskedasite

Otokorelasyon

𝑐ℎ𝑖2(15) = 13.26
Prob>chi2=0.5823

Wald Test
(𝐻𝑜 : 𝜎𝑖 2 = 𝜎 2)
Bhargava, Franzini ve
Narendranatha’ın Durbin
Watson Testi

1.4915609

Baltagi-Wu LBI
Frees’in Testi

1.5935036
0.040
alpha = 0.10 : 0.4127
alpha = 0.05 : 0.5676
alpha = 0.01 : 0.9027
15.579
Pr= 0.0000
15.579
Pr = 0.6710

Birimler Arası
Korelasyon
Pesaran’ın Testi
Friedman’ın Testi

Tablo 16, Model 3 için temel varsayım sonuçlarına göre, Wald test istatistiği ile
Ho : σi2 = σ2 hipotezi 15 serbestlik dereceli ᵪ2 değeri ve olasılık değerine göre temel hipotez
kabul edilmiştir. Varyansın birimlere göre değişmediği ve heteroskedasitenin olmadığını
göstermektedir. Otokorelasyon sınaması için ise tabloda belirtilen test istatistiklerinin (DW,
LBI) kritik değer 2’ den küçük olması, H0: ρ=0 temel hipotezinin reddedildiğini sabit etkiler
modelinde birinci mertebeden otokorelasyon olduğunu göstermektedir. Tablo 16’da birimler
arası korelasyonu test eden Pesaran testine göre yatay kesit birimlerin kalıntılarına ait
korelasyon matrisinin birim matris olduğu temel hipotezi reddedilmiş ve birimler arası
korelasyon olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Frees ve Friedman testine göre temel hipotez kabul
edilmiştir ve birimler arası korelasyon olmadığı sonucuna varılmıştır. Model 3 için
varsayımdan sapmaları Driscoll-Kraay Standart Hatalar Tahmincisi ile düzeltilerek nihai
model elde edilmiş ve sonuçları Tablo 17’de gösterilmiştir.
Tablo 17: Model 3 İçin Driscoll-Kraay Standart Hatalar Tahmincisi Sonuçları
Gözlem Sayısı= 271 Grup Sayısı=15

Fixed - Effects Regression

GDP
LRES
LHC
LHDI
LPAT
LEXP
LTR
HT
IUI
ICT
RD
SAV
COM
TFP
CONS

F(13,18)= 43.67
Prob˃F= 0.0000
Katsayı
Standart
Hata
.056956
.0861553
1.74280
9.197273
-5.10526
3.025523
4.43e-15
1.56e-15
2.330944
1.150714
-.0336288
.1467269
.0432631
.0646849
-.0496498
.017732
-.0600059
.0890352
-.8778657
.697038
.2558992
.0732286
1.86e-15
1.61e-15
8.81e-07
2.04e-07
-85.0235
30.72623

𝑅2 =0.5636 (within)
t

P

0.66
1.89
-1.69
2.84
2.03
-0.23
0.67
-2.80
-0.67
-1.26
3.49
1.15
4.31
-2.77

0.517
0.074
0.109
0.011
0.058
0.821
0.512
0.012
0.509
0.224
0.003
0.263
0.000
0.013

Güven Aralıkları %95
-.1240496
-1.894743
-11.46165
1.16e-15
-.0866154
-.3418905
-.0926349
-.0869033
-.2470618
-2.342288
.1020516
-1.53e-15
4.52e-07
-149.5769

.2379616
36.75076
1.251128
7.70e-15
4.748503
.2746329
.1791611
-.0123962
.1270501
.5865567
.4097467
5.25e-15
1.31e-06
-20.47009
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Tablo 17’de görüldüğü üzere, Model 3 için belirginlik katsayısı (R)2=0.5636 olarak
tespit edilmiştir. F test istatistiği sonuçları ise anlamlı bulunmuştur. Bağımsız değişkenler,
bağımlı değişkeni %56’lık bir düzeyde açıklayabilmektedir. Geri kalan %44’lük kısım ise diğer
değişkenlerin belirleyiciliği altındadır. Modelde beşeri sermaye endeksi, ihracat performansı,
tasarruf oranı, bireysel internet kullanımının toplam nüfusa oranı ve toplam faktör verimliliği
değişkenlerinin olasılık değeri 0.05’ten küçük olduğu için istatistiksel olarak anlamlıdır. Ancak
sabit parametre dışındaki diğer değişkenler istatistiki olarak anlamlı değildir ve dolayısıyla
yorumlanmaya uygun değildir. Modelde beşeri sermaye endeksindeki %1’lik artışın, Reel
GSYİH’yi %1.7’lik bir düzeyde arttırdığı gözlenmektedir. Diğer taraftan, patent sayısındaki
%1’lik artışın, Reel GSYİH %0.0004 arttırdığı tespit edilmektedir. İhracat performansındaki
%1’lik artışın ise, Reel GSYİH’yi %2.3 arttırdığı görülmektedir. Ayrıca tasarruf oranındaki
%1’lik artışın, Reel GSYİH’yi %0.25 düzeyinde arttırdığı gözlenirken, toplam faktör
verimliliğindeki %1’lik artışın Reel GSYİH’yi %0.000008 düzeyinde arttırdığı ortaya
konmuştur. Son olarak, bireysel internet kullanımının toplam nüfusa oranındaki %1’lik artış,
Reel GSYİH’yi %0.049 düzeyinde azaltmaktadır.
Sonuç ve Değerlendirme
Günümüzde firmalar ya da sermayeler için kar maksimizasyonu gerçekleştirmek,
endüstriler için ölçek avantajlarından yararlanarak maliyet minimizasyonu sağlamak, sadece
fiyat ve fiyata ilişkin göstergelerle sınırlı kalmayıp, iktisadi ve siyasi kurumların etkinliği,
altyapı, demografik koşullar, makroekonomik ortam ve pazarın yapısı gibi faktörleri de
kapsamaktadır. Pek çok iktisadi düşünce okulu açısından ülkelerin zenginliğinin nasıl
sağlanacağı, bu zenginliği hangi araç ve yöntemler ile ölçülebileceği ve kaynakların etkin
tahsisi için hangi iktisat politikasının benimseneceği konuları araştırmalarının ana uğrağı
olmuştur. Bu doğrultuda, ülkelerin zenginleşme dinamiği çeşitli sektörler temel alınarak
açıklanmaya çalışılmıştır. Merkantilist öğreti zenginliğin kaynağını ticaret ve sömürgelerde
ararken; fizyokrasi, zenginliğin kaynağı olarak tarım sektörünü öne çıkarmıştır. Sanayi
devriminin çocuğu olan klasik okula göre üretkenliğin ve zenginleşmenin merkez üssü ise
sanayi sektörüdür. Bu yaklaşıma göre sanayi sektöründeki üretkenlik, ancak ve ancak
rekabetçi gücü arttırabilecek teknolojik ve yenilik temelli bir üretim politikası ile mümkündür.
Sanayi devrimi ile başlayan ve hızlanan yenilik temelli üretim, kapitalist tarzdaki üretimin
yönünü önemli ölçüde tayin etmiştir. Sermayeler rekabetçi güçlerini artırmak ya da korumak
için bir dizi üretim politikası ve stratejisi geliştirmek durumundadır. Bunların arasında en önde
gelen ekonomi politikalarından birisi teknoloji ağırlıklı bir üretim modelinin benimsenmesidir.
Bu süreç, ülkelerin zenginleşme veya ekonomik büyümelerine ilişkin tartışmaları yeni bir
eşiğe taşımıştır. Uzun depresyon ve savaş yıllarında rafa kaldırılan ekonomik büyüme
olgusu, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yeniden canlı bir tartışma alanına dönüşmüştür.
Bu dönemde, kızışan rekabetin dayattığı yenilik yapma motivasyonu ve Ar-Ge faaliyetlerinin
giderek kurumsallaşmaya başlaması teknolojinin gelişme hızının artmasına neden olmuştur.
Bu koşulların ürünü olarak ekonomik büyüme teorisi alanında da yeni gelişmeler yaşanmış,
içsel büyüme kuramlarının ortaya çıkmasına ve gelişimine ortam hazırlamıştır.
Çalışmanın amacı, 15 gelişmiş ülkenin 2000-2018 yılları arasında yaptıkları
teknolojiye dayalı yatırım ve üretimin söz konusu ülkelerin ekonomik başarılarını ne düzey
etkilediğini panel ekonometrisi yardımıyla araştırmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için üç
model ve 14 değişkenden yararlanılmıştır. Model 1’de yenilik değişkenini ölçmek amacıyla
bağımlı değişken olarak bilgi ve iletişim teknolojisinin toplam ihracat içindeki payı
kullanılmıştır. Analiz sonucunda, yüksek teknolojili ürün ihracatı, beşeri sermaye, tasarruf
oranı, patent sayısı, toplam faktör verimliliği ve ihracat değişkenlerinin seçilmiş olan gelişmiş
ülkelerin yenilik yapabilme kapasitesini pozitif anlamda etkilediği tespit edilmiştir. Model 2’ye
gelindiğinde dünya pazarındaki değer pastasından pay kapma yarışında ve rekabetçi gücün
tespitinde öncü göstergelerden biri olarak kabul edilen ihracat performansı değişkeni bağımlı
değişken olarak kullanılmıştır. Analiz sonucunda, beşeri sermaye, GSMH, yüksek teknolojili
ürün ihracatı, bireysel internet kullanımının toplam nüfusa oranı,
bilgi ve iletişim
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teknolojisinin toplam ihracat içindeki payı, tasarruf oranı, bilgisayar, iletişim ve diğer
hizmetlerin toplam ihracat içindeki payı ve toplam faktör verimliliğindeki artışlar ihracat
performansını pozitif yönlü etkilemektedir. Model 3’de ekonomik büyüme değişkeni bağımlı
değişken olarak kullanılmıştır. Bu modelin kurulmasındaki amaç yenilik (inovasyon), rekabet
gücü ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin serimini ampirik olarak ortaya koymaktır. Aynı
zamanda ekonomik büyüme, ülkelerin zenginlikleri ve ekonomik başarılarının ölçümünde
yararlanılan temel gösterge biçiminde görülmektedir. İlk iki modelden hareketle oluşturulan
üçüncü modelindeki test sonuçlarına göre, yüksek teknolojili ürün ihracatı, patent sayısı,
ihracat performansı, bireysel internet kullanımının toplam nüfusa oranı, tasarruf oranı ve
toplam faktör verimliğinde meydana gelen artışlar ekonomik büyüme rakamlarını pozitif
yönde etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca her üç model için elde edilen sonuçlar istatistiki
olarak anlamlı ve yorumlanabilecek düzeydedir. Yenilik ve teknolojik değişkenlerinin rekabet
gücünün ve ekonomik büyümenin itici gücü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ülkelerin sahip
olduğu teknoloji düzeyi ve bu alanlara yapmış oldukları yatırımlar, seçilmiş ülkelerin
ekonomik başarılarının kaldıracı olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, içsel büyüme modelleri ile
tutarlıdır (Arrow, 1962; Romer, 1986, Lucas, 1988; Grossman ve Helpman, 1991, Aghion ve
Howitt, 1992)
Ekonomik büyüme performansı yüksek ekonomiler izlendiğinde, rekabet güçlerinin
ardında yatan en önemli etmenin yeni ürün, yeni üretim bilgisi ve teknolojilinin kullanılmasına
yönelik özendirme çabaları olduğu söylenebilir. Bu koşulların nitelikli sonuçlar doğurabilmesi
için bilimsel bilginin geliştirilebileceği nitelikli eğitim modelinin yanında işgücü piyasasına
teknik bilgi sağlanması amacıyla kurs, seminer ve eğitimler düzenlenmesi, teknoloji temelli
üretim için sanayi ile üniversite işbirliğinin sağlanması, makroekonomik ortamın
oluşturulması, gerekli altyapı tesislerinin kurulması, politik ve hukuki belirsizliğin minimize
edilmesi, düşünsel özgürlüğün olması, bürokratik engellerin azaltılması, nitelikli teknoloji
merkezleri ve bilim atölyelerinin oluşturulması için merkezi hükümet ile yerel yönetimler
arasındaki koordinasyonun sağlanması, eğiticilerin yenilik yapacak nesiller yetiştirebilecek
düzeyde eğitilmesi, çocuklar için okul öncesi dönemden başlayarak soyut düşünme
kabiliyetini geliştirebilecek sanatsal aktivite ile birlikte bilim felsefesi veya bilimsel araştırma
yönteminin öğretildiği bir eğitim modelinin geliştirilmesinin koşulları oluşturulmalıdır. Fakat
toplumun genelinin refah ve mutluluğunun arttırılması için salt büyüme fetiş bir perspektifin
yeterli olmadığının bunun yanı sıra üretilen toplumsal zenginliğin dağılımı açısından bölüşüm
ilişkilerini gözeten yeni mekanizmaların devreye sokulmasının gerekli olduğu politika önerisi
olarak ileri sürülmüştür.
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Öz
Geleneksel iktisat ve finans teorilerinde geçerli olan bireyin kararlarında tam bir rasyonaliteye
sahip olduğu şeklindeki varsayımın dayanağı antik çağlarda Yunan filozofların insanın evrendeki
önemine ilişkin geliştirdikleri düşüncelere kadar uzanmaktadır. İnsanın diğer canlılardan düşünme ve
sorgulama yeteneği ile ayrıldığını savunan görüşler bireye mükemmel bir rasyonel düşünme yetisi
atfetmiştir. Ancak gerek Galileo ve Kepler gibi bilim insanlarının dünyanın evrendeki konumuna yönelik
buluşları gerek Heisenberg ve Einstein gibi fizikçilerin belirsizliği içeren atom modelleri bireyin bilgiye
tam olarak erişme ve erişse dahi söz konusu bilgiyi mükemmel şekilde analiz etme yeteneğini
sorgulatmıştır. Karar alma teorilerinde sınırlı rasyonalite kavramı gündeme gelmiştir ancak davranışsal
finansın ortaya çıkışı ile beynin işleyiş mekanizmasının yol açabildiği bazı bilişsel kısayolların
(hevristiklerin) bireyi irrasyonel kararlar almaya ittiği, sınırlı olan rasyonalitenin tamamen ortadan
kalkabildiği durumlar olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, rasyonel birey düşüncesinin geçirdiği
değişim tarihsel süreci içinde anlatılmakta, en yaygın kabul gören hevristikler açıklanarak, literatürde
görülen diğer hevristikler de özetlenmektedir.
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The Evolution of the Notion of Rational Individual and Cognitive Heuristics

Abstract
The assumption of perfect rationality which is widely accepted in conventional economics and
finance goes back to the notion of ancient Greek philosophers about the importance of human in the
universe. The argument on reasoning and questioning as distinctive features of human attributes to
perfect rationality. However, either the inventions of Galileo and Kepler about the position of earth in
the universe or atomic models of physicists such as Heisenberg and Einstein which considers the
uncertainty have raised doubts about the possibility of an individual to get full information or to have
the required cognitive abilities for a perfect analysis. The notion of bounded rationality has been
argued in decision making theories, on the other hand associated with the growing number of
behavioral finance studies, it has been observed that an individual may behave irrationally based on
the heuristics caused by the mechanism of brain activities. In this study, the evolution of the rational
individiual idea has been argued in its historical process, the heuristics which are widely accepted in
the literature have been explained and other heuristics in economics and finance literature have been
summarized.
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Giriş
Antik çağlarda Yunan filozoflar evreni, gök cisimlerini ve dünyayı gözlemleyerek
insanın evrende kapladığı yeri, diğer canlılardan ayrılan niteliklerini ve varoluşundaki önemi
kavramaya çalışmışlardır. İlgili dönemde insanın diğer canlılardan ayrılan en temel özelliğinin
düşünme, sorgulama ve muhakeme etme yeteneği olduğu görüşü genel kabul görmüştür.
Aristoteles’in insanı rasyonel bir hayvan olarak tanımlaması da söz konusu görüşü destekler
niteliktedir (Fowers, 2012). Neoklasik iktisadi görüşün rasyonel birey varsayımının temelleri
de antik çağın Yunan filozoflarının ortaya attığı düşüncelere dayanmaktadır. 15. ve 16.
yüzyıllarda yaşamış olan Copernicus, Kepler ve Galileo gibi bilim insanlarının astronomi ile
ilgili buluşları felsefeye de yön vermiştir. İnsanın evrenin merkezinde yer almadığına ilişkin
söz konusu yeni görüşler çerçevesinde, Yunan filozofların görüşlerine dayanan anaakım
iktisatçıların rasyonel birey varsayımı da eleştirilmeye başlamıştır. Yunan filozofların görüşleri
ile paralellik gösteren anaakım iktisatın varsayımları, ortaçağ sonrası gelişme gösteren bilim
ve değişen felsefi görüşler ile paralel olarak sorgulanmaya ve alternatif yaklaşımlar
geliştirilmeye başlamıştır.
Geleneksel iktisat ve finans teorilerine göre, ekonomik karar birimleri tam bir bilgiye
sahip olup, edindiği bilgiyi karar alma sürecinde etkin bir biçimde değerlendirmekte ve en
düşük risk ile en yüksek faydayı/karlılığı sağlayan optimal çözümler üretebilmektedir. Söz
konusu varsayıma göre, örneğin bireyler bir tüketime ilişkin karar verirken, talep edilen mal
veya hizmete ve ayrıca ilgili mal veya hizmetin ikamesi veya tamamlaycısı olan diğer tüm
mallara ilişkin de tam bir bilgiye sahip olmakta, söz konusu bilgiyi edinmek için gerekli emek
ve zamanı harcamakta, edinilen bu denli kapsamlı bilginin değerlendirilebilmesi için gereken
zihin kapasitesine sahip olmakta ve verilmesi gereken her yeni tüketim kararında bilgiye
erişme ve bilgiyi işleme süreci yeniden başlamaktadır.
Kararlarını sürekli optimize edebilen rasyonel birey varsayımı geleneksel finans
teorilerine de dayanak oluşturmuştur. Beklenen fayda teorisi, modern portföy teorisi, etkin
piyasalar hipotezi gibi yaklaşımlar varlıkların fiyatlanması, risk ve belirsizliklerin piyasalar ve
getiriler üzerindeki etkisi konularının anlaşılmasında yararlı olmuştur. Ancak bireylerin
rasyonel davrandığı varsayımı üzerine kurulan söz konusu modeller davranışsal finans
perspektifinden bakıldığında çeşitli eleştirilere konu olmaktadır. Günlük hayatta insanların en
basitinden en karmaşığına kadar çok sayıda konuda karar vermek zorunda kaldığı
düşünüldüğünde, bu denli zahmetli bir sürecin başarıyla tamamlanabilmesi ve rasyonellik
ilkesinin geçerli olabilmesi için insanların bilişsel yeteneklerinin çok kısa sürede oldukça
kapsamlı olan büyük veriyi1 işleyebilecek kapasitede olması gerektiği anlaşılmaktadır.
Gerçek hayatta ise kararların bir çoğu çok kısa sürede alınmaktadır ve bu süreçte beyin bir
takım kısayollara başvurmakta ve bazı durumlarda çeşitli önyargılar sebebiyle yanılmaktadır.
İnsanların karar alma süreçlerini etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bunlardan
bazıları: Genetik faktörler, çevresel ve sosyal etkiler, bilişsel ön yargılar, sezgisel kısayollar
gibi bireylerin irrasyonel karar almasına yol açabilen etkenlerdir. Davranışsal finans, özellikle
duyguların ve bilişsel ön yargıların finansal kararları, şirketleri ve finansal piyasaları nasıl
etkilediğini araştırır (Nofsinger, 2014). Piyasaların içerdiği risk ve belirsizlikler karşısında
çeşitli varlıklara yatırım yapmak isteyen bir yatırımcı, söz konusu risklerin ölçümü ve
belirsizliklerin tahmin edilmesi konusunda olasılıklardan yararlanmaktadır. Ancak karar
almanın bilişsel sürecinde duygular devreye girdiğinde değer yargısı içeren irrasyonel
kararlar alınabilmektedir. Tversky ve Kahneman (1992) geliştirdikleri beklenti teorisi
kapsamında, karar alma süreçlerinde etkili olan, çok sayıda gerçek ve hipotetik deney
sonuçları ile doğrulanmış beş ana fenomen olduğunu ileri sürmüştür. Bunlar, çerçeveleme
etkisi, doğrusal olmayan (non-lineer) tercihler, kaynak bağımlılığı, risk arayışı ve kayıptan
kaçınma olarak sıralanabilir. Benzer şekilde çeşitli ön yargılara ve yanlılıklara ilişkin
davranışsal finans literatüründe tanımlanmış çok sayıda2 faktör bulunmaktadır.
Kuramsal yazın taraması çerçevesinde geliştirilen bu çalışmada, bireyin rasyonelliğine
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ilişkin görüşlerin tarihsel süreç içindeki değişimi; farklı iktisadi görüşlerde yer alan rasyonellik
tartışmaları karşılaştırmalı olarak ve rasyonellik düşüncesine yöneltilen eleştiriler
çerçevesinde incelenmiştir. Özellikle rasyonel olmayan ekonomik birimlerin kararlarıyla
şekillenen piyasa fiyatlarının etkin fiyatlar olmaması nedeniyle ortaya çıkan fiyat balonlarının
finansal krizlere neden olabilmesi, söz konusu birimlerin kararlarını etkileyen faktörlerin daha
iyi anlaşılmasını gerekli kılmaktadır. Bu amaçla söz konusu faktörler, psikolojik ön yargılar ve
sezgisel kısa yollar (hevristikler) başlığı kapsamında çalışmanın ikinci bölümünde ayrıntılı bir
biçimde incelenmiştir. Rasyonalite düşüncesinin temelleri ve iktisadi görüşlerdeki yeri üzerine
yazında çok az sayıda çalışma bulunmaktadır (Baloğlu, 2000; Sarfati, 2005; Şeniğne, 2011).
Çalışmanın, rasyonellik tartışmasının kökeni irdelenerek, günümüzdeki geçerliliğini
sorgulayan teorilerin ışığında, rasyonelliği kısıtlayan belirsizlik kavramının fizik bilimindeki
gelişmelere paralel olarak iktisata dahil edilmesi sonrası, özellikle finansal krizlerin altında
yatan en önemli gerekçe olan irrasyonel yatırımcı davranışlarının incelenmesiyle literatüre
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. İncelenen görüş ve teorilerden elde edilen başlıca
çıkarım, bireyin mükemmel bir biçimde rasyonel olduğu varsayımının geçerli olmadığıdır.
Ayrıca, sık sık karşılaşılan fiyat balonları ve finansal krizlerin irrasyonel yatırımcı
davranışlarından kaynaklandığı, davranışsal finansın teorik ve ampirik katkılarının piyasa
eksikliklerini ve finansal krizleri açıklamakta daha başarılı olduğu düşünülmektedir.
1. Rasyonellik Düşüncesinin Tarihsel Gelişim Süreci
1.1. Eski Yunan Felsefesinde ve Orta Çağda Rasyonellik Kavramı
İnsanların karar verme süreçleri ile ilgili felsefe, psikoloji, sosyoloji, ekonomi gibi çeşitli
alanlarda çok sayıda görüş ileri sürülmüştür. Söz konusu görüşler, Antik dönemlerde, insanın
ve dünyanın evrenin merkezinde yer aldığı inancının benimsendiği teolojik açıklamalar
çerçevesinde şekillenmeye başlamıştır. İnsanın varoluşunun önemi, diğer canlılardan ayrılan
temel nitelikleri üzerine geliştirilen fikirler, çeşitli bilimsel araştırmalar ve icatlar sayesinde
zaman içinde gelişme göstermiştir.
Antik dönemlerde düşünürler, içinde yaşadığımız gezegeni ve etrafını saran gökyüzü ve
gök cisimlerini anlamaya çalışarak insanın evrendeki önemini de kavramayı amaçlamışlardır.
Platon, Aristoteles, Descartes gibi ünlü Yunan filozoflarının kozmik evren üzerine yaptıkları
araştırmalar dünyanın şekli, hareketi, gezegen ve yıldızların gökyüzündeki hareketleri ve
çizdikleri rota, gezegenlerin neden belli bir sayıda olduğu gibi temel soruların cevaplarını
bulmaya yönelik olmuştur (Holton ve Brush, 2001). Bu şekilde dünyanın evrendeki önemi ve
bununla bağlantılı olarak insanın evrendeki varlığı ve önemi üzerine çeşitli felsefi görüşler
ileri sürülmüştür.
Eski Yunan felsefesine göre insan rasyonel bir hayvandır ancak Orta Çağda Copernicus,
Darwin, ve Freud gibi bilim insanları söz konusu görüşün aksine insanın kökeninde özel bir
canlı olmadığını, evrende özel bir yer kaplamadığını ve ayrıca her zaman rasyonel ve hatta
bilinçli güdüler ile davranmadığını savunmaktadır. İnsana diğer canlılar arasında özel bir
statü sağlayan şey rasyonel olması değil rasyonellik kapasitesine sahip olmasıdır (Nozick,
1994). Daha önce Sisamlı Aristarkus’un (M.Ö 310-230), ve Pythagoras’ın (M.Ö 580-500),
matematik kullanarak ileri sürdüğü dünyanın şeklinin küre olduğu, bir yörüngesi olduğu, bu
yörünge üzerinde, güneşin etrafında hareket ettiği ve evrenin merkezi olmadığı önermesi
yüzyıllar sonra Copernicus tarafından da desteklendi (Korkman, 2015; Africa, 1961).
Dünyanın evrenin merkezinde yer almadığı önermesi yalnızca astronomik bir buluş olarak
değil aynı zamanda insanın da evrenin merkezinde yer almadığı ve insanlar için çok büyük
ve muazzam olan olayların kozmik standartlara göre gerçekte çok küçük bir öneme sahip
olduğu şeklinde değerlendirilmiştir (Reichenbach, 1980; MacIntyre, 1999). Söz konusu
görüşün temelleri, Claudius Ptolemaeus’un (Klaudyos Batlamyus) M.S. 140 yılında verdiği
ünlü eseri “Almagest” olarak da bilinen Yunanca “matematiksel oluşum” anlamına gelen “He
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Mathematike Syntaxis”e dayanmaktadır. Ptolemaeus, ilgili eserinde dünyanın evrenin
merkezinde yer almadığını ve dünyanın şeklinin küre olduğunu iddia ederek, gezegenlerin
güneş etrafındaki hareketini açıklamaya çalışmıştır. Descartes’dan sonra gezegenlerin
hareketine neden olan faktörlerin neler olduğu konusunu ilk sorgulayan kişi ise Kepler
olmuştur (Koyré, 2013). Galileo’nun teleskopu icat etmesiyle birlikte yaptığı gözlemler
dünyanın şekli ve diğer gezegenlerle birlikte hareketi ile ilgili Kepler’in görüşlerini
desteklemiştir. Koyré (2013) Kepler olmasa Newton’un da olamayacağını ifade etmektedir.
Descartes ve Newton’un, hareketin değişmesine neden olan koşulların belirli yasalara
uyduğuna ilişkin görüşleri ortaktır. Newton’un kanunları “hareketin kanunları” ve Descartes’in
kanunları “doğanın kanunları” olarak bilinmektedir ve ilk yasa neredeyse aynıdır. Ancak diğer
yasalara bakıldığında Newton’un yasaları başarılı olurken, Descartes’in yasaları ilerleyen
dönemlerde çelişkili bulunmuştur (Nowak ve Thagard, 1992). Anaakım iktisatçılar tarafından
prensipleri temel alınan Newton’un hareket kanunu için de tüm bu gelişmeler temel olmuştur
ve yalnızca mekanik bilimi ve astronomi açısından değil felsefi açıdan da insanın var oluşu,
evrendeki önemi ve nihai olarak rasyonellik ilkesi ile açıklanmaya çalışılan mantık, sorgulama
ve muhakeme etme gibi yetenekleri ile insanı diğer canlılardan ayıran özellikler üzerine daha
fazla düşünmeyi gerektirmiştir.
İnsanların sorgulama, muhakeme etme ve mantık yürütme kabiliyetleri üzerine ortaya
atılan ilk görüşler yukarıda adı geçen Eski Yunan filozoflarına kadar uzanmaktadır.
Bunlardan en önemlisi Aristoteles tarafından öne sürülen insanların rasyonel düşündüğü ve
rasyonel kararlar aldığı şeklindeki görüştür. Aristoteles’e göre rasyonel bir davranış, sonunda
arzu edilen bir şeyin elde edilmesi süreci olarak açıklanmaktadır (Irwin, 1975). Aristoteles,
insan doğasının merkezinde sosyalliğin ve rasyonelliğin olduğuna dikkat çekmiştir (Fowers,
2012). Bacon, Hume, Freud ve D. H. Lawrence’a göre rasyonel çıkarımlar ve davranışlar,
sadece nadiren ortaya çıkan bir durumdur ve insanlık tarihinin irrasyonel kıyısı boyunca
dağınık bir halde yayılmış olan yol gösterici işaret kuleleridir (Stich, 1985). Rasyonellik
kavramını tartışan bir diğer düşünür ise Karl Popper’dir. Popper’e (1985, Akt: Rajabov ve
Yaran, 2008:76) göre, daha iyi kuramlar arayışında rasyonellik ilkesi, çürütmeden muaf,
yanlışlanamaz veya a priori (önsel) olarak geçerli bir mantıksal veya bir metafiziksel ilkeymiş
gibi düşünülmektedir, ancak Popper bu görünümün yanıltıcı olduğunu ve rasyonellik ilkesinin
doğruya en iyi yaklaşma olsa da, aslında yanlış olduğunu savunmaktadır.
Evren, dünya ve insan üzerine odaklanan filozoflar ve bilim insanları, temelde insanın
varoluşundaki önemi ve diğer canlılardan ayrılan üstünlüklerini araştırmışlardır. Dünyanın
evrenin merkezinde yer almadığı görüşünün kabul edilmesi aynı zamanda insanı diğer
canlılardan üstün gören, evrenin merkezinde yer aldığını ileri süren, rasyonellik açıklaması ile
mükemmelleştirmeye yönelen düşünceler de sorgulanmaya ve eleştirilmeye başlanmıştır.
İnsanların rasyonel olma kapasitesinin diğer canlılardan ayrılan en önemli özellik olduğu
üzerinde duran görüşlerin aksine rasyonelliğin mükemmel şekilde ortaya çıkan bir durum
olmadığını ancak nadiren gözlemlenebilir olduğunu savunan görüşler son yıllarda yazında
daha fazla kabul görmektedir.
1.2. İktisadi Görüşlerde Rasyonellik Kavramı ve Yöneltilen Eleştiriler
Ekonomik rasyonalite kavramı genellikle, bütün insanların aldıkları her ekonomik kararda
kayıp ve kazançları hesaplayan birer rasyonel maksimumlaştırıcı (rational maximizer) gibi
davrandıklarını öngörmektedir (Zouboulakis, 2014). Smith ve Ricardo gibi klasik ekonomistler
arasında, rasyonellik çok olanın az olana tercih edilmesi gibi sınırlı bir anlam ifade
etmektedir: kapitalistlerin en yüksek getiri sağlayan endüstride yatırım yapması, mülk
sahiplerinin mülklerini en yüksek teklif veren kişilere kiralaması, birim maliyetlerin en aza
indirilmesi. Klasik ekonomistlere göre rasyonalite hipotezi firmanın karını maksimize etmesi
olmaktadır. Klasik ekonomistler arasında tüketici yanlı bir rasyonalite hipotezi yoktur ve
marjinalist ekonomistlere kadar talebin fiyattan etkilenebileceği düşünülmemiştir (Arrow,
1986). Bir başka klasik ekonomist olan Marks (1867) ise rasyonalite kavramını emek konusu
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üzerinden tartışmaktadır. Buna göre, sosyal emeğin tahsisinin genel kanununun rasyonel bir
biçimde yönetilmesi sosyal özgürlüğü sağlamaktadır. Marks’a (1867) göre, emek-zaman
piyasanın irrasyonel mübadelesi yerine ihtiyatlı bir şekilde kullanılmalıdır (Akt: Khalil, 1990).
Lagueux (1997) rasyonellik varsayımının iktisat tarihinde ilk ortaya çıkışının ne zaman ve
nasıl olduğunu araştırmıştır. Jevons (1957), Walras (1874) ve Menger (1976) çalışmalarında
rasyonellik çıkarsaması yapılabilecek ifadeler kullanmışlardır. Genel olarak, insanların uygun
araçlar kullanarak ihtiyaçlarının en yüksek düzeyde tatminini sağlayan karar ve davranışları
sonucu tüketim ve değişim gerçekleşeceğini ileri sürmektedirler (Lagueux, 1997). Ayrıca
John Stuart Mill (1836) ekonomik insanı “servete sahip olmak isteyen ve bunu elde etmek
için gerekli araçların karşılaştırmalı etkinliklerini muhakeme edebilmeye yetkin kişi” olarak
tanımlamıştır (Aktaran: Ng ve Tseng, 2008). Marjinalist ekonomistlerin tüketiciler için
önerdikleri rasyonalite hipotezi bütçe kısıtı altında fayda maksimizasyonunun gerçekleşmesi
şeklinde açıklanmaktadır. Söz konusu formülasyon ile talep tüm fiyatların bir fonksiyonu
olarak tanımlanmıştır ve ekonominin genel dengesi formüle edilebilir hale gelmiştir (Arrow,
1986).
Yunan filozofların görüşleri ile paralel olarak, neoklasik iktisadi düşünceye göre bireyler
rasyoneldir ve karar alma süreçleri “rasyonel karar teorisi” ya da “beklenen fayda teorisi”
çerçevesinde değerlendirilmektedir. Beklenen fayda teorisi, bireyin rasyonel kabul
edilebilmesi için nasıl davranması gerektiğini açıklamaktadır ancak söz konusu açıklamalar
bireylerin gerçek hayatta nasıl davrandığı ya da normatif varsayımların neden sıklıkla ihlal
edildiği gibi konularda yeterince bilgi vermemektedir (Innocenti ve Sirigu, 2012). Sargent
(1972) çalışmasında iki hipotezden bahsetmektedir ve söz konusu hipotezlerin geçerli olması
halinde piyasaların etkin piyasalar olacağını ileri sürmektedir. Bunlardan birincisi “beklentiler
hipotezi”, ikincisi ise “rasyonel beklentiler hipotezi” dir. Beklentiler hipotezi, gelecekteki faiz
oranlarının, sonraki dönemlere ilişkin kısa vadede beklenen faiz oranlarına eşitleneceğini
savunmaktadır. Muth (1961, akt: Sargent, 1972) tarafından önerilen rasyonel beklentiler
hipotezi ise, yatırımcıların beklentilerinin istatistik teorisinin optimal tahminleri ile uyumlu
olacağını ileri sürmektedir. Neoklasik iktisadi düşünceye göre, piyasalarda işlem yapan
rasyonel bireylerin rasyonel kararları ile şekillenen piyasa fiyatları, kamuya açıklanan tüm
bilgiyi yansıtması nedeniyle etkin fiyatlar olmaktadır. (Fama, 1970). Bir başka deyişle, Fama
(1970) tarafından geliştirilen Etkin Piyasa Hipotezi’ne göre (EPH) etkin bir piyasada geçmiş
fiyat hareketlerinden yola çıkarak gelecekte oluşabilecek fiyatlar önceden tahmin
edilememektedir. Fama (1970) “fiyatların erişilebilir olan tüm bilgiyi tam olarak yansıttığını” ve
bu nedenle yatırımcıların piyasalarda ortalamanın üstünde (aşırı) getiri elde etmesinin
mümkün olmadığını savunmaktadır (Aktaran: Alp ve Seven, 2019). Ancak, bir piyasanın etkin
olduğunun ileri sürülmesi aynı zamanda ilgili piyasada arbitraj imkanının bulunmadığı
anlamına gelmektedir. Arbitraj imkanı olmadığı sürece bir piyasada yatırım yapmanın
yatırımcıya herhangi bir getirisi olamayacaktır. Oysa gerçek hayatta karşılaştığımız tüm
piyasa türlerinde arbitraj imkanı bulunmaktadır. Karar birimlerinin farklı risk alma tercihlerine
sahip olmaları, işlem zamanları arasındaki farklılıklar gibi nedenlerle piyasalarda arbitraj
imkanının her zaman bulunduğu söylenebilir.
Piyasa aktörlerinin rasyonel davranışları üzerine Keynes’in (1936) önerdiği “güzellik
yarışması” metaforu piyasaların neden etkinlikten saptığına ilişkin farklı bir bakış açısı
sunmaktadır. Keynes (1936) (Aktaran: Gao, 2008; Lanteri ve Carabelli, 2011) ilgili dönemde
Londra’da bir gazete tarafından düzenlenmekte olan bir güzellik yarışmasında geçerli olan
esasların finansal piyasalar için de geçerli olduğunu ileri sürmüştür. Buna göre gazete,
okuyucuları arasından 100 adet kadın fotoğrafından en güzel olan ve en çok oy alan 6’sını
doğru oylamış olan kişiye piyango hakkı vermektedir. Yarışmanın esasına göre, katılımcıların
kendi en beğendikleri fotoğrafları değil, diğer katılımcıların en çok beğeneceğini tahmin
ettikleri fotoğrafları oylaması gerekmektedir. Diğer katılımcılar da diğerlerinin beğenisini
tahmin etmeye çalışmaktadır. Aynı durum finansal piyasalar için de geçerli olmaktadır.
Özellikle kısa vadeli yatırım yapan yatırımcıların kararları, firmanın gerçek değeri üzerine
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kendi akılcı hesaplamaları yerine diğer yatırımcıların firma hakkındaki görüşleri ile ilgili
beklentileri tarafından yönlendirilmektedir (Gao, 2008). Keynes (1936), geleneksel teorinin
belirsizliği tümüyle dışlayan görüşlerini ve tüm bireylerin karar verme sürecinde tam bilgiye
eriştiği varsayımını tartışmaktadır. Keynes (1936), bilginin “bilinmez” olduğu durumlarda
rasyonel inançların belirlenmesine ilişkin iki durum öngörmektedir: Birincisi, kesin olmayan
bilgiye veya şüpheli tartışmalara dayanan bir olasılık formülasyonu ile ilişkilidir. İkincisi ise,
rasyonel bir inanç formüle edebilmenin imkansız olduğu durumlarda “ekonomik moral”in
(animal spirit) etkili olmasına izin vermektir. Keynes (1936) belirsizliğin olmadığı bir başka
deyişle kesinliğin olduğu durumda paranın servet biriktirme aracı olarak kullanılmasının akıl
dışı olduğunu vurgulamaktadır. Buna göre, paranın servet biriktirme amacıyla elde tutulma
arzusunun derecesi, kendi hesaplamalarımıza ve geleceğe ilişkin eğilimlerimize olan
güvensizliğimizin barometresi olmaktadır. Ekonomik birimlerin likidite tercihi yukarıda sözü
edilen karar ile ilişkili olarak faiz oranlarının belirlenmesinde etkili olmaktadır (Akt: Kregel,
1987).
Keynes (1936) davranışsal finans henüz ortaya çıkmadan önce psikolojinin ekonomideki
rolü üzerine aydınlatıcı açıklamalarda bulunmuştur. Buna göre, gerçekçi olmayan iyimserlik
ve kötümserlik gibi duygular piyasalarda oluşan fiyatlar üzerinde etki oluşturarak balonlara ve
çöküşlere neden olmaktadır (Shefrin ve Statman, 2011). Etkin ve rasyonel bir piyasada ise
hisse senedi fiyatlarının gerçek/esas değere (intrinsic/fundamental value) eşit olması
nedeniyle balon oluşmaması beklenmektedir. Ancak finans literatüründe yer alan örneğin
1929 yılında gerçekleşen Büyük Buhran’da veya 2008 yılında başlayan küresel krizde
psikoloji önemli bir rol oynamıştır. Rasyonel olmayan yatırımcılar, hissenin fiyatı esas
değerini çoktan aşmış olsa bile ileride daha yüksek fiyattan satabilecekleri düşüncesi ile
hisseleri ellerinde tutmaya devam etmektedir (Brunnermeier, 2016). Barberis (2013) varlık
piyasasında aşırı değerleme bir başka deyişle fiyat balonlarının oluşmasında etkili olan
davranışsal faktörleri üç teori ile açıklamaktadır. Birincisi, yatırımcıların bir varlığın
gelecekteki değeriyle ilgili zıt görüşte olduğunda ve açığa satış kısıtlamaları bulunduğunda
balon oluşacağını ifade etmektedir. İkinci teori, yatırımcıların geçmişte elde edilen getirileri,
kazanç artışlarını, temerrüt oranlarını aşırı değerlemeleri sonucu balon oluştuğunu ileri
sürmektedir. Üçüncü teoriye göre balon oluşmasının nedeni yatırımcılarda görülen aşırı
güven davranışı olmaktadır. Yukarıda bahsedilen teoriler inanç temelli teoriler olarak
adlandırılırken, tercih temelli yaklaşımlar da farklı teoriler ile balon oluşumu konusuna
açıklamalar getirmektedir. Örneğin “kolay para etkisi” olarak bilinen etki genellikle bir kazanç
elde ettikten sonra riskten kaçınma davranışında görülen azalma eğilimini ifade etmektedir
ve balon oluşmasında etkili olmaktadır. Bir diğer tercih temelli yaklaşım ise balonların daha
çok yeni teknoloji ile ilişkili olan hisselerde ortaya çıktığını savunmaktadır (Barberis ve
Huang, 2008; Akt: Barberis, 2013). Barberis’e (2013) göre, 1920 ve 1990 ABD borsa krizi,
1980 Japonya gayrimenkul ve borsa krizi, 1720 Güney Denizi balonu (South Sea bubble),
1630 lale çılgınlığı gibi tüm krizlerde görülen ortak davranış, gelecekteki fiyatlara ilişkin
tahminler yürütülürken, geçmişteki fiyat artışlarının aşırı değerlenmiş olmasıdır. Güney Denizi
şirketinin hisselerine yaptığı yatırım nedeniyle büyük kayıp yaşayan birçok yatırımcıdan biri
de Isaac Newton’dur. Yaşadığı kayıp sonrasında şu yorumda bulunmuştur: “Gezegenlerin
hareketini hesaplayabiliyorum ama insanların çılgınlıklarını değil” (Kindleberger ve Aliber,
2005:47).
1990’ların ortalarında başlayan ve 2000 yılında patlayan dot.com internet balonu da
yatırımcıların irrasyonel bir şekilde davranması sonucu ortaya çıkmıştır. Etkin olmayan
fiyatlar, çerçeveleme etkisi, aşırı güven davranışı gibi faktörlerin balonun oluşmasında etkili
olduğu düşünülmektedir (Wheale ve Amin, 2003). Nakit akışları dikkate alınmayarak, yeni
kurulmuş teknoloji şirketlerinin hisselerinin, internetin yaygınlaşmasının ve spekülatif bilginin
hızla yayılmasının da etkisiyle aşırı değerlenmesi sonucunda Nasdaq borsasında işlem
gören küçük şirketler batmıştır. 31 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan kentinde başladığı
duyurulan Covid-19 pandemisi için Dünya Sağlık Örgütü’nün tüm dünyada pandeminin etkili
olmaya başladığı tarihi 11 Mart 2020 olarak ilan etmiştir. Pandeminin hızla yayıldığı Ocak60
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Mart döneminde dünya borsalarına bakıldığında, 1-23 Ocak tarihleri arasında Nasdaq borsa
endeksinin % 5.8, S&P500 endeksinin %3.2, arttığı görülmektedir. Belirsizliğin gün geçtikçe
arttığı söz konusu dönemde SMI (İsviçre), KOSPI (Güney Kore), ATG (Yunanistan) gibi ülke
borsalarında da artış gerçekleşmiştir. Pandeminin ilk görüldüğü ülke olan Çin’de ise, 1-23
Ocak periyodunda CSI 300 endeksi %1.9 azalırken, 23 Ocak-6 Mart periyodunda %3.4
arttığı görülmektedir. 6 Mart-18 Mart periyodunda ise dünya borsalarında genel düşüş eğilimi
hakim olmuştur (Shehzad vd., 2020). Covid-19 pandemisi sürecinde kriptopara piyasalarında
ise mutlak sürü davranışı gerçekleştiği görülmektedir (Yarovaya vd., 2020). Pandemiye bağlı
olarak ortaya çıkan belirsizlik ortamında, işsizlik oranları artarken, ekonomiler küçülürken,
uluslararası ticaret durma noktasına gelirken, turizm sektöründe daralma yaşanırken Ocak
ayında yukarıda bahsedilen borsa endekslerindeki artışın nedenini rasyonel bir bakış açısıyla
açıklamak kolay görünmemektedir.
Neoklasik ekonomistlerin önerdiği mükemmel rasyonalite ve rasyonel beklentiler hipotezi
post-Keynesyen ve kurumsal ekonomistler tarafından kabul edilmemektedir. PostKeynesyenler tam/mükemmel rasyonalite yerine biçimsel rasyonalite (procedural rationality)
kavramını kullanmaktadır. Buna göre, neoklasiklerin savunduğu üzere karar verici ajanlar
yalnızca dışsal kısıtlarla değil aynı zamanda bir takım içsel kısıtlarla da karşı karşıya
kalmaktadır. Mükemmel rasyonalitenin geçerli olabilmesi için ekonomik ajanların tam bilgiye
eriştiği bir ortamda kompleks matematiksel hesaplamalar yaparak fayda veya kar
maksimizasyonu sağlayan kararlar verebilmeleri gerekmektedir. Ancak post-Keynesyenler
tam bilgiye erişim konusunda dışsal kısıtlar bulunduğunu ve ekonomik ajanların söz konusu
hesaplamaları yapabilecek sayısal kapasitelerinin sınırlı olması nedeniyle de içsel kısıtların
olduğunu savunmaktadırlar. Biçimsel rasyonalite, ellerinde hesap makinesi olan robot
benzeri ekonomik ajanlar yerine, sürekli değişen ve öngörülemeyen ekonomik ortamda tepki
verme ve adapte olma kabiliyeti olan normal insanların varlığını kabul etmektedir (Lah ve
Sušjan, 1999). Davidson (1982) rasyonel beklentiler hipotezinin ayrıca Bayes teoremi
aracılığıyla girişimciliği de bir robot karar vericilikle sınırlandırdığını ve teknolojik devrim ve
değişim yaratan Schumpeteryan girişimcinin gerçek dünyadaki rolünü görmezden geldiğini
ifade etmektedir. Schumpeteryan girişimcinin özelliği, teknolojik devrim yaratan, gelecekteki
ekonomik ortamı değiştiren benzersiz ve kritik kararlar almaktır ve bu kararlar çok küçük
olasılıklarla ilişkili olmaktadır. Bu nedenle Schumpeteryan girişimcinin özellikleri neoklasik
karar verme modeli ile uyumlu olmamaktadır.
Alchian (1950) ekonomik ajanların maksimize etme davranışını evrim teorisi ile
ilişkilendirerek, söz konusu davranışın hem bireylerin hem de firmaların hayatta kalma
olasılığını artıran bir olgu olduğunu savunmuştur. Friedman (1953) ise bu evrimci görüşü bir
adım daha ileri götürerek, evrim teorisi nedeniyle ekonomik ajanların kendileri farkında
olmadan dahi olsa her zaman maksimizasyona gideceklerini ve maksimize etme hipotezinin
geçerli olduğunu iddia etmiştir. Hayek (1982) rekabetin insanların rasyonel davranmasını
gerekli hale getireceğini ileri sürmüştür (Akt: Hodgson, 2006). Avusturya okulunun görüşleri
de ekonomik Darwinizme dayanmaktadır. Avusturya okuluna göre, her tarafa yayılmış olan
belirsizliğin doğası gereği, ekonomik istikrar sağlayacak bir politika geliştirmek mümkün
değildir (Davidson, 1982). Veblen (1898) ve Nelson ve Winter (2002) gibi iktisatçılara göre
bireysel davranış kurumsal davranış tarafından belirlenmektedir (Vromen, 2001). Nelson ve
Winter’a (2002) göre, gerçek hayatta ekonomik aktörlerin optimizasyon temelli teorilerin
atfettiği gibi sınırsız sayısal ve bilişsel güçleri yoktur. Bu nedenle rasyonellik sınırlı olmaktadır
ve piyasalar etkinlikten uzaklaşmaktadır.
Akerlof’un (1978) geliştirdiği “asimetrik bilgi” ve “ters seçim” teorisi Fama’nın (1970) etkin
piyasalar hipotezine eleştiriler getirmiştir. Buna göre, karar birimleri tam bilgiye sahip
rasyonel bireyler olarak varsayılmak yerine belirsizliğin etkisinin de dikkate alındığı, bilginin
asimetrik dağıldığı karar birimleri olarak kabul edilmektedir. Rasyonel karar teorisinin
davranışsal bir modelini geliştirilen Simon’a (1972) göre, sınırlı rasyonellik içinde bireylerin
kararlarını çevresel (dışsal) ve karakter özellikleri (içsel) gibi iki faktör etkilemektedir
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(Furnham ve Boo, 2011). Ayrıca Simon (1972), risk ve belirsizlik kavramlarının talep
fonksiyonunda, maliyet fonksiyonunda ya da her ikisinde dikkate alınabileceğini ifade
etmektedir. Sınırlı rasyonellik modelleri aynı zamanda hevristik bilişsellik (heuristic cognition)
modellerine de dayanak oluşturmaktadır. Son yıllarda, davranışsal finans sahasında ön
plana çıkan araştırmalarda rasyonel birey ve etkin piyasalar varsayımlarının yerini bireylerin
kararlarını etkileyen psikolojik önyargı ve çelişkiler ile belirsizliğin karar alma üzerindeki etkisi
almıştır.
1970 li yıllardan sonra, neoklasik iktisadın ana varsayımlarından biri olan rasyonelliğe
yöneltilen çok sayıda eleştiri olmuştur. Yazında en yaygın bilinen ve tartışılan Ellsberg ve
Allais3 paradoksları bu eleştirilerin başında gelmektedir. Segal (1987) belirsizlik altında karar
alıcıların davranışının incelenmesinde en çok kabul gören aksiyomun birinci derece stokastik
baskınlık aksiyomu4 olduğunu ifade etmektedir. Buna göre, Machina (1982), Quiggin (1982),
Chew (1983), Yaari (1984), ve Segal (1984) kesin şey ilkesini (sure thing principle 5) kabul
etmemekle birlikte, birinci derece stokastik baskınlık aksiyomunu kabul etmektedirler.
Ellsberg paradoksu, yalnızca beklenen fayda teorisiyle değil aynı zamanda olasılıkların
toplamsal olduğu diğer tüm belirsizlik altında rasyonel davranış teorileri ile de çelişmektedir.
Allais paradoksu ise neo-Bernoulliyan formülasyonunu ihlal etmektedir (Allais, 1979).
Tversky ve Kahneman (1979) tarafından geliştirilen “beklenti teorisi” (prospect theory)
ilgili sahada önde gelen çalışmalardan biridir. Buna göre; i) değer fonksiyonu eğrisi kazançlar
için konkav, kayıplar için konveks olmaktadır ve kayıplar için kazançlar için olduğundan daha
diktir ii) olasılık derecesinin doğrusal olmayan dönüşümü, küçük olasılıkları fazla
ağırlıklandırmakta, orta ve yüksek dereceli olasılıkları ise eksik ağırlıklandırmaktadır.
Geliştirdikleri beklenti teorisini, riskli beklentilere ilave olarak belirsizliğin de içerildiği
beklentileri dahil ederek genişleten Tversky ve Kahneman (1992) “kümülatif beklenti teorisi”
adını verdikleri yeni bir yaklaşımla yazına katkıda bulunmuştur.
Bireyleri rasyonellikten uzaklaştıran çeşitli ön yargılar ve bilişsel kısa yollar (hevristikler)
ekonomik kararların rasyonel bir biçimde alınamamasına yol açmakta ve bu durum piyasaları
etkinlikten uzaklaştırmaktadır (Daniel ve Titman, 1999; Rosenberg vd., 1985; Zunino vd.,
2008; Gârleanu ve Pedersen, 2018). Piyasada oluşan fiyatların etkin fiyatlar olmadığı
durumlarda, fiyat balonları oluşabilmekte ve piyasalar kırılgan hale gelerek, finansal krizler
ortaya çıkabilmektedir. Rasyonel birey varsayımı ve etkin piyasalar hipotezi davranışsal
finans sahasında yapılan çalışmalar tarafından test edilmekte ve elde edilen aksine bulgular
sonucunda yeni yaklaşımlar önerilmektedir.
Newton’un Öklitçi prensiplerini temel alan klasik iktisadi düşünce, Einstein’ın uzay-zaman
eğrisi teorisi ile birlikte gelişme göstererek kuantum fiziğinde yer verilen belirsizlik ilkesini
iktisadi analizlere dahil etmeye başlamıştır. Buna göre, ekonomik karar birimlerinin piyasa
hakkında sahip olduğu bilginin ve bu bilgiyi işleyebilecek bilişsel güçlerinin sınırlı olması
nedeniyle, piyasaların her zaman değişen ölçüde belirsizlik içereceği ve mükemmel
rasyonellik ile etkin işleyen piyasanın yalnızca nadiren ortaya çıkabilecek bir durum olduğu
görüşü yaygınlık kazanmaya başlamıştır.
1.3. İktisatta Belirsizliğe Yer Verilmesi
İktisatta belirsizliğe yer verilmesi doğa bilimlerinden biri olan fizik ve iktisat bilimleri
arasında 18. yüzyılda yaşanan etkileşim ile başlamıştır. Adam Smith’in arz ve talep
yasalarında Newton’un hareket yasalarından, özellikle her etkinin bir tepki yarattığı ile ilgili
olan üçüncü yasasından izler görülmektedir (Daniel ve Sornette, 2008). Genel ekonomik
dengeyi ilk formüle eden Leon Walras (1874) bir fizikçi olan Louis Poinsot’un (1803)
kullandığı metodolojiyi uygulamıştır (Ray, 2011). 19. yy’ın sonlarında, Francis Edgeworth
(1881) ve Alfred Marshall (1920) ekonominin tıpkı Clerk Maxwell (1986) ve Ludwig
Boltzmann’ın (1974) gazlar için ileri sürdüğü gibi bir denge durumuna ulaştığı konusunu
fizikçilerin bazı düşüncelerinden esinlenerek oluşturmuşlardır (Daniel ve Sornette, 2008). İki
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bilim arasındaki etkileşim 20. yy’ın başlarında da kendini göstermiştir. Paris Borsasındaki
hisse ve bonoların hareketlerinin modellenmesi çalışmalarında, matematikçi Louis Bachelier
(1900) difüzyonun matematiksel teorisini geliştirmiş, Albert Einstein (1905) ise bundan kısa
bir süre sonra aynı difüzyon eşitliğini temel alarak Brownian hareket teorisini ortaya
koymuştur.
Albert Einstein (1905), Brownian hareketinin stokastik sürecini ölçerek tarihte rassal
davranışı ölçen ilk kişi olmuştur. Einstein’ın Brownian Hareketi modelinin daha sonraki
muhtelif açılımları (Geometrik Brownian hareketi, fraktal Brownian hareketi vb.) çok sayıda
ekonomik ve finansal modellerin temel varsayımları olmuştur. Kuantum fiziğine katkısı
yadsınamayacak Einstein’in bu kuramı özellikle finansal iktisatta hisse senedi fiyatlarının
dalgalanmasında kullanılan temel kuramlardan biri olmuştur (Daniel ve Sornette, 2008; Ray,
2011). Einstein’ın uzay - zaman eğrisi teorisinin önemini fark eden ilk iktisatçının Keynes
olduğu söylenebilir. Keynes, (1936) “İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi (General
Theory of Employment, Interest and Money)” isimli eserinde bu konuya yer vermektedir.
Keynes’e göre; klasik teorisyenler Öklitçi olmayan bir dünyada Öklit Geometrisini
kullanmaktadırlar ve aynı durum iktisatçılar için de geçerlidir.
Fizikte kuantum devrimi iktisatta Newtoncu klasik anlayışın getirdiği deterministik
yaklaşımı sona erdirmiştir. Bir parçacığın konum ve hızının aynı anda belirlenemeyeceğini
öne süren Heisenberg (1927) bunun bir örneğidir. 20. yüzyılda fizik; Einstein, (1905),
Heisenberg (1927) gibi fizikçilerin görünmeyen doğaya ilişkin bilimsel bulgularıyla başka bir
boyuta taşınmış, belirsizlik ve kompleksite kavramları eleştirel açıdan önem kazanmaya
başlamıştır. Ancak fizikçilerin ve iktisatçıların bu kavramları analiz etme yaklaşımları belirgin
farklılıklar göstermektedir. Fiziğin özellikle mikro düzeyde belirsizliğe yer vermeye başlamış
olmasına karşın iktisattaki kesinlik arayışı devam etmiştir. Özellikle fizikten alınan kuantum,
kaos, görelilik, belirsizlik düşünceleri, iktisadın pozitif yanını, yani neden ve sonuç ilişkilerini
açıklama gücünü sorgulatmıştır. Günümüz iktisat yaklaşımında belirsizlik dikkate
alınmamakta, risk ve beklenen fayda gibi kavramlar ile bu eksiklik giderilmeye çalışılmaktadır
(Schinckus, 2009; Eser ve Kırer 2009; Sonüstün ve Gül, 2012). İktisat, kuantum fiziğinin keşfi
ile birlikte fizikte yaşanan değişmeleri gerektiği ölçüde takip edememiş olsa da 20. yüzyıl
boyunca iki bilim arasındaki etkileşim devam etmiştir. Son yıllarda davranışsal finans
alanında yapılan çalışmaların sayısının artmasıyla, rasyonalite, tam bilgiye sahip olmak gibi
kesinlik içeren kavramlar sorgulanır hale gelmiş ve alternatif hipotezler geliştirilmeye
başlanmıştır. Yapılan ampirik çalışmalar bireylerin belirsizlik ve risk altında karar verme
davranışının teorize edilmesine katkıda bulunmaktadır.
2. Psikolojik Önyargılar Ve Sezgisel Kısa Yollar (Hevristikler)
Freud, insanlığın eğilimi olan, bizim herşeyin merkezinde olduğumuz inancını değiştiren
devrimci düşünürlerin uzun sırasında araya bir yere konulmaktadır. Galileo, dünyanın evrenin
merkezi olmadığını, yalnızca güneşin çevresinde dönen bir grup gezegenden biri olduğunu
göstermiştir; Darwin, insanların yaradılışın merkezi olmadıklarını, yalnızca rastlantısal seçim
sürecinin nihai bir ürünü olduklarını göstermiştir; Marx, insanların toplumun yaratıcıları değil,
daha ziyade toplumun yaratıkları olduğunu savunmuştur ve Freud, insanların kendilerinin
efendileri olmadıklarını göstererek son hareketi eklemiştir (Craib, 2004). İnsanları her
durumda makul/mantıksal kararlar alabilen mükemmel varlıklar olarak varsaymak yerine,
insanların psikolojilerinin, duygularının, sezgilerinin veya önyargılarının etkisinde kalarak
makul olmayan bir başka deyişle rasyonel olmayan kararlar aldıkları görüşünün özellikle son
yıllarda daha fazla kabul gördüğü anlaşılmaktadır. Craib (2004: 41), insanlara neden
mükemmel bir rasyonellik özelliği atfetme eğilimi olduğuna ilişkin şu açıklamaya yer
vermektedir: “Günümüzdeki tartışmaların bağlamında bile, insanların ne yaptıklarını mutlaka
bilmediklerini, bilincinde ya da denetiminde olmadıkları güçler tarafından sürüklendiklerini ve
kendi güdülerinde yanılabileceklerini söylemek utanç verici bir fikirdir. Bu özellikle, ne
yaptığını bilmeyen bir kişi olduğumuz ya da onursuz hatta belki de şeytanca bulduğumuz
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güdüler tarafından yönlendirildiğimiz söylendiği zaman utanç vericidir.”
İnsanların karar alma davranışını açıklamaya çalışan bazı yaklaşımlara aşağıda
detaylıca yer verilmiştir. Karar alma süreçlerinde bireyleri irrasyonel davranmaya iten çeşitli
nedenler söz konusu olmaktadır. Literatürde, büyük bir kayıp yaşadıktan sonra, tekrar yatırım
yapmak konusunda çekimser kalmak, “yılan ısırma etkisi”, bir şeyin fiyatını tahmin etmeye
çalışırken belirli bir değeri referans kabul etmek, “çıpalama etkisi” ve pozitif getiriler elde
ettikten sonra çok sayıda işlem yapılması, “aşırı güven” olarak adlandırılmaktadır. Aşağıda
açıklanan önyargı ve hevristiklere ilişkin özet bilgilere Tablo 1’de yer verilmiştir. Finans
literatüründe ampirik çalışmalar ile yaygın olarak analiz edilen bazı önyargı ve hevristikler alt
başlıklarda daha detaylı ele alınırken, diğerleri tek başlık altında kısaca özetlenmektedir.
Tablo 1. Önyargı ve Hevristiklere İlişkin Özet
Önyargı ve Hevristikler
Bilişsel
uyumsuzluk
(Cognitive dissonance)
Çıpalama etkisi (Anchoring
effect)
Aşırı
güven
etkisi
(Overconfidence effect)
Kumarbaz
yanılgısı
(Gambler’s fallacy)
Batık
maliyet
yanılgısı
(Sunk cost fallacy)
Kayıptan kaçınma (Loss
aversion); Statüko yanlılığı
(Status quo bias); Sahiplik
etkisi (Endowment effect)
Yılan ısırma etkisi (Snake
bite effect)
Çerçeveleme
etkisi
(Framing Effect)
Aşinalık
ön
yargısı
(Familiarity bias, home bias)

Kolay para etkisi (House
money effect)
Yatkınlık etkisi (Disposition
effect)
Öngörü yanılgısı (Projection
Bias)
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Bireyler birbiriyle çelişen iki bilişsel durum karşısında hissedilen
baskı nedeniyle çelişkili olan iki durumdan birini göz ardı
etmektedir (Festinger, 1957).
İnsanlar tahmin yapmak için başlangıç noktası olarak bir çıpa
belirlerler ve bu değere telafi edici ilaveler yaparak tahmin
yürütürler (Nofsinger, 2014).
İnsanların kendi tahmin yeteneklerini abartmalarına ve borsada
çok sayıda işlem yapmalarına neden olmaktadır (Barber ve
Odean, 2001).
Rassal gerçekleşen her olayın sonucunun birbirinden bağımsız
olduğu gerçeğinin göz ardı edilmesine neden olmaktadır (Shua
vd., 2006)
Harcanan emek ve zaman nedeniyle bugün ve ya gelecekte
karlı olmadığı anlaşılan projelerin sonlandırılamamasını ifade
eder (Arkes ve Ayton, 1999).
İnsanlar kayıplara karşı kazançlardan daha duyarlıdır. Bir
şeyden vazgeçmek için istenen bedel aynı şeye sahip olmak
için ödemeye razı olunan bedelden daha yüksektir (Kahneman
vd., 1991).
Büyük bir kayıptan sonra tekrar yatırım yapmaktan
çekinilmesini ifade eder (Sabir vd., 2019).
Bir düşüncenin farklı şekillerde dile getirilmesinin bireylerin
duyguları ve kararları üzerinde farklı etkiler yaratmasıdır
(Kahneman, 2011).
İnsanların coğrafi olarak bulundukları yerde faaliyet gösteren,
hakkında daha fazla gözlem ve bilgi edindiği şirketlere yatırım
yapması örneğinde ortaya çıkmaktadır (Coval ve Moskowitz,
1999).
Başlangıçta ortaya çıkan bir kayıp daha çok riskten kaçınmaya
yol açarken, başlangıçta elde edilen kazançlar daha çok risk
almaya neden olmaktadır (Ackert vd., 2006).
Bir referans noktasına bağlı olarak gösterilen eğilimleri ifade
etmektedir. Kazanan hisselerin hızla elden çıkarılması ancak
kaybeden hisselerin uzun süre elde tutulması örnek olarak
verilebilir (Weber ve Camerer, 1998).
Gelecekteki beğeni ve eğilimlerin bugünden öngörülmeye
çalışılarak verilen kararlarda ortaya çıkmaktadır. Yaz tatili için
kışın yapılan planlar veya yemek öncesi verilen çok miktarda
sipariş gibi tüketim davranışları örnek olarak verilmektedir
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(Loewenstein vd., 2003).
Hiperbolik/Abartılı
Zamanlararası ikame ile ilgilidir. Bugün kazanılacak düşük bir
İndirgeme
(Hyperbolic kazanç, ilerde kazanılacak daha büyük bir kazanca tercih
discounting)
edilerek bekleme süresinden kaçınılmaktadır. Kazançların
gerçekleşeceği süreler birbirine yaklaştıkça, daha yüksek
kazanç tercih edilmeye başlanmaktadır. Bu nedenle tercihler
hiperbolik şekilde değişim göstermektedir (Rubinstein, 2003).
Temel
yükleme
hatası Bir davranışın ortaya çıkmasında etkili olan dışsal faktörler göz
(fundamental
attribution ardı edilerek davranış ile kişilik özelliklerinin örtüştüğü
error)
düşünülmektedir. Bu sezgisel bir kısayol olarak ortaya
çıkmaktadır ve yargıları etkilemektedir (Shtudiner vd., 2017).
Geri
görüş
önyargısı İnsanların herhangi bir kanıtlayıcı unsura sahip olunmamasına
(Hindsight Bias)
rağmen, bir olayın sonucunu önceden tahmin ettiklerini
düşünmelerinden kaynaklanmaktadır. Aşırı güven davranışına
neden olabildiği gibi kendine hizmet etme yanlılığı ile de ilişkili
olmaktadır (Barberis ve Thaler, 2003; Merkle, 2017).
Sonuç önyargısı (Outcome Bir olayın sonucu pozitif olduğu takdirde verilen kararın doğru,
bias)
negatif olduğu takdirde ise yanlış olarak değerlendirilmesini
ifade etmektedir (Henriksen ve Kaplan, 2003).
Peltzman Etkisi (Peltzman İnsanların kendilerini güvende hissettiklerinde daha fazla risk
effect)
aldıklarını ifade etmektedir (Peltzman, 1975). Finansal
regülasyonlar para ve sermaye piyasalarında benzer etkiler
yaratabilmektedir (Schwert, 1981).
Kendine
hizmet
etme İnsanların pozitif sonuçları kendine atfetmesi ancak negatif
yanlılığı (Self-serving bias)
sonuçların sorumluluğunu almaktan kaçınması durumunu ifade
eder (Shtudiner vd., 2017).
Hayatta kalma yanlılığı İnsanların yalnızca varlığını sürdüren ve başarılı olan olayları
(Survivorship bias)
referans almasını ve başarısızlıkları göz ardı etmesini ifade
etmektedir. Yalnızca varlığını sürdüren sermaye ve fonların
dikkate alındığı analizler örnek olarak verilmektedir (Rohleder
vd., 2011).
Olumsuzluk
önyargısı Olumsuz haberlerin olumlu haberlerden daha etkili olduğunu
(Negativity bias)
belirtmektedir. Tüketici güven endeksindeki düşüşler borsada
negatif bir şok etkisi yaratmaktadır (Akhtar vd., 2011).
Teyit
önyargısı İnsanlar mevcut bilgilerini teyit eden heberlere ve bilgilere daha
(Confirmation bias)
duyarlı olmaktadır. Yalnızca kendi önsel bilgilerini teyit eden
bilgilere karşı algıda seçici davranmaktadırlar (Park vd., 2013).
Kaynak: Yazar tarafından çeşitli kaynaklardan derlenmiştir.
2.1. Bilişsel Uyumsuzluk
Festinger (1957) tarafından geliştirilen bilişsel uyumsuzluk teorisi, bir bireyin birbiriyle
çelişen iki bilişsel durum karşısında hissedeceği baskı sebebiyle çelişkili olan iki durumdan
birini yok etmeye çalışarak, iki durum arasında bir tercih yapma zorunluluğu duyacağını ifade
etmektedir. Satın alma, tüketim ve yatırım gibi ekonomik kararlarla her gün yüzleşmesi
gereken karar birimleri, yaptıkları tercihlerle çelişen bilişsel durumlarla karşı karşıya
geldiklerinde rahatsızlık duyarak tercihlerini değiştirme yoluna gidebileceklerdir. Festinger
(1957) bilişsel uyumsuzluğu azaltmak amacıyla bireyin i) davranışını değiştirmek ii) uyumsuz
olan bilgiyi görmezden gelmek iii) uyumlu olan yeni bir takım bilişsel unsurlar ekleyerek
tutumunu değiştirmek gibi üç alternatif arasında tercih yapabileceğini ileri sürmektedir.
Festinger (1957) bilişsel uyumsuzluğu sigara içen biri üzerinden açıklamıştır
sigaranın sağlığına zararlı olduğunu bildiği halde içmeye devam eden birinin bu durumu
rasyonelize etmek için başvurduğu muhtemel gerekçeler şu şekilde sıralanmaktadır: i) sigara
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içme sonucu duyulan tatmin o kadar yüksektir ki karşılaşılabilecek sağlık sorunlarına değer
olduğu düşünülmektedir ii) Karşılaşılması muhtemel sağlık sorunları başkalarına göründüğü
kadar ciddi değildir iii) Tüm olası beklenmedik tehlikelerden kaçınmak mümkün değildir ve
buna rağmen yaşam devam etmektedir iv) Sigara içmeyi bıraksa dahi en az sigara kadar
sağlığa zararlı olan fazla kilo problemi yaşaması da olasıdır.
Finansal kararlar alırken de bireyler benzer bilişsel uyumsuzluklar yaşayabilmektedir.
Örneğin, Goetzman ve Peles (1997) kazanan yatırım fonlarına akan sermayenin kaybeden
yatırım fonlarından kaçan sermeyeye kıyasla daha hızlı olduğunu ifade etmektedir.
Yatırımcının portföyünde kazanan hisseler hızla el değiştirirken, kaybeden hisseler daha
uzun süre elde tutulmaktadır. Bunun bir nedeni de, yatırımcının söz konusu hisse senediyle
ilgili sahip olduğu bilgi ile çelişen olay karşısında piyasa sinyallerini yadsıması bir başka
deyişle Festinger’in (1957) teorisinde de iddia edildiği üzere uyumsuz bilgiyi görmezden
gelmesidir.
2.2. Çıpalama Etkisi
Sayısal bir tahmin yapmak gerektiğinde genellikle referans alınabilecek bir diğer
sayısal değere ihtiyaç duyulmaktadır. Nofsinger (2014) çıpalamanın finansal yatırım
kararlarını nasıl etkilediğini bir örnek yardımıyla açıklamaktadır: Bir ağırlıklı ortalama fiyat
endeksi olan Dow Jones endeksi (DJIA) 1928’de 30 hisse senedine ulaşmıştır. Endeksin
1929 yılının başında aldığı değer 300 puan iken, 2011 yılı sonunda 12.218 puana
yükselmiştir. Kar payları endeksten çıkarıldığına göre, her yıl için kar payları dikkate
alınsaydı endeksin ortalaması 2011’in sonunda ne olurdu? Bu soru karşısında genellikle
12.218 fiyat seviyesi çıpa olarak alınmakta ve üzerine kar paylarını telafi etmek için uygun bir
miktar eklenerek tahmin yapılmaktadır. Oysa sorunun cevabı 332.130 puandır. Yıllık
ortalama getiri ise % 8.81’dir.
İnsanlar tahmin yapmak için başlangıç noktası olarak bir çıpa belirlerler ve sonrasında
bu çıpanın sayısal değeri için çok yüksek ya da düşük olup olmadığıyla ilgili bir kestirimde
bulunurlar ve bu çıpanın değerine telafi edici uygun miktarlar ekleyerek veya çıkararak en
doğru tahmini yapmaya çalışırlar ancak bu tahminleri genellikle yetersiz olmaktadır (Tversky
ve Kahneman, 1974; Jacowitz ve Kahneman, 1995). Bunun en önemli nedeni herkes için
seçilen başlangıç noktasının farklı olmasıdır.
2.3. Aşırı Güven Etkisi
Aşırı güven, “çıpalama ve ayarlama” hevristiğinden kaynaklanmaktadır ve bireylerin
sorulan sorulara doğru cevaplar verebilme yeteneklerini abartmalarına neden olmaktadır
(Forbes, 2005). Lichtenstein ve Fischoff (1977) çalışmasında açıklanan aşırı güven davranışı
Forbes (2005: 626) tarafından şu şekilde yorumlanmaktadır: “aşırı güven skoru insanların
neyi bilmediklerini bilmemelerinin derecesini ölçmeyi sağlamaktadır”. Aşırı güven hevristiğinin
girişimcilerde (Forbes, 2005) ve genel müdürlerde (Malmendier ve Tate, 2005) daha sıklıkla
görülüp görülmediği üzerine yapılan araştırmalar ilgili kişilerde aşırı güvenin baskın olduğunu
ortaya koymaktadır.
Malmendier ve Tate, (2005) genel müdürlerde aşırı güven olup olmadığını şu sorular
ile test etmektedirler: i) Genel müdür, teorik olarak düzenlenmiş/kalibre edilmiş ölçütlere
uygun olarak mı opsiyon alıyor? ii) genel müdür, opsiyonları vade sonuna kadar elde tutmayı
mı tercih ediyor? iii) genel müdür, ilk beş yıllık dönemde kendi çalıştığı şirketin hisselerini
alıyor mu? Bu sorulardan herhangi birine “evet” cevabı veriliyorsa, genel müdürde aşırı
güven olduğu anlamına gelmektedir. Barber ve Odean (2001) aşırı güvenin borsada aşırı
işlem hacmine neden olduğunu belirttikleri çalışmada erkeklerin aşırı güven hevristiğinden
daha fazla etkilendikleri sonucuna ulaşmıştır. Bulgulara göre erkekler kadınlardan %45 daha
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fazla işlem yapmaktadır. Deaves vd. (2010) aşırı güvenin herhangi bir alanda uzman olan
kişilerde daha sıklıkla görüldüğünü ifade etmektedir. Bu durum finans alanında uzman olan
kişilerin tahminleri konusunda kendilerine aşırı güven duymalarına neden olmaktadır. Aşırı
güven davranışı genel olarak geçmiş dönemde pozitif kar elde eden yatırımcılarda piyasa
sinyallerini görmezden gelme ve heterojen davranışlar sergileme şeklinde görülebilmektedir.
2.4. Kumarbaz Yanılgısı
Olasılık teorisine göre rassal gerçekleşen her olayın sonucu birbirinden bağımsızdır.
Örneğin, bir madeni para havaya atıldığında yazı veya tura gelme olasılığı her atışta birbirine
eşit ve 1/2'dir. Ancak üst üste aynı sonucun geldiği durumlarda insanlar eşitliğin sağlanması
için bir sonraki atışta farklı sonuç geleceğine dair bir yanılgıya düşmektedir. Rabin ve
Vayanos (2010) ayrıca basketbol taraftarlarının da benzer bir yanılgı yaşadıklarını ifade
etmektedir. Buna göre taraftarlar üst üste skor kaydeden bir oyuncunun "sıcak el" (hot hand)
sebebiyle oyunun ilerleyen dakikalarında skor kaydetme olasılığının diğerlerinden daha
yüksek olduğuna inanmaktadır. Keren ve Lewis'e göre (1994) rulet oyununda oyuncular, üst
üste siyah geldiğinde bir sonraki sefer bir düzeltme olması için kumarbaz yanılgısına düşerek
kırmızı gelme olasılığını daha yüksek olarak değerlendirmektedir.
Shua vd. (2006) çalışmasında kumarbaz yanılgısının Çin borsasındaki yatırımcılar
için geçerli olup olmadığı araştırılmıştır. Kumarbaz yanılgısına göre, bir hisse senedinin fiyatı
ne kadar uzun süre yükseliş trendi gösterirse yatırımcılar ilerleyen dönemlerde söz konusu
hisse senedinin fiyatının düşeceğine dair yüksek bir beklentiye sahip olmaktadır. Bunun
sonucu olarak ellerindeki hisse senedini satma eğilimi göstermektedir. Tersi durumda ise, bir
hisse senedinin fiyatı düşme eğiliminde olduğu sürece, ilerleyen dönemlerde fiyatta bir
yükseliş olacağına dair beklentinin artması nedeniyle söz konusu hisse senedinin alışlarında
da artış gözlenmektedir. Çalışma bulguları Çin borsasında kumarbaz yanılgısının varlığını
göstermektedir. Ayrıca, kadın yatırımcılarda erkeklere kıyasla ve yatırım bilgisi ve deneyimi
düşük yatırımcılarda kumarbaz yanılgısı daha etkili olmaktadır.
2.5. Batık Maliyet Yanılgısı yada Concorde Yanılgısı
Batık maliyet yanılgısı, bir kez yapılan bir yatırımdan, harcanan emek ve zaman
sebebiyle vazgeçilememesi durumunu ifade etmektedir (Arkes ve Ayton, 1999). Literatürde
aynı zamanda Concorde yanılgısı olarak da bilinmektedir. Concorde, İngiltere ve Fransa
işbirliği ile yapılan ilk sivil süpersonik uçak projesinin adıdır (Höffler, 2005; Walton, 2002).
Proje yapıldığı ilk günden itibaren tartışmalara konu olmuştur ve başarılı olamayacağı
öngörülmüştür ancak buna rağmen yetkililer harcanan zaman ve para sebebiyle projeyi uzun
yıllar sonlandıramamışlardır. Yaşanan bir uçak kazası sonrası proje sona erdirilmiştir. Bu
nedenle literatürde batık maliyet yanılgısı için referans verilmektedir.
Ayrıca batık maliyet yanılgısına örnek olarak Thomas Edison verilebilir. Edison
kapasitenin yetersiz kullanılması nedeniyle, tam kapasite çalışarak ilave ampuller üretmeyi
ve maliyetin altında bir fiyatla satmayı önermiş ve karlı olmayan bu uygulama sonucunda da
zarar etmiştir (Höffler, 2005). Yatırım kararlarında ortaya çıkan batık maliyet yanılgısı
sebebiyle yatırımcılar kaybeden hisse senetlerini uzun süre ellerinde tutma eğiliminde
olmaktadır. Aynı şekilde şirket yöneticilerinde ve CEO'larda da karlı olmayan yatırımların
ilerde sağlayacağı net nakit girişleri dikkate alınarak kayıpların durdurulması kararının
geciktiği gözlenmektedir.
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2.6. Kayıptan Kaçınma (Loss aversion), Statüko Yanlılığı (Status quo
bias), Sahiplik Etkisi
Finansal ekonomi teorilerinin bir çoğu insanların riskleri beklenen fayda çerçevesinde
değerlendirdiklerini ileri sürmektedir (Yang, 2019). Ancak gerçek hayatta gözlemlenen
durumların farklı olması araştırmacıları bu konuda daha fazla inceleme yapmaya sevk
etmiştir. Geliştirilen alternatif karar alma terorilerinden en önemlisi Kahneman ve Tversky
(1979) tarafından literatüre kazandırılmış olan "beklenti teorisi"dir. Beklenti teorisinin en
önemli kazanımlarından biri de kayıptan kaçınma davranışıdır. Buna göre, insanların bir
şeyden vagzeçmek için talep ettikleri miktar aynı şeye sahip olmak için ödemeye razı
oldukları bedelden daha yüksektir. Söz konusu asimetrik davranış Thaler (1980) tarafından
sahiplik etkisi, Samuelson ve Zeckhauser (1988) tarafından statüko yanlılığı ve Kahneman
ve Tversky (1984) tarafından kayıptan kaçınma olarak adlandırılmıştır. Şekil 1 tipik bir değer
fonksiyonunu göstermektedir. Şeklin sağ ve sol panellerinde yer alan eğrilerin küçük kayıp ve
kazançlar için eğimlerinin oranı 2:1 'dir (Kahneman vd., 1991).
Şekil 1. Tipik bir değer fonksiyonu
Değer

Kayıplar

Kazançlar

Kahneman vd.'ne göre (1991) genel olarak bir opsiyon ile ilgili tercih yapılması
istendiğinde iki dezavantajın birbiriyle karşılaştırılması gerektiğinde sonuç, iki avantajın
birbiriyle karşılaştırılması gerektiği durumdakinden farklılaşmaktadır. Literatürde
yatırımcıların kayıplara karşı kazançlara olduğundan daha duyarlı oldukları önermesinin
nedenlerinin ve etkilerinin araştırıldığı çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Barberis ve Huang
(2001) çalışmasında kayıptan kaçınmanın derecesinin önceki kayıp ve kazançlara bağlı
olduğunu ifade etmektedir. Buna göre, öncesinde bir kazanç sağlandıktan sonra gelen bir
kayıp normalden daha az, öncesinde de başka kayıpların yaşandığı bir kayıp söz konusu
olduğunda normalden daha fazla üzücü olmaktadır.
Çok sayıda bilimsel çalışma, beynin duygulardan sorumlu olan amigdala adı verilen
bölgesinin zedelendiği kişilerin farklı davranma eğiliminde olmadığını göstermiştir. De
Martino vd., (2010) çalışmasında işlevsel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) kullanılarak
belirlenen söz konusu zedelenmeye maruz kalan insanların, kayıptan kaçınmaya daha az
eğilimli olduklarını ifade etmektedir. Bir diğer dikkat çeken bulgu ise kayıptan kaçınma ile
benzerlik gösteren riskten kaçınma konusunda benzer bir farklılığın görülmemesidir. Riskten
kaçınma davranışı gösteren insanların kaybedecekleri bir şey olmadığında dahi risk almak
istemedikleri gözlemlenmektedir. Her iki grupta riskten kaçınma davranışı aynı ölçüde
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görülürken, kayıptan kaçınma davranışında farklılaşmaktadır (Altunöz ve Altunöz, 2019).
Risk alma davranışlarını etkileyen bir diğer faktörün genetik yapıyla ilgili olduğu
düşünülmektedir. Bu konuda yapılan anket, deney ve gerçek finansal varlık yatırımların
içeren çalışmalardan anket çalışmasına göre, ekonomik risk tercihlerinin üçte ikisi genetik,
üçte biri çevresel faktörlerden etkilenmektedir. Deney yönteminde ise riskten kaçınmadaki
varyasyonun %20’sinin genetik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aralarında ikizlerin de olduğu
tamamı İsviçreli 37.000 deneğin finansal portföylerini analiz eden bir çalışma ise genetiğin,
insanlar arasında görülen karar verme farklılıklarının yaklaşık üçte birini açıkladığını ortaya
koymaktadır (Alp ve Coşkun, 2018).
Yang'e göre (2019) kayıptan kaçınma davranışının finans alanında analiz edilmesinin
çeşitli zorlukları bulunmaktadır. Bunlardan biri kayıp ve ya kazancın nasıl tanımlanacağı
sorunudur. Örneğin, bir hissenin satış fiyatının alış fiyatından yüksek olması kazanç olması
için yeterli midir? Bunun yanısıra, bazı yatırımcılar tarafından fiyatın üzerine belli bir kar marjı
(tahvil faiz getirisi ölçüsünde) eklendiğinde ve ya tarihindeki en yüksek fiyata ulaştığında
kazanç olarak tanımlanabilir. Ayrıca portföyde yer alan iki hisse senedinden birinde kayıp
diğerinde kazanç olması durumunda portföye ilişkin değer algısını ölçmek de söz konusu
etkinin analiz edilmesi konusunda karşılaşılan bir diğer zorluktur.
2.7. Çerçeveleme Etkisi
Çerçeveleme, insanların bir konu hakkında belli bir kavramlaştırma geliştirmesi ve ya
düşüncelerinin yön değiştirmesi anlamına gelmektedir (Chong ve Druckman, 2007). Bir
düşüncenin farklı şekillerde dile getirilmesi bireylerin duyguları ve kararları üzerinde farklı
etkiler yaratabilmektedir (Kahneman, 2011). Örneğin seçim propogandasında adayın
değindiği konular ve ilgili konuları ifade ediş şekli seçmenler üzerinde farklı etkiler
yaratmaktadır. Öncelikli olarak ekonomik sorunlarla ilgilenen bireyler adayın yalnızca
ekonomiyle ilgili söylediklerini dikkate alarak adayı değerlendirirken, insan haklarına birincil
derecede önem atfeden seçmenler adayın konuşmasını daha farklı bir biçimde
değerlendirecektir. Barberis vd. (2006) bireylerin bir kumar oyunu teklif edildiğinde riskleri
izole bir biçimde değerlendirdiklerini, mevcut durumda karşı karşıya oldukları diğer riskleri
görmezden gelerek söz konusu oyunu değerlendirdiklerini ifade etmektedir. Portföy
seçiminde de benzer bir çerçeveleme yapıldığını belirten Barberis vd. (2006) yatırımcıların
bu davranışı için dar çerçeveleme ifadesini kullanmaktadır.
Rasyonel birey varsayımını ihlal eden çerçeveleme davranışının altında yatan
nörobiyolojik nedenler De Martino vd.’e göre (2006) henüz tam olarak anlaşılamamış
olmasının yanında karar alma süreçlerine aracılık eden ve duygusal sistemimizde anahtar bir
rolü olan amigdala aktivitelerinin söz konusu davranışla bağlantısı olduğu düşünülmektedir.
Ayrıca, orbital ve mediyal prefrontal korteks aktivitelerinin çerçeveleme davranışını azaltıcı
bir etkisi olduğu öngörülmektedir. De Martino vd. (2006) söz konusu yanılgının hafifletilmesi
ve beynin rasyonel davranışa daha fazla yaklaşabilmesi adına duygusal süreçlerin
yönetilmesinin önemine vurgu yapmaktadır.
Tversky ve Kahneman (1981: 453) çerçeveleme etkisini bir örnek yardımıyla
açıklamaktadır. Köşeli parantezlerin içinde yer alan değerler katılımcıların yüzde kaçının ilgili
programı tercih ettiğini göstermektedir. Katılımcı sayısı N ile gösterilmiştir. Buna göre;
Problem 1: (N=152) Asya’da meydana gelen ve yaklaşık 600 kişinin ölümüne yol
açması tahmin edilen salgın bir hastalık için ABD iki alternatif yardım programı
hazırlamaktadır ve programların olası sonuçları hakkında yapılan bilimsel tahminler aşağıda
yer almaktadır.
A: Eğer A programı kabul edilirse 200 kişi kurtarılacak. [72].
B: Eğer B programı kabul edilirse, % 33 olasılıkla 600 kişi kurtarılacak ve %66
olasılıkla hiçkimse kurtarılamayacak. [28].
69

Dr. Esra Alp Coşkun

Problem 1 karşısında genel davranış riskten kaçınma olarak gerçekleşmiştir. Kesin
olarak 200 kişinin hayatının kurtulacak olması, %33 olasılıkla 600 kişinin kurtarılmasından
daha çarpıcı olmaktadır. İkinci bir katılımcı grubuna ise aşağıdaki soru yöneltilmiştir:
Problem 2: (N=155) Problem 1’de verilen senaryonun aynısı geçerli olmakla birlikte
aşağıdaki olasılıklar verilmiştir:
C: Eğer C programı kabul edilirse %100 olasılıkla 400 kişi ölecek. [22].
D: Eğer D programı kabul edilirse %33 olasılıkla hiçkimse ölmeyecek ve %66
olasılıkla 600 kişi ölecek. [78].
Yukarıdaki problemler ve katılımcıların tercihlerine ilişkin sonuçlar, kazanç içeren
seçimlerin genellikle riskten kaçınma, kayıp içeren seçimlerin ise risk alma eğilimine işaret
ettiğini göstermektedir. Gerçekte her iki problemin de yarattığı sonuçlar aynı olmakla birlikte
birinde kazançların vurgulandığı diğerinde ise kayıpların vurgulandığı dikkat çekmektedir.
Problem 1’de kurtarılan hayatlar ön plana çıkarken, problem 2’de kaybedilen hayatlara vurgu
yapılmaktadır ve bu durum riskten kaçınma eğilimini risk alma eğilimine dönüştürmektedir.
Aynı problemin farklı bir şekilde dile getirilmesi sebebiyle yapılan tercihlerin değişmesi
çerçeveleme etkisi olarak adlandırılmaktadır.
2.8. Sürü Davranışı
Ekonomiyle ilgili fenomenleri anlayabilmek için kalabalığın ve grupların dinamiklerinin
de iyi anlaşılması gerekmektedir (Brunnermeier, 2001). Keynes’in (1936) güzellik
yarışmasıyla ilgili yaptığı metaforda olduğu gibi yatırımcılar bir şirketin hisse senedinin
gelecekteki değerini tahmin etmeye çalışırken, diğer yatırımcıların ilgili şirket hakkındaki
görüş ve beklentilerini de tahmin etmeye çalışmaktadır. Piyasadaki sinyalleri takip ederek
kendi edindiği bilgiler tam tersi davranışa işaret etse dahi, çoğunluğun izlediği yolu takip eden
yatırımcılar sürü gibi hareket ederek fiyatlarda bir balon oluşmasına veya fiyatın aniden
çökmesine neden olmakta, böylece önemli ölçüde risk yaratmaktadır.
Piyasalarda her zaman iki grup yatırımcı olmaktadır. Biri ayı piyasasında fiyatların
düşeceğini öngören, diğeri ise boğa piyasasında fiyatların yükseleceğini öngören iki grup da
gerçekte kendilerinin değil, karşıt grubun sürü oluşturduğunu ve yanlış bir sinyali takip
ettiklerini düşünmektedir. Yatırımcılar, kalabalığın izlediği stratejinin tam tersini uygulamanın
düşük fiyattan alışı ve yüksek fiyattan satışı garanti edeceğini, çünkü sürü halinde hareket
eden grubun kararının her zaman yanlış olduğunu düşünmektedirler. Ancak bu davranış
gerçekte, çoğunlukla düşük fiyattan satış yapılmasına ve yüksek fiyattan alış yapılmasına
neden olur (Fisher ve Dellinger, 2015). Sürü davranışı irrasyonel bir karar için yapılabildiği
gibi rasyonel bir karar için de sürü davranışı gösterilmesi mümkündür ancak doğru bir yatırım
kararı, o karar çoğunluk tarafından uygulandığında arzu edilen sonuçlara
ulaştırmayabilecektir. Bu nedenle başlangıçta doğru görünen ve rasyonel bir karar olarak
adlandırılabilecek bir yatırım, kararı sonuçları itibariyle irrasyonel bir karara
dönüşebilmektedir.
2.9. Diğer Önyargı ve Hevristikler
Yukarıda açıklanan önyargı ve sezgisel kısayolların yanısıra literatürde finansal
kararları etkilediği düşünülen ve ampirik olarak test edilebilen çok sayıda davranış olduğu
görülmektedir. Bunlardan bazıları aşağıda özetlenmektedir.
Aşinalık ön yargısı (Familiarity bias, home bias): İnsanların
coğrafi
olarak
bulundukları yerde faaliyet gösteren, hakkında daha fazla gözlem ve bilgi edindiği şirketlere
yatırım yapması örneğinde ortaya çıkmaktadır (Coval ve Moskowitz, 1999). Örneğin yerli
yatırımcıların daha çok ulusal şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapması ve uluslararası
şirketlere yatırım yapmaktan kaçınması aşinalık önyargısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz
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konusu davranış modern portföy teorisinde önerilen portföy çeşitliliğin artırılması ve
sistematik olmayan risklerin en aza indirgenmesi prensibi ile örtüşmemektedir.
Kolay para etkisi (House money effect):
Başlangıçta ortaya çıkan bir kayıp daha
çok riskten kaçınmaya yol açarken, başlangıçta elde edilen kazançlar daha çok risk almaya
neden olmaktadır (Ackert vd., 2006). Bu davranış kumar oynayan ve bir önceki oyunda
kazanç elde eden oyuncuların bir sonraki oyunda daha fazla parayı riske atmalarına neden
olmaktadır. Benzer davranış borsada yatırım yapan yatırımcılar için de gözlenmektedir.
Yatkınlık etkisi (Disposition effect): Bir referans noktasına bağlı olarak gösterilen
eğilimleri ifade etmektedir. Kazanan hisselerin hızla elden çıkarılması ancak kaybeden
hisselerin uzun süre elde tutulması örnek olarak verilebilir (Weber ve Camerer, 1998).
Kazanan hisseler için vergi ödenmesi gerektiğinden ilgili hisselerin satışları portföy değerinin
vergiler nedeniyle azalmasına yol açmaktadır. Diğer yandan kaybetmeye devam eden
hisselerin de portföyün değerini azaltması nedeniyle söz konusu davranış rasyonel
tanımlamasına uymamaktadır.
Öngörü yanılgısı (Projection Bias): Gelecekteki beğeni ve eğilimlerin bugünden
öngörülmeye çalışılarak verilen kararlarda ortaya çıkmaktadır. Yaz tatili için kışın yapılan
planlar veya yemek öncesi verilen çok miktarda sipariş gibi tüketim davranışları örnek olarak
verilmektedir (Loewenstein vd., 2003). Geleceğin her zaman bir risk ve belirsizlik içermesi
nedeniyle önceden yapılan tahmin ve planların rasyonel kararlara ulaşılması açısından
başarılı olma olasılığı oldukça düşük olmaktadır.
Hiperbolik/Abartılı İndirgeme (Hyperbolic discounting):
Zamanlararası ikame ile
ilgilidir. Bugün kazanılacak düşük bir kazanç, ilerde kazanılacak daha büyük bir kazanca
tercih edilerek bekleme süresinden kaçınılmaktadır. Kazançların gerçekleşeceği süreler
birbirine yaklaştıkça, daha yüksek kazanç tercih edilmeye başlanmaktadır. Bu nedenle
tercihler hiperbolik şekilde değişim göstermektedir (Rubinstein, 2003).
Temel yükleme hatası (fundamental attribution error): Bir davranışın ortaya
çıkmasında etkili olan dışsal faktörler göz ardı edilerek davranış ile davranışı gösteren kişinin
kişilik özelliklerinin örtüştüğü düşünülmektedir. Bu sezgisel bir kısayol olarak ortaya
çıkmaktadır ve yargıları etkilemektedir (Shtudiner vd., 2017).
Geri görüş önyargısı (Hindsight Bias): İnsanların herhangi bir kanıtlayıcı unsura sahip
olunmamasına rağmen, bir olayın sonucunu önceden tahmin ettiklerini düşünmelerinden
kaynaklanmaktadır. Aşırı güven davranışına neden olabildiği gibi kendine hizmet etme
yanlılığı ile de ilişkili olmaktadır (Barberis ve Thaler, 2003; Merkle, 2017). Aşırı güven
davranışının artması ise piyasaları etkinlikten uzaklaştıran irrasyonel seçimlere yol
açmaktadır.
Sonuç önyargısı (Outcome bias): Bir olayın sonucu pozitif olduğu takdirde verilen
kararın doğru, negatif olduğu takdirde ise yanlış olarak değerlendirilmesini ifade etmektedir
(Henriksen ve Kaplan, 2003). Örneğin riskli bir ameliyata girmek konusunda karar vermesi
gereken bir cerrahın ameliyata girme kararı hasta yaşarsa doğru karar, hasta kaybedilirse
yanlış karar olarak değerlendirilebilir. Kararların doğru yada yanlış olması her zaman sonucu
ile doğrudan bağlantılı olmamaktadır.
Peltzman Etkisi (Peltzman effect): İnsanların kendilerini güvende hissettiklerinde
daha fazla risk aldıklarını ifade etmektedir (Peltzman, 1975). Finansal regülasyonlar para ve
sermaye piyasalarında benzer etkiler yaratabilmektedir (Schwert, 1981). Piyasalarda
işlemlerin daha güvenli yapılabilmesi için düzenleyici kurumların yaptıkları regülasyonlar
piyasa katılımcılarının söz konusu tedbirlere güvenerek işlemlerinde daha fazla risk alma
eğilimi göstermelerine neden olabilmektedir.
Kendine hizmet etme yanlılığı (Self-serving bias): İnsanların pozitif sonuçları kendine
atfetmesi ancak negatif sonuçların sorumluluğunu almaktan kaçınması durumunu ifade eder
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(Shtudiner vd., 2017). Aşırı güvene yol açan kendine hizmet etme yanlılığı piyasalarda aşırı
işlem hacimlerine neden olabilen bir başka önyargı olmaktadır.
Hayatta kalma yanlılığı (Survivorship bias): İnsanların yalnızca varlığını sürdüren ve
başarılı olan olayları referans almasını ve başarısızlıkları göz ardı etmesini ifade etmektedir.
Yalnızca varlığını sürdüren sermaye ve fonların dikkate alındığı analizler örnek olarak
verilmektedir (Rohleder vd., 2011). Buna göre piyasa analizlerinde yalnzca faaliyetleri devam
eden şirketler analize dahil edilmektedir. Faaliyetleri sona eren şirketlerin başarısızlık
nedenleri ve riskleri analizlere dahil edilmediğinde sonuçlar yanıltıcı olabilmektedir.
Olumsuzluk önyargısı (Negativity bias): Olumsuz haberlerin olumlu haberlerden daha
etkili olduğunu belirtmektedir. Tüketici güven endeksindeki düşüşler borsada negatif bir şok
etkisi yaratmaktadır (Akhtar vd., 2011). Piyasalarda getirilerin asimetrik dağılımına yol açan
olumsuzluk önyargısı nedeniyle tedbir olarak haberlerin açıklanması piyasaların kapanış
saatinden sonraya bırakılmaktadır.
Teyit önyargısı (Confirmation bias): İnsanlar mevcut bilgilerini teyit eden heberlere ve
bilgilere daha duyarlı olmaktadır. Yalnızca kendi önsel bilgilerini teyit eden bilgilere karşı
algıda seçici davranmaktadırlar (Park vd., 2013). Başlangıçta yanlış alınmış bir karar olması
veya yanlış bir bilgiye sahip olunması durumunda teyit önyargısı nedeniyle insanlar hatalarını
kabul etmekten kaçınmaktadır.
Sonuç
Geleneksel iktisat ve finans teorilerinde bireylerin rasyonel kararlar aldığı varsayımı
geçerli olmaktadır. Söz konusu varsayım ise antik Yunan dönemi filozoflarının insanın
evrenin merkezinde yer aldığını ima eden görüşlerine dayanmaktadır. İnsanı rasyonel bir
hayvan olarak niteleyen Aristoteles’in görüşlerini temel alan yaklaşımlar Galileo ve Kepler
gibi bilim insanlarının keşifleri sonrasında değişime uğramıştır. Dünyanın evrenin merkezinde
yer almadığının kabul görmeye başlamasının ardından insanın da evrenin merkezinde yer
almadığı, mükemmel bir şekilde rasyonel düşünme, sorgulama ve muhakeme etme
yeteneğine sahip olmayabileceği tartışılmaya başlamıştır. Bir parçacığın konum ve hızının
aynı anda belirlenemeyeceğinin fizikte kabul görmesi ile belirsizliğin dikkate alınmaya
başlaması iktisatta da belirsizliğin etkisinin dikkate alınması gerektiği yönündeki görüşleri
güçlendirmiştir. Böylece belirsizliğin olduğu bir dünyada tam bilgiye erişme imkanının
olmadığı ve edinilen bilginin mükemmel bir şekilde analiz edilebilmesi için gerekli olan bilişsel
yeteneklerin yetersiz olduğu düşüncesi ile beraber gelişen davranışsal finans çalışmaları
bireyleri rasyonellikten uzaklaştıran, irrasyonel kararlarla şekillenen piyasaları etkinlikten
uzaklaştıran faktörleri araştırmaya başlamıştır. Finans literatüründe irrasyonel davranışlara
ilişkin çok sayıda ampirik çalışmalar yapılmıştır. Söz konusu çalışmalar çeşitli önyargı ve
hevristiklerin hangi durumlarda ortaya çıktığına ışık tutmaktadır.
Neoklasik iktisadi görüşün rasyonel birey varsayımı etkin bir piyasanın varlığı için
gerekli bir önkoşul olmaktadır. Ancak, günümüzde ekonomistler belirsizliğin olduğu daha
gerçekçi bir dünyayı daha gerçekçi bir bakış açısıyla analiz etmeye çalışmaktadır. Eksik ve
asimetrik bilgi ekonomik birimlerin rasyonel olmayan kararlar vermesine yol açtığı gibi, söz
konusu birimler hem kompleks matematiksel hesaplamalar yapabilecek donanımda
olmadıkları için hem de psikolojik faktörlerin etkisiyle de irrasyonel kararlar
verebilmektedirler. Piyasalarda işlem yapan birimlerin, örneğin bazı hisselerin değerini
gerçek değerinden daha yüksek değerlemesi gibi irrasyonel kararları piyasada fiyat balonu
oluşmasının temel nedeni olmaktadır. Fiyat balonları ise özellikle kırılgan piyasalarda kriz
riskini artırmaktadır. Hem ekonomik hem sosyal boyutları olan krizlerin temel nedenlerinin
davranışsal finans perspektifi ile araştırılması sonucunda gerçek dünyada karşılaşılan
sorunlara daha gerçekçi çözümler üretilebilmektedir. Bu amaçla finansal kuruluşlar
geliştirdikleri yeni algoritmalar sayesinde yatırımcıların risk algısını ve karakter özelliklerini
belirlemeye çalışarak, yatırımcıya en uygun görülen finansal ürünleri önermektedir. Ayrıca
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devlet kurumları ve özel kurumlar tarafından, yatırımcıların rasyonel karar alabilme
yeteneklerinin geliştirilmesini destekleyebilecek finansal okur yazarlığın artırılmasını
amaçlayan çalışmalar yapılmaktadır.
Rasyonalitenin önündeki tek engel belirsizlik veya psikolojik faktörler değildir. Aynı
zamanda insanların kararlarında içinde yaşadıkları toplumun sosyo-kültürel değerleri ve dini
inançlar gibi faktörler de duygular ve psikoloji üzerinde etkili olabilmektedir. Bireyin fayda
maksimizasyonu ile bağdaşmayan ancak yaygın bir şekilde gözlemlenen çeşitli davranışlar
bulunmaktadır. Örneğin, insanların yardıma muhtaç kimselere karşılıksız yardımda
bulunmaları, bağış yapmaları, fiyat değişimi ve şirketin mali durumu göz önüne alınmadan
taraftarı olunan takımların hisse senetlerinin taraftarlık duygularıyla takıma destek olmak
amacıyla alınması, herhangi bir kullanım amacı olmadan sırf nostaljik olduğu için veya
koleksiyon yapmak arzusuyla antika eşyalara6 çok yüksek bedeller ödeyerek sahip olunması
gibi bazı davranışların fayda maksimizasyonu ile veya bir matematiksel model ile
açıklanabilmesi kolay görünmemektedir. Bir diğer örnek ise Avrupa Birliği’nde, İsviçre’de ve
Japonya’da uygulanan negatif faizli tahvillerin piyasaya sunulması ve getirisi negatif
olmasına rağmen talep görmüş olmasıdır. Kumar ve şans oyunları oynayan insanların uzun
yıllar kayıp yaşamalarına ve bu oyunları düzenleyen kuruluşların kar ettiğini görmelerine
rağmen yine de kazanma umuduyla oynamaya devam etmeleri rasyonel olmayan
davranışlara verilebilecek bir başka örnektir. Söz konusu davranış Northcraft ve Wolf’a
(1984) göre “batık maliyet” ile açıklanmaktadır. Baron ve Dickerson (1999) çalışması, alkol
kullanımının karar verme davranışını bozduğunu ve risk alma iştahını artırdığını (Chesher ve
Greeley, 1989, Akt: Baron ve Dickerson, 1999), ayrıca kumar oynama eğilimiyle de pozitif
ilişkili olduğunu göstermektedir. Rachlin (1990) kumar oynamanın alkol kullanımına benzer
şekilde bir bağımlılık olduğuna ancak alkol tüketiminden farklı olarak kumarda7 herhangi bir
malın tüketimi olmaksızın harcama yapıldığına dikkat çekmektedir. Bağımlılıklar8 rasyonel
davranış teorisinin en güçlü çeldiricisi olarak görülmektedir (Becker ve Murphy, 1988).
Yukarıda bahsedilen örneklerden de anlaşılacağı üzere, insanların tercih ve kararları gerçek
hayatta rasyonellikten uzaklaşabilmektedir. Daha da önemlisi, kurumların yatırımcıların daha
rasyonel kararlar alabilmelerine yönelik yaptıkları çalışmalar ve çabaları her ne kadar belirli
bir ölçüde başarılı olabilse de, mükemmel bir rasyonel yatırımcı profilinin geliştirilebilmesi ve
bu sayede bir piyasada tam etkinliğin sağlanabilmesi mümkün görünmemektedir. Bu nedenle
piyasa düzenleyici kurumlar tarafından mevcut yatırımcı profilinin gerçekçi bir şekilde analiz
edilmesine ve uygun politikaların seçilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Rasyonellik varsayımının geçerli olmadığı kapitalist sistemde piyasaların en önemli
sorunlarından biri olan finansal krizler, piyasaların etkin fiyatlarla çalışmadığı gerçeğinden
kaynaklanmaktadır. Eksik/asimetrik bilgiye dayalı, önyargıların etkisiyle ve duygusal/sezgisel
kararlar alarak hareket eden, spekülasyonlar ile manipüle edilebilen yatırımcılar nedeniyle,
piyasalarda oluşan fiyatlar varlıkların gerçek değerinden sapmaktadır. Gerçek değer ile
piyasada işlem gören değer arasındaki farkın spekülatif bir biçimde arttığının gözlendiği
dönemlerde balon ve kriz korkusu yaşanmaktadır. Davranışsal finansın sunduğu daha az
varsayımsal ve daha gerçekçi analiz yöntemleri, balonu oluştuğu aşamada tespit etmeye
çalışarak, krizlerin önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, söz konusu sahada yapılan
teorik, ampirik ve deneysel araştırmalar bireyin karar vermesinde etkili olan psikolojik
faktörlere ışık tutmakta, bu sayede hem geçmişte yaşanan krizlerin altında yatan nedenler
daha iyi anlaşılmakta hem de gelecekte yaşanabilecek olası krizlerin önlenebilmesi
hedeflenmektedir.
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Dipnotlar:
1

Büyük veri kavramının evrensel bir tanımı olmamakla birlikte, Altunışık (2015) büyük veriyi
çoğunlukla yapılandırılmamış, analitik araçlar yardımıyla makul bir süre içinde çözülmesi zor veya
imkansız olan çok büyük ve çok karmaşık veri setleri olarak açıklamaktadır. Geleneksel veri setleriyle
karşılaştırıldığında, büyük veri yapılandırılmamış bir veri yığını içermektedir ve dört karakteristiğe
sahiptir: Hacim, çeşitlilik, hız ve değer (Chen vd., 2014).
2
Söz konusu faktörler çalışmanın ikinci bölümünde ayrıntılı bir biçimde açıklanmaktadır.
3
Ellsberg (1961) paradoksu, “subjektif belirsizlik için beklenen fayda” diğer adıyla “belirsizlikten
kaçınma” olarak ifade edilen aksiyomu ihlal etmektedir. Allais (1953) paradoksu ise, olasılığın %99 ile
%100 arasında değişmesinin tercihler üzerinde %0,1 ile %0,11 arasında değişmesinden daha etkili
olduğunu göstermektedir (Tversky ve Kahneman, 1992:298). Allais paradoksu, kesin bir sonucun
daha çok arzu edilen bir sonuç olarak algılanması fikrine dayanmaktadır (Glimcher ve Rustichini,
2004) ve Von Neumann ve Morgenstern (1944) tarafından “objektif risk için beklenen fayda” şeklinde
ifade edilen aksiyomu ihlal etmektedir.
4
Birinci dereceden stokastik baskınlık için;
F ve G, sırasıyla Y ve X’in kümülatif olasılık dağılımlarını gösterirken ve t ∈ R iken, eğer F(t) ≤ G(t) her
bir t değeri için geçerliyse ve en azından bir t değeri için tam eşit değilse; Y, X’e birinci dereceden
stokastik baskındır Tas vd., 2018:43).
5
Kesin şey ilkesi Savage (1954) tarafından öne sürülmüştür ve olasılığın bütünüyle subjektif olmasına
izin vermektedir (Wakker, 2001).
6
Nostaljik satın alma davranışı ile ilgili detaylı bilgi için bkz. Sierra, J. J., & McQuitty, S. (2007).
Attitudes and emotions as determinants of nostalgia purchases: An application of social identity
theory. Journal of Marketing Theory and Practice, 15(2), 99-112; Schindler, R. M., & Holbrook, M. B.
(2003). Nostalgia for early experience as a determinant of consumer preferences. Psychology &
Marketing, 20(4), 275-302.
7
Cocker vd., (2012) kumar oynamak gibi belirsizlik altında karar verme durumlarında insanların
beynindeki dopamin seviyeleri arasındaki farklılıkların risk alma davranışı üzerinde etkili olduğunu
göstermektedir.
8
Becker ve Murphy (1988), rasyonel bağımlılık teorisini geliştirerek, bağımlılıkların rasyonel olarak
değerlendirilebileceği durumları açıklamaya çalışmıştır.
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“Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma
Programı” Sonrasında Kamu Bankalarının
Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi (VZA) İle
Değerlendirilmesi
Hande Kabak*
Öz
Bu çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren kamu bankalarının
verimliliklerini, bankacılık sektörü yeniden yapılandırma programının yürürlüğe konmasından sonra,
finansal krizin etkisini gösterdiği 2008 yılına kadar değerlendirmektir. Bu nedenle çalışma 2002-2008
dönemini kapsamaktadır. Çalışmada girdi odaklı yaklaşım kullanılmış ve etkinlik ile verimlilik
değişimleri ölçeğe göre değişken getiri varsayımı altında Veri Zarflama Analiz yöntemi kullanılarak
ölçülmüştür. Teknolojik değişimlerin etkisini ayırmak ve toplam faktör üretkenliğindeki değişimleri
incelemek için Malmquist Üretim Endeksi hesaplanmıştır. Bankacılık sektörünün girdi ve çıktılarının ne
olduğu konusunda görüş birliği bulunmadığı için banka etkinlikleri hem “Üretim” hem de “Aracılık”
yaklaşımları çerçevesinde ölçülmüştür.
Hem üretim hem de aracılık yaklaşımına göre analiz döneminde kamu bankalarının ortalama
toplam faktör üretkenliği, sektörün ortalama faktör üretkenliğinden daha fazla artmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kamu Bankaları, Yeniden Yapılandırma, Etkinlik, Veri Zarflama Analizi.
JEL Sınıflandırması: G21, G14, C14.
Measuring The Efficiency of State Banks After Restructuring Programme of Turkish Banking
Sector With Data Envelopment Analysis
Abstract
The aim of this study is to evaluate the efficiencies of state banks operating in Turkish banking
sector after “restructuring the program of Turkish banking sector” till the financial crises occurred in
2008. So, the study covers 2002-2008 period. In the study, input oriented approach is used and the
changes in the efficiency and productivity are analyzed under the assumption of variable returns to
scale by using Data Envelopment Analysis (DEA) method. In order to distinguish the effect of
technological developments and examine the changes of total factor productivity, the Malmquist
Production Index is used. Since there is no consensus on what the inputs and/or outputs of the
banking sector are, efficiencies of banks are measured in the framework of both “Production” and
“Intermediation” approaches.
According to both production and intermediation approaches, the average total factor
productivity of state banks has increased more than the average total factor productivity of the banking
sector.
Keywords: State Banks, Restructuring of Banking Sector, Efficiency, Data Envelopment Analysis.
JEL Classification: G21, G14, C14.
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Giriş
Türk bankacılık sektöründe önemli paylara sahip olan kamu bankalarının yapısal
sorunları özellikle 1990’lı yıllarda artarak bankacılık ve finans sistemi üzerinde ciddi baskı ve
sıkıntı oluşturmaya başlamıştır. Kamu bankalarına devlet tarafından verilen tarım kesimi ile
küçük ve orta boy işletmeleri destekleme görevi sonucunda oluşan zararların zamanında
ödenmemesinin yanı sıra uzun yıllardır devam eden ve ekonomik etkinliğe ters düşen
müdahaleler, kamu bankalarının iyi yönetilememesi ve asli fonksiyonlarının dışında görev
verilmesi bu bankaların mali bünyelerini önemli ölçüde bozmuştur (Güçlü Ekonomiye Geçiş
Programı, TCMB, s-5). Yüksek tutarlara ulaşan görev zararlarını fonlamak isteyen kamu
bankalarının yüksek tutarlı kaynak ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Görev zararlarını finanse
edebilmek için kamu bankaları müşteri mevduatlarına ve bankalar arası para piyasasındaki
kaynaklara yüksek faiz ödemiştir. Bu durum hem mevduat hem de para piyasalarındaki faiz
oranlarını arttırarak mali sektörde istikrarsızlık unsuru olmalarına yol açmıştır. (Bumin, 2009,
s.21) Kamu bankalarının ve diğer bankaların yapısal sorunları, Kasım 2000 ile Şubat 2001
krizlerinin ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır. Yaşanan krizler sonrasında uygulamaya
konan “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı”nın en önemli unsurlarından birisi de bankacılık
sektörünün yeniden yapılandırılması olmuştur.
Türk bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması çerçevesinde Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Mayıs 2001’de “Bankacılık Sektörü
Yeniden Yapılandırma Programı” hazırlanarak kamuoyuna açıklanmıştır. Programın temel
hedefi; etkin, uluslar arası ölçekte rekabet edebilir ve sağlıklı bir bankacılık sistemine geçişi
sağlamak olarak belirlenmiştir. Programda; bankacılık sektörünün mali ve operasyonel
yapısının güçlendirilmesine yönelik uygulamalar ile bankacılık sektöründe gözetim ve
denetimin etkinliğini arttıracak, sektörü daha etkin ve rekabetçi bir yapıya kavuşturacak,
yasal ve kurumsal düzenlemelere yer verilmiştir. Programın en önemli ayaklarından birisini
de kamu bankalarının yeniden yapılandırılmaları oluşturmuştur.
Kamu bankalarının yaşadıkları sorunların çözümü amacıyla, kamu bankalarının hem
finansal açıdan hem de operasyonel açıdan yeniden yapılandırılmaları sağlanmıştır. Kamu
bankalarının yeniden yapılandırılmasının yasal çerçevesi 4603 sayılı” Türkiye Cumhuriyeti
Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Hakkında Kanun”
ile oluşturulmuştur. Anılan Kanun 25.11.2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kamu
bankalarının
yeniden
yapılandırılmasında
bu
bankaların
finansal
yapılarının
güçlendirilmesine öncelik verilmiştir. Bu çerçevede, görev zararı alacaklarının tasfiyesi, kısa
vadeli yükümlülüklerin azaltılması, kamu bankalarına sermaye desteği sağlanması, mevduat
faizlerinin piyasa faizlerine uyumlu hale getirilmesi ve kredi portföyünün etkin yönetilmesi
alanlarında yoğunlaşılmıştır. Kamu bankalarının operasyonel açıdan yeniden
yapılandırılması kapsamında ise kamu bankalarının yönetimi profesyonel bankacılardan
oluşan “Kamu Bankaları Ortak Yönetimi”ne devredilmiş ve bu yönetime kamu bankalarını
yeniden yapılandırma yetkisi verilmiştir (BDDK, Kasım 2001, Bankacılık Sektörü Yeniden
Yapılandırma Programı Gelişme Raporu). Misyonunu tamamladıktan sonra 2005 yılında
Kamu Bankaları Ortak Yönetimine son verilmiştir (Uçarkaya, 2006, s.95).
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 2001 yılında uygulanmaya başlanan “Bankacılık
Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı” kapsamında kamu bankalarına yönelik olarak
yapılan uygulamalar sonrasında kamu bankalarının etkinliklerinin ölçümüdür. Çalışmada
2002-2008 dönemini kapsayan 7 yıla ait kesintisiz veriye sahip 3’ü kamu sermayeli olmak
üzere toplam 31 mevduat bankası kullanılacaktır. Kamu bankalarının ve sektörü temsil eden
31 mevduat bankasının etkinlikleri ile üretkenlikleri Veri Zarflama Analiz Yöntemi ile
Malmquist Üretim Endeksi kullanılarak ölçülecektir. Veri Zarflama Analizi, kâr amacı olan
veya olmayan işletmeler ve kuruluşların (karar birimlerinin) göreli etkinliğini ölçmeye yarayan
parametresiz ve doğrusal programlama tabanlı bir yöntemdir. Kamu bankalarının kamu
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hizmeti vermek ve belirlenen sosyal amaçları gerçekleştirmek için kurulmuş olmaları ve
birincil amaçlarının yüksek kar elde etmek olmaması nedeniyle bu çalışmada “Karlılık”
yaklaşımı kullanılmayacak ve kamu bankalarının etkinliklerinin ve üretkenliklerinin
ölçülmesinde, “Üretim” ve “Aracılık” yaklaşımlarından yararlanılacaktır. Girdi odaklı
yaklaşımın benimsendiği bu çalışmada, etkinlik ve üretkenlik değişimleri ölçeğe göre
değişken getiri varsayımı altında ölçülecektir. Malmquist üretim endeksi kullanımı, toplam
faktör verimliliğindeki değişmeyi ölçmeye olanak sağlayacaktır. Malmquist üretim endeksi
kullanımı bize teknik etkinliğin ve teknolojik değişmenin etkisinin ayırt edilebilmesine de
olanak verecektir.
Üretim yaklaşımında, girdi olarak (personel giderleri + kıdem tazminatı) toplamının
toplam aktiflere oranı, personel giderleri dışındaki faiz dışı giderlerin toplam aktifler içindeki
payı, ödenmiş sermayenin toplam aktiflere oranı ve şube başına personel sayısı, çıktı olarak
ise mevduatın toplam aktiflere oranı, kredilerin toplam aktifler içindeki payı ve menkul
değerler cüzdanının toplam aktifler içindeki payı kullanılacaktır. Aracılık yaklaşımında ise,
girdi olarak mevduatın toplam aktiflere oranı, mevduat dışı yabancı kaynakların toplam
aktiflere oranı, faiz giderlerinin toplam aktiflere oranı ve faiz dışı giderlerin toplam aktiflere
oranı, çıktı olarak ise kredilerin toplam aktifler içindeki payı, faiz gelirlerinin toplam aktiflere
oranı ile faiz dışı gelirlerin toplam aktiflere oranı kullanılacaktır.
Bildiğimiz kadarıyla, literatürde kamu bankalarının yapılandırılması sonrasında 20022008 döneminde kamu bankaların ve sektörün ortalama etkinliklerinin hesaplanarak kamu
bankalarının ortalama etkinliklerinin sektördeki mevduat bankalarının ortalama etkinlikleri ile
kıyaslandığı başka bir çalışma bulunmamaktadır. İkinci olarak, bu çalışmada diğer
çalışmalardan farklı olarak, kamu bankalarının ve sektörün toplam faktör üretkenlik değerleri
2002-2008 dönemi için hesaplanacak ve toplam faktör üretkenliklerindeki değişimin nedenleri
analiz edilecektir. Malmquist Üretim endeksi kullanımı, toplam faktör üretkenlik değerlerinin
alt bileşenlerinin yani teknik etkinlik(saf etkinlik*ölçek etkinliği) ve teknolojik etkinlik
değerlerinin ayrı ayrı hesaplanmasına olanak sağlayacaktır. Üçüncü olarak kamu
bankalarının ve sektördeki mevduat bankalarının etkinliklerinin hem “aracılık” hem de
“üretim” yaklaşımı çerçevesinde analiz edilmesi ile literatüre katkıda bulunulacaktır.
Dördüncü olarak literatürde yer alan çalışmalardan farklı girdi ve çıktı seti kullanılması
nedeniyle katkı sağlanacaktır. Beşinci olarak analize konu edilen bankaların literatürdeki
çalışmalarda kullanılan bankalardan farklı olması önemlidir.
Literatür
Türkiye’de bankacılık sektörüne (TBS) ilişkin yapılmış pek çok etkinlik ve verimlilik
analizi bulunmaktadır. Bu konuda ilk olarak yapılan çalışmalar Aydoğan ve Çapoğlu (1989),
Zaim (1993), Dağlı (1995), Yolalan (1996), Ertuğrul ve Zaim (1996), Ergin ve Aypek (1997),
İnan (2000), Cingi ve Tarım (2000) olarak sayılabilir. Bu çalışmalarda üretim ve aracılık
yaklaşımları kullanılarak TBS’nin ve TBS’de yer alan bankaların etkinlikleri ve verimlilikleri
değerlendirilmiştir. Sonrasında yapılan çalışmalar bankaların farklı özelliklerini kullanarak
farklılaşmıştır.
Bu çalışmalardan bir kısmı Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılarak yapılmıştır. Bu
bölümde Türk bankacılık sektörünün etkinlik ve verimliliğine ilişkin olarak VZA metodu
kullanılarak yapılmış olan çalışmalara ve çalışma bulgularına yer verilmektedir.
Zaim (1995) Türk bankacılık sektörünün etkinliğini finansal liberalizasyondan sonra
incelemiştir. Çalışma sonucunda, finansal liberalizasyonun ticari bankaların teknik ve
dağıtımsal etkinliğini olumlu yönde etkilediğini bulmuştur. Diğer önemli bir çalışma sonucu ise
kamu sermayeli bankaların özel bankalara göre daha etkin bulunmasıdır.
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Cingi ve Tarım (2000) çalışmalarında Türk bankacılık sektörünün etkinliğini 19891996 dönemi için VZA yöntemiyle incelemiştir. Çalışma, özel sektöre ait 3 holding bankasının
dönem boyunca tam etkin olduğunu, öte yandan kamu bankalarının hiçbirisinin anılan
dönemin herhangi bir yılında dahi etkin konumda olmayı başaramadığını göstermektedir.
Ayrıca çalışma, bankalar arası etkinlik farkının ölçek etkinliğindeki büyük farklardan
kaynaklandığını ortaya koymuştur. Özellikle kamusal sermayeli bankaların ölçek
büyüklüğünün etkinsizlik kaynağını oluşturduğu açık bir biçimde görülmektedir. Genelde
bankaların birkaç istisna dışında, ölçek sorunu yaşadıkları anlaşılmaktadır. Oysa teknik
değişmenin genelde dönem boyunca olumlu geliştiği ve bunun sonucu olarak da toplam
faktör verimliliğinde artışların meydana geldiği söylenebilmektedir.
Ekren, N., Emiral, F., (2002) çalışmalarında 1998-2000 dönemi için Türk Bankacılık
sektöründe VZA yöntemiyle etkinlik analiz yapmışlardır. Çalışma sonucuna göre 1998-1999
döneminde etkinlik değeri 1'in üzerinde kalan tek grup yabancı sermayeli ticari bankalar
grubudur. Bu grup teknik etkinlik ve ölçek etkinliği alanlarında da diğer gruplar arasında
yukarı seviyelerde yer almaktadır. Çalışma sonucuna göre özel sermayeli ve kamu sermayeli
ticaret bankalarını teknik etkinlik, ölçek etkinliği ve Malmquist TFP endeksi değerleri benzer
bir seyir izlemekle birlikte kamu sermayeli bankaların her üç değerde de aşağıda yer aldığı
görülmektedir. Çalışma, aradaki farklılığın özellikle ölçek etkinliği değerlerinde ortaya çıktığını
söylemektedir. Malmquist TFP endeksi değerlerine baktığımızda kamu sermayeli bankalar
daha fazla olmak üzere her iki grup için de negatif gelişme tespit edilmiştir. Özellikle 19992000 yılları arasında, Malmquist TFP endeksi değerleri tüm gruplar arasında en kötü değeri
almıştır.
Atan (2003) çalışmasında Türk Bankacılık Sektöründe (TBS) yer alan 44 bankanın
verimlilik ve üretkenliğini 1999-2001 dönemi için VZA yöntemiyle analiz etmiştir. Atan (2003)
bu çalışmasında, 7 girdi ve 1 çıktı kullanmıştır. Çalışma sonucuna göre, kalkınma ve yatırım
etkin bulunmuş olup, bunun sebebi bu bankaların daha düşük kaynak maliyetlerine sahip
olarak açıklanmıştır. Bankaların etkinlik değerlerinin 1999 ve 2000 için benzerlik gösterdiği
2001 yılında enflasyon muhasebesine geçildiği için değerlerin farklılaştığı ifade edilmektedir.
Çalışmanın bir diğer önemli sonucu, büyük ölçekli bankaların etkinliğe yakın değerler
almasıdır. Çalışmanın bir diğer önemli sonucu, Zaim (1995) ile benzer şekilde kamu
sermayeli ticaret bankalarının özel sermayeli bankalara nazaran daha etkin bulunmasıdır.
Diğer önemli bir sonuç ise kamu sermayeli ve özel sermayeli ticaret bankalarının yabancı
sermayeli bankalara göre daha etkinliğe yakın değerler elde etmeleridir.
Atan ve Çatalbaş (2005) çalışmasında, 2002 Aralık ile 2004 Eylül üçer aylık bilanço
dönemlerini kullanarak hangi sermaye yapısındaki bankaların en etkin olduğunu VZA ile
analiz etmişlerdir. Çalışma sonucuna göre bankaların aktif büyüklüğünün artması bankanın
etkinlik değerine olumlu katkıda bulunmakta, ilave olarak karlılık değişkeninin de teknik
etkinlik üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Öte yandan, sermaye yeterliliği
rasyosu ile şube sayısının teknik etkinliği olumsuz etkilediğini bulmuşlardır.
Özgür (2008) çalışmasında, 2004-2007 döneminde kamu bankalarının etkinliğini VZA
yöntemi ile analiz etmiştir. Anılan dönemde, sektörde yer alan kamu bankaları etkinliklerini
kendi içinde kıyaslamıştır. Çalışmasında, girdi olarak mevduat, personel gideri ve faiz
giderleri, çıktı olarak ise kredi toplamı ve faiz gelirleri kullanılmıştır.
Behdioğlu ve Özcan (2009) çalışmalarında Türkiye’de 1999–2005 yılları arasında
sürekli olarak faaliyet gösteren 29 adet ticaret bankasının verilerini kullanarak VZA yöntemi
ile bu bankaların etkinlilerini analiz etmiştir. Çalışma sonucunda, Türk Bankacılık Sektöründe
1999–2005 yılları arasında faaliyet gösteren tüm ticaret bankaları için ortalama etkinlik
yüzdesi 43,3 olarak bulunmuş ve ortalama etkinlik yüzdesi en yüksek olan banka grubu
yabancı sermayeli bankalar olarak belirlenmiştir. 2005 yılında, Charnes, Cooper ve Rhodes
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(CCR) modeline göre 9 adet ticaret bankası etkin bulunurken, Banker, Charnes, Cooper
(BCC) modeline göre ise 19 adet ticaret bankası etkin olarak bulunmuştur.
Budak (2010) çalışmasında, Veri Zarflama Analizini kullanılarak 2008, 2009 ve 2010
yıllarında, Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 22 ticari bankanın etkinlik değerlerini
hesaplamış ve son üç yılda hangi bankaların etkin olduğu hangi bankaların etkin olmadığını
tespit etmiştir. Ayrıca 2010 yılında, etkin bulunmayan bankalara ilişkin hedef değerler
hesaplanmıştır.
Avcı ve Öztaş (2016) çalışmalarında, 1998-2014 yılları arasında faaliyet gösteren
ticari bankaların etkinliklerini 1998-2003, 2004-2009 ve 2010-2014 olmak üzere üç alt dönem
için veri zarflama analizini kullanarak analiz etmişlerdir. Bu çalışma 2001 öncesi ve
bankacılık sektörü yeniden yapılandırma sonrasını ve daha sonra küresel krizin gerçekleştiği
2008 yılını içine alan dönemde bankaların etkinliklerinin kıyaslanmasına olanak vermektedir.
Toplam mevduat, şube sayısı, personel sayısının girdi, toplam kredi miktarının çıktı olarak
kullanıldığı çalışmada sadece aracılık yaklaşımını kullanmışlardır. Bu çalışmada girdi yönlü
modeller tercih edilmiştir. Çalışma sonucuna göre, 1998 yılında CCR modeline göre etkin
banka sayısı bir, BCC modeline göre ise yedi iken; 2002 yılında, bu sayılar sırasıyla beş ve
dokuzdur. 2014’te ise, CCR modeline göre beş, BCC modeline göre sekiz banka etkindir.
Çalışma sonucuna göre, 2005-2010 yılları arasında, tek bir kamu bankası CCR ve BCC
modellerine göre etkindir. Her iki modele göre etkin olan özel banka sayısı ise 1998 yılında 1
iken, sonraki yıllarda artmıştır. Araştırmanın bulguları 2001 yılında uygulanmaya başlanan
yapılandırma programı sonrasında, etkin olan banka sayısının arttığını göstermiştir. Ayrıca
örneklemdeki bankaların etkinlik değerlerinin ortalamaları yıl bazında incelendiğinde, 19981999 yıllarında oldukça düşük olan etkinlik ortalamalarının 2001 yılı sonrasında artış
gösterdiği görülmektedir. Bu durum yapılandırma programının amaçladığı gibi sektördeki
etkinliği arttırdığı şeklinde yorumlanmıştır.
Bu çalışma, bankaların yeniden yapılandırılmasından sonraki dönemde küresel
finansal krizin etkilerinin ülkemizde görülmeye başlandığı döneme kadar, kamu bankalarının
ortalama etkinliklerinin hesaplanarak sektörün ortalama etkinliği ile kıyaslanmasına olanak
verdiği için literatürdeki diğer çalışmalardan farklılık göstermektedir. Bildiğimiz kadarıyla
literatürde kamu bankalarının ortalama etkinliklerinin sektörün ortalama etkinliği ile
kıyaslandığı başka bir çalışma bulunmamaktadır. Ayrıca, bu çalışmada Malmquist üretim
endeksi kullanılarak hem kamu bankalarının hem de sektörün toplam faktör üretkenlik
değerleri hesaplanacak ve üretkenlik değerlerindeki değişimin nedenleri analiz edilecektir.
Bildiğimiz kadarıyla literatürde kamu bankaların ve sektörün toplam faktör üretkenlik
değerlerinin 2002-2008 dönemi için hesaplandığı ve toplam faktör üretkenliklerindeki
değişimin nedenlerinin analiz edildiği başka bir çalışma bulunmamaktadır. Ayrıca çalışmada
hem üretim hem de aracılık yaklaşımı çerçevesinde kamu bankalarının etkinliklerinin
değerlendirilmesi önemlidir. İlave olarak, bu çalışmada kullanılan girdi-çıktı veri seti ile
analize konu edilen bankalar literatürde yer alan çalışmalardan farklılık göstermektedir.
3.Bankacılık Sektöründe Verimlilik ve Etkinlik
Dünyada bankacılık sektöründe yaşanmakta olan ve son yıllarda giderek yoğunlaşan
rekabet ortamı, bankaları kaynaklarını en etkin şekilde kullanmaya yönlendirmektedir. Bunu
sağlamak için bankaların rekabet ettikleri sektör içinde performanslarını göreli olarak
değerlendirmesi ve referans almaları gereken bankaları belirlemeleri gerekmektedir.
Bankaların istedikleri çıktıları elde etme sürecinde, girdilerini hangi seviyeye kadar
kullanmaları gerektiğinin belirlenmesinde etkinlik ve verimlilik analizleri çok önemli araçlardır
(Atan ve Çatalbaş, 2005, s.1).
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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bankacılık sektörünün etkin ve verimli
çalışması ülke ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü diğer ekonomik
sektörlerden farklı olarak bankacılık sektörü kaynak dağılımını belirleyen finansal aracılık
görevini üstlenmiştir. Bu durum bankacılık sektörünü, ülkenin ekonomik gelişmesinde
merkezi bir konuma getirmiştir. Bu nedenle bankacılık sektörünün performans analizinin
yapılabilmesi için etkinlik ve verimlilik ölçütlerinin analizi gereklidir (Aydoğan ve Çapoğlu,
1989, s.7).
3.1 Verimlilik Ve Etkinlik Kavramları
Ekonomi literatüründe, uzun zamandır verimlilik ve etkinlik kavramları üzerinde
kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır. Bu aşamada, etkinlik ve verimlilik ölçümünün niye önemli
olduğunun açıklanmasında fayda görülmektedir. İlk olarak, etkinlik ve verimlilik kavramları
değerlendirilen üretim biriminin başarı göstergesi ve performans ölçütü olması açısından
önemlidir. Sürekli değişen pazar koşullarına ayak uydurabilmek ve artan pazar rekabetinde
daha uzun süre yaşayabilmek amacıyla firmalar ellerinde bulundurdukları kaynakları en etkin
şekilde kullanmak zorundadır. Maliyet minimizasyonu, kar maksimizasyonu ve etkin üretim
gibi temel amaçlara ulaşabilmek için firmaların faaliyetlerindeki başarı düzeyinin ölçülüp
değerlendirilmesi etkinlik ölçümüyle gerçekleşir. Eğer firmalar etkinlik ölçümleri sayesinde
kendilerinin ve rakiplerinin güçlü ve zayıf yönlerini zamanında saptayabilir ve gerekli
önlemleri alabilirlerse, başarı düzeylerini artırma şansına sahip olabilirler (Yolalan,1993, s.3).
Bu anlamda etkin üretim günümüzün rekabetçi piyasalarında firmaların ayakta
kalabilmelerinin ön koşullarından birini oluşturmaktadır. İkinci olarak, sadece verimliliketkinlik ölçümü ile üretim ortamının etkisi, kısmi etkinlik ve verimlilik etkileri ayrıştırılabilir,
etkinliğin ve verimliliğin kaynağı hakkında hipotezler ileri sürülebilir. Ayrıca, ölçüm sonuçları,
birçok iktisadi sorunun çözümünde anahtar görevi görmekte ve iktisadi politika kararlarının
alınmasında, karar alıcılara önemli ölçüde ışık tutmaktadır. Verimlilik artışı, ekonomik
büyüme ve kalkınmanın ana kaynaklarından biri olarak görülmektedir.
Ekonomi literatüründeki kapsamlı araştırmalara karşın, uzun bir süre ortalama işgücü
verimliliği yeterli bir ölçüt olarak düşünülmüş ve etkinlik ölçümü olarak kullanılmıştır. Bu
yanlış, teorik alanda etkinlik kavramının ihmal edilmesinden kaynaklanmıştır. Bu yüzden,
verimlilik ve etkinlik kavramları birbirleri yerine kullanılmış bazen de karıştırılmıştır (Ateş,
2007, s.86). Fakat daha sonra verimlilik ile etkinlik kavramları arasındaki ayrım net bir şekilde
ortaya konmuş; ayrıca kısmi etkinlik kavramının tanımlanmasıyla etkinlik ölçüm yöntemleri
daha da geliştirilmiştir.
Verimlilik, üretim teknolojisine, üretim sürecindeki etkinliğe ve üretimin yapıldığı çevre
koşullarına göre farklılık göstermektedir. Ancak verimliliğin tanımı yapılırken, bu değişkenler
veri olarak alınmaktadır. Genel olarak, bir üretim biriminin verimliliği, çıktıların girdilere
oranlanması yoluyla bulunabilir. Eğer üretim birimi tek bir girdi kullanıyor ve tek bir çıktı elde
ediyorsa, bu rasyoyu hesaplamak kolay olacaktır. Ama gerçek dünyada, üretim süreçlerinin
tamamına yakınında, birden çok girdi faktörü kullanılarak birden çok çıktı üretilmektedir. Bu
şartlar altında tek girdi faktörü ve tek bir çıktı faktörünü diğerlerinden ayırarak verimlilik
değerlendirmesi yapmak anlamlı olmayacaktır. Diğer bir deyişle, çok girdili ve çok çıktılı
üretim süreçlerinin verimliliklerinin ölçülmesinde, basit oran yaklaşımı yetersiz kalmaktadır.
Bir oran analizi olan basit verimlilik ölçümünün sakıncalarını ortadan kaldırmak üzere toplam
faktör verimliliği kavramından faydalanılmaktadır. Toplam faktör verimliliğinde, üretim
sürecinin girdileri toplanarak tek girdi faktörüne (sanal girdi) ve çıktıların toplamı da tek çıktı
faktörüne (sanal çıktı) indirgenmektedir. Daha sonra toplam girdi ve çıktı faktörlerinin oranına
bakılarak, değerlendirme yapılmaktadır. Bu yaklaşımın en zayıf noktası, farklı özellikteki girdi
ve çıktı faktörlerinin nasıl toplanacağı konusunda herhangi bir ipucu verememesidir. Diğer bir
deyişle, faktörler için uygulanacak olan katsayıların bilinmiyor olmasıdır (Tarım, 2001, s.1).
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Bu konuda yeni açılımlar getirmiş olan Veri Zarflama Analiz (Data Envelopment Analysis)
tekniği daha sonraki bölümlerde kapsamlı olarak açıklanacaktır.
Bir üretim biriminin etkinliğine ise girdi ve çıktının gözlemlenen değerleri ile optimal
değerlerinin karşılaştırılması sonucunda ulaşılmaktadır. Karşılaştırma, veri bir girdiden elde
edilen çıktının, maksimum potansiyel çıktıya oranı ya da veri bir çıktı için gerekli girdinin
minimum potansiyel girdiye oranı şeklinde olabilir. Bu iki karşılaştırma optimum üretim
olanakları açısından tanımlanır ve teknik etkinlik adı verilir. Bu tanımdan da anlaşıldığı gibi
verimlilik, çıktıların girdilere oranı olarak tanımlanırken, etkinlik, girdilerin ve çıktıların
gözlemlenen değerlerinin optimal değerlere oranını ifade etmektedir. Bu nedenle çoğu
zaman aradaki ayrıma dikkat edilmeden kullanılan, teknik anlamda etkinlik ve verimlilik
kavramlarından birinin diğerini içermediği görülmektedir.
Koopmans eşanlı olarak en az bir çıktıyı azaltmadan herhangi bir girdiyi azaltması
veya en az bir girdiyi artırmadan herhangi bir çıktıyı artırması teknolojik bakımdan imkansız
olan girdiler-çıktılar vektörünü teknik etkin olarak tanımlamıştır.
Modern anlamda etkinlik ölçümü ile ilgili çalışmalarda kendisinden en çok söz edilen
yazar olan Farrell (1957), bir firma için söz konusu olan etkinliği, teknik ve tahsis etkinliği
olmak üzere iki bileşene ayırmıştır. Teknik etkinlik, belirli bir girdi seviyesinde mümkün olan
en çok çıktıyı elde etme ya da belirli bir çıktıyı mümkün olduğunca az girdi kullanarak
üretmeye karşılık gelmektedir. Bu yüzden teknik etkinlik analizi, çıktıyı maksimize etmeye
yönelik ya da girdiyi minimize etmeye yönelik olarak yapılabilir. Tahsis etkinliği ise geçerli
fiyatlarda, girdi ve çıktıları en uygun oranda bir araya getirme kabiliyeti olarak tanımlanabilir.
Bu iki etkinlik bir araya getirilerek ekonomik etkinlik elde edilmektediri.
3.2 Bankacılık Sisteminde Etkinlik Ve Verimlilik
Ekonomilerde kritik öneme sahip finans sektörü ve bu sektörün ülkemizdeki en büyük
temsilcisi olan bankacılık sistemi için de etkin ve verimli çalışmak büyük bir öneme sahiptir.
Ayrıca bankacılık sisteminin etkin çalışması ekonomi açısından ayrı bir önem taşımaktadır.
Bu önem, bankacılık sektörünün diğer sektörlerden farklı olarak kaynak dağılımını belirleyen
finansal aracılık işlevini üstlenmesinden kaynaklanmaktadır. Tasarrufları verimli yatırımlara
dönüştüremeyen bir bankacılık sisteminin etkinliğinden veya verimliliğinden söz etmek
mümkün değildir. Bu nedenlerle bir bankacılık sisteminin performans analizini yapabilmek
için etkinlik ve verimlilik ölçütlerinin incelenmesi gerekmektedir.
Bankacılık sektöründe verimliliğin ölçülmesinde en çok sorun yaratan ve üzerinde
anlaşmazlığa düşülen noktalardan biri, girdilerin ve çıktıların ne olduğudur. Bu sorun etkinliği
ölçmek için seçeceğimiz tekniği, girdi ve çıktı olarak kabul edeceğimiz değişkenleri ve
nihayet elde ettiğimiz sonuçları etkiler. Girdilerin ve çıktıların belirsizliği sorunu, bankacılık
faaliyetinin niteliği ile ilgili üç durumdan kaynaklanır:
1. Bankalar fiziki bir mal üretmez, ürettikleri esas olarak hizmettir ve bu hizmetin
ölçülmesi ve hesaplanması oldukça sorunludur.
2. Bankalar çok sayıda girdi ve çıktı kullanırlar.
3. Bankaların temel fonksiyonunun tanımlanmasında güçlükler vardır.
Bankacılık sisteminin bu nitelikleri, banka girdi ve çıktılarının ölçülmesinde iki ayrı
yaklaşımın gelişmesine olanak vermiştir. Bunlar üretim ve aracılık yaklaşımları olarak
adlandırılmaktadır(Erken ve Emiral, 2002, s.6). Ayrıca bankaların ekonomide ayrıcalıklı
konumlarına karşın bir işletme olarak kar etme güdüsüyle de faaliyet gösterdiği
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düşünüldüğünde, bu iki yaklaşıma ek olarak karlılık yaklaşımından da bahsedilmesi
gerekmektedir.
3.2.1 Üretim Yaklaşımı
Üretim yaklaşımı bankaları, sermaye, iş gücü ve diğer (şube, demirbaşlar vs.) üretim
faktörlerini kullanarak; mevduat, kredi, menkul değerler cüzdanı gibi bilanço kalemlerini
“üreten” birimler olarak ele almaktadır. Bu yaklaşımda; mevduat, kredi vb. çıktıların
ölçülmesinde hesap sayısı baz alınır (Erken ve Emiral, 2002, s.6). Ancak, son dönemlerde
yapılan çalışmalarda, bu hesap sayılarının tespitinin zor olması, araştırmacılar için hesap
sayıları ile çalışma imkanını güçleştirmiştir. Ayrıca, yoğunlaşmanın yüksek olduğu
bankalarda, hesap sayısına dayalı analizlerin hatalı sonuçlara yol açması nedeniyle üretim
yaklaşımı için tutar veya oran bazlı girdi-çıktı kullanılmaktadır.
3.2.2 Aracılık Yaklaşımı
Bankacılık sisteminin esas işlevinin ödünç verilen fonlarla, ödünç alınan fonlar
arasında aracılık yapması olduğunu düşünen aracılık yaklaşımı, bu varsayıma uygun olarak
mevduat ve diğer kaynakları bankanın girdisi; kredi, menkul kıymet ve diğer varlıkları ise
bankanın çıktısı olarak görür. Dolayısıyla bu yaklaşım, girdi ve çıktıyı ölçerken birim olarak
hesap sayısını değil, para birimini kullanır.
Üretim ve aracılık yaklaşımı birbirinden bankanın “birim” maliyetinin hesaplanmasında
kullanılan yöntemler arasındaki farklar belirtilerek ayrılır. Buna göre, bankanın işletme
giderleri iki yöntemle hesaplanabilir. İşletme giderleri ya toplam mevduat hacmi veya aktif
büyüklüğüne ya da mevduat hesabı sayısına bölünür.
İşletme giderlerinin mevduat hacmi veya aktif büyüklüğüne bölünmesi, 1 TL mevduatı
veya aktifi işletmek için kaç “TL” harcama yapılması gerektiğini belirler ve bu rakam farklı
örnekleri birbirleriyle verimlilik açısından kıyaslamak için bir baz oluşturur. Bu yöntem aracılık
yaklaşımına uygundur, çünkü aracılık yaklaşımına göre bankaların işlevi ekonomideki fonlara
aracılık etmek, onları üretken sahalara kanalize etmektir. Bu açıdan bakıldığında; toplam
aktif, kredi veya mevduat büyüklüğü bankanın aracılık ettiği toplam kaynak miktarını
göstereceğinden maliyetin bu çıktılara göre hesaplanması gerekir.
Üretim yaklaşımı mevduat ve diğer ödünç alınan fonları girdi olarak kabul etmediği
için, bu fonların fiyatı olan finansman giderlerini de toplam maliyete dahil etmez. Buna karşın,
aracılık yaklaşımında bu değişkenler girdi olarak kabul edildiğinden finansman giderleri de
toplam maliyete dahildir. Bu durum, üretim yaklaşımının finansman giderlerini dikkate
almaması sonucunu doğurur ve bu durum tahmin edileceği gibi çok sayıda eleştiriye yol
açmıştır (Erken ve Emiral, 2002, s.7).
3.2.3 Karlılık Yaklaşımı
Bankalar ekonomide çok önemli görevler üstlenseler de nihayetinde bir işletmedir ve
en önemli amaçlarından biri de kar elde etmektir. Aynı amacı bankaya sermaye koyan
ortaklar da taşımaktadır. Zira bir bankanın kurularak faaliyete başlayıp başlamamasında,
sonuçta elde edilecek kâr belirleyici olacaktır.
Kâr, ekonomik anlamda, işletmenin veya bir bankanın yaptığı toplam giderlerin elde
edilen toplam gelirlerden düşülmesi sonucu ulaşılan fazlalıktır ve bu aynı zamanda
işletmenin başarı simgesi olarak değerlendirilebilir. Ayrıca kâr bir bankanın faaliyet
sonuçlarını ölçmede ve değerlendirmede önemli bir araçtır. İlave olarak bir bankanın
faaliyetlerini sürdürebilmesi ve geliştirebilmesi için de kâr elde edebilmesi önemli bir
husustur.
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Bu yaklaşımda, genel olarak faiz giderine neden olan kalemler girdi; faiz geliri
sağlayan kalemler çıktı olarak alınır, girdi ve çıktıların ölçülmesinde ise parasal değerler
kullanılır.
3.3 Bankacılık Sisteminde Etkinlik Ve Verimlilik Ölçüm Yöntemleri
Etkinlik ve verimlilik ölçme yöntemleri genel olarak; rasyo analizi, parametrik ve
parametrik olmayan yöntemler olmak üzere üç temel gruba ayrılabilir (İnan, 2000: 82). Diğer
yandan parametrik ve parametrik olmayan yöntemler etkinlik ve verimlilik ölçümünde sınır
yaklaşımı olarak adlandırılan bir grup oluşturur. Ancak ikisi arasında önemli farklar
bulunmaktadır. Temelde sınır yaklaşımı analizleri, karmaşık karşılaştırma yöntemleridir
(Erken ve Emiral, 2002, s.2). Sınır yaklaşımı analizleri, etkinlik sınır şekli, rassal hatanın
varlığı, etkinsizlik ve rassal hatayı ayırt etmek için yapılan dağılım varsayımlarıyla farklılık
gösterirler. Bu yöntemler aynı zamanda ölçülen etkinliğin teknik ya da ekonomik olmaları
konularında da ayrılırlar. Parametrik olmayan Veri Zarflama Analizi çalışmaları genellikle
teknik etkinlikle ilgilenirken, parametrik yöntemler genellikle ekonomik etkinliğin tespitiyle
ilgilenirler (Erken ve Emiral, 2002, s.8).
Bu gruplara dahil olan yöntemlerin hepsinin kendine göre avantaj ve dezavantajları
vardır. Aşağıda anılan tekniklerin mantığı, avantaj ve dezavantajları kısaca belirtilmeye
çalışılmıştır.
3.3.1 Rasyo Analizi
Parametrik yöntemler ve veri zarflama analizi gibi parametrik olmayan verimlilik
analizi yöntemlerine oranla rasyo analizi en yoğun olarak kullanılan verimlilik ölçme
yöntemidir. İşletmenin mali durumu, etkinliği ve karlılığı değerlendirilirken, rasyo analiz
yönteminden geniş ölçüde yararlanılmaktadır.
Rasyo basit olarak, bir değerin diğer bir değere oranıdır. Mali tablolarda yer alan iki
kalemin oranlanması sonucu bulunan bir rasyonun zaman içinde izlenmesi bu yöntemin
özünü oluşturmaktadır. Bu analiz tekniğinde finansal tablolardaki kalemler arasındaki anlamlı
ilişkiler birbirinin yüzdesi veya katı olarak belirtilmekte ve işletmenin durumu hakkında bir
yargıya varılmaya çalışılmaktadır. Uygulanması ve yorumlanmasındaki kolaylığın etkisi ile
yaygın bir şekilde kullanılmasına rağmen; rasyo analizi yönteminde her bir oran verimlilikle
ilgili boyutlardan sadece bir tanesini göz önüne alırken, diğerlerini göz ardı etmektedir. Bu
durumda, bazı oranlara göre başarılı görülen işletme, diğer bazı oranlar açısından başarısız
görülebilmektedir. Bu nedenle, verimlilik ölçümü çalışmalarında farklı oranların en anlamlı bir
şekilde ağırlandırılarak tek bir ölçütün tespit edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca
bankacılık sisteminin çok sayıda girdi ve çıktı içerdiği dikkate alınırsa, bir tek rasyoya
bakarak bankanın verimliliğini tespit etmek mümkün gözükmemektedir. Zaten bu sakıncanın
giderilmesi için genellikle birden fazla sayıda rasyo aynı anda incelenmektedir. Fakat bu
sefer de incelenen rasyoların anlamlı bir grup haline getirilememesi dolayısı ile bir arada
değerlendirilip yorumlanamaması gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır (Erken ve Emiral, 2002,
s.2).
Tüm girdilerin ve çıktıların ortak bir birime dönüştürülemediği durumlarda, etkinlik
ölçme sürecine konu olan girdiler ve çıktılar ayrı ayrı değerlendirilmek zorunda kalmaktadır.
Bu ise çoğunlukla yorumlanması imkansız sonuçların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır
(Erken ve Emiral, 2002, s.2). Girdi ve çıktı sayısının artması durumunda, analiz daha da
etkisiz kalmaktadır. Çünkü, x adet girdi ve y adet çıktıdan bahsedilen bir analizde,
incelenmesi gereken (x x y) adet oran bulunmaktadır.
Hizmet kesiminde yer alan bankacılıkta faaliyetlerin dinamik ve değişken bir yapıya
sahip olması, bankacılık sektöründe verimlilik ve etkinlik ölçümünü güçleştirmektedir. Girdi ve
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çıktıların ne olması gerektiği konusunda bir anlaşmanın olmaması, girdi ve çıktı olarak kabul
edilen değişkenlerin birimleri itibariyle de homojen olmaması genellikle kesin ölçüm sonuçları
yerine eğilimleri ortaya koymaktadır. Rasyo analizi yöntemiyle verimlilik analizi yapan
çalışmaların değerlendirilmesinde, bu sakıncaların göz önünde bulundurulması
gerekmektedir.
3.3.2 Parametrik Yöntemler
Parametrik yöntemlerde, genel olarak bir gözlem kümesi vardır ve bu küme içinde en
iyi performansın regresyon çizgisi (etkinlik sınırı) üzerinde olduğu varsayılarak, bu çizgiden
sapma göstermeyen gözlemler etkin, bu gözleme göre başarısız olan diğer gözlemler de
etkinsiz olarak tanımlanır. Açıktır ki, hiç bir gözlemin tam olarak uyuşmadığı bir etkinlik sınırı
her zaman mümkündür. Başarısızlıktan kastın aynı çıktı düzeyinde yüksek maliyet veya aynı
girdi düzeyinde düşük çıktı olduğu ve gözlemlenen üretim birimlerinin homojen olduklarının
varsayıldığı unutulmamalıdır. Ayrıca, yöntem her zaman bir rassal hatanın olacağını da
varsayar. Tam etkin olan gözlemler zaten hatanın sıfır olduğu gözlemlerdir. Dolayısıyla bir
gözlemin etkin olmadığına ancak ölçüm hatalarının giderilmesinden sonra karar verilebilir
(Erken ve Ermiral, 2002, s.3).
Parametrik yöntemler rassal hataya izin vermelerinden dolayı avantajlıdırlar. Çünkü
bu yöntemler ölçüm hatalarını ayıklamada daha başarılıdırlar. Parametrik yöntemlerin
karşılaştığı en büyük zorluk, rassal hata ve etkinsizliğin nasıl ayırt edileceğidir. Parametrik
yöntemler, bu ayrımı yapmak için kullandıkları dağılım varsayımlarıyla birbirlerinden ayrılırlar.
Parametrik yöntemlerin diğer zaafları üç sınıfta özetlenebilir. Birinci olarak, çoklu
regresyon sadece tek bir çıktıyı dikkate almaktadır. Bu nedenle, tüm çıktıların ortak bir birim
üzerinden tek bir değere indirgenmesini gerektirmektedir. Bankacılık gibi çok sayıda çıktının
olduğu, hatta çıktıların ne olduğu konusunda bile uzlaşmanın olmadığı sektörlerde,
parametrik yöntemler kullanışsız hale gelmektedir. İkinci olarak, regresyon analizi etkinlik
ölçümünde en verimli birimi referans alarak diğerlerinin etkinliğini referans seçilen birime
göre belirlemek yerine, etkinlik ölçütü olarak ortalama değeri almaktadır. Dolayısıyla, analiz
sonucunda etkin olarak belirlenen birimler; aslında sadece ortalamanın üzerinde verime
sahip olan birimlerdir. Üçüncü olarak, regresyon analizi üretim fonksiyonunu parametrik
olarak tanımlamaktadır. Hâlbuki farklı karar birimleri, farklı teknolojiler kullanarak farklı
girdilerle üretim yapabilmektedir. Yani, üretim fonksiyonunun tek bir şekilde tanımlanması
varsayımı bankacılık sektöründe etkinlik analizine konu olan karar birimlerinin doğasına
uymamaktadır.
3.3.3 Parametrik Olmayan Yöntemler
Parametrik olmayan yöntemler, doğrusal programlama kökenli teknikler (kısıt altında
optimizasyon) kullanarak etkinlik sınırına olan uzaklığı ölçmeye çalışırlar. Bu yöntemler,
parametrik yöntemlerde olduğu gibi üretim biriminin yapısı ile ilgili davranışsal varsayımlara
girmek zorunda olmadıkları için, görece avantajlıdırlar. Ayrıca, birden fazla açıklayıcı ve
açıklanan değişken kullanabilme gibi bir üstünlükleri daha vardır. Buna karşın bir rassal hata
terimi içermedikleri için, veri ve ölçüm hataları, şans ya da diğer nedenlerle oluşan hataları
modele aktarır ve etkinlik sınırını yanlış tespit edebilirler. Bu yöntemlerden en yaygın olarak
kullanılanı 1978 yılında Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından geliştirilen VZA (Veri
Zarflama Analizi) yöntemidir.
Parametrik olmayan yöntemler içinde en sık kullanılan yöntem olan VZA yöntemi,
homojen oldukları varsayılan üretim birimlerini kendi aralarında kıyaslar. En iyi gözlemi
etkinlik sınırı olarak kabul ettikten sonra, diğer gözlemler bu en etkin gözleme göre
değerlendirilir. Dolayısıyla, VZA yönteminde etkinlik sınırı, varsayılan bir durum değil;
gerçekleşen bir gözlemdir. Etkinlik sınırı bu şekilde tespit edildiği için de, bu yöntemde rassal
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hata kullanılmaz. Ancak, gözlemler arasında çok uç değerleri temsil ettiği düşünülen
gözlemleri ayıklamak mümkündür. Etkinlik sınırları genellikle 0 ila 1 arasında değişir.
Herhangi bir karar biriminin skorunun 1’in altında olması, söz konusu karar biriminin diğer
karar birimleri karşısında etkin olmadığını gösterir. VZA yöntemi bir karar biriminin etkinliğini,
toplam ağırlıklı çıktıların toplam ağırlıklı girdilere oranı olarak tanımlamaktadır. VZA, her
karar birimine girdi ve çıktılarını ağırlıklandırmada esneklik tanımaktadır. Böylece farklı karar
birimlerinin farklı üretim fonksiyonları olabileceği gerçeği dikkate alınmaktadır. VZA her karar
biriminin kendi etkinlik skorunu maksimize edecek şekilde girdi ve çıktı ağırlıklarını
seçeceğini varsaymaktadır.
VZA yönteminin sonuçları yönetsel açıdan son derece önemli bilgiler içermektedir.
VZA yöntemi ile etkinliği düşük olan karar birimleri belirlenmekte ve bunların etkinliklerinin ne
ölçüde artabileceğine ilişkin veriler elde edilmektedir. Bu veriler ışığında yönetimler, etkin
olmayan karar biriminin etkin olması için girdi ve çıktı birleşimlerinin nasıl olması gerektiği
konusunda değerlendirme yapabilmektedirler. VZA analizi hakkında detaylı bilgiler izleyen
bölümde yer almaktadır.
4. Veri Zarflama Analizi Ve Kamu Bankalarının Etkinliğinin Ölçülmesi
Bu bölümün ilk kısmında, çalışmanın amacını oluşturan yeniden yapılandırmanın
kamu bankalarının etkinliği üzerindeki etkilerinin incelenmesinde kullanılacak olan veri
zarflama analizi hakkında bilgiler verilecek, ikinci kısımda ise bu kamu bankalarının etkinlik
ölçümü sonuçları ve bu sonuçların değerlendirilmesi yer alacaktır.
4.1 Veri Zarflama Analizi
Veri Zarflama Analizi (Charnes, Cooper ve Rhodes, 1978, s.429), benzer birimlerin
(karar verici birim) göreli etkinliklerini ölçen, parametrik olmayan doğrusal programlama
tabanlı bir tekniktir. Yöntem ilk olarak kar amacı gütmeyen kamu kuruluşlarında uygulanmış,
sonraları çok daha geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Özellikle birden çok girdi ve çıktı
içeren işletmelerin verimlilik ölçümünde sıkça kullanılmış olup halen kullanılmaya devam
edilmektedir. VZA’nın sıkça tercih edilmesinin sebebi birden çok girdi ve çıktıdan oluşan
verilerin ağırlıklandırılarak değerlendirilebilmesinden kaynaklanmaktadır.
VZA her birimin diğerlerine göre göreli performans ölçümünü hedefler. Charnes,
Cooper ve Rhodes (1978) tarafından geliştirilen VZA yöntemi ile m-girdi kullanan ve s-çıktı
üreten karar birimlerinin gözlemlerinden hareketle etkin sınırın bulunması ve etkin sınır
dışında kalan etkin olmayan noktaların merkeze olan radyal uzaklıklarının hesaplanması
problemi çözülmüştür. Bu yöntem sayesinde, birden çok ve farklı ölçeklerle ölçülmüş veya
farklı ölçü birimlerine sahip girdi kullanan ve çıktı üreten karar birimlerinin göreli
performansını Farell’in tek çıktı için tanımlanan nispi etkinlik yaklaşımı çerçevesinde ölçmek
mümkün hale gelmiştir.
VZA’nın temelinde yatan nispi etkinlik, sadece veri tabanında yer alan, yani analize
konu olan birimlerin birbiriyle ilişkili etkinlikleridir. Yani veri içine alınmayan bir başka birimin
eldeki birimlerden daha yüksek bir etkinliğe sahip olması olanaklıdır. Daha açık bir deyişle,
eldeki birimlerin girdi ve çıktıları incelenerek, birimler arasında en iyi performansa sahip
olanlar seçilir ve bu birimler kullanılarak bir etkin sınır oluşturulur. Daha sonra bu etkin sınır
üstünde yer almayan birimlerin etkin olmama dereceleri yine bu etkin sınıra göre belirlenir
(Karacabey, 2001, s.4). Etkinlik sınırları genelde 0 ile 1 arasında değişir. Herhangi bir karar
biriminin skorunun 1’in altında olması anılan karar biriminin diğer karar birimleri karşısında
etkin olmadığını gösterir.
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VZA yöntemi özellikle bankacılık alanında yapılacak etkinlik ölçümlerinde parametrik
yöntemlere kıyasla bazı avantajlara sahiptir. VZA yönteminin parametrik yöntemlere olan
üstünlükleri kısaca şöyle özetlenebilir.


VZA modellerinde çok sayıda girdi ve çıktı kullanmak mümkündür. Özellikle çok sayıda
girdi ve çıktıya sahip olan bankacılık sektörü açısından bu özellik çok önemlidir.



Parametrik yöntemlerde olduğu gibi, girdi ve çıktı arasında bir fonksiyonel ilişki
kurgulamak zorunlu değildir. Gerçek hayatta, böyle bir ilişkiyi, üstelik tek çıktıya bağlı
kalarak kurgulamak oldukça sorunlu gözükmektedir ve bu ilişki yanlış kurulursa bütün
model bundan etkilenecektir.



Aynı nitelikte (homojen) olan birimleri kendi aralarında kıyaslar. Belki reel sektörde
kıyaslanan üretim birimlerinin homojen olduğu varsayımı tartışmalı olabilir; ama
bankacılık sektörü söz konusu olduğunda bu varsayım görece anlamlı hale gelir.



Girdi ve çıktılar çok farklı birim değerleri ile ifade edilebilirler. Fiziksel üretim, parasal
büyüklük, hatta rasyolar cinsinden gibi.



Her karar birimindeki etkinsizlik miktarını ve kaynaklarını tanımlayarak etkinsizliğin
giderilmesi için yol gösterir.

Özellikle bankacılık sektörü için önemli olan bu avantajlarının yanında, VZA
yönteminin bazı sakıncaları da vardır. Bu sakıncalar da şöyle sıralanabilir.


VZA yönteminde, rassal hataya yer olmadığı için, ölçme yöntemleri ve verilerdeki rassal
hata ayıklanamaz ve bu nedenle verilerle ilgili problemler sonuçlara önemli oranda
yansır. Örnek olarak, ele alınan verilerden bir tanesinin ölçme hatası, rassal hata veya
benzer herhangi bir neden sonucunda, diğer verilerden çok daha iyi bir performansı işaret
ettiğini ve veri setinin ortalamasının oldukça üstünde olduğunu varsayalım. Eğer bu veri
ayıklanmazsa, etkinlik sınırını belirleyecek ve geri kalan bütün veriler –belki ortalama
verimlilikte gözükmesi gerekirken- oldukça verimsiz gözükecektir. Bu hatayı gidermenin
kesin bir yolu yoktur. Bu nedenle araştırmayı yapan kişinin ele aldığı veri setini ve bu seti
etkileyen nedenleri, alınan zaman aralığına özgü spesifik durumları çok iyi bilmesi ve
eğer gerekiyorsa verilerini ‘ayıklaması’ gerekmektedir.



VZA yöntemiyle yapılan en sorunsuz araştırmada dahi bulunan verimlilik rakamları
görelidir. Mutlak bir verimlilik ölçütü yoktur. Bu nedenle veri setinin kapsayıcılığı özel bir
önem kazanmaktadır. Örnek olarak kamu bankalarının etkinliğini irdeleyen bir çalışma
yapıldığını ve kamu bankalarının özel veya yabancı bankalara oranla oldukça etkinsiz
olduğunu varsayalım. Yapılan araştırma sonucu kamu bankalarından bir tanesi tam etkin
ve büyük bir kısmı da ortalama etkinlikte çıkacaktır. Belki bu sorunu giderebilmek için
etkin olduğu varsayılan bir birimin verisinin “gösterge” olarak modele eklenmesi
düşünülebilir, fakat bu göstergeyi seçmek de aynı oranda sorunlu bir iştir (İnan, 2000,
s.86).



VZA parametrik olmayan bir teknik olduğu için istatistiki hipotez testleri için çok uygun
değildir. Dolayısıyla modelin sonuçlarını test etmek parametrik yöntemlere göre daha
sıkıntılıdır.

VZA yöntemi, girdi odaklı ve çıktı odaklı olarak kullanılabilme özelliğine sahiptir. Girdi
odaklı VZA modelleri, belirli bir çıktı bileşimini en etkin şekilde üretebilmek amacıyla
kullanılacak en uygun girdi bileşiminin nasıl olması gerektiğini araştırır. Çıktı odaklı VZA
modelleri ise, belirli bir girdi bileşimi ile en fazla ne kadar çıktı bileşimi elde edilebileceğini
araştırır.
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VZA yönteminin sonuçları yönetsel yönden son derece önemli bilgiler içerir. VZA
yöntemi, incelenen setteki her karar biriminin diğerlerine göre etkinliğini verir. Böylece,
etkinliği düşük olan karar birimleri belirlenir ve bunların etkinliklerinin ne ölçüde artabileceğine
ilişkin veriler elde edilir. Eğer bir karar birimi etkin değilse VZA yöntemi bu birimin etkinliğini
arttırmak için gerekli olan stratejileri önerir. Böylece, yönetim etkin olmayan karar biriminin
hangi girdileri gereğinden ne kadar fazla kullandığı, hangi çıktılar açısından ne ölçüde
yetersiz üretim yaptığı ve etkin olması için ne yapması gerektiği hakkında değerlendirme
yapabilir (Cingi ve Tarım, 2000, s.12).
Charnes, Cooper ve Rhodes’un ortaya koyduğu VZA modeli ölçeğe göre sabit getiri
(CRS – Constant Returns To Scale) varsayımına dayanmaktadır. Daha sonraki çalışmalarda
farklı varsayımlar kullanılmıştır. Ölçeğe göre sabit getiri varsayımı sadece tüm karar
birimlerinin optimum ölçekte faaliyet gösterdikleri durum için uygundur. Tam rekabet
koşullarının olmayışı, finansman sorunları ve diğer etkenler karar birimlerinin optimum
ölçekte faaliyet göstermelerini engelleyebilir. Banker, Charnes ve Cooper (1984) ölçeğe göre
değişken getiri (VRS) durumunu da dikkate alarak, ölçeğe göre sabit getiri modelini
geliştirmiştir. Tüm karar birimlerinin optimum ölçekte faaliyet göstermemesi durumunda,
ölçeğe göre sabit getiri modelinin kullanılması teknik etkinlik ölçümlerinin (TE) ölçek etkinliği
(SE-Scale Efficiency) ile karışmasına neden olur. Diğer bir deyişle CRS teknik etkinlik ölçüsü,
saf teknik etkinlik ve ölçek etkinliği olmak üzere iki parçaya ayrılabilir. Bu yüzden ölçeğe
göre değişken getiri modelinin kullanılması teknik etkinlik ölçümlerinin ölçek etkinliği
etkisinden ayrıştırılmasını sağlayacaktır.
Veri Zarflama Analizinin uygulanabilmesi için gerekli olan bazı adımlar vardır. Bu
adımlar şunlardır (Ulucan, 2000, s.405);
 Girdi-çıktı kümelerinin seçilmesi,
 Karar verme birimlerinin seçilmesi,
 VZA ile göreli etkinlik ölçümü,
 Her bir karar birimi için detay analizi,
 Sonuçların değerlendirilmesi.
VZA’nın kullanılabilmesi için öncelikle benzer üretim yöntemlerinin uygulandığı ve
benzer organizasyona sahip olan karar verme birimlerinin seçilmesi gereklidir. Karar verme
birimlerinin etkinliklerinin ölçülebilmesi için bu birimlerin kullandığı girdileri ve ürettiği çıktıları
belirlemek ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü seçilen girdi ve çıktıların değiştirilmesi, sonuçların
farklılaşmasına neden olmaktadır. Bu durum, çok girdiye ve çok çıktıya sahip olan bankacılık
sistemi için daha belirgindir. Çalışmanın güvenilirliği açısından modele alınacak karar birimi
sayısının, seçilen girdi ve çıktı sayısının toplamının en az bir fazlası olması gerekmektedir.
Girdi ve çıktı kümelerinin oluşturulmasında, daha önceki bölümde anlatılan üretim, aracılık
veya karlılık yaklaşımlarından herhangi birisi kullanılabilmektedir.
4.2 Yeniden Yapılandırma Sürecinden Sonra Kamu Bankalarının Etkinlik Analizi
4.2.1 Karar Birimleri ile Girdi-Çıktı Kümelerinin Oluşturulması
Bu çalışmada, Türk bankacılık sektöründeki kamu bankalarının 2002-2008
dönemindeki etkinlikleri ve üretkenlik değişimleri ölçeğe göre değişken getiri varsayımı
altında VZA yöntemi kullanılarak ölçülmüştür. Veri Zarflama Analizi’nin gerçekleştirilmesinde
DEAP versiyon 2.1 programı kullanılmıştır. Ayrıca etkinliğin zaman içindeki değişimini ölçmek
ve nedenlerini incelemek için Malmquist Üretim Endekslerinden yararlanılmıştır.
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Bu analizde, bankaların girdileri üzerinde etki güçlerinin daha fazla olduğu
düşünüldüğü için girdi odaklı yaklaşım benimsenmiştir. Bu tercihin seçiminde üzerinde
durulması gereken bir nokta, girdi ve çıktı odaklı modellerin tamamen aynı sınırları tahmin
etmesi ve etkin sınır üzerinde bulunan karar birimlerinin aynı olmasıdır. Sadece etkin
olmayan karar birimlerinin etkinlik ölçüleri bu iki yaklaşımda bazen farklılık
gösterebilmektedir. Kamu bankalarının kamu hizmeti vermek ve belirlenen sosyal amaçları
gerçekleştirmek için kurulmuş olmaları ve birincil amaçlarının yüksek kar elde etmek
olmaması nedeniyle bu çalışmada “Karlılık” yaklaşımı kullanılmamış ve kamu bankaların
etkinliklerinin ve üretkenliklerinin ölçülmesinde, “Üretim” ve “Aracılık” yaklaşımlarından
yararlanılmıştır. Kullanılan yaklaşımlar ve bu yaklaşımlara ilişkin girdi ve çıktı seçimleri Tablo
1’de verilmektedir.
Yaklaşım
Üretim
Yaklaşımı

Aracılık
Yaklaşımı

Tablo 1: Analizde Kullanılan yaklaşımlara ilişkin girdi ve çıktılar
Girdiler
Çıktılar
1. (Personel giderleri + Kıdem
1. Toplam mevduat/ Toplam
tazminatı)/ Toplam aktifler
aktifler
2. Personel giderleri dışındaki faiz dışı 2. Toplam krediler/ Toplam aktifler
giderler/Toplam aktifler
3. Menkul Değerler Cüzdanı/
3. Ödenmiş sermaye/Toplam aktifler
Toplam aktifler
4. Şube başına personel sayısı
1. Mevduat/ Toplam aktifler
1. Toplam krediler/ Toplam aktifler
2. Mevduat dışı yabancı kaynaklar/
2. Faiz gelirleri/ Toplam aktifler
Toplam aktifler
3. Faiz dışı gelirler/Toplam aktifler
3. Faiz giderleri/ Toplam aktifler
4. Faiz dışı giderler/ Toplam aktifler

Çalışmada 2002-2008 dönemini kapsayan 7 yıla ait kesintisiz veriye sahip 3’ü kamu
sermayeli olmak üzere toplam 31 mevduat bankası kullanılmıştır. Bu 31 bankanın içine 20022006 dönemi arasında TMSF bünyesinde bulunan bankalar alınmamıştır. Analiz için
kullanılan veriler Türkiye Bankalar Birliği’nin internet sitesinde yer alan banka mali tabloları
ve bilgileri kullanılarak düzenlenmiştir. Analizde, bankaların verileri toplam aktiflere
oranlanarak kullanılmıştır. Bunun nedeni tutar olarak veri kullanılmasının analiz sonuçlarında
önemli kaymalara yol açmasıdır. Bu itibarla, bankaların mali verileri her bir banka bazında
toplam aktiflere oranlanarak; verilerin standardize edilmesi ve analiz sonuçlarının tutarlı
olması amaçlanmıştır. Analize dahil edilen bankalar Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2: Veri Zarflama Analizi Gözlem Kümesi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
HSBC Bank A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
ING Bank A.Ş.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Millennium Bank A.Ş.
Adabank A.Ş.
Arap Türk Bankası A.Ş.
Turkland Bank A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Citibank A.Ş.
ABN AMRO Bank N.V.
Alternatif Bank A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Bank Mellat
Anadolubank A.Ş.
Deutsche Bank A.Ş.
Habib Bank Limited
Şekerbank T.A.Ş.
Eurobank Tekfen A.Ş.
JPMorgan Chase Bank N.A.
Tekstil Bankası A.Ş.
Finans Bank A.Ş.
Société Générale (SA)
Turkish Bank A.Ş.
Fortis Bank A.Ş.
WestLB AG
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

Analiz sonuçlarının değerlendirilmesinden önce, önemli bir hususa dikkat çekmenin
gerekli olduğu düşünülmektedir. Veri Zarflama Analizi uygulamasından elde edilen sonuçlar
değerlendirilirken göz önünde bulundurulması gereken husus, analizde tahmin edilen
birimlerin etkinlik değerlerinin, gözlem kümesini oluşturan birimlere göre ölçülmüş olmasıdır.
Bu çalışmada kamu sermayeli mevduat bankalarının üretim ve aracılık fonksiyonları tahmin
edilmeye çalışılmaktadır. Bu fonksiyonların tahmininde en etkin çalışan birimlerin oluşturduğu
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sınır kullanılmaktadır. Bu sınırın tamamen örneği oluşturan birimlere, yani çalışmamızda yer
alan bankalara bağlı olduğu unutulmamalıdır. Dikkat edilmesi gereken ikinci önemli nokta ise
bu çalışmada kamu sermayeli mevduat bankalarının etkinliğinin üretim ve aracılık
yaklaşımları çerçevesinde ayrı ayrı hesaplanmış olmasıdır. Dolayısıyla bir bankanın aracılık
yaklaşımı çerçevesinde etkin olması, üretim yaklaşımı çerçevesinde de etkin olacağı veya bir
bankanın üretim yaklaşımı çerçevesinde etkin olması, aracılık yaklaşımı bakımından da etkin
olacağı anlamına gelmemektedir.
4.2.2 Üretim Yaklaşımına Göre Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Üretim
Endeksi Uygulaması
Üretim yaklaşımına göre bankalar; sermaye, şube ile personeli girdi olarak kullanan,
buna karşılık mevduat, kredi, menkul değerler cüzdanı gibi bilanço kalemlerini üreten bir
firma olarak değerlendirilebilir. Bu çerçevede, bankaların üretim yaklaşımı ile üretilen çıktılara
oranla girdilerini ne ölçüde etkin kullandıkları değerlendirilecektir.
Üretim yaklaşımı kapsamında analizde, bankaların kullandıkları girdi olarak, ödenmiş
sermaye, şube başına personel sayısı, personel giderleri ve diğer faiz dışı giderler, çıktı
olarak ise toplam mevduat, toplam krediler, menkul değerler cüzdanı alınmış olup, şube
başına personel sayısı dışındaki veriler bankaların aktif büyüklüklerine oranlanarak analizde
kullanılmıştır. Ayrıca literatürde genelde üretim yaklaşımında benimsenen kredi veya
mevduat kalemlerine ait hesap sayıları sektörde bu tür bilgilere erişimin mümkün olmaması
nedeniyle alınmamış, bu kalemlere ait parasal değerler tercih edilmiştir.
Tablo 3: Üretim Yaklaşımına Göre Yıllar İtibariyle Etkinlik Değerleri
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Banka 1 Etkinlik Değeri
0,917 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Banka 2 Etkinlik Değeri
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Banka 3 Etkinlik Değeri
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Kamu Bankalarının Ortalama Etkinliği
0,972 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Sektörün Ortalama Etkinliği
0,853 0,894 0,865 0,874 0,885 0,904
Etkin Banka Sayısı
18
20
15
17
17
18
En Düşük Etkinlik Derecesi
0,215 0,370 0,292 0,239 0,258 0,258

2008
1,000
1,000
1,000
1,000
0,913
18
0,297

Tablo 3’de üretim yaklaşımına göre kamu bankaları ile sektörün her yıl için ayrı ayrı
hesaplanan etkinlik değerlerine ilişkin sonuçlar özetlenmektedir. Burada söz konusu etkinlik
kavramı, daha önce de belirtildiği gibi, Veri Zarflama Analizinin temelini oluşturan nispi
etkinliktir, yani değerlendirilen grup içinde geçerli olan etkinlik derecesidir. Etkinlik
derecesinin 1 olması tam etkinlik anlamına gelir. Daha önce de açıklandığı gibi tam etkin bir
banka, girdi miktarını artırmadan çıktı miktarını artıramaz ya da çıktı miktarını azaltmadan
girdi miktarını azaltamaz. Bir bankanın etkin olmaması, ise benzer üretim bileşenine sahip bir
başka bankanın benzer girdi bileşimi kullanarak daha fazla çıktı üretebildiğini göstermektedir
(Karacabey, 2002, s.7).
Tablonun birinci, ikinci ve üçüncü satırlarında sırasıyla Banka 1, Banka 2 ve Banka
3’ün yıllar itibariyle etkinlik değerleri yer almaktadır. Tablonun dördüncü satırında, anılan 3
kamu bankasının, beşinci satırda sektörü temsil eden 31 bankanın (kamu bankaları dâhil)
ilgili yılda elde edilen etkinlik derecelerinin ortalaması yer almaktadır. Tablonun altıncı ve
yedinci satırlarında sırasıyla ilgili yıllarda analize göre etkin olan banka sayısı ile gözlem
kümesinde etkinlik derecesi en düşük olan bankanın etkinlik değeri yer almaktadır.
Bu verilere göre, Banka 2 ile Banka 3 etkinlik açısından analiz süreci boyunca
tutarlılık göstermiş ve tam etkin olarak gözlemlenmiştir. Banka 1 ise 2002 dönemi hariç tam
etkindir. Kamu bankalarının ortalama etkinlik değerleri analizde incelenen tüm dönemler
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itibariyle sektörün ortalama etkinlik değerlerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Kamu bankalarının
ortalama etkinliğinin en düşük olduğu 2002 yılı aynı zamanda sektörün ortalama etkinlik
değerinin en düşük olduğu yıldır. Ayrıca en düşük etkinlik derecesi de 2002 yılında
gerçekleşmiştir. Etkinlik derecesi en düşük olan söz konusu banka, 2002 yılında mevcut
girdileri ile üretmesi gereken çıktı miktarının %21,5’ini üretebilmiştir. Sektörün ortalama
üretim fonksiyonu açısından etkinlik skorunun 2004-2008 döneminde yükseldiği ve en
yüksek etkinlik skorunun 2008 yılında gerçekleştiği görülmektedir. Etkin banka sayısının en
çok olduğu yıl ise aynı zamanda en düşük etkinlik derecesinin diğer yıllara göre yüksek
olduğu 2003 yılıdır. 2003 yılında 20 banka teknik etkinlik gösterebilmiştir.
Üretim yaklaşımına göre yapılan analizin ikinci kısmında, zaman boyutu nedeniyle
teknik etkinliğin ve teknolojik değişmenin etkisinin ayırt edilebilmesi için Malmquist üretim
endeksi her dönem için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Tablo 4’de kamu bankaları ile analizde yer
alan bankalara Malmquist üretim endeksinin uygulanması ile elde edilen sonuçlar
gösterilmektedir. Tabloda yer alan kamu bankalarının değerlerine kamu bankaları için
bulunan Malmquist endeks değerlerinin geometrik ortalamalarının hesaplanması ile; sektör
değerlerine ise analizde yer alan her bir banka için bulunan Malmquist endeks değerlerinin
geometrik ortalamalarının hesaplanmasıyla ulaşılmıştır. Tablonun son sütunundaki değerler
toplam faktör üretkenliğindeki değişmeyi yani Malmquist endeksinin değerini gösterir. Bu
değerin birden büyük olması toplam faktör üretkenliğinin arttığını, birden küçük olması toplam
faktör üretkenliğinin azaldığını ifade etmektedir. Malmquist üretim endeksinin bire eşit olması
ise kıyaslanan iki dönem arasında toplam faktör üretkenliğinin değişmediğini gösterir.
Toplam faktör üretkenliğinde meydana gelen değişmeyi 4 ayrı endeks kullanmak suretiyle
açıklamak mümkündür. Bunun için öncelikle Malmquist üretim endekslerinin ana bileşenleri
olan teknik etkinlik değişimi (TE) ile teknoloji değişiminin (TC) etkilerini incelemek gerekir.
Söz konusu iki bileşenin çarpımı toplam faktör üretkenliğindeki değişimi vermektedir. Bu
endekslerde de endeks değerinin birden büyük bir değer alması olumlu katkıyı, birden küçük
değer alması ise olumsuz katkıyı göstermektedir.
Tablo 4: Üretim Yaklaşımına Göre Yıllar İtibariyle Malmquist Üretim Endeksleri

2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
Geometrik
Ortalamalar

Kamu Bankaları
Sektör
Kamu Bankaları
Sektör
Kamu Bankaları
Sektör
Kamu Bankaları
Sektör
Kamu Bankaları
Sektör
Kamu Bankaları
Sektör
Kamu Bankaları
Sektör

Teknik
Teknolojik Saf Teknik
Etkinlik
Değişme
Etkinlik
(TE)
(TC)
(PTE)
1.036
1.120
1.029
1.153
0.990
1.088
1.000
1.256
1.000
1.006
1.255
0.969
1.000
0.993
1.000
0.959
1.066
0.998
1.000
1.077
1.000
0.975
1.044
1.012
1.000
1.000
1.000
1.046
1.003
1.031
1.000
1.157
1.000
1.050
1.021
1.022
1.006
1.097
1.005
1.030
1.060
1.019

Ölçek
Etkinliği
(SE)
1.006
1.060
1.000
1.039
1.000
0.961
1.000
0.963
1.000
1.015
1.000
1.027
1.001
1.010

Malmquist
Üretim
Endeksi
(M)
1.160
1.141
1.256
1.262
0.993
1.023
1.077
1.017
1.000
1.050
1.157
1.072
1.103
1.091

Tablonun incelenmesi sonucunda analizi yapılan dönemde kamu bankalarının toplam
faktör üretkenliğinin ortalama %10,3 oranında arttığı ve kamu bankalarında görülen bu artışın
sektörün toplam faktör üretkenliğindeki ortalama artışın (%9,1) önüne geçtiği görülmektedir.
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Tablodan da görülebileceği gibi 2004-2005 ve 2006-2007 dönemi hariç olmak üzere
analize konu tüm dönemlerde, kamu bankalarının toplam faktör üretkenliğinde artış olmuştur.
Kamu bankalarının toplam faktör üretkenliğindeki en büyük artış 2003-2004 döneminde
gerçekleşmiş, toplam faktör üretkenliği 2004 yılında 2003’e göre %25,6 oranında artmıştır.
Kamu bankalarının toplam faktör üretkenliği 2002-2003 döneminde %16, 2005-2006
döneminde %7,7, 2007-2008 döneminde % 15,7 oranında artmış, 2006-2007 döneminde
değişmemiş, 2004-2005 döneminde ise %1 oranında azalmıştır. Toplam faktör
üretkenliğindeki değişimin temel nedeni olan teknolojik değişme analize konu tüm
dönemlerde gerçekleşmiş, 2002-2003 dönemi haricinde teknik etkinlikte değişim
gerçekleşmemiştir. Bu durum, kamu bankalarının analiz döneminde gözlemlenen etkinlik
değerleri ile tutarlılık arz etmektedir. 2002-2003, 2003-2004, 2005-2006 ve 2007-2008
dönemlerinde teknolojinin sırasıyla %12, %25,6, %7,7 ve %15,7 oranında artması, aynı
miktarda girdi kullanılarak üretilebilen çıktı miktarında artış olduğu anlamına gelmektedir. Bu
çerçevede, kamu bankaları girdi olarak kullandıkları ödenmiş sermaye, personel gideri,
personel giderleri haricindeki faiz dışı giderlerdeki artışa karşılık, çıktı olarak yaratılan
mevduat kredi ve menkul kıymetler kalemlerinde daha yüksek tutarda artış sağlamışlardır.
Diğer bir deyişle teknolojik değişimin pozitif olması, üretim sınırının yukarıya doğru hareket
etmesine neden olacaktır. Öte yandan, 2004-2005 döneminde kamu bankalarının toplam
faktör üretkenliğinin %1 oranında azalmasında, teknolojik değişim etkili olmuştur. Söz konusu
dönemde kamu bankalarında görülen teknolojik gerileme Banka 2’den kaynaklanmıştır.
Ancak orta büyüklükteki bir bankanın Banka 2’ye devrinin 2004 yılı sonunda
gerçekleştirilmesi ve orta büyüklükteki bankanın daha gelişmiş olan bilişim teknolojilerinin
Banka 2’ye entegre olması sonucunda Banka 2’nin teknolojik değişimi 2006 yılı sonunda
artmaya başlamıştır.
Teknik etkinliğin değişim gösterdiği tek dönem olan 2002-2003 döneminde, kamu
bankalarının toplam faktör üretkenliğinin artmasında (%16), teknik etkinlik değişimi sadece
%3,6 oranında katkıda bulunurken, teknolojik değişme ise %12 gibi daha yüksek bir oranda
katkıda bulunmuştur. Teknik etkinlikte (TE) meydana gelen artış iki bileşene ayrılmakta ve bu
bileşenler literatürde yönetsel etkinlik olarak da kabul edilen saf teknik etkinlik değişimi (PTE)
ile ölçek etkinlik değişimi (SE) olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu iki etkinlik skorunun
çarpımı, teknik etkinlikteki değişimi vermektedir. Buna göre kamu bankalarının 2003 yılında,
önceki yıla kıyasla teknik etkinliğinde yaşanan %3,6 oranındaki artış önemli ölçüde saf teknik
etkinlikteki %2,9’luk artıştan kaynaklanmış, ölçek etkinliğindeki artışın etkisi ise sınırlı
kalmıştır.
Özetle, kamu bankalarının Mayıs 2001 döneminde uygulanmaya konulan Bankacılık
Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı çerçevesinde yapılan finansal ve operasyonel
açıdan yeniden yapılandırılmalarının sonucunda üretim yaklaşımı çerçevesinde Banka 2 ve
Banka 3’ün tüm analiz döneminde, Banka 1’in ise 2002 yılı hariç tüm dönemlerde analize
konu bankalara göre daha etkin çalışmaları sağlanmıştır.
Diğer taraftan, 2004-2005 ve 2006-2007 dönemi hariç kamu bankalarının toplam
faktör üretkenliklerinde, teknolojik değişmeden kaynaklanan artış sağlanmıştır. Anılan
dönemlerde kamu bankalarında teknolojinin olumlu yönde bir değişme göstermesi, aynı
miktarda girdi kullanılarak üretilebilen çıktı miktarında artış olduğu anlamına gelmektedir.
2004-2005 döneminde, Banka 2’nin etkisiyle kamu bankalarının toplam faktör üretkenliğinde,
orta büyüklükteki bir bankanın 2004 yılında Banka 2’ye devri nedeniyle teknolojik değişimden
kaynaklanan düşüş yaşanmıştır. Ancak, daha sonraki dönemlerde, orta büyüklükteki
bankanın oldukça gelişmiş olan bilişim teknolojilerinin Banka 2’ye entegre olması
neticesinde, Banka 2’nin teknolojik değişiminin olumlu katkı yapması sonucunda Banka 2’nin
ve dolayısıyla kamu bankalarının toplam faktör üretkenliği 2006 yılı sonunda tekrar artmaya
başlamıştır. Analiz döneminde, kamu bankalarının ortalama toplam faktör üretkenliğinin
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%10,3 oranında arttığı ve kamu bankalarında görülen bu artışın sektörün toplam faktör
üretkenliğindeki ortalama artışın (%9,1) önüne geçtiği görülmektedir.
4.2.3 Aracılık Yaklaşımına Göre Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Üretim
Endeksi Uygulaması
Aracılık yaklaşımına göre, bankacılık sisteminin ana fonksiyonunun aracılık işlevi
olması göz önünde bulundurulmaktadır. Buna göre, bankalar fon fazlası olan birimlerle fon
açığı olan birimler arasında aracılık yapmaktadır. Bu bağlamda, mevduat ve diğer yabancı
kaynaklar bankanın girdisi, kredi ve diğer gelir getirici varlıkları ise bankanın çıktısı olarak
dikkate alınmaktadır. Çalışmamızda, aracılık yaklaşımı doğrultusunda, bankaların
kullandıkları girdi olarak toplam mevduat, alınan krediler, faiz giderleri ve faiz dışı giderler;
çıktı olarak ise toplam krediler, faiz gelirleri ve faiz dışı gelirler alınmıştır. Alınan krediler
rakamı; TC Merkez Bankasından, yurtiçi bankalardan, yurtdışı bankalardan alınan krediler ve
diğer alınan krediler toplamından oluşmaktadır. Anılan girdi-çıktı verileri analizde bankaların
aktif büyüklüklerine oranlanarak kullanılmıştır.
Tablo 5’de aracılık yaklaşımına göre kamu bankaları ile sektörün her yıl için
hesaplanan etkinlik değerlerine ilişkin sonuçlar yer almaktadır.
Tablo 5: Aracılık Yaklaşımına Göre Yıllar İtibariyle Etkinlik Değerleri
2002
2003
2004 2005
2006 2007
Banka 1 Etkinlik Değeri
1,000
1,000 1,000 1,000
1,000 1,000
Banka 2 Etkinlik Değeri
1,000
1,000 1,000 1,000
1,000 1,000
Banka 3 Etkinlik Değeri
0,837
0,912 0,997 1,000
1,000 1,000
Kamu Bankalarının Ortalama Etkinliği
0,946
0,971 0,999 1,000
1,000 1,000
Sektörün Ortalama Etkinliği
0,966
0,976 0,964 0,964
0,964 0,959
Etkin Banka Sayısı
21
23
16
22
21
20
En Düşük Etkinlik Derecesi
0,824
0,813 0,843 0,805
0,742 0,722

2008
1,000
1,000
1,000
1,000
0,942
21
0,583

Aracılık yaklaşımına göre Banka 1 ile Banka 2 etkinlik açısından analiz süreci
boyunca tutarlılık göstermiş ve tam etkin olarak gözlemlenmiştir. Banka 3 ise 2002-2004
dönemi hariç tam etkindir. Ancak, Banka 3’nın etkinlik değerleri yıldan yıla iyileşme
göstermiştir. Banka 3, 2002 yılında mevcut girdilerini ancak %83,7’i oranında aktife
dönüştürebilmiş iken, 2004 yılında %99,7 oranında aktife dönüştürmeyi başarmıştır. Banka
3’ün 2002, 2003 ve 2004 yıllarındaki etkinsizliği, kamu bankalarının ortalama etkinlik
değerlerini de olumsuz olarak etkilemiştir. Bu nedenle, sektörün ortalama etkinliğinin en
yüksek olduğu 2002 ve 2003 yıllarında kamu bankalarının ortalama etkinlik değerleri
sektörünkinden düşük olarak gerçekleşmiştir. Bu iki yıl haricinde, kamu bankalarının
ortalama etkinlik değerleri, sektörün ortalama etkinlik değerlerinin üzerinde gerçekleşmiştir.
Sektörün ortalama etkinlik değerinin 2003 yılından sonra azaldığı görülmektedir. Sektörün
ortalama etkinlik değerinin en düşük olduğu ve en düşük etkinlik derecesinin gerçekleştiği yıl,
uluslararası finans piyasalarına sıçrayan finansal krizin etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği
2008 yılıdır. Öte yandan, sektörün ortalama etkinlik değerinin en yüksek olduğu yıl olan 2003
yılı, aynı zamanda etkin banka sayısının en çok olduğu yıldır. Etkin banka sayısının en az
olduğu yıl ise 2004’tür. Tablo 6’da aracılık yaklaşımına göre, kamu bankaları ve sektör için
hesaplanan ve yıllık olarak geometrik ortalaması alınan Malmquist üretim endeksi değerleri
yer almaktadır.
Toplam faktör üretkenliğindeki değişimi gösteren tablonun son sütununa göre aracılık
yaklaşımı çerçevesinde analizi yapılan dönemde kamu bankalarının toplam faktör üretkenliği
ortalama %11,7 oranında artmış olup, bu artış sektörün toplam faktör üretkenliğindeki
ortalama artışın (%8,9) önüne geçmiştir.
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Tablo 6: Aracılık Yaklaşımına Göre Yıllar İtibariyle Malmquist Üretim Endeksleri
Malmquist
Teknik
Teknolojik Saf Teknik
Ölçek
Üretim
Etkinlik
Değişme
Etkinlik
Etkinliği
Endeksi
(TE)
(TC)
(PTE)
(SE)
(M)
Kamu Bankaları
1.050
1.239
1.029
1.021
1.302
2002-2003
Sektör
1.005
1.143
1.011
0.994
1.149
Kamu Bankaları
1.035
1.041
1.030
1.005
1.078
2003-2004
Sektör
0.961
1.257
0.988
0.972
1.208
Kamu Bankaları
1.006
1.166
1.001
1.005
1.173
2004-2005
Sektör
1.039
0.994
0.999
1.04
1.033
Kamu Bankaları
1.000
1.024
1.000
1.000
1.024
2005-2006
Sektör
1.014
0.988
1.000
1.014
1.002
Kamu Bankaları
1.000
1.224
1.000
1.000
1.224
2006-2007
Sektör
0.964
1.293
0.993
0.971
1.247
Kamu Bankaları
0.962
0.976
1.000
0.962
0.939
2007-2008
Sektör
0.927
1.002
0.978
0.948
0.929
Kamu Bankaları
1.009
1.107
1.010
0.999
1.117
Geometrik
Ortalamalar Sektör
0.984
1.106
0.995
0.989
1.089

Tablodan da görülebileceği gibi 2007-2008 dönemi hariç olmak üzere analize konu
tüm dönemlerde, kamu bankalarının ve sektörün toplam faktör üretkenliğinde artış olmuştur.
Kamu bankalarının toplam faktör üretkenliğindeki en büyük artış 2002-2003 döneminde
gerçekleşmiş olup, toplam faktör üretkenliği 2003 yılında 2002’ye göre %30,2 oranında
artmıştır. Kamu bankalarının toplam faktör üretkenliği 2003-2004 döneminde %7,8, 20042005 döneminde %17,3, 2005-2006 döneminde %2,4, 2006-2007 döneminde %22,4
oranında artmış, 2007-2008 döneminde ise %6 oranında azalmıştır. Toplam faktör
üretkenliğindeki artışta teknolojik değişim etkili olmuş, teknik etkinlik değişiminin etkisi sınırlı
kalmıştır. Bu durum, kamu bankalarının analiz döneminde, gözlemlenen etkinlik değerleri ile
tutarlılık arz etmektedir. 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 ve 2006-2007
dönemlerinde, teknolojinin sırasıyla %23,9, %4,1, %16,6, %2,4 ve %22,4 oranında artması,
aynı miktarda girdi kullanılarak üretilebilen çıktı miktarında artış olduğu anlamına
gelmektedir. Bu çerçevede, kamu bankalarının girdi olarak kullandıkları mevduat, mevduat
dışı kaynaklar, faiz giderleri ve faiz dışı giderlerdeki artışa karşılık, çıktı olarak yaratılan kredi,
faiz gelirleri ile faiz dışı gelirlerde daha yüksek oranda artış yaşanmıştır. Öte yandan, 20072008 döneminde kamu bankalarının toplam faktör üretkenliğinin %6 oranında azalmasına,
teknik etkinlikteki azalma %3,8, teknolojik azalma ise % 2,4 oranında katkıda bulunmuştur.
Anılan dönemde kamu bankalarında görülen teknik etkinliğin azalmasında ise ölçek
etkinliğindeki gerileme etkili olmuştur. Aynı dönemde sektörün toplam faktör üretkenliği %7,1
oranında azalmış olup, bu azalış teknik etkinliğin %7,3 oranında azalmasından
kaynaklanmıştır. Teknik etkinliğin azalmasına ise, ölçek etkinliği %5,2, yönetsel etkinlik ise
%2,2 oranında olumsuz olarak katkıda bulunmuştur. Kamu bankaları ile sektörün toplam
faktör üretkenliğinin 2007-2008 döneminde azalmasında etkilerini 2008 yılında hissettirmeye
başlayan finansal kriz etkili olmuştur.
Öte yandan teknik etkinlikteki en büyük artış %5 ile 2002-2003 döneminde
gerçekleşmiş olup, yönetsel etkinliğin bu artışa katkısı %2,9 oranında, ölçek etkinliğinin ise
%2,1 oranında olmuştur.
Özetle, kamu bankalarının Mayıs 2001 döneminde uygulanmaya konulan Bankacılık
Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı çerçevesinde yapılan finansal ve operasyonel
açıdan yeniden yapılandırılmalarının sonucunda, aracılık yaklaşımı çerçevesinde Banka 1 ile
Banka 2’nin analiz sürecinde analize konu diğer bankalara göre etkin olarak çalışmaları
sağlanmış olup Banka 3 ise 2002, 2003 ve 2004 yılları hariç olmak üzere etkin olarak
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çalışmıştır. Banka 3 etkin olmamasına rağmen bu yıllarda etkinlik değerlerini arttırmıştır.
2007-2008 dönemi hariç, kamu bankalarının toplam faktör üretkenliklerinde büyük ölçüde
teknolojik değişmeden kaynaklanan artışlar sağlanmıştır. 2007-2008 döneminde sadece
kamu bankalarının toplam faktör üretkenliğinde değil sektörün toplam faktör üretkenliğinde
de azalış yaşanmış olup, bu azalışın nedeni etkilerini 2008 yılında yoğun olarak hissettiren
finansal krizdir. Bu azalışta, hem kamu bankalarında hem de sektörde ölçek etkinliğinden
kaynaklanan teknik etkinlikteki olumsuz değişim etkili olmuştur. Öte yandan, analizi yapılan
dönemde, kamu bankalarının ortalama toplam faktör üretkenliği %11,7 oranında artmış olup,
bu artış sektörün ortalama toplam faktör üretkenliğindeki artışın (%8,9) önüne geçmiştir.
5.Genel Değerlendirme ve Sonuç
Kamu bankalarının görev zararlarının zamanında ödenmemesi, kuruluş amaçları
dışında verilen görevler ve yönetimdeki zayıflıklar sonucunda bu bankaların mali bünyeleri
önemli ölçüde bozulmuş ve borçlanma gereksinimleri artmıştır. Öte yandan, kamu
bankalarının finansman ihtiyaçlarını kısa vadeli olarak piyasadan karşılamaları, bir yandan
zararlarının gittikçe artmasına, diğer yandan da mali sektörde istikrarsızlık unsuru olmalarına
yol açmıştır. Özellikle 1990’lı yıllarda kamu bankalarının artan bu sıkıntıları finansal kesim
üzerinde ciddi baskılar yaratarak Türkiye’de Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinin ortaya
çıkmasında önemli rol oynamıştır. Diğer taraftan, yaşanan krizler Türk bankacılık sektöründe
faaliyet gösteren bankaların yaşamakta olduğu sorunların daha da artmasına neden
olmuştur. Bahsi geçen nedenlerle, Türk bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılma ihtiyacı
ortaya çıkmıştır.
Bu çalışmada 15 Mayıs 2001 tarihinde yürürlüğe konulan “Bankacılık Sektörü
Yeniden Yapılandırma Programı” sonrasında küresel finansal krizin ortaya çıktığı 2008 yılına
kadar kamu bankalarının etkinliğinin ölçümü amaçlanmıştır. Çalışmada 2002-2008 dönemini
kapsayan 7 yıla ait kesintisiz veriye sahip 3’ü kamu sermayeli olmak üzere toplam 31
mevduat bankası kullanılmıştır. Kamu bankalarının ve sektörü temsil eden 31 mevduat
bankasının etkinlikleri ile üretkenlikleri Veri Zarflama Analiz Yöntemi ile Malmquist Üretim
Endeksi kullanılarak, “üretim” ve “aracılık” yaklaşımları çerçevesinde ölçülmüştür. Kamu
bankalarının etkinliklerinin sektörde yer alan bankaların ekinlikleri ile kıyaslanabilmesi için
kamu bankalarının ortalama etkinlikleri ile sektörde yer alan mevduat bankalarının ortalama
etkinlik değerleri hem “aracılık” hem de “üretim” yaklaşımı çerçevesinde hesaplanmıştır. Veri
Zarflama Analizi uygulamalarında dikkat edilmesi gereken en önemli husus VZA’nın göreli
etkinlik ölçen bir yöntem olmasıdır.
Literatürde bankaların yeniden yapılandırılmasından sonra bankaların etkinliklerinin
değerlendirildiği çalışmalar bulunmaktadır. Avcı ve Öztaş (2016) çalışmalarında, 1998-2003,
2004-2009 ve 2010-2014 olmak üzere üç alt dönem için bankaların etkinliklerini aracılık
yaklaşımı çerçevesinde VZA yöntemiyle değerlendirmiş ve her yıl için etkin olan banka
sayısını bulmuş ve etkin olmayan bankaların etkinliklerini nasıl arttıracaklarına ilişkin öneri
sunmuşlardır. Bu çalışmada, Avcı ve Öztaş (2016) çalışmasından farklı olarak kamu
bankalarına yoğunlaşılmış, kamu bankalarının ortalama etkinlik değerleri hesaplanarak
sektörün ortalama etkinliği ile kıyaslanmıştır. En önemlisi bu çalışmada diğer çalışmalardan
farklı olarak, kamu bankalarının ve sektörün toplam faktör üretkenlikleri 2002-2008 dönemi
için hesaplanmış ve toplam faktör üretkenliklerindeki değişimin nedenleri alt bileşenleri
(teknik etkinlik, teknolojik etkinlik vb.) vasıtasıyla analiz edilmiştir. Avcı ve Öztaş (2016)
çalışmalarında sadece aracılık yaklaşımı kullanılırken, bu çalışmada hem aracılık hem de
üretim yaklaşımı kullanılmıştır. Ayrıca, bu çalışmada kullanılan girdi-çıktı veri seti ile analize
dahil edilen bankalar literatürde yer alan çalışmalardan farklılık göstermektedir. Öte yandan,
Özgür (2008) çalışmasında 2004-2007 döneminde kamu bankalarının etkinliğini sadece
sektörde yer alan üç kamu bankasının verilerini kullanarak analiz etmiş, sektördeki diğer
bankalarla kıyaslamamıştır. Özgür (2008)’in çalışması kamu bankalarının etkinliklerinin
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kendi içinde analiz edilmesine izin vermektedir. Çünkü VZA göreli etkinlik ölçen bir yöntemdir
ve analizde yer alan verilere göre etkinlik ölçmektedir. Bu çalışmada Özgür (2008)’den farklı
olarak kamu bankalarının etkinliklerinin sektörde yer alan diğer bankalara göre kıyaslanması
amaçlanmaktadır.
Dolayısıyla, bu çalışma literatürde yer alan diğer çalışmalardan farklı olarak 20022008 dönemi için kamu bankalarının ortalama etkinlik değerlerinin hem “aracılık” hem de
“üretim” yaklaşımı çerçevesinde hesaplanarak sektörün ortalama etkinlik değerleri ile
kıyaslanmasına olanak sağlamaktadır. Öte yandan, Malmquist üretim endeksi kullanımı bize
hem kamu bankaları hem de sektörün toplam faktör üretkenliğindeki değişimleri
hesaplamamıza ve toplam faktör üretkenliğindeki değişimin hangi alt bileşenden (teknik
etkinlik, teknolojik etkinlik..vb) kaynaklandığını bulmamıza imkan sağlamaktadır.
Üretim yaklaşımına göre, kamu bankalarının Mayıs 2001 döneminde uygulanmaya
konulan Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı çerçevesinde finansal ve
operasyonel açıdan yeniden yapılandırılmalarının sonrasında Banka 2 ve Banka 3’ün tüm
analiz döneminde, Banka 1’in ise 2002 yılı hariç tüm dönemlerde analize konu bankalara
göre daha etkin faaliyet gösterdikleri görülmektedir. Malmquist Üretim Endeksi
hesaplamalarına göre 2004-2005 ve 2006-2007 dönemi hariç kamu bankalarının toplam
faktör üretkenliklerinde teknolojik değişmeden kaynaklanan artış sağlanmıştır. Anılan
dönemlerde kamu bankalarında teknolojinin olumlu yönde bir değişme göstermesi, aynı
miktarda girdi kullanılarak üretilebilen çıktı miktarında artış olduğunu göstermektedir. 20042005 döneminde kamu bankalarının toplam faktör üretkenliğinde düşüş yaşanmasında
Banka 2 etkili olmuştur. Anılan dönemde Banka 2’nin toplam faktör üretkenliğinde, orta
büyüklükteki bir bankanın 2004 yılında Banka 2’ye devri nedeniyle teknolojik değişimden
kaynaklanan düşüş yaşanmıştır. Ancak, daha sonraki dönemlerde, devir olan orta
büyüklükteki bankanın sahip olduğu gelişmiş olan bilişim teknolojilerinin Banka 2’ye entegre
olmasıyla birlikte Banka 2’nin teknolojik değişiminin olumlu katkı yapması sonucunda Banka
2’nin ve dolayısıyla kamu bankalarının toplam faktör üretkenliği 2006 yılı sonunda tekrar
artmaya başlamıştır.
Aracılık yaklaşımına göre, kamu bankalarının Mayıs 2001 döneminde uygulanmaya
konulan Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı çerçevesinde finansal ve
operasyonel açıdan yeniden yapılandırılmalarının sonrasında Banka 1 ile Banka 2’nin analiz
döneminin tümünde etkin olarak çalıştıkları, Banka 3’ün ise 2002, 2003 ve 2004 yılları hariç
etkin olarak faaliyet gösterdiği görülmektedir. Ayrıca, Banka 3’ün etkin olarak çalışmadığı
2002-2004 döneminde etkinlik skorlarını yükseltmeyi başardığı görülmektedir. Bu sonuçlar,
Avcı ve Öztaş (2016)’ın aracılık yaklaşımı çerçevesinde bulduğu sonuçlardan farklıdır. Avcı
ve Öztaş (2016) çalışma sonuçlarına göre 2002, 2003, 2004 yıllarında etkin çalışan kamu
bankası bulunmazken, 2005,2006, 2007 ve 2008 yıllarında sadece bir kamu bankasının etkin
çalıştığını bulmuştur. Bulunan sonuçların farklı olmasının nedeni analize konu edilen
bankalar ile kullanılan girdi-çıktı setinin farklı olmasıdır.
Aracılık yaklaşımında, Malmquist Üretim Endeksi hesaplamalarına göre 2007-2008
dönemi hariç kamu bankalarının toplam faktör üretkenliklerinde büyük ölçüde teknolojik
değişmeden kaynaklanan artış sağlanmıştır. 2007-2008 döneminde sadece kamu
bankalarının toplam faktör üretkenliğinde değil sektörün toplam faktör üretkenliğinde de
azalış yaşanmış olup, bu azalışın nedeni etkilerini 2008 yılında yoğun olarak hissettiren
finansal krizdir. Bu azalışta, hem kamu bankalarında hem de sektörde ölçek etkinliğinden
kaynaklanan teknik etkinlikteki olumsuz değişim etkili olmuştur.
Öte yandan teknik etkinlikteki en büyük artış %5 ile 2002-2003 döneminde
gerçekleşmiş olup, yönetsel etkinliğin bu artışa katkısı %2,9 oranında, ölçek etkinliğinin ise
%2,1 oranında olmuştur.
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Hem üretim hem de aracılık yaklaşımına göre analiz döneminde kamu bankalarının
ortalama faktör üretkenliklerindeki artış sektörün ortalama faktör üretkenliğindeki artıştan
daha fazla olmuştur.
Sonuç olarak, kamu bankalarının finansal ve operasyonel açıdan yeniden
yapılandırılmaları sonrasında hem üretim hem de aracılık yaklaşımı açısından analize konu
dönemlerin çoğunda analizde yer alan bankalara göre etkin olarak çalıştıkları ve toplam
faktör üretkenliklerinde artış yaşadıklarını söylemek mümkündür. Toplam faktör
üretkenliğinde görülen artışlar çoğunlukla teknolojik değişimden kaynaklanmış olup bu durum
kamu bankalarının aynı miktarda girdi kullanılarak ürettikleri çıktı miktarında artış
sağladıklarını göstermektedir.
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Dipnotlar:
i

Farrell’in terminolojisinde bu kavramlar farklı isimlendirilmiştir. Farrell, tahsis etkinliği yerine fiyat
etkinliği ve ekonomik etkinlik yerine toplam etkinlik kavramlarını kullanmıştır. Bu analizde ise
literatürde kullanılan terminoloji tercih edilmiştir.
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Neobank: Kavram, Gelişim ve İş Modelleri
Hakan Balkan*
Mustafa Aydın**
Öz
Bankacılıkta dijitalleşme artan ivmeyle devam etmektedir. Daha iyi hizmet deneyimi, genç
neslin nüfustaki payının artması, akıllı telefonların çok yaygınlaşması, yükselen çevrimiçi işlem
yapma kültürü ile yapay zekâ ve büyük veri teknolojileri dijitalleşmeyi sürekli gündemde tutmaktadır.
İhtiyaç odaklı yaklaşımları ve özgünlükleri ile %100 dijital olan ve fiziki şubeleri olmayan neobanklar
da dijital bankacılıkta yerini almakta ve yerleşik bankalara potansiyel rakipler olarak görülmektedirler.
Bu çalışmada dijital bankacılık serüveni, güncel eğilimler ve dijital bankacılık kavramları
incelendikten sonra geleneksel bankalarla etkileşim açısından neobanklar ele alınmıştır. Ardından
neobank örnekleri incelenmiş ve geleceğin bankacılığında neobankların potansiyeli tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Neobank, Dijital Bankacılık, Online Bankacılık, Açık Bankacılık.
JEL Sınıflandırması: G21, G23, G28, K29.
Neobank: Concept, Development and Business Models
Abstract
Digitalization in banking continues with increasing momentum. With better service
experience, the increase in the share of the young generation in the population, the widespread use
of smart phones, and the rising culture of online transactions and also artificial intelligence and big
data technologies keep digitalization on the agenda. With their needs-oriented approach and
uniqueness, neobanks, which are 100% digital and do not have physical branches, also take their
place in digital banking and are seen as potential competitors to incumbent banks.
In this study, after analyzing the digital banking adventure, current trends and digital banking
concepts, neobank is discussed in terms of interaction with traditional banks. Then, neobank
examples are examined and the potential of neobank in future banking is discussed.
Keywords: Neobank, Digital Banking, Online Banking, Open Banking.
JEL Classification: G21, G23, G28, K29.

1. Giriş
2008 mali krizinden bu yana, özellikle gelişmiş ülkelerde bankacılık sektörünün
güven kaybına uğradığı görülmektedir. Daha düşük faiz oranları, hızlı inovasyona engel
teşkil eden bir bankacılık kültürü ve müşterilerin bankacılık deneyiminde sadelik talebi,
girişimci finteklerin ve şirketlerin bankacılık ürünlerinde çok büyük bir değişimi
başlatmalarına neden olmuştur. (Medici, 2019, s. 14). Bu ifadeler aslında bankacılıkta son
10 yıllık küresel değişimi özetlemektedir. Bununla birlikte bu dönemde çok sayıda önemli
değişime tanıklık edilmekte ve bu değişim hızlanarak devam etmektedir.
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Söz konusu önemli değişimlerden biri de tamamen dijital ortamda faaliyet gösteren
bankalar veya finteklerdir. İlerleyen bölümlerde tartışılacağı üzere kavramlar iç içe geçmiş
hatta bilerek veya bilmeyerek birbirlerinin yerine kullanıyor olsa da, %100 dijital olan bu
bankalara küresel olarak “neobank” ismi verilmektedir. Bankacılığın dijital dönüşümünün
mevcut son adımı olan neobanklar aslında yine bir banka olarak parasal ve finansal
sistemin yeni oyuncularıdır. Neobanklar %100 dijital olarak hizmet vermekte ve geleneksel
bankacılığa bir alternatif olarak görülmektedir. Basit, hızlı ve sorunsuz çevrimiçi ve mobil
hizmetlere artan talebe yanıt olarak yaklaşık 10 yıl önce pazara giren neobankların (W.UP,
s. 5) geleneksel bankalara rakip olduğu da söylenmektedir.
Genelde mobil uygulama aracılığıyla cari hesapların yönetilmesi ve banka kartları
hizmetleri faaliyetlerine başlayan bu bankalar hizmetlerine kısa zamanda kredi ve
tasarrufları da ekleyerek ürün sayılarını artırmaktadırlar (Hopkinson, Klarova, Turcan, &
Gulieva). Diğer sebeplerin ve eğilimlerin yanı sıra ve özellikle Kovid-19 (Covid-19 veya
SARS-CoV-2) salgınının geliştirdiği veya değiştirdiği pratikler ve ardından mobil iletişimde
5G teknolojisinin de dünyada yayılmasıyla birlikte sadece sınırlı sayıda ülkede değil,
regülatörlerin başta sermaye gereksinimi olmak üzere gerekli ve ayrı bir yaklaşım
geliştirmesi halinde, birçok ülkede neobankların temellerinin kısa vadede atılmaya
başlanacağını öngörmek mümkündür. Düzenleyici otoritelerinin de özellikle lisans ve bilişim
teknolojisi boyutlarıyla dijital bankalara ve neobanklara ilişkin farklı ve yeni bir yaklaşım
geliştirmesi beklentiler dâhilindedir.
Bu çalışmada dijital bankacılık serüveni, güncel eğilimler ve dijital bankacılık
kavramları incelendikten sonra geleneksel bankalarla etkileşim açısından neobanklar ele
alınmıştır. Sonrasında dünyadaki neobank örnekleri incelenmiş ve bankacılığın geleceği ve
bu kapsamda neobankların potansiyeli tartışılmıştır.
2. Dijital Bankacılığa Doğru Yolculuk
Tarihçe
İlk bankacılık uygulamaları milattan yaklaşık 2000 yıl önce Babiller’de ortaya çıkmış,
modern bankacılığın ilk uygulamalarına ise İtalya’da meşhur Medici ailesi öncülük etmiştir
(Roussakis, 1997, s. 46). İlk paranın ise milattan yaklaşık 600 yıl önce günümüz Türkiye’si
sınırları içerisinde yaşayan Lidyalılar tarafından basıldığı kabul edilmektedir. İsveç’te
tekrardan 1600’lü yıllarda popüler olana kadar kullanımı çok olmasa da ilk kâğıt para
Lidyalıların madeni parayı basmasından yaklaşık yüz yıl sonra Çin’de ortaya çıkmıştır
(Shrier, Canale, & Pentland, 2016, s. 6).
17 nci ve 18 inci yüzyıllar günümüz geleneksel bankacılığının temellerinin atıldığı
yıllar olmuştur. Bu dönemde Avrupa’da bankalar art arda kurulmaya başlanmıştır: 1609
yılında Amsterdamsche Wisselbank, 1694 yılında The Bank of England, 1695 yılında Bank
of Scotland, 1716 yılında Banque Generale in France (Wewege vd., 2020, s. 26). 1668’de
faaliyetlerine başlayan İsveç’teki Riksbank ise ilk merkez bankası olarak kabul edilmektedir
(King, 2019, s. 82).
Türkiye bankacılık tarihine bakıldığında ise 1840 yılında Kaime-i Nakdiye-i Mutebere
(Kaime) isimli ilk kâğıt paraların basıldığı görülmektedir.1 Osmanlı İmparatorluğu
dönemindeki ilk banka 1847 yılında kurulan İstanbul Bankası olmuştur (Parasız, 2011,
s. 21). Türkiye’de merkez bankacılığı ise 1854 yılındaki Kırım Savaşı sırasında, yurt
dışından ilk kez borç alınması ve dış borçların ödenmesi konusunda aracılık görevi
üstlenecek bir devlet bankasına ihtiyaç duyulması üzerine başlamıştır. Bu amaçla 1856
yılında Ottoman Bank (Bank-ı Osmanî) kurulmuştur. Daha sonra sınırlı yetkileri olan söz
konusu bankanın yerine geçmek üzere yeni bir banka kurulmasına yönelik bir kanun
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tasarısı Lozan Üniversitesinden Prof. Leon Morf'un katkılarıyla hazırlanmış ve bu çerçevede
1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kanunu 30 Haziran 1930 tarihinde
Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.2 Ardından TCMB 1931 yılında faaliyetine başlamıştır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk özel sermayeli bankası ise Bakanlar Kurulu'nun 6 Temmuz 1944
tarihli kararnamesiyle 9 Eylül 1944 tarihinde kurulmuştur.3
O günlerden sonra teknolojinin kullanıma başlamasıyla beraber bankacılıkta dijital
yolculuğun anılmaya değer bazı önemli kilometre taşları oluşmuştur. 1950 yılında Bank of
America Elektronik Muhasebe Kayıt Yöntemi (Electronic Recording Method of Accounting ERMA) adı verilen bir proje başlatmış ve bankacılıkta ilk bilgisayar kullanımı olan ERMA’yı
1955 yılında tüm bankada devreye almıştır.4 Ardından da 1959 yılında Barclays bankası
İngiltere’de bankacılıkta ilk bilgisayarı kullanmaya başlamıştır.5
Türkiye'de ilk bilgisayar kullanımı 1960 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü
bünyesinde başlamıştır6. Bankacılık alanında ilk bilgisayar ise 1967 yılında kullanılmaya
başlanmış olup bankacılıktaki ilk çevrimiçi (online) uygulama 1984 ve ilk POS makinesi
1991 yılında hayata geçirilmiştir.7 Türkiye’de ilk internet bankacılığı uygulamaları 1997
yılında, ilk mobil bankacılık uygulamaları ise 2000’li yılların son çeyreğinde devreye
alınmıştır (Kaplanseren, 2019).
Bilgisayarların tüketiciye dokunan ilk uygulaması olarak değerlendirilebilecek ATM
(otomatik para çekme makinesi) John Shepherd-Barron tarafından icat edilmiş ve 27
Haziran 1967 tarihinde Barclays Bank tarafından İngiltere’de kullanıma açılmıştır; Türkiye'de
ise ilk ATM cihazı 1982 yılında faaliyete sokulmuştur.8 Fiziki şube olmadan bankacılık
hizmetinin sunulmasının ilk ve ilginç örneklerinden biri, sadece telefon kanalını kullanan ve
1989 yılında kurulan British First Direct Bank olmuştur (G. Larisa, N. Tetiana, & V. Viktoriia,
2019, s. 839).
Temel Kavramlar ve İstatistikler
Bu noktada, konunun daha iyi açıklanabilmesi amacıyla, bazı istatistiklerle birlikte
elektronik bankacılık, mobil bankacılık, internet bankacılığı ve açık bankacılık kavramlarına
kısaca değinmekte faydalı olacaktır.
Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında
Yönetmelik9’te (Yönetmelik) elektronik bankacılık hizmetleri “İnternet bankacılığı, mobil
bankacılık, telefon bankacılığı, açık bankacılık servisleri ile ATM ve kiosk cihazları gibi
müşterilerin, uzaktan bankacılık işlemlerini gerçekleştirebildikleri veya gerçekleştirilmesi için
bankaya talimat verebildikleri her türlü elektronik dağıtım kanalını” ifade etmektedir
(Yönetmelik, m. 3/1/l).
Yönetmelik’te internet bankacılığının “Bankaların kendi ticaret unvanı, işletme adı ya
da herhangi başka bir ad altındaki bir web sayfası üzerinden sundukları hizmetlere
müşterilerin, kullandıkları cihaz ya da platformdan bağımsız olarak, internet yoluyla
ulaşabildiği ve kendilerine ait finansal veya kişisel verileri görüntüleyebildiği, değiştirebildiği
ya da finansal sorumluluk yaratacak işlemler gerçekleştirebildiği elektronik dağıtım
kanallarını” ifade ettiği belirtilmiştir (Yönetmelik, m. 3/1/r).
Mobil bankacılık ise “Akıllı telefon veya tablet gibi mobil bir cihaz üzerinde yüklü,
bankaya
ait
mobil
uygulama
üzerinden
müşterilerin
bankacılık
işlemlerini
gerçekleştirebildikleri özelleşmiş internet bankacılığı dağıtım kanalı” olarak Yönetmelik’te
tanımlanmıştır (Yönetmelik, m. 3/1/çç).
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İstatistiklere göre Türkiye’de mobil bankacılık kullanıcı sayısı son birkaç yılda sürekli
artmaktadır. Buradan internet bankacılığına ilişkin son dönemdeki durağanlık veya düşüşün
sebeplerinden birinin mobil bankacılık olduğunu çıkartmanın yanlış olmayacağı
değerlendirilmektedir.
Türkiye’de, Temmuz-Eylül 2020 toplam verilerine göre, bireysel veya kurumsal
olarak mobil bankacılık ve/veya internet bankacılığını kullanan aktif dijital bankacılık müşteri
sayısı 62,7 milyon kişiden fazladır. Bunun yaklaşık 3,3 milyonu sadece internet bankacılığı
işlemi yaparken 50,6 milyonu sadece mobil bankacılık işlemi yapmış olup hem internet hem
mobil bankacılık işlemi yapan aktif kullanıcı sayısı 8,7 milyon civarındadır. Görüldüğü üzere
mobil bankacılık kullanımı dijital bankacılığın çok önemli bir yüzdesine karşılık gelmektedir.
Kullanıcıların cinsiyetlerine bakıldığında ise yaklaşık yüzde 68 ile erkeklerin oranının çok
yüksek olduğu görülmektedir. Toplamı yaklaşık 60 milyon olan aktif bireysel dijital bankacılık
müşterilerinin yaş gruplarına göre incelenmesinde, muhtemelen gelir elde etme ve birikim
sağlama yaşlarının da etkisiyle, 36-55 yaş grubunun yaklaşık 24,1 milyon kişi ile önde
olduğu bunu 17,5 milyon kişi ile 26-35 yaş grubunun ve 11,8 milyon kişi ile 18-25 yaş
grubunun izlediği, 56-65 yaş grubunun ise 4,5 milyon olduğu görülmektedir (Türkiye
Bankalar Birliği, 2020, s. 1). Buna göre 18-35 yaş aralığındaki aktif dijital bankacılık
müşterilerinin tüm aktif bireysel dijital bankacılık müşterilerin yaklaşık yarısı düzeyinde
olduğu görülmektedir.
Benzer eğilimler diğer ülkelerde de görülmektedir. Örneğin İngiltere’de 2011 yılında
banka hesabını yönetmek için şubeler yaklaşık %70, internet %50, telefon %20, mobil
uygulamalar %5 düzeyinde kullanılırken 2019 yılında bu oranlar sırasıyla yaklaşık %60,
%35, %15 ve %40 olmuştur (Morawiec, 2019, s. 6) Bu durum, özellikle telefon ve internet
bankacılığı kanallarında önemli bir düşüşe ve mobil bankacılık kanalında ise çok yüksek bir
artışa işaret etmektedir.
Dönüşüm
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (Massachusetts Institute of Technology)
üniversitesinden yazarlar (Lipton, Shrier, & Pentland, 2016, s. 4–6) dijital bankacılığın üç
dalga halinde geliştiğini iddia etmektedir. Yazarlara göre ilk dalga ATM’leri ve internet
bankacılığını kapsamaktadır. İkinci dalgada ise neobankların öncüsü olarak 2009 yılında
kurulan Simple Bank gibi bağlantılı oldukları bir konvansiyonel banka üzerinden yenilikçi
bankacılık hizmetleri sunan kuruluşlar ön plandadır. Üçüncü dalgada “digital natives” olarak
adlandırılan ve genelde 50 yaş altında olan dolayısıyla internetle büyümüş nesil ile mobil
teknolojileri hayatlarının bir parçası haline getirmiş 1980 yılından sonra doğanları hedef alan
bankacılık yer almaktadır.
King ise BANK 4.0 isimli kitabında bankacılığın geçirdiği ve geçirmekte olduğu
tarihsel üç evreyle yine geçirmekte olduğunu öne sürdüğü dördüncü evreyi (Bank 4.0)
aşağıdaki şekilde özetlemiştir (King, 2019, s. 311):
BANK 1.0: Birincil erişim noktası olarak şubenin etrafında toplanan tarihi, geleneksel
bankacılık. 12. yüzyılda Medici ailesi ile başladı. (1472-1980 arası).
BANK 2.0: Banka çalışma saatleri dışında erişim sağlamaya yönelik ilk girişimlerle
tanımlanan self servis bankacılığın ortaya çıkışı. ATM ile başlamış ve 1995 yılında
ticari internet ile hız kazanmıştır. (1980-2007 arası).
BANK 3.0: 2007'de akıllı telefonun ortaya çıkmasıyla her zaman ve her yerden ihtiyaç
duyulduğunda bankacılık hizmetlerine erişim olarak yeniden tanımlandı ve mobil
ödemelere, mobil cihazların üstüne inşa edilmiş bankalara geçişle hızlandırıldı; dağıtım
kanalından bağımsız bankacılık. (2007-2017 arası).
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BANK 4.0: Gömülü, her yerde bulunan bankacılık, teknoloji katmanı aracılığıyla gerçek
zamanlı olarak sunulmaktadır. Gerçek zamanlı, bağlamsal deneyimler, zahmetsiz
katılım ve akıllı, AI tabanlı bir tavsiye katmanı hâkimdir. Fiziksel dağıtım için sıfır
gereksinime sahip büyük ölçüde dijital çok kanallı bankacılık. (2017 ve sonrası).

Allaway’e göre (Accenture, 2016, s. 3) bankacılık teknolojisine ilişkin evreler ve öne
çıkan veya çıkacak teknolojiler; 1980’lerde şube otomasyonu, temel bankacılık hizmetleri
temel yaklaşımları, 2000’lerde müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), dağıtım kanalları, iş akışı,
veri tabanı, 2020’ler de ise sosyal medya, mobil, veri analitiği, robotik, bilişsel süreçler,
bulut, siber güvenlik şeklindedir. Gerçekten de son dönemde teknolojik yatırımın ürünü
olarak özellikle akıllı telefonların NFC (Near Field Communication – Yakın Alan İletişimi)
özelliği ile gerçekleştirilen ödemeler, ATM cihazlarından yapılan kartsız para çekme-yatırma
işlemleri, parmak izi, yüz tanıma ile mobil bankacılığa giriş gibi çeşitli yeniliklerin insanların
gündelik hayatına girdiği gözlemlenmektedir (Bakırtaş, 2019, s. 15).
Görüldüğü üzere 2020’lerin bankacılığının güncel teknolojik yeniliklerle iç içe
geçmesi söz konusudur. Bu durumun ortaya çıkmasında jenerasyonlarda yaşanan
değişimin katkısı büyük olsa gerektir. Bu açıdan, %100 dijital bankalarda açılan hesapların
jenerasyonlara göre incelenmesi yol gösterici olacaktır. İngiltere’de yapılan bir ankete göre
jenerasyonlara göre %100 dijital bankalarda açılan hesapların yüzdesi şu şekilde
bulunmuştur:
-

Z jenerasyonu (1996 sonrası doğumlular) %46,
Y jenerasyonu (1981-1996 arası doğumlular) %35,
X jenerasyonu (kabaca 1964-1980 arası doğumlular) %20,
Boomers jenerasyonu (1945-1964 arası doğumlular) %12,
Sessiz jenerasyon (1945 öncesi doğumlular) %2 (Barton, 2020).

Yukarıdaki açıklamalardan dijital bankacılığa yönelik artan bir ilgi olduğu ve bunun
devam edeceği anlaşılmaktadır. Görünen o ki King’in de tespit ettiği üzere, geleceğin
bankacıları, bankacıdan ziyade müşterilerin bankacılık deneyimlerinden anlayan
teknolojistler olabileceklerdir (King, 2019, s. 40).
3. Neobank ve Yakın Kavramlar
Neobanklar normal bankalar gibidir ancak %100 dijitaldir ve şubeleri yoktur (G.
Larisa vd., 2019, s. 839).10 Terimdeki “neo”, kelime olarak, yeni veya güncel ya da modern
biçim anlamına gelmektedir.11 Yeni nesil bankacılık dalgası olarak da tanımlanabilecek
neobanklar müşterilerine bir mobil uygulamada bankacılık deneyimi sunmayı amaçlayan
çevrimiçi ve şubesiz alternatif bankalardır (Watson, 2020b). Bireyleri, girişimcileri ve küçük
ve orta ölçekli işletmeleri hedefleyen neobanklar ağırlıklı olarak bir akıllı telefon uygulaması
ve internet tabanlı bir platform aracılığıyla bankacılık hizmetleri sunmaktadırlar, bu da
yerleşik bankalardan daha düşük bir maliyetle bankacılık hizmetleri sunmalarını
sağlayabilmektedir (Basel Committee on Banking Supervision, 2018, s. 18).
Neobank kavramı altında dijital olarak hizmet veren iki ana şirket türü, kendi
bankacılık lisansı olan şirketler ile finansal hizmetleri sağlamak için geleneksel bir banka ile
ortak olan şirketler olarak gruplandırılmaktadır. Belirtilen ikinci grup, bazı kaynaklarda
“neobank” olarak kabul edilmemekte olup daha çok fintek genel başlığı altında
değerlendirilebilir. Fintekler bu bölümde ileride kısaca ve ayrı olarak ele alınacaktır.
Kavramlar iç içe geçmiş olsa da veya “neobank” farklı kaynaklarda farklı şekillerde
tanımlansa da neobankı, şubesi olmadan %100 dijital olarak ve kendi bankacılık lisansı ile
faaliyet gösteren yeni nesil bankalar olarak ele almak doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu
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yaklaşım, aynı zamanda bankacılık lisansı olmadan yapılan açık bankacılık veya başka
şekillerdeki işbirliklerine dayalı finansal teknoloji şirketleri veya uygulamalardan neobankları
ayırmada faydalı olacaktır.
2009 yılında, Avustralyalı John Reich’in Bank Simple’ı kurması neobanklar ve açık
bankacılık için bir milat olmuştur. Adı sonradan Simple olarak değiştirilen Bank Simple 2014
yılında12 BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) tarafından satın alınmıştır. Simple’dan bir
süre sonra başka bir Avustralyalı Brett King, Moven’i başlatmış ve ardından Amerikalı
Chime ve Varo Money faaliyete geçmiştir.13 Ancak neobank terimi daha çok, maliyetleri
düşürmek ve bankacılık hizmetlerini geniş kitlelere ulaştırmak temel amaçlarıyla geleneksel
bankalara meydan okuyan hizmet sağlayıcılarını tanımlamak için İngiltere'deki Monzo ve
Atom Bank gibi oyuncuların yükselişiyle 2017'de öne çıkmıştır (Bagri, 2019).
Neobankların öncüllerinin 2008 finans krizinden hemen sonra doğması ve ilgi
çekmesi tesadüf olmasa gerekir. Finansal sisteme güvensizlik yaratan 2008 krizinden sonra
bankacılığın kamu ve piyasa tarafından görülme biçimini dönüştürmek bu ilk neobankların
vizyonu olmuştur denilebilir (Bagri, 2019). Açık bankacılığın da genel olarak meydan okuyan
bankaların ve özelde neobankların ortaya çıkmasında etkili olduğu yadsınamaz (Morales,
2020).
Yukarıda belirtilen lisans hususu ayrı tutulduğunda, çok genel bir tanımlamayla
neobanklar, “çalışma süreçlerinin tamamı dijital olan ve yalnızca mobil uygulamalar ve
kişisel bilgisayar platformları üzerinden müşterilere ulaşan bankacılık sistemine verilen
addır”.14 Dolayısıyla, neobanklar geleneksel fiziksel şubeler yerine mobil uygulamalar ve
çevrimiçi platformlar kullanırlar (Dobson, 2019). Lisansı olan bir neobankı da konvansiyonel
bir bankadan ayıran temel özellik aslında bu özelliğidir. Ancak neobanklar için kavram
karmaşası yüksek düzeydedir. Bu doğrultuda neobank teriminin, bankacılık lisansına sahip
olup olmamaktan bağımsız olarak, temel bankacılık ürün ve hizmetlerine dijital teklif ekleyen
çoğu şirket için kullanıldığı görülmektedir.15
Neobank kavramının nasıl ele alındığını daha iyi açıklayabilmek ve tanımlar
arasında karşılaştırma yapabilmek adına bazı çalışmaların ilgili bölümlerini dikkate
sunmanın faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
Medici şirketinin “Neobanks” başlıklı raporunda neobanklar iki kategoriye ayrılmış ve
Monzo, WeBank, Starling Bank, N26 gibi lisanslı bankaların yanı sıra ayrı bankacılık lisansı
olmayan Open, Chime ve Tide gibi platformlar da neobank kavramı altında
değerlendirilmiştir. Rapordan, lisanslı veya lisanssız neobankları bu çalışmada ayrıca
üzerinde durulacak olan meydan okuyan (challenger) bankacılığın bir alt grubu olarak kabul
edildiği anlaşılmaktadır. Raporda, meydan okuyan bankacılığın bir diğer alt grubu olarak da
geleneksel bankaların özellikle gençleri hedefleyerek oluşturdukları kullanıcı dostu özel
uygulamalar olan Digibank, Yono, Hello Bank gibi uygulamalar gösterilmektedir (Medici,
2019, s. 13). Konvansiyonel bir bankanın yan ürününün aynı zamanda challenger bir banka
olarak sıfatlandırılması uygun olmamakla birlikte bu örnek de kavramların iç içe
geçmişliğine ve oturmamışlığına yerinde bir örnek olacaktır (Finnovate Research, 2018,
s. 27). İlginç bir şekilde, yakın tarihli bir çalışmada neobankın bu sefer Medici’nin
raporundaki lisanssız finansal hizmet sağlayıcılar olduğu ifade edilmiş, lisanslı neobanklara
ise hiç değinilmediği görülmüştür (Zhuplev, 2018, s. 104).
Benzer ayrım Simple’ı daha sonra satın alan BBVA’nın bir raporunda da
yapılmaktadır. BBVA, neobankları iki temel gruba ayırmaktadır. İlki açık bankacılık (open
banking) veya hizmet olarak bankacılık (BaaS) kavramlarına çok yakın şekilde hizmet veren
ve yönetmeliklere uyumu temel aldıkları banka tarafından sağlanan ilişki tarafı olarak bir
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hizmet sunan şirketlerdir. Diğeri ise sıfırdan bir şubesiz banka vizyonuyla kurulan mobil
bankalardır (BBVA, 2016, s. 12–13).
Citibank, bir raporunda meydan okuyan bankaları veya daha genel anlamda
bankacılık ve finansal hizmet sunan yapıları kimin tarafından yapıldığını dikkate alarak üç
temel gruba ayırmış görünmektedir: i) fintek şirketleri ii) konvansiyonel bankalar, iii) GAFA
(Google, Apple, Facebook ve Amazon) ve BAT (Baidu, Alibaba ve Tencent) gibi büyük
teknoloji şirketleri (Citigroup, 2019, s. 3).
Neobank ile doğrudan ilgili olmayan ancak dijital bankacılıktaki farklı modelleri ele
alan bir başka raporda ise dijital bankalar; dijital banka markası (örnek: Frank by OCBC ve
LKXA), dijital banka kanalı (Örnek: Simple ve Moven), dijital banka tamamlayıcı (Örnek:
Hellobank) ve doğuştan dijital (dijital native) banka (Örnek: Fidor Bank ve Tangerine) olarak
dört gruba ayrılmıştır (IBM, 2015).
Çok çeşitli tanımlamalar incelendiğinde, bazı istisnalar dışında, aslında bahsi geçen
banka türleri veya bankacılık uygulamalarının %100 dijital olması konusunda tanımlar
arasında fark olmadığı, daha çok bankacılık lisansının varlığı veya yokluğuna göre farklı
sınıflandırmaların olduğu görülmektedir. Ancak bu neobankların veya genel olarak %100
dijital bankaların özellikle son birkaç yıldır bir yükseliş içinde olduğu gerçeğini
değiştirmemektedir.
Neobank dâhil dijital bankacılıkla ilgili çeşitli kavramların anlamı ve içeriği üzerinde
uzlaşma olmadığı, bu konuda akademik çalışmaların çok kısıtlı olduğunu ifade edilmektedir
(Büchi, Fasolo, Cugno, & Zerbetto, 2019, s. 75–76). Yazarlar çok sayıda ticari ve
profesyonel rapor ile diğer çevrimiçi kaynakları esas alarak doğuştan dijital bankacılık
konseptine dâhil çeşitli bankacılık uygulamalarını “Beta Banks, Neobanks, Challenger
Banks, Big Tech’s Banks, Retailer’s Banks” olarak beş gruba ayırmıştır. Yazarlara göre
neobanklar, temel faaliyet alanları bankacılık sektörü olan bağımsız fintek girişimleridir ve
genellikle kendi bankacılık lisanslarına sahip değillerdir. Dolayısıyla çalışmada neobankların
bankacılık alanına özel fintekler olarak nitelendirildiği görülmektedir.
Müşteri deneyimi, kullanıcı kolaylığı ve basitleştirilmiş süreçler temeli üzerinde
yükselen neobanklar düşük maliyetleri ve zengin özellikleri ile geleneksel bankacılık
modeline meydan okumaktadırlar (Finnovate Research, 2018, s. 2). Gerçekten de yukarıda
görüldüğü üzere, neobanklar çoğunlukla meydan okuyan (challenger) bankanın bir türü
olarak değerlendirilmektedir, kimi zaman da %100 dijital olan meydan okuyan (challenger)
bankalar ile neobank aynı anlamda kullanılabilmektedir (W.UP, s. 3–4). Mevcut durumda
büyüklüklerinin pazarın henüz küçük bir kısmına karşılık geldiği de dikkate alındığında,
neobankların aynı zamanda meydan okuyan banka kavramı altında değerlendirilmesinde bir
sakınca yoktur ancak bazen %100 dijital olmayan bankaların veya finteklerin de meydan
okuyan banka kavramı altında değerlendirildiğini vurgulamak gerekir. Dolayısıyla bir
meydan okuyan bankanın asıl ayırt edici özelliği dijital veya yeni olması değil büyük
bankalara meydan okumasıdır; bu anlamda bütün neobanklar meydan okuyan bankadır
ancak tersi geçerli değildir (Smith, 2019).16 Diğer taraftan %100 dijital olan bankaları
meydan okuyan banka olarak kabul etmeyen, bunları küçük bankalar olan gören, lisanslı bir
bankanın ise dijital olsa da neobank olarak sınıflandırılamayacağını savunan görüşler de
bulunmaktadır (James, 2019).
Neobanklar aynı zamanda dijital banka kavramı altında da değerlendirilebilmektedir.
Neobankların, dijital banka olduklarına şüphe yoktur ancak konvansiyonel bankaların dijital
uygulamaları nedeniyle “dijital bankacılık” terimi neobankları tasvir etmede yetersizdir. Dijital
bankacılık fiziki şubeleri olan geleneksel bankaların desteği ile oluşturulan çevrimiçi
uygulamalar olabileceği gibi, şubesi olmayan, %100 mobil ve genelde start-up olan
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neobanklar tarafından da yürütülebilmektedir (Brockhurst, 2019). Çevrimiçi (online)
bankacılık sadece mevcut bankacılık altyapısının online versiyonu şeklindedir. Oysa bu
çalışmadaki yaklaşıma uygun olarak yalnızca gerekli lisansa sahip gerçek bir banka
olmaları durumunda dijital bankalar kendilerini 'neobank' olarak adlandırabilir (Watson,
2020b).
Hangi isimle anılırsa anılsın, %100 dijital bankalar, gerek sundukları özellikler gerek
müşterileriyle etkileşim kurma biçimlerinden dolayı kendilerini 'yıkıcı' (disruptors) olarak
konumlandırdıklarından veya böyle bir etki yaratma ihtimalleri olduğundan dolayı, sadece
bir teknoloji ilerlemesinden daha fazla bir anlam yüklenmeyi hak etmektedirler (Watson,
2020b).
Neobanklar, dijital bankacılık sunmak için teknolojiyi kullandıkları için finansal
teknoloji şirketi olarak sınıflandırılabilir ancak fintek kavramı finansal hizmetler sunmak için
teknolojiden yararlanan çok çeşitli girişimleri ifade edebilir. Gerçekten de örneğin
Avustralya'daki çoğu fintekin mevduat toplama yetkisi yoktur ve dolayısıyla bankacılık
lisansına da sahip değildir.17
Neobankların gelişiminde diğer faktörlere ilave olarak ve belki de daha yüksek
oranda açık bankacılık paradigmasının oluşması ve giderek yaygınlaşmasının önemli
olduğunu ve gelecekte neobanklara da daha da fazla ivme kazandıracağını değerlendirmek
yanlış olmayacaktır.
Açık bankacılık için Avrupa Birliği (AB)’nin Ödeme Hizmetleri Direktifi (Payment
Services Directive-PSD) önemli bir adım olmuştur. Açık bankacılık, “bankaların sunmuş
olduğu hizmetleri ve uygulamaları üçüncü taraf geliştiricilerin kullanması ve geliştirmesi için
API’ler (Uygulama Programlama Arayüzü) aracılığıyla dış dünyaya açmasıdır” şeklinde
tanımlanabilir (Aytaman & Çakır, 2019, s. 31). Bu sistemde, banka olmayan açık bankacılık
sağlayıcıları (Third Party Providers - TPP), müşterinin kaynak bankadaki verilerini almak için
bankanın sistemine API18 aracılığıyla bağlanır ve bir mobil uygulama (app) veya internet
sitesi üzerinden müşterisine banka hesabıyla ilgili çeşitli bilgileri sağlar veya bazı
ödemelerin takibi ve tetiklenmesi gibi işlevleri yerine getirirler (Bessenbach, 2019).
Yönetmelik’te ise açık bankacılık “Müşterilerin ya da müşteriler adına hareket eden
tarafların API, web servis, dosya transfer protokolü gibi yöntemlerle bankanın sunduğu
finansal servislere uzaktan erişerek bankacılık işlemlerini gerçekleştirebildikleri veya
gerçekleştirilmesi için bankaya talimat verebildikleri elektronik dağıtım kanalı” şeklinde
tanımlanmıştır (Yönetmelik, m. 3/1/a).
Neobank terimi ile en çok karıştırılan terimlerden bir diğeri ise Hizmet Olarak
Bankacılık (Banking as a Service-BaaS)’dır. BaaS, lisanslı bankaların, finansal teknoloji
şirketlerinin dijital bankacılık ve ödeme hizmetlerini doğrudan veriyi alan tarafın kendi
ürünlerine entegre etmelerini sağlayan uygulamalara verilen isimdir ve ana banka ile fintek
şirketi arasında bağlantı API ile sağlanır. Açık bankacılık ile karıştırılabilecek bir kavramdır
ancak BaaS modelinde banka olmayan şirketler bankacılık hizmetlerini kendi ürünlerine
entegre ederken açık bankacılıkta diğer uçtaki şirket (TPP) yalnızca API ile bağlandığı
lisanslı bankanın verilerini kullanmaktadırlar. (Bessenbach, 2019). Dolayısıyla ne açık
bankacılık kavramının ne de Hizmet Olarak Bankacılık kavramının bu çalışmada
açıklanmaya çalışılan neobank kavramı ile örtüşmediği görülmektedir.
4. Neobanklar ile Geleneksel Bankaların Etkileşimi
Neobankların avantajları
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Güçlü sermaye yapıları olsa dahi geleneksel bankaların, e-ticaret örneğinde olduğu
gibi, tahtlarının yeni oyuncular tarafından sarsılmayacağı söylenemez. Bu oyunculardan biri
de neobanklar olabilir.
Demografide pay olarak 1980 sonrası doğumluların oranının artması yönünde
değişim yaşanmaktadır ve genç nesil, AirBnB ve Uber gibi hizmetler ve Google gibi
basitleştirilmiş deneyimlerle barışıktır. Ayrıca kredilerde düşük faiz oranları ve basit ve
çoğunlukla ücretsiz müşteri hizmetleri gibi ekonomik itici güçlerle birlikte bu grup geleneksel
bankacılığın ötesindeki seçenekleri değerlendirmeye açıktır. Asya’dakinin aksine Avrupa ve
Amerika Birleşik Devletleri’nde insanların bankacılık sektörüne güveninin özellikle 2008
krizinden sonra ciddi oranda azalması ve birçok ülkede akıllı telefon kullanımının çok
yüksek seviyelere çıkması da bu arayışlar için hem bir sebep hem de bir aracı olmaktadır
(Bunmark, 2016, s. 6).
Üstün müşteri deneyimi ve düşük hizmet ücretleri neobankların pazardaki paylarını
artırmada önemli silahları olarak görülmektedir (Citigroup, 2018, s. 76). Henüz neobankların
hacmi düşük ve gelirleri daha çok esas olarak cari ve tasarruf hesaplarına dayanmakta olsa
da özellikle genç nesle yönelik ihtiyaç odaklı yaklaşımları ve özgünlükleri yerleşik bankalara
potansiyel rakipler olarak görülmelerini sağlamaktadır (BBVA, 2016, s. 12). Neobanklar
özellikle geleneksel bankaların sunduğu hizmetlerin problemli olduğu alanlarda ve ürünlerde
müşterileri cezbetmeye odaklanmaktadırlar ve bunu genelde daha yenilikçi ve daha hızlı
hizmetlerle sağlama yeteneğine sahiptirler (Archondakis, 2020). Neobanklar, özellikle henüz
bir banka hesabı olmayanlar veya bankacılık hizmetlerinden etkin olarak
faydalanamayanlar, göçmenler, turistler, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler gibi müşteri
segmentlerinin gereksinimleri karşılamaya ve ilgilerini çekmeye çalışmaktadırlar (Morales,
2020).
Geleneksel bankaların şubeleri ve buna dayalı olarak yüksek maliyetleri varken
tamamen dijital olan neobankların daha düşük müşteri başı maliyeti vardır. Geleneksel
bankalar ürün odaklı iş modellerine ve organizasyona sahip iken neobanklarda iş modeli
veri merkezli, organizasyon ise müşteri merkezlidir. Daha katı ve eski teknolojik altyapıları
olan geleneksel bankaların üçüncü taraflara daha az bağımlı ancak onların geliştirmelerini
kendi yapılarına entegre anlamında daha elverişli teknolojiye sahip neobanklara karşı bu
alanda dezavantajları vardır (Finnovate Research, 2018, s. 15), (Özkan, 2019, s. 3).
Genel olarak, meydan okuyan bankaların ve dolayısıyla neobankların bazı değer
önermelerinden söz edilir. Bunlar; mobil merkezlilik, entegre kişiye özel finansal yönetim
araçları, kolay kullanım, şeffaflık, yapay zeka ve makine öğrenmesi yoluyla müşteri verisinin
daha etkin kullanımı, yenilikçiliğe açık yapı, sıfır ya da düşük komisyonlar, istenileni
sağlamak olarak listelenebilir (FT Partners, 2020, s. 28) Yine genel olarak, meydan okuyan
bankaların daha iyi performansının nedenleri; daha az kompleks bilişim teknolojileri
sistemleri, daha basit ürün seti, daha dar kapsamlı düzenleyici değişikliklere maruz
kalmaları ve daha az düzeyde uyum çalışmaları, daha az maliyetli emlak giderleri, daha
otomatize süreçleri olarak da gösterilebilmektedir (KPMG, 2016, s. 5).
Neobankların dezavantajları
Anılan avantajlı yönlerine rağmen meydan okuyan bankaların ve dijital bankaların
önünde bazı zorluklar da vardır. Örneğin geleneksel bankalardan müşteri çekebilmek
özellikle insanların bu konudaki ataleti düşünüldüğünde her zaman kolay olmayacaktır.
Diğer maliyetleri düşükken yeni nesil bankaların yeni müşteri edinme maliyetleri yüksek
olabilecektir. Diğer taraftan sınırlı bir ürün çeşitliliği sunmaları gerçek bir alternatif olmalarına
engel olabilecektir. Gerçek bir insanla bire bir iletişim bir kısım müşteriler için vazgeçilmez
olduğundan neobanklar bu dezavantajlarını giderecek geliştirmeler yapmak durumunda
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kalabilirler. Aslında ve en büyük aşılması gereken unsur müşterilerin güvenirlilik ve
sağlamlık algısıdır (KPMG, 2019, s. 9). Müşteri ilgisini artırmak için daha yüksek faiz
önermeleri, ATM ağına erişim sağlamakta eksiklikler ve pazara girişteki yüksek engeller
genel olarak dijital bankaların zayıf yönleri olarak değerlendirilebilir (Citigroup, 2019, s. 13).
2008 sonrası finansal sisteme karşı oluşan güvensizlik, yeni müşteri edinmek için
çok düşük karlılıkla çalışmaları, yeni müşterilerin neobankları denemeleri ancak bunları ana
hesap olarak kullanmamaları bir şekilde neobankların aşması gereken temel engeller
olduğu görülmektedir (Fleeting, 2019). Mevcut geleneksel bankaların varlığı ve bunların
imkânları ve hizmetleri yanı sıra neobanklara tehdit oluşturabilecek temel hususlar ölçek,
müşteri edinimi, model geliştirme ve regülasyonlar olabilir (Archondakis, 2020).
Neobanklar ve genel olarak dijital bankacılığın gelişimi bu şirketlerin yaptıklarına
olduğu kadar hitap ettikleri müşterilerin özelliklerine bağlı olarak da değişecektir. Eğitim
seviyesinin artması, yeni jenerasyonların yetişmesi, dijital teknolojilere hâkim varlıklı kesimin
artması ve KOBİ’lerin bu platformları kullanmayı öğrenmeleri dijital bankacılığın gelişimini
de etkileyecektir (Lipton vd., 2016, s. 14).
Geleneksel bankaların avantajları ve dezavantajları
Konvansiyonel bankaların da neobanklara göre azımsanamayacak derecede etkileri
olabilecek avantajları bulunmaktadır. Bu avantajların belki de en önemli iki tanesi fonlama
imkanlarının gücü ve oluşturdukları müşteri güvenidir (Dobson, 2019). Ancak PSD2 gibi
düzenlemelerin bankaların fintek ve diğer geliştiriciler için API'lerini açmalarını zorunlu
tuttuğunu ve bunun da bankaların müşteri kaybetme ihtimalini artırdığını ve ister istemez
teknoloji ve iş modeli değişimine zorladığını da unutmamak gerekir (Medici, 2019, s. 7).
Finansal hizmetlerin ve teknolojilerin uğramakta olduğu değişim; fayda ve riskler açısından
en azından verimlilik, finansal istikrar, müşterinin korunması ve bütünlük yönlerinden
bankaları yeni politikalar geliştirmeye zorlamaktadır (González-Páramo, 2017, s. 35). Bir
yandan da yetenekli çalışanların fintekleri daha çok tercih etmeleri, yatırımcıların hızlı
yatırım geri dönüşü gibi nedenlerle yeni dijital bankacılık uygulamalarına yatırımlarını
yönlendirmesi ve benzeri faktörler geleneksel bankaların bu değişimde zorlanacağı konular
olacağa benzemektedir (EY, 2015, s. 2).
Kuşkusuz konvansiyonel bankalar öngörülebilir gelecek ufkunda temel bankacılık
hizmetlerini sunmaya devam edeceklerdir ancak blokzincir tabanlı yeni sistemlere uyum
sağlamaları ve bankacılık hizmetlerini tamamen dijital ortamda sunmaya yönelik çalışmalar
yapmaya zorlanmaları belki de finteklerle çok daha fazla işbirliği içerisinde yeni bir dijital
ekosistemin parçası olarak yerlerini almalarını gerektirebilecektir (Gasser vd., 2017, s. 18–
19).
Geleneksel bankalar uyum çalışmaları ve fiziksel şube giderleri gibi yüksek
maliyetlere katlanmaktadırlar. Küresel ölçekte, bankaların uyum ve regülasyon
yükümlülükleri için yılda 270 milyar ABD Doları, fiziksel şubelerin ise işlem başına ortalama
4 ABD Doları (mobil bankacılık sadece 0,09 ABD Doları) maliyet altına girdikleri tahmin
edilmektedir (Medici, 2019, s. 9, 2019, s. 7).
Dijital bankacılıkta rekabet
İngiltere’de yapılan bir ankete katılımcıların neden %100 dijital bankalarda hesap
açtıkları veya neden geleneksel bankalarıyla çalışmaya devam ettiklerine yönelik verdikleri
cevaplar yukarıda açıklanan karşılıklı avantaj ve dezavantajları özetler niteliktedir. Söz
konusu ankete katılanlar; online bankacılıkta bankacılık işlemlerinin yapmanın daha kolay
olması, dijital bankaların daha uygun komisyonlar sunması ve yurt dışı transferlerinden
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ücret alınmamasını %100 dijital bankalarda hesap açmalarının en önemli üç nedeni olarak
ifade etmişlerdir. Diğer taraftan, mevcut geleneksel bankalarının kendilerine karşı olumlu
davranışlarını, bir insanla bire bir görüşmeyi tercih etmeyi ve yeni bir bankada hesap
açmanın veya banka değiştirmenin güçlüklerini ise geleneksel bankalarındaki hesaplarını
devam ettirmelerinin en önemli nedenleri olarak ifade etmişlerdir (Barton, 2020). Dijital
bankalara ilgi duyanların bir kaygısı ATM’ler olabilir. %100 dijital bankaların ATM hizmeti
vermesi de mümkündür. Bunu bir banka ile bağlantılı ise o banka üzerinden değilse başka
bankalarla anlaşmalar yaparak ve çoğunlukla ATM hizmetinden komisyon almayarak
gerçekleştirebilmektedirler.19
Dijital bankacılık modelinin ilgi görmesi nedeniyle geleneksel bankalar da farklı bir
isim altında kendi özel uygulamalarını geliştirmeyi veya satın almalara gitmeyi tercih
edebilmektedir. Örneğin, ABD’de Simple’ı ve İngiltere’de Atom’u BBVA’nın satın alması,
Almanya’da BPCE’nin Fidor’u satın alması, BNP Paribas’ın Fransa’da Hello Bank’ı,
Goldman Sachs’ın ABD’de Marcus’u, JP Morgan Chase’in yine ABD’de Finn’i, SunTrust’ın
Lightstream’i,Wells Fargo’nun GreenHouse’u ve RBS’in İngiltere’de Loot’u devreye alması
böyledir (FT Partners, 2020, s. 56; W.UP, s. 16). Bu satın almalar gerçek neobankların
gelişimine tehdit anlamına gelebilir (W.UP, s. 17).
Rekabetin ve neobankların geleneksel bankaların dönüşümüne etkisi
Geleneksel bankaların yeni tehditlere karşı nasıl bir tutum alması gerektiği ve yeni
nesil bankacılığa karşı hangi stratejileri geliştirebileceklerini tartışmakta fayda
bulunmaktadır. Bu rekabette en azından pozisyonlarını korumak isteyen geleneksel
bankaların yakın gelecekte, çevik bankalar haline dönüşeceği veya dönüşmesi gerektiği ileri
sürülmektedir. Çevik bankalar, müşteri öncelikli (customer first), geniş gelir yaratma
kapasitesi olan, hızlı ürün çıkarma ve dağıtma yeteneği kazanmış, prototip ve öğrenme
merkezi gibi yapısal merkezlere ve dijital çoklu kanallara sahip bankalar olarak
tanımlanabilir (King, 2019, s. 300). Geleceğin bankalarının, kârlılığa ve gelir artışına daha
fazla odaklanmak, daha dar kapsamlı ve daha basit yapılar kurmak, daha fazla pazarda
daha az müşteri segmentini hedeflemek, müşteri tarafından seçilen bileşenlerle yeniden
yapılandırılmış ürünler geliştirebilmek, yeni ortaya çıkan müşteri ihtiyaçlarına uygun yeni
ürünler sunabilmek, yeni rakipleri dikkate alarak temel hizmetleri iyileştirmek, rekabette
avantajı olmadan arka ofis işlevlerinin dış kaynaklardan teminine yönelmek gibi bazı temel
bakış açılarına sahip olması gerekeceği ifade edilmektedir (EY, 2015, s. 1).
Bankacılık sektörünün hali hazırda altı alanda bir dönüşüm içinde olduğu iddia
edilmektedir. Rekabette geri kalmak istemeyen bankaların bu dönüşüm alanlarını iyi
anlaması ve önlemleri alması gerekecektir (Gasser vd., 2017, s. 4–5):
1- Farklı kanallar ile hatta dijital ve fiziksel dünyayı birbirine bağlayan karma müşteri
etkileşimleri
2- Blokzincir gibi teknolojik gelişmeler ve açık API'ler gibi nedenlerle daha fazla dış kaynak
kullanımı
3- Yeni dijital ekosistemlerin geliştirilmesi, bankaların kendilerini bankacılık değer zincirinde
yeniden konumlandırmaları
4- Açık dijital bankacılık platformları, sosyal bankacılık hizmetleri, otomatik profil oluşturma
hizmetleri veya otomatik danışmanlık hizmetleri gibi yenilikçi hizmetleri entegre etme
5- Operasyonel verimlilik ve yeni hizmetlerin için büyük veriden yararlanma
6- Apple (ApplePay) veya Google (Google Cüzdan) gibi bankaların müşteri ilişkilerini
etkileyen teknoloji şirketleri nedeniyle mevcut iş modellerini gözden geçirme
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Görünen o ki bankaların öncelikle dijitalleşme ve hizmetlerin otomasyonu, yeni
ödeme altyapısı ve büyük verilerin analizi gibi yenilikçi çözümlere yatırım yapmaları, fikir
üretebilmek için yenilik laboratuvarları kurmaları ve ilginç fikirler aramaları, müşteri
ihtiyaçlarını ve davranış biçimlerini daha iyi anlamaları ve online bankacılık ve mobil
bankacılık uygulamalarına daha çok yönelmeleri gerekecektir (Vasiljeva & Lukanova, 2016,
s. 32).
Bankaların dijital kanallara ve yeni bilişim teknolojilerine ağırlık vermesi gerektiği
artık çok net anlaşılmaktadır. Bankacılığın çoğu yönü teknolojiye ve matematiğe dayanır
dolayısıyla aslında dijitalleşme için bankacılık çok uygun bir sektördür. (Lipton vd., 2016,
s. 4) Dijitalleşme artacak gibi görünmektedir ancak her şeyden önce dijital bankacılığın
müşteri odaklılık, açık inovasyon ve organizasyonel esneklik gerektirdiği söylenebilir (P A
& Adalarasu, 2015, s. 90). Bunlar geleneksel bankalar açısından özellikle kültür boyutuyla
zor değişimler olabilir ancak bankaların hızlı davranması ve başta fintekler olmak üzere
işbirliklerine açık olması gerekecektir (Medici, 2019, s. 5; W.UP, s. 29). Google, Amazon,
Facebook ve Alibaba gibi teknoloji devlerinin de bu alandaki varlıklarını artırdıklarını göz
önünde bulundurarak bankalar hızlı davranmalıdır (Lipton vd., 2016, s. 16); değişime ayak
uyduramazlarsa bankaların yerini teknoloji devlerinin alması riski ortaya çıkabilir (W.UP,
s. 25).
Muhtemelen bu değişim için bankaların insan kaynaklarını politikalarını da gözden
geçirmesi gerekecektir. King’in de belirttiği üzere teknolojiden çok iyi anlayan yöneticileri
yönetim kurulunda bulundurmak, personeli gençleştirmek, sadece bankacılık yetenekleri
değil çok farklı yetenekleri olan insanları bankalarda çalışmaya çekmek değişimi
hızlandırabilir (King, 2019, s. 297). Bütün bunların bir kültür değişimine bağlı olduğu açıktır.
Dijital dönüşümün başarısı için ileri görüşlü, deneysel ve açık bir iş kültürü oluşturabilmek
önemli olacaktır (P A & Adalarasu, 2015, s. 91). Bu kültürün oluşmasında liderlik önemlidir
ve hem teknoloji hem insanı anlayan ve bunlara hem kendi içinde birbiriyle etkileşimde
bütünsel bakabilen yeni bir lider tipine ihtiyaç vardır (PWC, s. 5).
Yukarıda da belirtildiği üzere bankaların yeni işbirliklerine ihtiyacı olacaktır hatta
bankalar, geride kaldığı noktalarda dijital dönüşümlerini satın almalarla hızlandırmaya
çalışacaklardır (Citigroup, 2019, s. 3). Gerçekten de banka üst yönetimleri; uzaktan müşteri
edinimi ve ödeme sistemleri gibi alanlarda işbirliğini önemli bir trend olarak görmektedirler
(W.UP, s. 21). Büyük veri, yatırım yönetimi ve faturalama gibi alanlarda uzmanlaşan
finteklere yatırımların artması da bu ihtiyacın bir nedeni olsa gerektir (Vasiljeva & Lukanova,
2016, s. 28). Fintek şirketlerinin ise para transferi ve ödeme sistemlerinde yoğunlaştığı
görülmektedir bu da belki geleneksel bankaların bir eksikliğini gidermektedir.
Bankaların finteklere doğrudan yatırımı, bunlarla stratejik işbirliği anlaşmaları
imzalamaları veya belirtildiği üzere satın alma ya da birleşme yöntemlerinden birini veya
birden fazlasını tercih etmesi söz konusu olabilecektir (Medici, 2019, s. 41). Diğer
faydalarının yanında finteklerle işbirlikleri bankalar için yeni pazar segmentlerine erişim,
mevcut müşteriler için yeni alternatifler sunabilme, veri toplama, kullanma ve yönetme,
müşteri bağlılığının ve ürün kullanımının derinleştirilmesi gibi katkıları olabilecektir (Medici,
2019, s. 47).
Sadece temel bankacılık ve bilgi sistemleri mimarisi açısından daha dar kapsamlı
bakıldığında ise bankaların şu beş yoldan birini izleyebileceği belirtilmiştir bir araştırma
raporunda: hiçbir şey yapmama, platformu yenileme, kod yükseltme, paralel çekirdek
oluşturma, tamamen değiştirme. Araştırma raporda bankaların hangi stratejiyi seçeceği
bankanın profiline göre değişebileceği vurgulanmış ve mevcut platformun uygunluğu,
riskten kaçınma, yenilik/büyüme hedefleri, dönüşüm aciliyeti ve veri stratejisinin karmaşıklığı
faktörlerinin profili belirleyeceği öne sürülmüştür (Deloitte, 2019, s. 5).
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5. Dünyadaki Önemli Neobank Uygulamaları
Neobankların geleneksel bankalar kadar geniş ürün yelpazesi sunmaları ve
sermayeleri güçlü olan bu bankalarla rekabet etmeleri kolay değildir dolayısıyla kendilerini
farklılaştıracak yöntemler bulmaları gerekmektedir. Bu kapsamda neobanklar genelde cazip
fiyatlandırmalar ile -yurtdışı alımlar için spot kurlarla kredi kartları sunan Revolut veya cari
hesaplara odaklanan Starling Bank gibi- sadece belirli ürün ve müşteri segmentlerine
odaklanmaya ve basit, özellikli ve ücretsiz mobil uygulamalarla müşterilerine hizmetlerini
sunmaya çalışmaktadırlar (Citigroup, 2019, s. 14–15). Dijital bankaların geleneksel
bankalara kıyasla mobil uygulamalarda ortalama %40 daha fazla özellik sunduğu ifade
edilmektedir (Basel Committee on Banking Supervision, 2018, s. 18; Optima Consultancy,
2018, s. 12).
Düşük komisyonlar, şeffaflık, hesap açma ve yeni ürün sunmada - örneğin N26, 8
dakikada hesap açmayı hedeflemektedir- ve kredi vermede hızlılık, kullanıcı dostu
arayüzler, daha iyi müşteri deneyimi gibi temel özelliklerin yanı sıra mevcut ödeme
sistemleriyle entegrasyon, düşük operasyon maliyetleri, veri işleme üstünlüğü ve
teknolojiden daha etkin yararlanma gibi yapısal özellikler neobankların geleneksel
bankalara kıyasla üstün olduğu alanlardır (Bagri, 2019; BBVA, 2016, s. 12; Citigroup, 2019,
s. 13; Finnovate Research, 2018, s. 13; W.UP, s. 11–13; Zhuplev, 2018, s. 104–105).
Bunların, dijital bankalar açısından, mali göstergelere yansıması da dijital bankaların
geleneksel bankalara göre %70’e varan operasyonel giderler ve %15’den fazla karlılık
olarak şeklinde somutlaşmaktadır (W.UP, s. 16). Uzaktan müşteri ediniminin (digital
onboarding) kolaylaşması ve yaygınlaşması ile birlikte dijital bankaların gelişiminin
hızlanacağı tahmin edilmektedir.
Diğer özelliklerinin yanında neobanklar, yapay zeka, robo-danışmanlar veya
biyometri gibi diğer yenilikçi araçlarla müşteri deneyimini iyileştirmek en son teknolojiyi
kullanmaktadırlar. Örneğin Revolut, kripto para birimi desteği sunmaya başlarken, Monzo ve
Starling uygulamalarında hesap değiştirme hizmeti sunmakta bir yandan da diğer finteklerle
işbirliklerini geliştirerek öne çıkmaya çalışmaktadırlar (W.UP, s. 12 ve 23). Bütün bunlar
neoabanklara olan ilgiyi de artırmaktadır. Örneğin İngiltere’de yetişkinlerin yaklaşık dörtte
biri %100 dijital bankalarda hesap açmış olup bu oranın 2025 yılında %44’e çıkması
öngörülmektedir (Barton, 2020). Beş yıl önce mevduat hesaplarının yaklaşık yüzde 40’ı
şubede açılırken bu oran bugün yüzde 27’ye inmiştir (Morawiec, 2019, s. 9).
Neobanklar ürünlerini zamanla geliştirmeye başlamışlardır; başlarda çoğu belirli
ürünler sunarken sürekli yeni ürünler ekleyerek yollarına devam etmektedirler. Örneğin
Tandem kredi kartlarına odaklanmışken, Atom başlangıçta bir ipotek ürününü piyasaya
sürmüş, Starling ise tüketici ve işletme hesaplarıyla yola çıkmış ve PSD2'nin öncesinde API
seti oluşturmaya ve API'lardan para kazanmaya başlamıştır (Citigroup, 2019, s. 31).
Starling ve Monzo otomatik ödemelere yönelik bir sistemle müşterilere hatırlatıcı mesajlar
göndermektedir. Revolut, Starling ve Monzo bluetooth kullanan bir P2P ödeme yöntemi olan
'yakındaki insanlara ödeme' işlevleri sunmaya başlamış, 2018'de Monzo, hesaplarının
Twitter, Spotify ve Instagram dahil olmak üzere 500'den fazla hizmete bağlanmasına izin
veren dünyanın en büyük otomasyon platformu IFTTT ile güçlerini birleştiren ilk banka
olmuştur (W.UP, s. 12). Revolut ve TransferWise uluslararası para transferlerinde çok iyi
tekliflerle müşteri kazanmayı başarmışlardır.
Ürünlerin genişlemesinde lisans da önemli bir faktördür. Bankacılık lisansının olup
olmaması dijital bankalarda fark yaratabilir.20 Örneğin Starling, Atom ve Monzo’nun kendi
bankacılık lisansları vardır.
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Ürün geliştirme ve hızı açısından neobankların teknolojilerini nasıl geliştirdiği de
önemlidir. Starling ve Monzo kendi geliştirdikleri teknolojileri kullanırken Atom, Tandem ve
diğer bazıları dış kaynaktan faydalanmaktadırlar (Citigroup, 2018, s. 75). Diğer taraftan bazı
neobanklar alış verişlerde veya ATM’lerde kullanılmak üzere fiziki kart da temin
etmektedirler.21
Asya’da bu konuda çok girişimci olan Çin’de WeBank ve Mybank, Japon NetBank,
Koreli K-Bank ve Kakao Bank neobanklar için önemli örneklerdir. Regülasyonun çok katı
olduğu Avrupa’da ise gelişim o kadar hızlı değildir ve bu nedenle dijital bankaların
geleneksel bankalarca kurulması veya satın alınması yaygındır, BNP Paribas’ın Hello
Bank’ı, ING’nin Di-Ba’sı, Bank Leumi’nin Pepper’i gibi. (Citigroup, 2018, s. 75). Avrupa’da bu
konuda özel politikalar geliştiren ve çekici bir fintek merkezi olmak isteyen İngiltere
neobankların merkezi durumundadır. Bankacılık sektörünün %80’inin dört büyük banka
tarafından kontrol edildiği Avustralya’da ise lisanslar ve regülasyonlar üzerinden bir
neobank devrimi gerçekleşmektedir.22
İngiltere'de başlıca iki faktör nedeniyle meydan okuyan bankalar ve neobanklar
yükseliştedir. Birincisi İngiltere’de ABD’de olduğu gibi çok sayıda büyük banka yoktur,
ikincisi İngiltere dijital bankacılık olgusunu erken benimseyen ve destekleyen bir ülke
olmuştur. AB’nin açık bankacılık açılımından önce zaten buna hazır olan İngiliz kuruluşları
Avrupa’da öne çıkmıştır (Medici, 2019, s. 21).
Bazı önemli neobanklar ve iş modellerinin önemli yanları hakkında daha detay bilgi
verilmesi ve bazı ülkelerdeki son gelişmelerden kısaca bahsedilmesi bu noktada yerinde
olacaktır.23
2009 yılında Almanya'da kurulan Fidor Bank, geleneksel finansal hizmetler ve
teknoloji şirketleri arasındaki iş birliğine öncülük eden, dünyanın ilk fintek bankası olmuştur.
Banka, parayla ilgili sorular sorma, tasarruf tavsiyeleri alma, finansal hizmetleri ve finansal
hizmet sağlayıcılarını değerlendirme ile yeni ürün önerme fırsatı sunmaktadır (Candemir,
2020, s. 118–119).
Brett King tarafından 2010 yılında kurulan Moven, müşterileri için alışveriş ve
harcama davranışları ile ilgili gerçek zamanlı analizler sunan bir finansal servis
sağlayıcısıdır. Moven, mobil teknoloji odaklı ilk bankacılık platformlarından biridir . Birçok
geleneksel banka ile işbirliği olan Moven müşterilerinin akıllıca kararlar vermesini
sağlamaya çalışan bir yapıdadır (FT Partners, 2020, s. 62).
Brezilya’da faaliyet gösteren ve 2013 yılında kurulan Nubank kredi kartı kullanımı
için ücret almamaktadır. Müşteri kredi kartı veya ATM kullanımı işlemleri ve tüketici
faturalarının bir bölümünün veya toplam tutarının finansmanı yoluyla gelir kazanmaktadır.
Nubank, finansman sağlayacağı müşterilerle ilgili verileri kamu veri tabanlarından elde
etmektedir. Nubank’ın tam bankacılık lisansı vardır ve 15 milyondan (FT Partners, 2020,
s. 25) fazla kişiye hizmet vermektedir (Medici, 2019, s. 17 ve 36).
2013 yılında Almanya merkezli olarak kurulan N26, ABD ve 24 Avrupa ülkesinde
faaliyet göstermektedir. Tam bankacılık lisansı olan N26, cari hesap, cep telefonu sigortası,
seyahat sağlık sigortası, finansal yönetim, banka kartı ve kredi hizmetleri vermektedir
(Medici, 2019, s. 26). N26 son dönemde Alman düzenleyicileri tarafından yetersiz müşterini
tanı (KYC) süreçleriyle itham edilmiştir (Luo, 2019).
Atom Bank, Metro Bank'ın kurucu ortağı Anthony Thompson tarafından kurulmuş ve
yatırımcıları arasında BBVA (% 29,5), Anthemis Group, Woodford Yatırım Yönetimi, Polar
Capital Group ve Maraton Varlık Yönetimi bulunmaktadır (BBVA, 2016, s. 13).
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Tandem 2014 yılında İngiltere’de kurulmuştur ve tam bankacılık lisansına sahiptir.
Tandem, kullanıcıların paralarını harcamalarına, kaydetmelerine ve yönetmelerine yardımcı
olan bir para yönetimi uygulamasıdır. Artan faturaları, yinelenen ödemeleri ve geri ödemeler
gibi diğer kullanıcı harcamalarını işaretleyen yapay zekayı kullanmaktadır. Kendi bankacılık
lisansına (Harrods Bank'ı satın alarak edinilen) sahip olmasına rağmen, kullanıcıların tüm
bankalardaki hesaplarını kullanıcının her ay ne kadar harcayabileceğini gösteren tek bir
uygulamaya bağlamasını sağlamaktadır (Medici, 2019, s. 16).
Starling Bank, 2014 yılında İngiltere’de kurulan lisanslı tamamen dijital bir bankadır.
Starling ilk mobil kişisel cari hesabını Mayıs 2017'de sunmuştur. Starling’in açık API
uygulaması olan Marketplace uygulaması, hizmet sağlayıcıları Starling'in müşterilerine
bağlayan finansal hizmetler için bir uygulama mağazası gibidir dolayısıyla bir Hizmet Olarak
Bankacılık (BaaS) platformudur. Banka 11 fintek şirketiyle ortaklık kurmuştur (Medici, 2019,
s. 52). Bunlardan biri de dijital servet yönetimi girişimi Moneybox’dır. Starling, mobil
uygulamaları aracılığıyla müşterilerimim 10 dakika içinde bir cari hesap açmalarına olanak
tanımaktadır. Banka kısa bir süre önce İngiltere'deki müşterilerin ücretsiz olarak Euro
tutmasına, göndermesine ve almasına izin veren Euro hesapları başlatmıştır (Citigroup,
2019, s. 43).
2015 yılında kurulan ve İngiltere ve Avustralya’da faaliyette bulunan Revolut’un tam
bankacılık lisansı vardır. Revolut, cari hesap, cep telefonu sigortası, sağlık sigortası,
bütçeleme, global transfer, kripto para birimi, banka kartı ve kredi hizmetleri gibi hizmetler
vermektedir (Medici, 2019, s. 25). Bulut tabanlı muhasebe platformu Xero ile işbirliğine
giden Revolut, kullanıcıların bankalar arası kur üzerinden yurt dışına para aktarmalarına da
olanak tanımaktadır (Watson, 2020a). Revolut’ta müşteriler EUR ve GBP cinsinden
hesaplarını üç dakika içinde açabilmekte, Revolut kart ile 140 farklı para biriminden ödeme
yapabilmekte ve ATM’den para çekebilmektedirler. Revolut, SMS, e-mail, WhatsApp ve
sosyal medya üzerinden diğer kişilere para göndermesini sağlamakta ve ayrıca kripto
paraların alım satımına imkan vermektedir (Medici, 2019, s. 15)
WeBank 2014 yılında Çin’de kurulmuş olup tam bankacılık lisansına sahip bu
neobankın temel gelir kaynağı kredilerden elde ettiği faizdir (Medici, 2019, s. 31). Çin’deki
bir diğer neobank MyBank’tır. MyBank ise 2015 yılında kurulmuştur ve WeBank gibi tam
bankacılık lisansına sahiptir. MyBank, özellikle KOBİ’leri hedeflemiştir (Medici, 2019, s. 32).
Monzo, 2015 yılında kurulmuştur ve İngiltere’de faaliyet göstermektedir ve yakında
ABD’de de faaliyet göstermeye başlayacaktır.24 Tam bankacılık lisansına sahip Monzo’nun
ana ürünleri cari hesap, para transferi, kredili mevduat ve kredidir (Medici, 2019, s. 29).
Volt, 2017 yılında kurulan ve Avustralya’da faaliyet gösteren tam bankacılık lisansına
sahip bir neobanktır. XINJA ve Revolut iki önemli rakibidir (Medici, 2019, s. 34). Volt,
2019'da Yetkili Mevduat Alma Kurumu (ADI) olarak faaliyet göstermek için tam lisans
almıştır. 2020'de Volt Bank, Volt Uygulaması aracılığıyla Volt tasarruf hesabını
başlatmıştır.25
Varo, lisanslı bir banka olan The Bancorp desteği ile çeşitli bankacılık hizmetleri
sunan 2015 yılında ABD’de kurulmuş bir dijital bankadır (Medici, 2019, s. 39).
Hong Kong’daki ilk online banka, ZA Bank, 2020 yılında faaliyete geçmiştir. Hong
Kong, 2019 yılında Ant Financial gibi sekiz kuruluşa dijital bankacılık lisansı vermiştir.26
Singapur’un para otoritesi, Monetary Authority of Singapore, 2019 yılında beş
lisansa kadar yeni %100 dijital bankalara lisans vereceğini duyurmuştur; bunlardan ikisi tam
üçü kısmi lisans şeklinde olacaktır (Medici, 2019, s. 59).
118

Bankacılar Dergisi

6. Geleneksel Bankaların Hamleleri ve Neobankların Geleceği
Avrupa'daki 2023 yılında 85 milyon müşteriye ulaşması beklenen neobankların
müşteri sayısı 2011'den bu yana 15 milyon artarken geleneksel bankaların müşteri tabanı 2
milyon azalmıştır (Medici, 2019, s. 57). Diğer taraftan küresel bankacılık yatırım getirisi
2008 krizi öncesine kıyasla azalmış olup 2012'den bu yana yüzde 8 ile 9 arasında
seyretmektedir. Trendler incelendiğinde görünen kadarıyla bankalar ya dijital rakiplerine
pazar payını kaptıracaklar ya da dijitalleşme yatırımları ile getirilerini stabilize ederek uzun
vadede büyümeyi sağlayacaklardır (Medici, 2019, s. 4).
Gelişmiş pazarlarda, yerleşik bankalara duyulan güvenin aşınması ve meydan
okuyan bankaların, müşteriye mümkün olan en iyi ve şeffaf bir şekilde hizmet vermeleri bu
bankaları ön plana çıkarmaktadır. Gelişmekte olan piyasalarda ise meydan okuyan bankalar
bankacılık inovasyonu ve rekabet için motivasyon unsuru olarak görülmektedir (Bunmark,
2016, s. 6).
Dijital dönüşümün yaşandığı bu dönemde dijital rakipleriyle mücadele etmek
durumunda olan geleneksel bankaların temel endişeleri, dijital dönüşüm için bir nevi ayak
bağı olabilecek mevcut eski altyapı, finteklerden gelen baskı, regülasyonlar, teknoloji
devleri, fiziksel şube maliyetleri ve müşteri sadakati olarak sıralanabilir (Medici, 2019, s. 6–
10).
Geleneksel bankaların teknoloji yatırımlarını artırmaları gerektiği çok açıktır. Hatta
teknolojiye yatırım yapmak da yeterli olmayabilecektir daha doğrusu bu yatırımların felsefesi
ve tamamlayıcıları da olmalıdır. Bankalar çoklu kanallardan hizmet sunmayı amaçlamalı,
teknolojiden iyi anlayan personel istihdam etmeli ve otomasyonu artırmalıdır (EY, 2015,
s. 8). Bankaların hizmetlerini basitleştirmeleri, temel bankacılık hizmetlerine odaklanıp diğer
hizmetler için dış kaynaklardan yararlanmayı düşünmeleri ve müşteri-odaklı ürünler
çıkarmaları önümüzdeki yıllarda olması gerektiği düşünülen hamlelerdir (EY, 2015, s. 7).
Basel Bankacılık Gözetim Komitesi tarafından 2018 yılında yayımlanan “Fintek
Gelişmelerinin Bankalar ve Banka Gözetimi İçin Etkileri” (Implications of fintech
developments for banks and bank supervisors) başlıklı raporda (Basel Committee on
Banking Supervision, 2018, s. 16) bankalar, fintekler ve teknoloji devlerinin etkileşimi ile
oluşabilecek beş senaryo ortaya konulmuştur. Raporda, bu senaryoların uç senaryolar
olduğu ve muhtemelen bu senaryoların kombinasyonu şeklinde bir ilerleme beklendiği de
not edilmiştir. Ayrıntıları raporda yer alan beş senaryo aşağıdaki gibi verilmektedir:
Daha iyi banka: geleneksel bankaların modernizasyonu ve dijitalleştirilmesi
Yeni banka: geleneksel bankaların yerini meydan okuyan bankaların alması
Dağıtılmış banka: finansal hizmetlerin uzmanlaşmış fintek firmaları ve yerleşik bankalar
arasında bölünmesi
Devredilen banka: yerleşik bankalar metalaştırılmış hizmet sağlayıcılar haline gelir ve
müşteri ilişkileri yeni aracılar tarafından sahiplenilmesi
Aracılık fonksiyonunu yitiren banka: Müşteriler bireysel finansal hizmet sağlayıcılarıyla
doğrudan etkileşime girdikçe bankaların önemsiz hale gelmesi

Dijital finansal hizmetlerin kullanımının artmasının bazı sebeplerine çalışmanın farklı
kısımlarında değinilmişti. Yaşadığımız günlerde ise bunların bir tezahürü olarak veya
bunlarla doğrudan bağlantılı olarak düzenleyici kum havuzları (sandbox), regtek (regtech)
gelişmeleri, kripto paralar, Google gibi teknoloji devlerinin finans alanına yönelmeye
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başlaması ve alışverişlerde nakit kullanımının ciddi oranda azalması sıcak konulardır
(Wewege, Thomsett, & Michael C., 2020, s. 75). Diğer taraftan, açık bankacılığın
neobanklar için belki de en önemli itici güç olacağı öngörülmektedir.
Aralarındaki WeChat ve Amazon’un hali hazırda yoğun faaliyetleri olduğu, GAFAM
ve BAT (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Baidu, Alibaba, Tencent) gibi
teknoloji devleri, kendi hazır büyük bir kullanıcı kitlelerine çeşitli avantajlar ve uygun fiyatlar
sunarak ve veri analizleri ile sistemlerini destekleyerek müşteri sadakatini artırabilir ve bu
alanda kendilerine yer edinebilirler (Medici, 2019, s. 8; W.UP, s. 27).
Amazon tüketici kartları, mağaza kartı gibi bir dizi finansal ürün sunmaktadır örneğin
Nisan 2017'de başlatılan müşterilerin perakende iş ortağı aracılığıyla dijital bir hesaba para
yatırmalarını sağlayan Amazon Cash bunlardan birisidir. Amazon'un JPMorgan Chase de
dahil olmak üzere çeşitli bankalarla çek hesabı türü bir ürün sunma konusunda
görüşmelerde bulunduğu da belirtilmektedir (FT Partners, 2020, s. 64). 2019 yılının
başlarında Apple, Apple Card çıkarmak için Goldman Sachs ve Mastercard ile işbirliği
yapmaya başlamıştır. Google, 2018 yılında Litvanya Merkez Bankasından elektronik para
kuruluşu lisansı alırken 2019’da İrlanda’da ödeme kuruluşu lisansı almıştır.
2019'da Facebook, kullanıcıların Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp
aracılığıyla arkadaşlarına para göndermelerine, çevrimiçi alışveriş yapmalarına ve bağış
yapmalarına olanak tanıyacak bir ödeme platformu olan Facebook Pay'ın lansmanını
duyurmuştur (FT Partners, 2020, s. 67). Google “Cache” adı verilen proje sonucunda yakın
zamanda Google Pay üzerinden kişisel çek hesapları sunmayı planlamaktadır. Ayrıca
Google’un kendi kredi kartını çıkarmaya hazırlandığı da konuşulmaktadır.27 WeChat sağlık,
yaşam tarzı ve istihdam hizmetlerini tamamen şeffaf bir şekilde bankacılık hizmetleriyle
bütünleştirmektedir (Lipton vd., 2016, s. 17).
Bu bağlamda 2025 yılına kadar en büyük mevduat alan kuruluşların teknoloji devleri
ile fintekler olacağı, yapay zeka, algoritmalar ve yazılım yoluyla günümüzde finansal
kurumlardaki tüm insan danışmanları ağından daha fazla para tavsiyesi verileceği ve
nihayetinde geleneksel büyük bankaların gelirlerinin çoğunu dijital bankacılık kanalı ile elde
edeceği öngörülmektedir (King, 2019, s. 314).
Dijital bankacılığın geleceği kripto paralar göz ardı edilerek düşünülemez. Banka dışı
kurumların, merkez bankalarının28, özel bankaların kripto paralarının dijital bankacılığın
geleceğinde önemli bir yer sahibi olacağı ileri sürülmektedir (Lipton vd., 2016, s. 15). Kripto
paraların altında yatan teknoloji olan blokzincir29 içinde akıllı sözleşmeleri30 de düşünmek
gerekir. Benzer şekilde Nesnelerin İnterneti (IoT) bir tür Nesnelerin Bankaları (BoT)’na
dönecektir öngörüsü bulunmaktadır (Lipton vd., 2016, s. 16). Dolayısıyla bankaların bu
teknolojilere yatırım yapması ve buna ilave olarak yapay zeka, büyük veri ve derin öğrenme
teknolojilerinden faydalanmaları gerekecektir. (Lipton vd., 2016, s. 17).
Bu kapsamda, bankaların; açık bankacılık, yapay zekâ, nesnelerin interneti artırılmış
gerçeklik ve biyometrik gibi yeni teknolojilerde uzmanlaşan fintek kuruluşları ile daha fazla
işbirliğine gitmesi veya bunları satın alması olası görülmektedir (Aytaman & Çakır, 2019,
s. 30–31; EY, 2015, s. 6). Daha önce örnekleri verildiği üzere Simple ve Atom’un BBVA
tarafından satın alınması, BPCE’nin Fidor’u satın alması bu kapsamda değerlendirilebilecek
örneklerden bazılarıdır.
Elektronik ticaret de bankacılığın geleceğinde önemli bir faktör olacaktır. E-ticaretin
gelişmesi, ödeme sistemleri, kredi kullandırılması gibi uygulamaların kullanımını artırmakta
bu da bankalar için farklı imkanların önünü açmaktadır (Bakırtaş, 2019, s. 13). “Worldpay
from FIS 2020 Global Payments” adlı raporda dijital cüzdanların 2023 yılına kadar küresel
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e-ticaret satışlarının yarısına karşılık geleceği, dijital ve mobil cüzdanların tüketici
davranışlarını dönüştüreceği ve küresel e-ticaret hacminin 2023 yılına kadar 5,9 trilyon ABD
dolarına ulaşacağının tahmin edildiği belirtilmektedir. Bu dönüşüme, gelişmekte olan
ekonomilerin kentleşmesi, geniş teknolojik benimseme, Z kuşağı tüketicilerinin artan
harcama gücü ve sosyal ticaretin yükselmesi gibi birçok farklı faktörün neden olduğunun
vurgulandığı rapora göre akıllı telefonların yeni cüzdan haline geldiği ve ayrıca 2019 yılında
dünya genelinde mağaza içi satın alımların yüzde 22’sinin dijital cüzdanlar kullanılarak
gerçekleştirildiği belirtilmektedir.31
Geleceğin bankacılığı ödeme ve kredi hizmetlerinden daha fazlası olacak, ödeme
yapma, rezervasyon yapma, veya yatırım yapma için Siri gibi ses tabanlı akıllı asistanları ile
entegre olacak ve bir para çözümüne ihtiyaç duyulan her yerde ve her zamanda bankacılık
hizmeti erişilebilir olacaktır (King, 2019, s. 39–40). Günümüzdeki geleneksel bankalar akıllı
telefonlar ve ses tabanlı yapay zeka gibi yeni teknolojileri benimsenmezlerse bu, söz
konusu bankalar için dönüşümü yakalamak açısından çok geç kalındığı anlamına
gelebilecektir (King, 2019, s. 40)
Nakitsiz toplumla ilgili planlamalar biliniyordu ancak yaşamakta olduğumuz Kovid-19
salgınının e-ticaretten, çalışma ve eğitim şekline kadar bir çok alanda etkili olması
beklenirken belki de en çok etkisi nakit kullanımına olacaktır. Küresel salgının dijital
ödemeleri artıracağı ve bu bağlamda merkez bankalarının kripto paralarını çıkarmalarını
hızlandırması öngörülmektedir (Raphael Auer, Giulio Cornelli and Jon Frost, 2020, s. 3).
İsveç, nakitsiz topluma öncülük etmekte olup muhtemelen yasal olarak olmasa bile fiilen ilk
nakitsiz toplum olacak gibi görünmektedir.
7. Sonuç ve Değerlendirmeler
Dijital bankacılığa yönelik ilgi her geçen gün artmaktadır. Dijital bankacılık diğer
teknolojik ve demografik değişim ve gelişmelerle birlikte geleneksel bankacılığı da
değiştirmekte ve dönüştürmektedir. Bu değişim ve dönüşüm bankacılıkta özellikle ne,
nerede, nasıl ve kim sorularıyla ve bunlara verilen veya verilecek cevaplarla ilişkilidir.
2025 yılına kadar en büyük mevduat alan kuruluşların teknoloji devleri ile fintekler
olacağı, yapay zeka, algoritmalar ve yazılım yoluyla günümüzde finansal kurumlardaki tüm
insan danışmanları ağından daha fazla para tavsiyesi verileceği ve nihayetinde geleneksel
büyük bankaların gelirlerinin çoğunu dijital bankacılık kanalı ile elde edeceği öngörülen bir
dünyada geleceğin bankacılığı ödeme ve kredi hizmetlerinden daha fazlası olacak, ödeme
yapma, rezervasyon yapma ve bir para çözümüne ihtiyaç duyulan her yerde ve her
zamanda bankacılık hizmeti erişilebilir olacaktır. Öngörülen bu gelecekte neobankların da
güçlü bir şekilde yerini alacağı beklenmektedir.
%100 dijital olan bankalara küresel olarak neobank ismi verilmektedir. Bankacılığın
dijital dönüşümünün mevcut son adımı olan neobanklar aslında yine bir banka olarak
parasal ve finansal sistemin yeni oyuncularıdır. Neobanklar %100 dijital olarak hizmet
vermekte ve geleneksel bankacılığa bir alternatif olarak görülmektedir.
Düşük komisyonlar, şeffaflık, hesap açma ve yeni ürün sunmada ve kredi vermede
hızlılık, kullanıcı dostu arayüzler, daha iyi müşteri deneyimi gibi temel özelliklerin yanı sıra
mevcut ödeme sistemleriyle entegrasyon, düşük operasyon maliyetleri, veri işleme
üstünlüğü ve teknolojiden daha etkin yararlanma gibi yapısal özellikler neobankların
geleneksel bankalara kıyasla üstün olduğu alanlardır. Yeni müşteri edinmek için çok düşük
karlılıkla çalışmaları, yeni müşterilerin neobankları denemeleri ancak bunları ana hesap
olarak kullanmamaları bir şekilde neobankların aşması gereken temel engeller olduğu
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görülmektedir. Bunun yanında teknoloji devleri ise hem geleneksel bankalar hem de
neobanklar için ortak ve zorlu bir rakip olarak varlığını hissettirmeye başlamaktadırlar.
Dijital bankacılık ve neobank gerçeği karşısında bankalar dijital kanallara ve yeni
bilişim teknolojilerine ağırlık vermelidir. Bankaların öncelikle dijitalleşme ve hizmetlerin
otomasyonu, yeni ödeme altyapısı ve büyük verilerin analizi gibi yenilikçi çözümlere yatırım
yapmaları, ilginç fikirler aramaları, müşteri ihtiyaçlarını ve davranış biçimlerini daha iyi
anlamaları ve online bankacılık ve mobil bankacılık uygulamalarına daha çok yönelmeleri
gerekecektir. Bankalar artan müşteri taleplerini karşılamak için değişimi ve bu değişimi
sağlayacak teknolojilerin adaptasyonunu hızlıca hayata geçirmeliler. Bu değişim ve
dönüşüm için bankaların organizasyonlarını ve insan kaynaklarını politikalarını da gözden
geçirmesini gerektirecektir. Değişimi hızlandırmak için finteklere doğrudan yatırım, stratejik
işbirliği anlaşmaları veya satın alma ya da birleşme yöntemlerinden yararlanmak seçenekler
arasında olacaktır.
Geleneksel bankaların mevcut eski altyapısı, finteklerden ve teknoloji devlerinden
gelen baskı, regülasyonlar ve fiziksel şube maliyetleri neobank ve diğer benzer rakipleriyle
mücadelede önemli tehditlerdir. Bu anlamda geleneksel bankaların neobankların iş
modellerinden etkilenecekleri kanaatine ulaşılmaktadır. Büyüyen neobankların önemli bir
kısmının geleneksel bankalar tarafından satın alınmaya devam edilip edilmeyeceğini veya
geleneksel bankaların neobanklara benzeyen kendi ayrı dijital bankalarını kurup
kurmayacaklarını ya da gerçekten çok güçlü gerçek rakipler olarak yerlerini alıp
almayacaklarını ise zaman gösterecek.
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Teftiş Kurullarında Müfettişlerin Yetiştirilmesine
İlişkin Bir Öneri; E-Mentorluk
Dr. Ufuk Ünlü*
Öz
Kamu yönetiminin en önemli fonksiyonlarından biri olarak teftiş, eski sistemdeki varlığını
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte devam ettirerek, idarenin faaliyetlerini ilgili mevzuata
uygun olarak yerine getirip getirmediğini denetleyen ve bu denetimin sonuçları çerçevesinde yönetimin
gelişmesine katkı sağlayacak tedbirleri sunan yapısını korumaktadır. Bakanlıklarda teftiş faaliyeti,
kariyerden gelen deneyimli denetim elemanları aracılığıyla yerine getirilmektedir. Deneyimli denetim
elemanının bir diğer görevi, mesleğe yarışma (yazılı ve sözlü) sınavıyla giren müfettiş yardımcılarının
en iyi şekilde yetişmelerine yardımcı olmaktır. Yıllardan beri süre gelen ve “üstadlık” olarak tabir edilen
müfettiş ve müfettiş yardımcısı ilişkisi, mevzuat ile belirlenmiş hiyerarşik yapılanmanın tümüyle
hissedildiği bir konuma sahiptir. Yol gösterme ve koçluk olarak bilinen ve işletmelerin gelişim
programlarında sıklıkla uygulanan mentorluk ilişkisinden farklı olan bu durumda, gönüllü bir ilişki söz
konusu olmayıp, kamu yönetimi yapısında yıllar içerisinde gerçekleşen değişimlere rağmen üstadlık
ilişkisinde hiçbir yenilik meydana gelmemiştir. Teftiş kurullarının yönetimin bir parçası olarak
devamlılığını sürdürebilmesi adına mesleğe yeni adım atan müfettiş yardımcılarının değişen yönetim
yapısına, yeni iş süreçlerine ve bilginin yenilenme hızına ayak uydurabilmelerine uygun eğitim
programları ve yetiştirilme modelleri oluşturulmalıdır. Teknolojik araçlardan ziyadesiyle istifade eden ementorluk faaliyeti, teftiş kurulları açısından önemli bir model olabilir. Çalışmamızda genel anlamda bu
modelin müfettiş yardımcısı eğitiminde kullanılabilirliği üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Teftiş Kurulu, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı, Üstadlık, Mentor, E-Mentor.
JEL Sınıflandırması: D23, H83, M12.
A Proposal To Train Inspectors in Inspection Boards; E-Mentoring
Abstract
As one of the most important functions of Public Administration inspection, in conjunction with
continuing its presence in the old system government system presidential, fulfills the activities of the
administration in accordance with relevant legislation controls whether the results of these control and
management measures within the framework of preserves that will contribute to the development of
the structure of the offering. In ministries, inspection activities are carried out through experienced
auditors from careers. Another task of the experienced supervisory staff is to help the Assistant
Inspectors who enter the profession through a competition (written and oral) examination to make the
most of them. The relationship between the inspector and the deputy inspector, which has been
referred to as” mastery” for years, has a position where the hierarchical structure determined by
legislation is fully felt. In this situation, which is different from the mentoring relationship known as
guidance and coaching and which is often applied in the development programs of enterprises, there
is no voluntary relationship and no innovation has occurred in The Mastership relationship despite the
changes that have taken place over the years in the structure of Public Administration. Training
programs and training models should be established in order to ensure that the inspectorate can
maintain its continuity as part of the management, so that the Assistant Inspectors who take a new
step into the profession can keep up with the changing management structure, new business
processes and the pace of information renewal. E-mentoring activity, which takes advantage of
technological tools, can be an important model for inspection boards. In this study, we will focus on the
usability of this model in the education of the Deputy Inspector.
Keywords: Inspection Board, Inspector, Deputy Inspector, Mastery, Mentor, E-Mentor.
JEL Classification: D23, H83, M12.
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1. Giriş
Osmanlı idari sisteminden aktarılan ve Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana, Türk
kamu bürokrasisi içerisinde önemli bir yere sahip olan teftiş kurulları, devlet aygıtı içerisinde
denetim görevini yerine getiren, bürokrasiye eleman yetiştiren ve geçmişten gelen “ustaçırak” ilişkisinin hâlihazırda yaşatıldığı örgütlerdir. Teftiş hizmetlerini icra etmek üzere
mesleğe yeni giren müfettiş yardımcılarının üstadlık ilişkisi içerisinde eğitilmeleri, yürürlükteki
mevzuat uyarınca güvence altına alınmış, geleneksel bir model olarak bilinmektedir.
Müfettişlerin yetiştirilmesine ilişkin bu yapı, zaman içerisinde neredeyse hiçbir değişikliğe
uğramadan varlığını sürdürmektedir. İş süreçlerinin karmaşık hale gelmesi, kamu yönetimi
anlayışının işletmeciliğe yönelmesi ve bilgiye ulaşmada hızlı hareket etmenin gerekliliği, teftiş
hizmetlerinin yapısını etkilemekle birlikte, mesleğe yeni başlayan müfettiş yardımcılarının
eğitilmesi süreci ve üstadlık ilişkisinde kayda değer bir değişim izlenmemiştir.
Tecrübeli çalışanların mesleki bilgilerini tecrübesiz çalışanlara aktarması olarak
bilinen mentorluk ise “usta-çırak” ilişkisinde olduğu gibi tarihi yunan mitolojisine kadar
dayanan geleneksel bir eğitim sürecidir. Mentorluk ve üstadlığın birbirine benzeyen yönleri
olsa da, mentorluk faaliyetinin zaman içerisinde geliştirilmesi ve teknolojik imkânlardan
mümkün olduğunca yararlanıyor olması, onu diğer birçok eğitim faaliyetinden ayırmaktadır.
Mentorluğun son yıllarda teknolojiyle bütünleşmiş çeşidi olan e-mentorluk, zaman ve coğrafi
konuma bağlı olmaksızın bilgi ve deneyim paylaşımına olanak tanımaktadır. E-mentorluğun
fark yaratan en önemli yönü, tarafların birbirine ve talep ettikleri bilgiye istenildiği an
ulaşabilmeleridir.
Mesleki eğitime önem veren kurumsallaşmış örgütler içerisinde popüler hale gelen ementorluğun, geleneksel bir yapı olan teftiş kurullarında ve müfettiş yardımcısının yetiştirilme
sürecinde uygulanabilir olup olmadığının incelenmesi makalenin amacını oluşturmaktadır.
Teftiş kurulları, merkezi yönetim ve yerel yönetimler içerisinde yer almakla birlikte, bu
makalede ele alınan birimler, Bakanlık bünyesindeki teftiş kurulları ile sınırlı tutulmuştur.
2. Teftiş kurulları ve müfettişlerin yetiştirilmesi
Türk kamu yönetimine Fransa’dan alınan bir sistem olarak yerleştiği bilinen teftiş
kurulları, Padişah II. Mahmut döneminde Divanı-ı Hümayun’un kaldırılması ve yerine
Vekâletlerin (Bakanlık) kurulmasıyla birlikte, vekâletlerin teşkilatlarında yer almaya
başlamıştır (Bozkurt, 2010:270). Günümüzde teftiş kurulları, bulunduğu birimin en üst
makamına bağlı olarak usulsüzlük, yolsuzluk, disiplin ve benzeri konularda teftiş, inceleme,
araştırma ve soruşturma yapmakla görevli kılınmışlardır.
Kuruluşlarının bünye içi çalışmalarının mevzuata uygunluğunu denetlemekle görevli
teftiş birimleri, yıllar içerisinde önemli yapısal değişikliklerle karşı karşıya kalmışlardır.
27.09.1984 tarihinde 3046 sayılı “Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında” Kanun
yürürlüğe konmasıyla, teftiş kurullarının Bakanlık teşkilatları içerisindeki yeri sağlamlaşmıştır.
2016 yılının sonlarına gelindiğinde hükümet sistemi değişikliğini içeren anayasa değişikliği
çalışmaları başlatılmıştır. Sisteme yönelik çalışmalar kapsamında 7142 sayılı yetki kanunu
10.05.2018 tarihli, 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, söz konusu
kanun ile çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hususunda
düzenlemelerde bulunmak üzere Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma
yetkisi verilmiştir. 09.07.2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı
Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile
sisteme ilişkin köklü değişiklikler yapılmış ve 10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde yeni bir örgütlenme modeli
benimsenmiştir. Anılan kararname ile Cumhurbaşkanlığı teşkilatı oluşturulmuş, bakanlık
sayısı 16 olarak belirlenmiş, bakan yardımcılığı statüsü korunmuş, bakanlıkların merkez,
taşra, yurtdışı, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
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1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer
alan Bakanlıklar ve bakanlık teşkilatlarında yer verilen teftiş birimleri aşağıdaki şekilde
düzenlenmiştir;
Bakanlık

Bakanlık Teftiş Birimi

Adalet Bakanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
Teftiş Başkanlığı,
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine Kontrolörleri Kurulu
Başkanlığı
Sigorta Denetleme Kurulu
Başkanlığı

İçişleri Bakanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Sağlık Bakanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Ticaret Bakanlığı

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Denetim Hizmetleri Başkanlığı

Teftiş kurullarının yerine getireceği görevler, müfettişlerin atanması, müfettiş
yardımcılarının yetiştirilmesi, yetki ve sorumluluklar ile diğer teftiş hizmetleri, teftiş
kurullarınca çıkarılan yönetmeliklerce düzenlenmiştir. Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesine
ilişkin emredici düzenlemeler, anılan yönetmeliklerde yer almaktadır. Taymaz’ın belirttiğine
göre, teftiş faaliyetlerinin gerektirdiği alışkanlık, bilgi ve beceri kazandırmak üzere yapılacak
eğitim, bir alanda eleman yetiştirmek üzere yapılan eğitimden farklı olmalıdır. Müfettiş
adayının teftişin gerektirdiği kişisel yeteneklere sahip olduğu saptandıktan ve hizmet edeceği
alanla ilgili öğrenimini yaptıktan sonra kendisine yetki ve sorumluluk verilmesi gerekir
(Taymaz, 1993, s.50).
Müfettiş yardımcıları genel olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 21.02.1983
tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların
Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri kapsamında ve aşağıda belirtilen üç
aşamalı eğitim sürecine tabi tutulurlar (Ünlü, 2014, s.75).
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“a) Birinci Dönem Çalışmaları;
Bu dönem çalışmaları, Teftiş Kurulu Başkanlığınca kurul yetki alanına giren teftiş,
denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevcut mer’i mevzuatın yardımcılara
öğretilmesi, lisan bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.
b) İkinci Dönem Çalışmaları;
Bu dönem çalışmaları, teftiş edilecek birimler kapsamında grup halinde yapılır.
Bu teftişler, Müfettiş Yardımcılarını yetiştirmeye yönelik özel gayeli teftişlerdir. Yetiştirme
görevi, müfettiş yardımcılarının sayısına göre bir veya birkaç müfettişe verilir.
Müfettiş Yardımcıları belirtilen süre içinde refakatinde bulundukları Müfettişin denetimi
ve gözetimi altındadırlar. (“Refakatine verilme” ifadesi, müfettişe yardımcı olmak ve müfettiş
tarafından yetiştirilmek üzere birlikte bulunma anlamını taşımaktadır.) Kendilerine verilen
görevleri Müfettişin talimatına göre yerine getirirler, tek başlarına inceleme, teftiş ve
soruşturma yapamazlar, rapor düzenleyemezler. Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesi için
Kurul Başkanlığınca bir çalışma programı düzenlenir.
Programlar; mevzuat ve tatbikatının teftiş ve tahkik usullerinin yeteri derecede
öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenlenir ve uygulanırlar. Müfettişler, Müfettiş
Yardımcılarının çalışmalarını en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacak tarzda düzenlerler.
c) Üçüncü Dönem Çalışmaları;
Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren Müfettiş Yardımcılarına, yanında
çalıştıkları Müfettişlerin mütalaaları da alınarak, Teftiş Kurulu Başkanlığınca re’sen teftiş,
tetkik ve tahkik yetkisi verilebilir. Müfettiş yardımcısına resen çalışabilme yetkisi mesleğe
girişten iki sene sonra verilir. Ancak Vergi Denetim Kurulu örneğinde olduğu gibi mesleğe
girişten on sekiz ay sonra yetki verilmesi de mümkündür. Müfettiş yardımcısının
yetkilendirilmesi işlemi sınavla olabileceği gibi sınavsız yahut hazırlanacak bir proje/tez
sonucunda da olabilir. Re’sen teftiş, tetkik ve tahkike yetkili kılınan Müfettiş Yardımcıları;
re’sen veya lüzumu halinde diğer yardımcılarla veya Müfettişlerle birlikte vazife görürler.”
Teftiş görevinin güven ve ahlak anlayışına dayalı olarak, bu görevi yapan müfettişlik
mesleği, belirtilen ikincil düzenlemeler uyarınca, ayrı bir kariyer meslek halinde düzenlenmiş
ve müfettiş yardımcılığı ile atanma ve üç yıllık yetişme sürecindeki eğitim sonunda kazanılan
yeterlik sınavıyla müfettişliğe terfi getirilmiştir. Böylelikle kıdem ve liyakat sistemine dayalı
hiyerarşik yapı oluşturulması amaçlanmıştır (Bozkurt, 2010,s.271-272).
3. Müfettiş – müfettiş yardımcısı ilişkisi (üstadlık ilişkisi)
Türk Dil Kurumu Sözlüğünde üstat, bilim veya sanat alanında üstün bilgisi ve yeteneği
olan kişi olarak tanımlanmıştır (TDK, 2020). Sözlüklerde “üstat” olarak yazılan bu ifade
uygulamada “üstad” kelimesine dönüşmüştür. Üstadlık kavramı, tarihsel süreçte doğu ve batı
medeniyetinde olduğu gibi, Anadolu’nun birçok yerinde ustalık-çıraklık ilişkisinin var olduğu
mesleklerde, meslekte tecrübeli olanın farklı hitap yahut unvanla anılmasında dayalı
geleneksel bir ilişki biçiminin kullanılan dile yerleşmesiyle oluşmuştur. Bu anlamda üstad,
kendinden daha az kıdemli olan bir meslektaşının veya aynı pozisyondaki mesai arkadaşının
kariyerini ve mesleki faaliyetlerini geliştirmesine belirgin bir şekilde katkıda ve destekte
bulunan kişi olarak tanımlanır (Bartol ve Martin, 1991, s. 813)
Geçmişten gelen ustalık-çıraklık ilişkisinden teftiş kurulları da nasibini almış ve gerek
üstad kavramı gerekse müfettiş ve müfettiş yardımcısı arasındaki üstadlık ilişkisi teftiş
kurullarında kullanılan ve uygulanan yegâne durum haline gelmiştir. Teftiş kurullarının
uymakla yükümlü olduğu mevzuatta üstad kelimesine veya üstadlık ilişkisine kavramsal
olarak rastlanmaz. Ancak mesleğe giren müfettiş yardımcısı ve meslek yaşamını sürdüren

130

Bankacılar Dergisi

müfettişler, kendilerinden daha kıdemli olan müfettişlere üstad diyerek hitap ederler.
Geleneksel olarak kanıksanmış bu davranışın kendine özgü teamülleri de bulunmaktadır.
Üstad kelimesinin kullanımında tek kriter kıdemdir. Teftiş kurullarında kıdem, kabaca
mesleğe giriş sıralamasını ifade eder. Üstadlığın temel esası olması gereken daha fazla
mesleki bilgi ve tecrübeye sahip olma kriteri, kıdemden sonra gelmektedir. Mesleğe diğer
meslektaşından bir gün önce girmiş olan müfettiş dahi, teftiş kurullarının fenomen unvanı
olan üstadlığı hak etmiş sayılır.
Üstadlık ilişkisi hayat boyu devam eden enteresan sayılabilecek bir birlikteliktir. Zira
üstadlık hayat boyu taşınılan ve değiştirilmeyen bir unvandır. Fazladan bir gün bile kıdemli
olan müfettiş artık “üstat” konumundadır ve bu unvan yaşamının sonuna kadar devam eder.
Bu açıdan bir müfettiş, bir diğer müfettişe göre üstad konumunda iken, bir diğerine göre
üstad konumunda olmayabilir. Üstadlık unvanı başka teftiş kurulu çalışanlarını da
kapsamaktadır (Yurtsever, 2009,.s.45).
Alayoğluna göre teftiş kurulları içerisindeki üstadlık, birebir (geleneksel) üstadlığın en
önemli örneklerindendir (Alayoğlu, 2012, s.117). Birebir üstadlıkta, ahilik teşkilatındaki
ustalık-çıraklık ilişkisinde olduğu gibi usta kişi, çırağın hem meslekî hem de manevî hocası
konumundadır. Mesleğin daha başında olduğu için çömez olarak adlandırılan bu kişiler,
yeterlik sürecine kadar yaklaşık 3 yıl süren eğitim boyunca bir üstadın gözetimi ve
rehberliğinde uygulamalı olarak yetişirler. Böylelikle teftiş işinin püf noktaları ve mesleğin
incelikleri genç ve tecrübesiz aday tarafından ilk elden iş başında öğrenilir. Bu anlamda
birebir üstadlık, grup üstadlığından farklıdır. Grup üstadlığı teftiş kurullarında uygulama alanı
bulamayan, çok sayıda personeli olan ve fakat üstadlık yapacak yeterli sayıda tecrübeli
personeli olmayan organizasyonlarda uygulama imkânı bulmaktadır.
Geleneksel izler taşıyan üstadlık ilişkisinde, müfettiş yardımcılarının ilk çalışma
döneminde genel olarak üstadlarının çalışma ve davranış modellerini örnek aldıkları
bilinmektedir. Bu durum özelinde, müfettişlerin mesleki kariyer modelinde muhafazakâr bir
yapı olduğu ortadadır. Üstat konumundaki müfettişlerin, müfettiş adayı olarak kabul ettikleri
çalışanlar hakkındaki düşünce ve analizleri, onların mesleki gelişimlerini birebir
etkilemektedir. Bu nedenle üstadın rolü, müfettiş açısından oldukça önemlidir. Tecrübesiz
müfettiş yardımcısının bu süreçten olumlu ya da olumsuz etkilenmesi, üstadın sahip olduğu
pozitif yahut negatif enerjiyle birebir ilintilidir. Zira üstadın hiyerarşik amirler ve diğer
müfettişlerden kopuk bir çalışma anlayışı ve davranış modeli benimsemesi, müfettiş
yardımcısını olumsuz yönde etkiler (Yurtsever, 2009, s.45).
4. Mentorluk ve e-mentorluk
Mentor kelimesinin kökeni yunan mitolojisine dayanmaktadır. Kralı Ulysses, oğlu
Telemachus’u savaşa gitmeden önce en yakın arkadaşı Mentor’a emanet etmiştir. Uzun
süren savaş yıllarında Mentor, prensi en iyi şekilde yetiştirmiş ve eğitmiştir (Strong, 2009).
Zaman içerisinde mentor, çalışanı örgüte kazandırmaya amaçlayan ve kariyer gelişimi için
yardım sağlayan rehberlere ismini vermiştir. Fransa’da 14. Louis’in torununa öğreticilik yapan
Fenelon, mentor terimini 1699 tarihli “Telamak’ın Maceraları” isimli romanında kullanmış ve
anılan terim buradan yaygınlık kazanmıştır (Mueller, 2004). On üçüncü yüzyılda Anadolu
topraklarında uygulanan ahilik sisteminde üyelerin sanat ve meslek becerilerini öğrenmesi
usta-çırak ilişkisine dayalı bir mentorluk uygulamasıdır. Burada mesleki gelişimin yanısıra,
ahlaki gelişime de yardımcı olunması söz konusudur.
Mentorluk, mesleki anlamda deneyimli bir kişinin deneyimi daha az olan başka bir
kişiyi eğitmesi, kariyer planlaması için yardımcı olmasıdır (Hart, 2009). Mentor, kişisel ve
mesleki gelişimi sağlamak için kendilerine emanet edilen bireylerin yeteneklerini artıran
onlara mesleki beceri kazandıran deneyimli kişidir (Noe, 1988). Mentorluk sürecinde
deneyimli ve yol gösteren kişiye “mentor”, deneyimsiz ve öğrenme ihtiyacındaki kişiye
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“mentee” denir. Mentee, öğrenmeye istekli ve mentorluk sürecine gönüllü olarak başlayan bir
konumdadır.
Mentorluk ve koçluk kavramları genelde birbirine karıştırılır. Koçlukta önemli olan
başarının sağlanması ve hedefin gerçekleştirilmesidir. Mentorlukta ise daha geniş bir süreç
vardır ve karşılıklı etkileşim, ruhsal ve mesleki etkileşim ön plandadır (Parsloe ve Wray,
2000). Koçluk, performansın artırılmasına dayalı profesyonel bir yaklaşımken, mentor ve
mentee arasında hem profesyonel hem de samimi bir etkileşim vardır. Mentorluk bireyin
kişisel ve mesleki gelişim hedefleri kapsamında koçluk, danışmanlık ve yönderlik süreçlerini
de içinde barındıran karşılıklı ve gönüllü bir ilişki sürecidir.
Mentorluk süreci her iki tarafın da belirli kazanımlar elde etmesini sağlar. Mentor,
süreç için de manevi tatmin sağladığı gibi, süreç sonunda yeni bir meslektaş edinmiş olur.
Mentee ise kariyer gelişimine başarılı bir adımla başlamakta ve mesleki yetenekler elde
etmektedir (Ceylan, 2004). Mentorluk ilişkisi Kram’a göre “başlangıç, yetiştirme, ayrılık ve
yeniden tanımlama” olmak üzere dört aşamalı bir süreçtir. Başlangıç aşamasında tanışma
gerçekleşir, usul ve kurallar belirlenir. Yetiştirme aşaması, uygulama aşaması olarak da bilinir
ve en fazla etkileşim bu aşamada yaşanır. Ayrılık aşaması, mentorluk sürecinin yapısal ve
duygusal olarak tamamlandığına işaret eder. Burada ilişki, karşılıklı olarak sonlandırılır. Son
aşamada ise mentorluk ilişkisi yerini, arkadaşlık ve dostluğa bırakmıştır (Kram, 1983).
Şirketlerde ve diğer özel sektör kurumlarında mentorluk örneklerine rastlanmaktadır.
Devlet kurumlarında ise işe yeni başlayan veya terfi eden kişilere mentor görevlendirilmesi
yapılması veya yapılacak bir işin mentor ve menteeye aynı anda verilmesi yoluyla
deneyimlerin aktarımına ilişkin durumlar söz konusudur.
Mentorlukla ilgili yerli yabancı birçok çalışma yapılmıştır. Bazı çalışmalar mentorluğun
kişisel ve mesleki gelişime katkılarına yoğunlaşmışken (Fogenson, 1989; Noe, 1988;
Thomas, 1990), kimi çalışmalar ise mentorluğun örgütsel gelişim üzerindeki etkileri analiz
edilmiştir (Payne ve Hoffman, 2005; Wilson ve Elman, 1990). Yerel çalışmalara bakıldığında,
Çağlar ve Özcan’ın (2013) il eğitim denetmen yardımcılarının iş başında yetiştirilmesi
sürecinde mevcut durum analiz edilmeye çalışılmış ve yine Bayar (2014) tarafından Türk
kültürü kapsamında mentorluğun tanımlanması ve yeni öğretmenlerin stajyerlik
programındaki mentorluk sürecine ilişkin memnuniyetleri araştırılmıştır. Özkalp vd., (2006)
ise çalışmalarında, mentor olarak rehberlerin, usta-çırak ilişkisini yaşatmaya çalıştıkları
sonucuna varmışlardır. Yerel çalışmalar genel olarak öğretmenlik, hemşirelik gibi meslek
konularına yoğunlaşmaktadır.
Geçmişi yunan medeniyetine kadar uzanan mentorluk faaliyeti, yaşanan teknolojik
gelişmelerden nasibini almış ve mentorluğun güncel bir yansıması olarak e-mentorluk
şeklinde çeşitlenmiştir. Mentorluğun gelişime açık ve multidisipliner bir alan olması, ementorluğun gelişmesine katkıda bulunmuştur. E-mentorluk, teknolojik imkânlardan
yararlanarak, çalışanlara zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde mentorluk faaliyetinde
bulunma imkânı veren bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Bierema ve Merriam, 2002;211). Ementorluk; uzak mesafeli mentorluk, sanal mentorluk, siber mentorluk, çevrimiçi mentorluk ve
tele-mentorluk, kavramlarıyla da tarif edilmektedir.
Fiziksel olarak karşılık şekilde gerçekleştirilen mentorluk uygulamalarında; coğrafi
engeller, yeterli sayıda mentor bulunamaması, görüşmelerin uygun zamanlanmaması, uygun
olmayan eşleştirmeler ve benzeri sorunlar çıkmakta ve fakat bu sorunların çözümünde yeni
teknolojilerin entegrasyonuna dayanan e-mentorluk faaliyeti popüler bir alternatif olma
özelliğini korumaktadır (Single ve Single, 2005). E-mentorluk; zaman ve coğrafi konuma
bağlı olmaksızın bilgi ve deneyim paylaşımına olanak tanımaktadır. Bununla beraber sosyal
önyargılardan bağımsız, basit ve çeşitli etkileşim yöntemleri sunması nedeniyle tavsiye
edilmektedir (Akin ve Hilbun, 2007;2) Bazı uygulamalarda mentorluk, e-mentorlukle birlikte
esnek olarak kullanılabilirlerken, kimi uygulamalarda ise e-mentorluk tek başına bir eğitim
sürecine hâkim olmaktadır.
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E-mentorluk, geleneksel mentorluğe göre statü farkını ortadan kaldırarak, soruların
cevaplanma süresini kısaltmakta ve daha fazla kişiye daha hızlı bir ulaşma imkânı
sunmaktadır (Akin ve Hilbun, 2007,s.3). Bir araya gelme zorunluluğunun bulunmaması, ementorluğu daha ekonomik hale getirmektedir. E-mentorlukta, mentor ve mentee için
erişilebilirlik sorun olmaktan çıkar.
Günümüzde e-posta, twitter, facebook, forum ve diğer sesli görüntülü sohbet yazılımı
gibi ağlar aracılığıyla kullanım alanı bulan e-mentorluk, ilk defa Kanada’da British
Columbia’daki okullarda öğretmenlere tecrübeli meslektaşları tarafından çevrimiçi eğitim ve
yardım vermek için 1990’da geliştirilmiştir. Ardından 1994 yılında Amerikan hükümeti
tarafından “Tele-Mentorluk Genç Kadınlar Projesi” kapsamında okullarına devam eden kız
öğrencilerin bilgisayar kullanımı imkânlarının artırılması hedeflenmiş ve projenin e-mentorluk
hizmeti ile amacına ulaşmasına karar verilmiştir (Miller, 2004). 1997 yılında oluşturulan
MentorNet ise halen uygulamada olan bir projedir. Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik
alanlarında eğitim alan üniversite öğrencileri ile özel veya devlet kurumlarında bu alanlara
ilişkin
pozisyonlarda
çalışan
bireyler
arasında
bir
e-mentorluk
uygulaması
gerçekleştirilmektedir. Burada menteeler kendilerine uygun bir mentor tercih ederek,
eğitimlerini daha başarılı bir altyapıyla sürdürmektedirler. Bu ve bunun gibi girişimlerle, ementorluk proje ve uygulamalarının sayısı her geçen gün artırılmaktadır.
E-mentorluğun alternatif bir çözüm olarak önerilmesi, sürekli iletişimin gerekliliği ile
bağlantılıdır. İhtiyaç duyulduğu anda, bilgiye istenildiği yerden ulaşım sağlanabilmesi, ementorluğun fark yaratan en önemli özelliklerindendir (Hamilton ve Scandura, 2003). Bu
açıdan e-mentorluk uygulama programlarında çevrimiçi ve çevrimdışı etkileşim araçları
kullanılır. E-mentorluk faaliyetinde kullanılan araçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Özdemir,
2012:56);
Araçlar

Kullanım Şekli

E-Posta

En basit e-mentorluk aracı

Çevrim içi tartışma grupları

Mentorun birden fazla menteeye birçok kez
ulaşmasını sağlar.

Çevrim içi mesajlaşma ve sohbet

Kişiyle fiziki olarak buluşmaya gerek kalmadan
doğrudan görüşme fırsatı sağlar.

Video Konferans

E-mentorluk ilişkisi taraflar arası bir araya
gelme zorunluluğu olmaksızın mentenin adı ile
video konferanstaki görüntüsünü kişiselleştirir.

Bloglar

Mentor ve mentelerin, paylaşımlarına izin
vererek, kişisel düşüncelerini kaydetmelerine
imkân sağlar.

Wikiler

Mentorluk ilişkisi ve kişisel uzmanlık alanları
hakkında çeşitli bilgileri içeren ortak bir internet
sitesi oluşturmalarına izin verir.

Belge paylaşımı

Mentorların eğitimsel materyalleri
paylaşmalarına ve menteelerin hazırladıkları
belgeler ile ilgili mentorlardan geri dönüş
almalarına olanak sağlar.
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İlk olarak e-posta kullanımı ile başlayan e-mentorluk faaliyetleri ilerleyen dönemlerde
e-mentorluk uygulama modülleri ve buna ait veri tabanları geliştirilmiştir (Kuzu vd.,
2012:179). En önemli mentorluk yazılımlarından biri O’Neil ve arkadaşları tarafından
geliştirilen çevrimiçi mentorluk uygulamasıdır (O’Neil vd., 2005:110). Bu yazılımın
merkezinde e-mentorluk uygulama modülü bulunmakta ve modülün bir tarafını mentee veya
menteeler, diğer tarafını ise mentor oluşturmaktadır. Mentor ve mentee arasındaki tüm
etkileşim bu modül aracılığıyla yapılmakta ve elde edilen veriler analiz edilerek, veri
tabanında saklanmaktadır (Kuzu vd., 2012,s.179).
Yeni gelişen bir alan olması nedeniyle e-mentorluk araştırmaları, mentorluk
araştırmalarına kıyasla daha az sayıdadır. Yurtdışında yapılan e-mentorluk araştırmalarının
bir kısmı eğitim alanına önemli katkılar sunmuştur (Wadia-Fascetti ve Leventman, 2000;
Knapczyk vd. 2005; Culpepper, 2008; Li, Moorman ve Dyjur, 2010; Akin ve Hilbun, 2007). Bu
çalışmalarda stajyer öğretmenlerin adaptasyon süreci, okul bırakma eğiliminde olan
öğrencilerin tekrar kazanılması, okul kaydı ile başlayan eğitim sürecinin başarılı bir şekilde
sürdürülmesi gibi konular üzerinde durulmuştur. E-mentorluk sürecinin verimli iş ortamına
katkısı veya e-öğrenme modüllerinin hazırlık sürecinde e-mentorluğun bir destek sistemi
olarak kullanımını analiz eden yurtdışı araştırmalarda literatürde yer almıştır (Thomas, 1990;
Bierema ve Merriam, 2002). Yurtiçi çalışmaların sayısı, yurtdışı çalışmalara nazaran oldukça
sınırlıdır. Özdemir (2012), e-mentorluğun il eğitim denetmen ve yardımcılarının algı, tutum ve
başarıları üzerindeki etkisi üzerinde durmuştur. Yeşilfidan’ın (2019) çalışması, öğretim
elemanlarının karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerilerinin tespiti ve yaşanan sorunlara çözüm
olarak e-mentorluk faaliyetlerinin değerlendirilmesi incelemiştir. Kahraman (2012) ise doktora
tezi çalışmasında, bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının e-mentorluk uygulaması ile
kariyer gelişimlerinin desteklenmesini araştırmıştır.
5. Müfettişlerin yetiştirilmesinde e-mentorluğun uygulanabilirliği
Müfettişlerin yetiştirilmesinde uygulanan üstadlık ilişkisi, geleneksel bir çağrışım
yapsa da, günümüz modern yönetim tekniklerinde en çok ele alınan kavramlardan birisi olan
“mentorluğun” Türk kamu yönetimine yerleşmiş bir karşılığı olarak kabul edildiğine ilişkin
görüşler bulunmaktadır (Yurtsever, 2009, s.46). Buna karşın, üstadlık ile mentorluğun birebir
aynı kavramlar olduğunu ve benzer şekilde uygulandıklarını söylemek güçtür. Esasen
üstadlık ile mentorluk arasında bir nevi yakınlık mevcuttur ancak, aralarında net bir biçimde
görülebilecek temel farklar vardır. üstadlık ilişkisinde olmazsa olmazlardan sayılan kişiye
yapması gerektiğini söylemek, mentorluk sürecinde yapılması mümkün olmayacak bir
durumdur. Mentorluk uygulamalarında bu tarz bir davranışın kişisel gelişimi engelleyeceğine
inanılır. Otoriter ve hiyerarşik bir yaklaşım iyi bir mentor olma yolunda önemli engeller
arasındadır. Mentorlukta farklı düşünce ve geri bildirimin olması gerektiği savunulurken,
üstadlık ilişkisinde farklı düşüncelere karşı bir direnç söz konusudur (Yaşargil, 2004:45).
Üstadlık ilişkisinin muhafazakar yapısı gelişime ve değişime oldukça kapalı iken, mentorluk
her daim gelişime açık olarak teknolojik imkanlardan yararlanma yolunu tercih etmektedir.
Bunun en önemli göstergelerinden biri mentorluğun bir uzantısı olan e-mentorluk
faaliyetlerinin geliştirilmesidir.
Organizasyonlar üzerinde küresel çapta yaşanan değişimler, yasal düzenlemeler,
teknoloji ve internet mecralarının sunduğu yeni bilgi kaynakları, geçmişte ne olduğu için
sorguladığımız üstadlığın bugün ne olacağı için sorgulanmasını gerektirmektedir (Uzun,
2003:41). Günümüzde otorite, güç ve hiyerarşi kavramları yerlerini başka kavramlara
bırakmakta ve hızlı bir dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Bu dönüşümde üstadlık ilişkisi adını
koruyarak, kendini geliştirmek için mentorluk, koçluk veya danışmanlık modellerinin teknikleri
ve yetkinliklerinden ciddi anlamda istifade edebilir gibi görünmektedir (Yurtsever, 2009,
s.191). Nitekim işletmeciliğin ve teknolojik alanlarda meydana gelen gelişmelerin kamu
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yönetimi yapısında ve kamu hizmet sunumunda oluşturduğu derin izlerden teftiş kurullarının
ve teftiş elemanlarının etkilenmemesi mümkün değildir.
Yaşanan baş döndürücü gelişmeler, tüm dünyada kurumsal değerleri, iş süreçlerini,
öğrenmenin ve başarının yöntemlerini değiştirmiştir. Yaşargil’e göre bu gelişmeler, bugüne
kadar uygulanmış ve başarılı olmuş bir sistemin gelecekte de başarılı olmaya devam
edeceğini kanıtı değildir. Buradan hareketle, müfettişlik mesleğinin süreçlerinin değişimine
paralel bir şekilde üstadlık modelinin de bir değişime ihtiyacı olduğu düşünülmektedir
(Yaşargil, 2004, s.45). Otorite ve güç kavramları yerini karşılıklı iletişim ve süreçlerin bilimsel
analizine bırakmıştır. Bu dönüşümde üstadlık modeli adını koruyarak, kendini geliştirme
adına mentorluk tekniklerine yönelmelidir. Modern mentorluk tekniklerinin uzun yıllardır
uygulanıyor olması, e-mentorluğun ise son yirmi yıldır etkin bir şekilde tercih edilmesi, teftiş
kurullarındaki müfettiş yetiştirme modelinin bu süreçlere geçişte ağır kaldığını
göstermektedir. Gerek özel sektörde gerekse kamu örgütlerinde kullanılan neredeyse tüm
sistemlerin kitle iletişim araçlarını kullanmadan, bilgiye en hızlı şekilde ulaşmadan veya
teknolojik
imkânlardan
faydalanmadan
varlıklarını
sürdürebilmeleri
mümkün
gözükmemektedir.
Birçok kamu kurumunda olduğu gibi teftiş kurullarında da e-imza, EBYS (elektronik
belge yönetim sistemi) gibi teknolojik uygulamalara geçilmiştir. Hatta e-teftiş yapılmasına
ilişkin pilot uygulamalar hayata geçilmiş olup, buna ilişkin çalışmalar hâlihazırda
sürdürülmektedir. Yakın zamanda inceleme, soruşturma ve teftiş raporlarının da elektronik
olarak e-rapor formatında üretilmesi muhtemeldir. Bu gelişmelerin bugüne değin, müfettiş
yetiştirilmesi usulünde uygulanmaması önemli bir eksikliktir.
Alayoğlu, teftiş kurullarında kullanılan üstadlık uygulamasının, ciddiyetle üzerinde
durulması gerektiğini, hem günümüz çağdaş modellerinin hem de tarihi süreçteki benzeri
uygulamaların ele alınarak, toplumsal ve kurumsal kültürler de göz ardı edilmeden özgün
modeller geliştirilmesinin bir zorunluluk haline geldiğini söylemektedir (Alayoğlu, 2012:127).
Bu kapsamda üstadlık modelinin e-mentorluk uygulamalarına uyum sağlamasına yönelik
çalışmalar yapılması, teftiş kurullarının geleceği açısından oldukça önemlidir. Değişimin
fırsatları ile üstadlık modeli desteklendiğinde geleceğin dinamiklerini anlamak kolaylaşacak,
mesleki varlığın sürdürülmesi daha kolay olacaktır (Uzun, 2003:42). Nitekim bazı sektörlerde
olduğu gibi teftiş kurullarında da nitelikli insan gücü eksikliği vurgulamakta, biçimsel eğitimin
yanı sıra mesleğe dâhil olacak kişilerin yetiştirilmesinde bir tür “usta-çırak” ilişkisi temelli,
ancak çağımıza uygun bir modele ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir (Alayoğlu, 2012, s.127).
Tarihsel süreçte başarılı bir şekilde uygulanan ancak günümüz koşullarında bazı
problemlerle karşı karşıya kalan üstadlık uygulamasının mevcut sorunları ve bu sorunlar
karşısında e-mentorluk uygulamalarının sunacağı çözüm önerileri aşağıda sıralanmaktadır
(An ve Lipscomb 2010; Yaşargil, 2004; Alayoğlu, 2012; Uzun, 2003):
Sistem değişikliği kamusal alanda, işletmelerde olduğu kadar kolay değildir. Kanun
yapıcının devreye girmesi, mevzuat değişikliğinin bürokrasi nedeniyle zaman alması ve kamu
örgütlerinin değişime özel sektör organizasyonları kadar istekli olmaması değişimin önündeki
en büyük engellerdir. Ancak ikincil mevzuat değişikliğinin birincil mevzuat değişikliğine göre
daha kolay olması, kurum içi genelge, yönerge gibi çalışmaların daha hızlı hayata
geçirilebilmesi ve nihayetinde teknolojik imkânlardan yararlanma konusunda yazılı metinler
haricinde uygulamada gerçekleştirilecek bazı hamlelerin yeterli olması e-mentorluk modelinin
uygulanabilme potansiyelini artırmaktadır.
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E-mentorluk Modelinin Sunduğu Çözüm
Önerileri

Üstadlık yapabilecek kişi sayısının azlığı

Teknolojik uygulamalardan yararlanarak
aynı anda birden fazla kişiye üstadlık
yapabilme imkânı

Sürekli bir arada çalışmanın her zaman
mümkün olmaması

Uzaktan yönlendirme yapılabilmesi

İletişim kopukluğu

İletişimin sürekliliği

Birebir çalışmanın neden olabileceği
tekdüzelik

Grup olarak çalışabilme imkânı

Geçmiş bilgi ve kaynaklara ulaşmada
yaşanan zorluklar

Veri tabanı oluşturularak kaynaklara kolay
erişim imkânı

Üstadların diğer üstadlara ulaşma
zorluğu

Diğer üstadlara hızlı erişim imkânı

Toplantı ve görüşmelerin önceden
planlanma zorunluluğu

Plansız toplantı ve görüşme yapabilme
kabiliyeti

6. Sonuç
Varlığını sürdürme gayesinde olan her organizasyonun değişimi görmezden gelme
gibi bir seçeneği yoktur. Çevresinde yaşanan gelişmelere direnç gösteren kurumlar, bir süre
sonra beklenmedik problemlerle karşı karşıya kalabilirler. Tarihi eskilere dayanan ve kamu
yönetiminin en önemli mekanizmaları arasında sayılan teftiş kurullarının da diğer örgütlerde
yaşanan değişimlere uyum sağlamaları gerekmektedir.
Teftiş kurullarında mesleğe yeni başlayan müfettiş yardımcılarına meslekî birikim ve
deneyimlerin aktarılmasına ihtiyaç vardır ve bu ihtiyaç geleneksel usta-çırak ilişkisi içerisinde
üstadlık modeli ile yerine getirilmektedir. Mevzuat düzenlemeleriyle güvence altına alınan ve
teamül olarak uygulanan üstadlık ilişkisi, değişime kapalı bir eğitim sistemi olarak zaman
zaman eleştirilmesine rağmen, yeniden ele alınmasına yönelik bugüne kadar herhangi bir
çalışma yürütülmemiştir.
Rehberlik, önderlik, yol göstericilik veya koçluk kavramlarıyla anılan mentorluk,
üstadlık ilişkisine benzer bir yapıya sahip ve fakat zaman içerisinde meydana gelen
değişimlere oldukça açık bir mesleki yetiştirme sistemidir. Değişime açık olduğunun en
önemli göstergesi, teknolojik imkanlarla bütünleştirilerek oluşturulan e-mentorluk türünün son
yıllarda sıklıkla tercih edilir olmasıdır. Zaman kaybı ve coğrafi sınırların oluşturduğu
problemler e-mentorluk uygulamaları sayesinde ortadan kalkmış durumdadır.
Nitelikli beşeri sermayenin azlığı, bilginin yenilenme hızı ve farklı yönetim modelleri,
gelişimin yöntemlerini ve mesleki yetiştirme modellerini değiştirmiştir. Teftiş hizmetlerinin ve
müfettiş yetiştirilme modellerinin bu duruma kayıtsız kalması mümkün değildir. Üstadlık
modelinde yaşanacak olumlu değişimlerin müfettiş mesleğine ciddi anlamda değer
kazandıracağı ortadadır. Bu modelin önce günümüz mentorluk tekniklerini sonrasında ise ementorluk yöntemini kendi potasında eriterek uygulamaya dönük yeni ilkeler ve esaslar
belirlemesi gerekmektedir. E-mentorluğa ilişkin tüm araçların teftiş kurulları içerisinde birebir
uygulanması mümkün olmasa dahi, üstadlık adının korunarak teknolojik gelişmelerden
istifade edilmesi önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Müfettiş yetiştirilmesine uygun
yazılımlar geliştirilmesi, e-posta ve mobil cihazların etkin kullanımı ilk yapılacaklar arasında
sayılabilir. Mevzuatın da bu duruma uygun hale getirilmesi, yeni modelin gelişiminde kalıcılığı
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sağlayacaktır. Güncel uygulamaların tarihsel deneyimle harmanlanması gerekli ancak tek
başına yeterli değildir. Özellikle üstad dediğimiz deneyimli müfettişlerin teknolojik araçlara
uyum sağlamaları ve kendilerini sürekli geliştirmeleri elzem bir durumdur.
Bundan sonraki çalışmalarda, makalemizde yer verilen değerlendirmelerden
hareketle, üstadlık ve e-mentorluğun birleştirilmesiyle oluşturulacak bir modelin bir alan
çalışması yapılarak uygulamadaki sonuçları üzerinde durulabilir.
Kaynakça
Akin, L., ve Hilbun, J. (2007). E-mentoring in Three Voices. Online Journal of Distance Learning
Administration, 10(1). 356-388.
Alayoğlu, N. (2012). Üstatlık: Kadim Bir Eğitim ve Kariyer Geliştirme Yöntemi, Amme İdaresi Dergisi,
45(2). 103-131.
An, S. ve Lipscomb, R. (2010). Instant Mentoring: Sharing Wisdom and Getting Advice Online with EMentoring, Journal of the American Dietetic Association. 110(8), 1148-1155.
Bartol, K. M. ve Martin, D. C. (1991). Management, McGraw- Hill Inc., New York.
Bayar, A. (2014). Satisfaction of Teachers with Mentoring Programs in Turkey. Anthropologists, 18(2),
299-308.
Bierema, L. L., ve Merriam, S. B. (2002). E-mentoring: Using Computer Mediated Communication To
Enhance The Mentoring Process. Innovative Higher Education, 26(3), 211-227.
Bozkurt, Y. (2010), “Kamu Yönetiminde Teftiş Kurulu Başkanlığının Kaldırılmasına Dönük Sorunlar”,
Ankara Barosu Dergisi, Sayı:2010/4. 269-278.
Ceylan, C. (2004). Mentorluk İlişkilerine Farklı Bir Yaklaşım: Kariyere Duyarlı Mentorluk. İş, Güç
Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 6 (1), 103-119.
Civriz, M. (2017), Dikkat Üstat Geliyor?, Erişim Tarihi: 16.01.2020, http://www.mcivriz.com/dikkatustat-geliyor,2,369,1#.XiA14L4zaM9
Culpepper, D. W. (2008). Determining the Quality And İmpact Of An Ementoring Model On At-Risk
Youth. Unpublished Doctoral Dissertation. University of South Florida.
Çağlar, Ç. ve Özcan, K. (2013). İl Eğitim Denetmenlerinin Mesleki Gelişimlerinde Mentorluk. Adıyaman
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13, 177-204.
Fagenson, E. A. (1989). The Mentor Advantage: Perceived Career/Job Experiences of Protégés
Versus Non-Protégés. Journal of Organizational Behavior, 10, 309-320.
Hamilton, B. A., ve Scandura, T. A. (2003). E-Mentoring: Implications for organizational learning and
development in a wired world. Organizational Dynamics, 31(4), 388-402.
Hart, E. Wayne. (2009). Seven Keys to Succesfull Mentoring. Greensboro, NC: Center for Creative
Leadership (CCL).
Kahraman, M. (2012). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişiminde E-Mentörlük,
Anadolu Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir.
Knapczyk, D. R., Hew, K. F., Frey, T. J. ve Wall-Marencik, W. (2005). Evaluation of online Mentoring
Of Practicum For Limited Licensed Teachers. Teacher Education and Special Education: The
Journal of the Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children, 28(3-4), 207220.
Kram, K. E. (1983). Phases of Mentor Relationship. Academy of Management Journal, 26 (4), 608625.
Kuzu, A. Karaman, M. ve Odabaşı, F. (2012). Mentörlükte Yeni Bir Yaklaşım: E-Mentörlük, Anadolu
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(4), 173-184.

137

Dr. Ufuk Ünlü
Li, Q., Moorman, L., ve Dyjur, P. (2010). Inquiry-Based Learning And E-Mentoring Via
Videoconference: A Study Of Mathematics And Science Learning Of Canadian Rural Students.
Educational Technology Research and Development, 58(6), 729-753.
Miller, A. (2004). Mentoring Students And Young People: A Handbook Of Effective Practice:
Routledge.
Mueller, S. (2004). Electronic Mentoring As An Example For The Use Of Information And
Communications Technology İn Engineering Education. European Journal of Engineering
Education, 29(1), 53-63.
Noe, R. A. (1988). An Investigation of the Determinants of Successful Assigned Mentoring
Relationships. Personnel Psychology, 41(3), 457-479.
O’Neill, D. K., Weiler, M. J., ve Sha, L. (2005). Software Support For Online Mentoring Programs: A
Research-İnspired Design. Mentoring & Tutoring, 13(1), 109-131.
Özdemir, T. Y. (2012). İl Eğitim Denetmen Ve Yardımcılarının Mesleki Gelişimlerini Devam Ettirmede
E-Mentorluk Modeli. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı, Elazığ.
Özkalp, E., Kırel, Ç., Sungur, Z. ve Cengiz, A. A. (2006). Örgütsel Toplumsallaşma Sürecinde
Mentorluk ve Mentor’un Yeri ve Önemi: Anadolu Üniversitesi Araştırma Görevlileri Üzerine Bir
İnceleme, Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 55-70.
Parsloe, E. ve Wray, M. (2000). Coaching and Mentoring: Practical Methods to Improve Learning.
London: Kogan Page.
Payne, S. C. ve Huffman, A. H. (2005). A Longitudinal Examination of The Influence Of Mentoring On
Organizational Commitment And Turnover. Academy of Management Journal, 48(1), 158-168.
Single, P. B. ve Single, R. M. (2005). E-Mentoring For Social Equity: Review Of Research To Inform
Program Development. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 13(2), 301-320.
Strong, M. (2009). Effective Teacher Induction And Mentoring: Assessing The Evidence. New York:
Teachers College Press.
Taymaz, H. (1993). Teftiş Kavramlar İlkeler Yöntemler, Geliştirilmiş Üçüncü Baskı, Ankara: Kadıoğlu.
Thomas, D. A. (1990). The Impact of Race on Managers’ Experiences Of Developmental
Relationships (Mentoring And Sponsorship): An İntra-Organizational Study. Journal of
Organizational Behavior, 11, 479-492.
Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük (2020). http://tdk.gov.tr/, Erişim Tarihi: 15.01.2020.
Uzun, A. K. (2003). Üstadlık Üzerine. İç Denetim Dergisi, Sonbahar, Sayı:7.
Ünlü, U. (2014). Türkiye’de Teftiş Mekanizması ve Kurumsallaşması, Ankara: Adalet.
Wadia-Fascetti, S. ve Leventman, P. G. (2000). E-mentoring: A Longitudinal Approach To Mentoring
Relationships For Women Pursuing Technical Careers. Journal of Engineering Education, 89(3),
295-300.
Wilson, J. ve Elman, N. (1990). Organizational Benefits of Mentoring. Academy of Management
Executive, 4, 88-94.
Yaşargil, H. (2004). Mentor ve Üstat, İç Denetim Dergisi, Sonbahar, Sayı:9.
Yeşilfidan, S. (2019). Web Tabanlı Uzaktan Eğitimde Ders Vermekte Olan Öğretim Elemanlarının
Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri: Alternatif Bir Çözüm Olarak E-Mentorluk, Marmara
Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
Yurtsever, G. (2009). Teftişten İç Denetime Banka Müfettişliği, İstanbul: Türkiye Bankalar Birliği
Yayını.

138

Yazım Kuralları
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

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