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Bankacılar Dergisi Hakkında 
 
 

Bankacılar dergisi, ekonomi, finans, bankacılık 
konularında ve bu konularla  ilgili alanlarda 
bilimsel özgün makalelere yer veren hakemli bir 
dergidir. Bankacılar, akademisyenler, 
araştırmacılar, uygulamada yer alan 
profesyoneller ve politika yapıcıları arasındaki 
bilgi paylaşımının artırılmasına, bankacılık 
mesleğinin geliştirilmesine ve literatüre katkıda 
bulunmayı amaçlar.  
 
Bankacılar dergisi, TÜBİTAK-ULAKBİM “Sosyal 
ve Beşeri Bilimler Veritabanı”nda 
indekslenmektedir. 
 
Yılda dört kez sadece elektronik ortamda 
yayımlanır. Üç ana bölümden oluşur. Birinci 
bölümde, hakemler tarafından değerlendirilen, 
yayımlanması uygun görülen makalelere, ikinci 
bölümde konferans bildirisi ve konuşma 
metinlerine, üçüncü bölümde ise bankacılık 
uygulamalarına ilişkin özel araştırma yazılarına 
ve çevirilere yer verilir. 
 
Yayımlanmak üzere gönderilecek makalelerin, 
daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış 
olması ve değerlendirme süreci içerisinde 
başka bir yerde yayınlama girişiminde 
bulunulmaması gerekir.  
 
Bankacılar dergisi, kapsadığı konularla ilgili 
alanlarda, Türk Dil Kurumu ve dergi yazım 
kurallarına uygun olarak hazırlanan makaleleri 
kabul eder. Makaleler, “anonim yazar/anonim 
hakem” sistemine göre değerlendirilir. Uygun 
bulunan makaleler konu ile ilgili iki hakeme 
gönderilir. Hakem raporlarına göre makalelerin 
yayınlanıp yayımlanmayacağına karar verilir. 
Yayımlanacak makalelerde yazım kurallarına ve 
biçime ilişkin değişiklikler yapılabilir veya 
bunların yapılması yazardan istenebilir. 
 
Dergide yayımlanması talep edilen makaleler, 
Birlik idare adresine, posta veya e-posta 
(tbb@tbb.org.tr) olarak  gönderilebilir. 
 
Yayımlanması kabul edilen makalelerin 
elektronik tüm yayın hakları, süresiz olmak 
üzere Türkiye Bankalar Birliği’ne aittir. 
Makaleler için yazarlara telif ücreti ödenir. 
Yayımlanması uygun görülmeyen yazılar geri 
gönderilmez.  
 
Bankacılar dergisinde yayımlanan yazılar, 
Türkiye Bankalar Birliği’nin resmi görüşlerini 
yansıtmaz; yazar ve görüş sahiplerini bağlar. 
Yazılardan  kaynak göstererek alıntı yapılabilir. 
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Türkiye Bankalar Birliği’nin 64. Genel Kurulu 
 
Türkiye Bankalar Birliği’nin 28 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen 64. Genel 
Kurul Toplantısı’nda yapılan açılış konuşmaları sırasıyla aşağıda yer almaktadır. 
 
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alpaslan Çakar* 
 
Sayın Bakanım, Sayın Başkanlarım, Değerli Konuklar, Değerli Meslektaşlarım, Medyamızın 
Değerli Temsilcileri, Birliğimiz ve Şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Türkiye 
Bankalar Birliği’nin 64’üncü Genel Kuruluna teşriflerinizden dolayı teşekkür ederim. 
 
Giriş 
 
Son bir yılda, dünyada olduğu gibi ülkemizin de gündeminin ilk sırasında, sosyal ve 
ekonomik hayatı olumsuz etkileyen salgın ile mücadele yer aldı.  
 
Salgının ilk aşamasından itibaren çok yönlü ve hızlı önlemler devreye alındı. Tüm faaliyetleri 
kapsayıcı nitelikte, çok yönlü adımlar atıldı, karma bir maliye, para ve kredi politikası 
uygulandı.  
 
Bu dönemde büyümenin sürdürülebilmesi amacıyla bankalar da önemli bir rol üstlendi. 
 
Bankalar tüm imkanlarıyla ekonomik faaliyeti destekledi 
 
Bankacılık sektörü Hükümetimizin ekonomiye olan doğrudan veya dolaylı desteklerine 
aracılık etti, ediyor. 
 
Ekonomik faaliyetin desteklenmesi ve müşterilerimizin nakde ulaşmalarını kolaylaştırmak için 
kredi kanalları açık tutuldu. Kamu kesiminin artan finansman ihtiyacı karşılandı. 
 
Yeni kullandırılan kredilerin fiyatında, vadesinde, teminatında uygun imkanlar sağlandı. 
Özellikle ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ’lere dönük yaygın ve uygun kredilendirme 
imkanları hayata geçirildi.  
 
Yapılandırmalar yoluyla ek süreler tanındı.  
  
İstihdam, döviz kazancı ve tedarik zinciri açısından kritik öneme sahip sektörlere özel nitelikli 
krediler kullandırıldı.  
 
Operasyon ve dijital alt yapının sağladığı imkanlar sayesinde bizlerden beklenen hizmetleri 
karşılayabildik. Salgın döneminde müşterilerimize finansal hizmetlere erişimde sorun 
yaşatmadık. 
 
Ödeme sistemleri sağlıklı çalıştırıldı.  
 
 
Bilanço ve temel büyüklüklerde gelişmeler 
 
Mart 2020-2021 döneminde bilanço büyüklüğü yüzde 33 oranında artarak 6,5 trilyon TL’ye 
ulaşmıştır. Bilançonun milli gelire oranı yüzde 122’ye yükselmiştir.  
 

                                                   
*
 Konuşmanın daha detaylı haline www.tbb.org.tr’den ulaşılabilir. 
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 krediler yüzde 33 artarak 2,4 trilyon TL’yi, toplam krediler ise yüzde 30 artarak 3,8 trilyon 
TL’yi aşmıştır.   
 
Özel sektöre ve kamuya kullandırılan kaynakların bilanço içindeki payı yüzde 75 
düzeyindedir. 
 
Kredilerin milli gelire oranı yüzde 70’i geçerek, tarihsel olarak en yüksek düzeye çıkmıştır.  
 
Kredilerin yüzde 78’i ticari, yüzde 22’si bireysel kredilerden oluşmaktadır. KOBİ kredilerinin 
toplam içindeki payı ise yüzde 23’tür. 
 
Ticari krediler içinde imalat sanayinin payı yüzde 27 ile ilk sıradadır. Ticaret sektörü yüzde 
16, inşaat sektörü yüzde 11, enerji sektörü yüzde 9 oranında paya sahiptir. Üretimi ve 
yatırımları ile ekonomimizin öncelikli sektörü olan imalat sanayinin ilk sırada yer alması bizler 
açısından da sevindiricidir. 
 
Bilançonun yüzde 56’sı mevduat ile finanse edilmiştir. Toplam mevduatın yüzde 30 
büyüdüğü bu dönemde döviz mevduatı ve altına olan talep de artmıştır. Bankalar 
sendikasyon ve diğer yurtdışı kredilerini yüksek oranlarla çevirmeyi başarabilmişlerdir. 
Yurtdışı borçlanmada ülkemize ve sektörümüze duyulan güven devam etmiştir. 
 
Kredi riski makul bir düzeyde seyretmiştir. Tahsili gecikmiş alacak oranı Mart 2021 itibariyle 
yüzde 3.9 düzeyindedir. Bu oran ticari krediler için yüzde 4.4, bireysel krediler için ise yüzde 
2’dir. Kredilerin takibe atılma sürelerinin uzatılmasına ilişkin düzenlemenin etkisinin sınırlı 
düzeyde kaldığı tahmin edilmektedir. Çeklerde karşılıksız çıkma oranı da düşük düzeyde 
seyretmiştir. 
 
Bankaların tek başlarına veya birlikte yapılandırdıkları ile yeni bir itfa planına bağladıkları 
kredi miktarı 2020 sonunda 204 milyar TL olmuştur.  
 
Kredi riskinin yönetiminde ihtiyatlı bir yaklaşım gösterilmiştir. Sorunlu kredilerin yüzde 75’i 
oranında özel karşılık ayrılmış ve özkaynaklar üzerindeki baskı azaltılmıştır.  Benzer şekilde, 
ikinci grupta sınıflandırılan krediler için de yüzde 21 oranında genel karşılık ayrılmıştır.  
 
Kredi hacmindeki hızlı büyümeye rağmen, özel ve genel kredi karşılıklarının artması yanında 
bankacılık hizmetlerinden alınan ücret ve komisyonlara standart ve bazılarına üst limit 
getirilmesinin de etkisiyle sektörün karlılığı etkilenmiştir.  
 
Özkaynak karlılığı yüzde 10 civarındaki değeri ile risksiz yatırım aracı getirisinin ve 
enflasyonun gerisinde kalmıştır. Bunda salgının ekonomik faaliyet üzerindeki etkisi önemli rol 
oynamıştır.    
 
Karlılığın düşmesi ve TL’nin değer kaybı nedeniyle özkaynaklar reel olarak gerilemiştir. Öte 
yandan, sermaye yeterliliği makul bir düzeyde seyretmiş, bankaların ekonomik faaliyeti 
desteklenmesini mümkün kılmıştır. Bugün itibariyle ülkemizde sermaye yeterliliği düzeyi 
uluslararası standartlar düzeyindedir. 
 
Sayın Bakanım, Değerli Konuklar, 
 
Salgın dönemindeki uygulamalar sayesinde muhtemel yüksek hızda bir daralmanın önüne 
geçilmiş, hatta milli gelir büyümesine katkı sağlanmıştır.  
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Yakın zamanda yaşadığımız iç ve dış kaynaklı farklı nitelikteki şoklara benzer şekilde 
salgının yönetilmesinde de Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü genel olarak başarılı bir 
direnç ve performans göstermiştir.   
 
Bankacılık sektörü bilanço yapısı, güçlü özkaynakları, yönetim tecrübesi, teknolojik alt yapısı 
ve operasyonel kapasitesi sayesinde kredi arzını sürdürebilmiş ve büyümeyi desteklemiştir.  
 
En fazla önem verdiğimiz konular, özkaynakların güçlü ve bilançonun sağlıklı bir yapıda 
olmasıdır. Bu sayede ekonomimize finansman katkısı verebiliriz. Kredilerin 
sürdürülebilmesinin en temel koşulu ise bankaların özkaynaklarının yeterli düzeyde 
olmasıdır.  
 
Sektörümüz, büyümenin sağlıklı olarak sürdürülmesinin, yeni yatırımların desteklenmesinin, 
istihdam artışının korunmasının öneminin farkındadır, bilançolarımız buna olanak 
tanımaktadır ve sektörümüz ekonomimize gerekli desteği vermeye devam edecektir.  
 
Geleceğe bakışımızı olumlu etkileyen iyileşmeler olmaktadır 
 
Küresel ekonomiye ilişkin beklentiler de daha iyimserdir, ticarette toparlanmanın yaygın 
şekilde devam etmesi beklenmektedir.  
 
Aşılanma sayesinde salgının etkisi azaldıkça toparlanma hızlanacaktır. 
 
Özel sektörde yatırımlar canlı, ihracat artmaktadır.  
 
Piyasa mekanizması sağlıklı şekilde çalışmaktadır. 
 

Bu yıl yurtiçi yerleşiklerin TL talebi daha güçlüdür.  
 

Birliğimizin çalışmalarında;  
 

 sürdürülebilir büyümeye,  

 kapsayıcı olmaya,  

 kurallı piyasa ilkeleri ve güçlü rekabet anlayışı çerçevesinde, finansal sektörün 
büyütülmesine,  

 özkaynaklarımızın güçlendirilmesine,  

 sektörün haklarının ve ekonominin menfaatlerinin gözetilmesine,  

 ürün ve hizmetlerimizin çeşitlenmesine ve kalitesinin yüksek düzeyde olmasına,  

 finansal hizmetlere erişimin arttırılmasına  
 
çaba göstereceğiz.  
 
Hükümetimiz, ilgili kurumlar, müşterilerimiz ve kamuoyu ile yakın iletişim ve işbirliği içinde 
çalışmaya, ekonomide ve finansal sektördeki gelişmelere ilişkin görüş ve önerilerimizi 
sunmaya devam edeceğiz.  
 
Çalışmalarımıza verdiği destek nedeniyle Hükümetimize, salgınla mücadelede emeği 
geçenlere, bankacılık işlem ve hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesini sağlayan 
meslektaşlarıma, Birliğimiz faaliyetlerine olan katkılarından dolayı Üyelerimize, ortaklarımıza 
ve değerli yöneticilerimize, Birliğimiz çalışanlarına ve tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, 
şükranlarımızı sunarım.   
 
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Genel Kurul çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını 
dilerim. 
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Sayın Mehmet Ali Akben: 
 
Sayın Bakanım, Sayın Türkiye Bankalar Birliği Başkanı, Türk Bankacılık Sektörünün çok 
değerli temsilcileri, basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler hepinizi saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum. 
 
Öncelikle Türkiye Bankalar Birliğinin bu yıl 64 üncüsü düzenlenen Olağan Genel Kurulunun 
ülkemize, ekonomimize ve bankacılık sektörümüze hayırlı olmasını diliyor, bu vesileyle 
Türkiye Bankalar Birliğinin yeni Başkanı Alpaslan Çakar Bey’i ve Başkan Vekili Abdi Serdar 
Üstünsalih Bey’i tebrik ediyor, bu önemli görevlerde kendilerine başarılar diliyorum. 
 
Hepimizin yakinen tecrübe ettiği üzere, yaklaşık üç yıl önce finansal piyasalarımızda 
başlayan yurtdışı kaynaklı ataklar, bugün hala etkilerini devam ettiren, çeşitli finansal ve 
ekonomik dalgalanmaların ortaya çıkmasına neden oldu. Buna ilave olarak, 2020 yılının ilk 
aylarında başlayıp hızla bir pandemiye dönüşen Covid-19 salgını, tüm dünya genelinde 
ekonomik faaliyetlerde bir gerileme yaşanmasına yol açtı. 
 
Ancak ilgili kurumlarla eşgüdümlü olarak, başta dalgalanmalardan en çok etkilenen 
KOBİ’lerimize ve esnafımıza yönelik olmak üzere, zamanında alınan tedbirlerle, finansal 
dalgalanmanın etkileri sınırlı kalmıştır. 
 
Bu süreçte, kararlı ve ihtiyatlı duruşuyla ekonominin önemli destek noktalarından biri de Türk 
Bankacılık Sektörü olmuştur. Türk bankaları sağlam mali yapıları, etkin risk yönetim 
kapasiteleri ve sahip oldukları gelişmiş teknolojik altyapıları ile sağlam ve istikrarlı duruşlarını 
korumuşlardır.  
 
Bu güçlü duruş sayesinde Türk Bankacılık Sektörünün toplam aktif büyüklüğü 2020 
yılsonunda bir önceki yıla göre yüzde 36 oranında artışla 6,1 trilyon TL’ye ulaşmıştır. Benzer 
şekilde sektörün mevduat ve kredi toplamları 2019 yılsonuna göre yüzde 35 oranında 
artarak, sırasıyla 3,5 trilyon TL ve 3,6 trilyon TL olarak gerçekleşmiştir. 
 
Aynı dönemde sermaye yeterliliği oranı Basel standartlarında belirlenen asgari oran olan 
yüzde 8’in oldukça üzerinde, AB ortalamasına paralel seyir izleyerek yüzde 18,4’den yüzde 
18,7’ye yükselmiş, takibe dönüşüm oranı ise yüzde 5,36’dan yüzde 4,08’e düşmüştür. Türk 
bankacılık sektörünün 2. Grup kredilere karşılık ayırma oranı yüzde 15,8, 3. Grup kredilerde 
ise yüzde 75,9 olarak AB ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. 
 
Bankalarımızın net dönem karı bir önceki yıla göre yüzde 19 oranında artarak 58,5 milyar TL 
olmuş, özkaynak kârlılığı ise yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mart 2021 döneminde 
bankacılık sektörünün sendikasyon kredisi yenileme oranı yıllık bazda yüzde 90,1 oranında 
gerçekleşmiş olup, bu yüksek oran bankacılık sektörümüze duyulan güveni bir kez daha teyit 
etmiştir. 
 
Görüldüğü üzere, sektörün “sağlam ve güven veren” görünümünün ülkemiz ekonomisi için 
önemli bir istikrar unsuru olduğuna şüphe yoktur. Nitekim bankalarımız pandemi döneminde 
kredi kanallarını mümkün olduğunca açık tutarak, yaşanan ekonomik yavaşlamaya rağmen, 
reel sektöre destek olmaya devam etmiştir. Bu sayede sektör aktiflerinin gayrisafi yurtiçi 
hasılaya oranı yüzde 104’den yüzde 122’ye yükselmiş ve bankalarımız Türkiye ekonomisinin 
2020 yılında sergilediği yüzde 1,8 oranındaki büyümede kilit bir rol üstlenmiştir.  
 
Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, 
 
Kurumumuz Covid-19 pandemisinin başlangıcından itibaren, tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de etkileri görülen sosyal ve ekonomik gelişmeleri yakından takip etmiş ve 
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ekonomi yönetiminden sorumlu diğer otoritelerle işbirliği halinde olmuştur. Bu süreçte, 
Kurumumuz görev alanı çerçevesinde salgın nedeniyle ortaya çıkan olumsuz etkileri 
azaltmaya yönelik bir dizi önlemi hayata geçirmiştir. 
 
Bunlar arasında; kredilerin takibe aktarımlarına ilişkin sürelerde uzatıma gidilmesi, şirketlerin 
kredi geri ödeme kapasitesinin arttırılması ve tüketici kredileri için geri ödemelerde yapılacak 
ötelemelerin mevzuattaki vade sınırlarında dikkate alınmadan yapılabilmesi gibi kredi 
kanallarını açık tutmaya yönelik önlemler öne çıkmaktadır. 
 
Ayrıca, sermaye yeterliliği, yabancı para net genel pozisyonu ve likidite yükümlülükleri 
konusunda bazı esneklikler tanınması gibi tedbirler de bankacılık sektörünü rahatlatmak 
amacıyla yürürlüğe konulmuştur. Bu olağanüstü dönemde alınan tedbirlerin, bankacılık 
sektörünün finansal sıhhatini korumayı amaçlayan kuralların yok sayılması anlamına 
gelmediğini, pandeminin etkilerinin yavaşlaması ile birlikte eski kural setine aynı kararlılıkla 
geri dönüleceğini ifade etmek isterim.  
 
Yaşadığımız Covid-19 salgın süreci, bankalarımızın ekonominin sağlıklı bir şekilde 
işleyebilmesi için ne kadar kritik bir konumda olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. 
Günümüzde yüksek katma değer üretebilen, çoğunlukla yüksek teknoloji içeren, stratejik 
öneme sahip sektörler, ekonomik gelişme için, belki daha önce hiç olmadığı kadar kritik rol 
oynamaktadırlar. Ülke olarak beşeri ve finansal kaynaklarımızı bu sektörlere 
yönlendirebildiğimiz ölçüde dünya arenasında yer bulabileceğimizin farkında olmalıyız. 
 
Bu noktada, Türk Bankacılık Sektörünün değerli temsilcilerine bu çok önemli görevler 
düştüğünü hatırlatıyor ve bankalarımızın önümüzdeki dönemlerde de ülkemiz kalkınmasına 
çok kıymetli katkılar sunacağına inancımı bir kez daha vurgulamak istiyorum. 
 
Sayın Bakanım, değerli misafirler, 
 
Pandemi sonucu öne çıkan gelişmelerden biri de, daha önce yüz yüze verilen birçok hizmetin 
artık iletişim teknolojileri vasıtasıyla uzaktan sunulmasıdır. Dünyadaki birçok muadillerine 
göre çok daha gelişmiş teknolojik altyapıya sahip olan bankalarımız, zaten birçok hizmetlerini 
internet ve mobil platformlar üzerinden sunmaktaydı. 
 
Bu kapsamda, Kurumumuz tarafından 01.04.2021 tarihinde yayımlanan “Bankalarca 
Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin 
Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” ile bankacılık hizmetlerinin daha etkin bir şekilde 
verilebilmesi imkânı tanınmıştır. Artık bankalarımız uzaktan iletişim araçlarını kullanmak 
suretiyle müşterilerinin kimlik doğrulamasını yapabilecek ve sözleşme düzenleyebilecektir. 
Bu sayede dijital bankacılık uygulamalarının ülkemizde hayata geçirilmesinin de önü 
açılmıştır.  
 
Bankacılık sektörümüz açısından önem taşıyan diğer bir gelişme önümüzdeki günlerde 
hayata geçmesini beklediğimiz  “TLREF” Türk Lirası referans faiz oranının oluşturulması, 
diğer adıyla TRLIBOR geçiş sürecidir. Bilindiği üzere, bu yılsonu itibarıyla tüm dünyada 
LIBOR ve benzeri gösterge faiz oranlarının kullanımına son verilecektir. 
 
TBB ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarımızla birlikte sürdürdüğümüz çalışmaların neticesinde 
uluslararası standartlarla uyumlu, güvenilir bir referans oranının geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır. 2022 yılı başlarken, TLREF’in başta finans sektörümüz olmak üzere ilgili 
taraflarca sorunsuz bir şekilde kullanılabilir hale gelmesini hedeflemekteyiz. 
 
Önümüzdeki dönemlerde öne çıkacak konulardan birinin sürdürülebilirlik olacağını artık 
hepimiz görüyoruz. Özellikle sürdürülebilir ekonomiye geçiş sürecinin finansal kuruluşlar için 
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oluşturacağı risklerin tanımlanması, analizi ve yönetilmesi konusunun başlıca gündem 
maddelerimizden biri olmasını beklemekteyiz.  
 
Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, 
 
Türk Bankacılık sektörü sağlam kurumsal temeller üzerine kurulmuş, finansal şoklara karşı 
gücünü ispat etmiş, dinamik ve gelişmeye açık bir yapıya sahiptir. Aktif kalitesi, özkaynak 
yapısı, insan kaynağı, yüksek teknolojisi, zor zamanlarda ayakta kalmayı bilen tecrübeli 
yönetimi ve dinamizmi ile ekonomimizin en önemli dayanaklarından biri olarak bankacılık 
sektörümüzün finans piyasalarında öncü olmaya devam edeceğine olan güvenimiz tamdır.  
 
Ayrıca, Kurumumuzun da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 13 Mart 2021 tarihinde 
açıklanan Ekonomi Reformları Eylem Planında sorumlu, ilgili ve koordinatör olduğu ve 
sektörümüzün gelişimine önemli katkılar sağlayacak eylemleri süratle ve titizlikte yerine 
getirme kararlılığında olduğunu ifade etmek isterim. 
 
Sözlerime burada son verirken, Türkiye Bankalar Birliği’nin 64 üncü Olağan Genel Kurulunun 
hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
 
TC Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan: 
 
Değerli Konuklar,  

Türkiye Bankalar Birliğinin Kıymetli Temsilcileri,  

Sayın Basın Mensupları, 

Hanımefendiler, Beyefendiler 

Türkiye Bankalar Birliği’nin 64. Genel Kurulu vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan büyük 
bir memnuniyet duyuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bankacılık sektörümüz son 20 senedir ülkemizin kalkınmasında ve büyümesinde kritik bir 
fonksiyon üstleniyor. 

Türkiye Bankalar Birliği de yürüttüğü faaliyetlerle, sektörde verimliliğin artması, büyümenin ve 
derinleşmenin hız kazanması için dikkate değer adımlar atıyor. 

Malumunuz güçlü bir makroekonomik yapının en temel sac ayaklarından birisi; istikrarlı, 
sağlam ve kapsayıcı bir finansal ekosistemdir. 

Hükümetimiz, bankacılık sektörünün sağlıklı çalışmasına her zaman büyük önem verdi. 

Sektör bugün; uluslararası rekabet gücüne sahip olmanın yanında, bölgenin en güçlü ve en 
gelişmiş sektörü konumunda. 

Bu performansta emeği geçen tüm sektör temsilcilerine ve Türkiye Bankalar Birliği’ne 
teşekkür etmek istiyorum. 

Bugünkü toplantının da, sektörün geleceği açısından önemli fırsatlar sunacağını 
düşünüyorum. 

Değerli Konuklar; 

Oldukça zorlu bir 2020 yılını geride bıraktık. 
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Yaşam standartlarımızı, sosyal ilişkilerimizi ve ekonominin işleyişini derinden etkileyen bu 
sağlık krizi; küresel ekonominin yüzde 3 ve dünya ticaretinin ise yüzde 8’in üzerinde 
daralmasına sebep oldu. 

Salgınla mücadelede pek çok ülke eşi-benzeri görülmemiş politikaları devreye soktu.  

Belki de liberal sistemin, küresel çapta bugüne kadarki en müdahaleci dönemine hep birlikte 
şahit olduk. 

Tabii her ülke kendisi için en iyi olanı yaparken, başka ülkelere yönelik zararlar  gözardı 
edildi. 

Uluslararası alanda koordineli ve kapsayıcı bir yaklaşım gösterilemedi. 

Şunu çok net söyleyebilirim, sanırım sizler de bu tespite katılırsınız. 

Maalesef bu zorlu dönemde, küresel sinerji kayboldu. 

Peki şu an önümüzde nasıl bir resim var?  

2021 yılının ilk dört aylık öncü göstergeleri, küresel ekonominin üretimde ve ticarette salgın 
öncesi seviyeleri geçtiğini gösteriyor. 

Ancak ben, bu gidişata temkinli bir iyimserlikle yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. 

Toparlanmanın hızı bölgeler arasında farklılaşmış durumda. 

Şu an pek çok ülke; istihdam kayıpları, bütçe açıkları, borç stokları ve aşırı parasal 
genişlemenin beraberinde getirdiği sorunlarla mücadele ediyor. 

Emtia ve enerji fiyatları yükseliş eğiliminde, jeopolitik riskler artıyor. 

Küresel tedarik zincirleri yeniden şekilleniyor. Bununla birlikte bazı sektörlerde arz kısıtlarının 
olduğunu görüyoruz. 

Önümüzdeki dönemin temel belirleyicileri, salgının seyri ve aşılamaya ilişkin gelişmeler 
olacak. 

Dolayısıyla içinde bulunduğumuz dönemde; hem pandemiyi iyi yöneten hem de salgın 
sonrası sürece en iyi şekilde hazır olan ülkeler, rakiplerine üstünlük sağlayacaktır. 

İşte biz de ekonomi yönetimi olarak, bir taraftan tüm çabamızla pandemiyle mücadele ediyor, 
diğer taraftan da yeni döneme en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. 

Öncelikle şunu ifade edeyim: 

Türkiye böylesine zorlu ve belirsizliği yüksek bir süreçte, başarılı bir yönetim gösterdi. 

Salgının ilk anlarından itibaren Hükümetimiz tüm imkanları seferber edip, toplum sağlığını 
önceleyen kararlar aldı. 

Bununla birlikte, sanayimizi ve işgücü piyasalarını ayakta tutmaya büyük bir özen gösterdik. 

Salgının başından bugüne kadar Merkezi Yönetim Bütçesinden 79 milyar liralık bir harcama 
yaptık. 
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Yıl sonunda bu tutarın 109 milyar liraya ulaşmasını öngörüyoruz. 

Desteklerimiz sadece bütçe imkanlarıyla da sınırlı kalmadı. 

İşgücümüzü kaybetmemek adına İşsizlik Sigortası Fonu devreye girdi. 

Kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, nakdi ücret desteği ve normalleşme desteği 
mekanizmalarıyla 9 buçuk milyon vatandaşımıza 55 milyar liralık bir destek sunduk. 

İşgücü piyasasına sunduğumuz bu desteklerin de katkısıyla, toplam istihdam 2020 
Haziran’ına göre 1 buçuk milyon kişi artarak 28 milyona çıktı. 

Bu gelişmeyi müsbet görmekle beraber, elbette yeterli bulmuyoruz. 

Reform Programımızda yer aldığı gibi; kadın ve genç istihdamı başta olmak üzere, işgücü 
piyasalarını canlandıracak adımları hızla hayata geçireceğiz.   

Merkezi yönetim bütçesi, işsizlik sigortası fonu ve sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı 
destek fonunu bir bütün olarak düşünürsek; bugüne kadar bu üç kalemden toplam 136 milyar 
lira harcadık. 

Yıl sonuna kadar bu tutar yaklaşık 183 milyar liraya, yani milli gelirin yüzde 3,2’sine ulaşmış 
olacak. 

Tabii burada bir hususun özellikle altını çizmek istiyorum. 

Biliyorsunuz bu yıl bütçe açığı hedefimizi, yüzde 4,3’ten yüzde 3,5’e revize ettik. 

Ancak çok hassas olduğumuz bir konu var, bunu da kamuoyuyla sizlerin huzurunda tekrar 
paylaşmak istiyorum. 

Pandemi nedeniyle gerekli olabilecek her türlü harcamayı yapmakta kararlıyız.  

Odaklı, seçici ve geçici nitelikteki desteklerle vatandaşımızın yanında olacağız, kimsenin 
bundan en ufak bir şüphesi olmasın.  

Elbette bunu yaparken de, orta vadeli bütçe hedeflerimizden sapmayacağız.   

Salgın döneminde kamu maliyesinin yanı sıra, bankacılık sektörümüz de önemli 
sorumluluklar ve görevler üstlendi. 

Kredi kanalları sürekli açık tutuldu, sektörel bazda özel paketler uygulandı. 

Yapılandırmalar yoluyla reel sektöre ve hanehalklarına kolaylıklar sağlandı. 

Borç/teminat oranı iyileştirilip, esneklikler getirildi. 

Açıklanan kredi paketleriyle 315 milyar liralık, yani milli gelirin yüzde 6’sına ulaşan bir destek 
sağlandı.  

İşte kısaca özetlemeye çalıştığım bu bütüncül politikalar sayesinde, reel sektörde çarklar 
döndü ve 2020’yi pozitif büyümeyle kapattık. 

Ancak sorunlarımız yok mu? Elbette var… 
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Şu an en temel önceliklerimiz; fiyat istikrarının sağlanması, cari açığın kontrol altında 
tutulması ve işgücü piyasalarının canlanması. 

Peki bu seneye nasıl başladık? 

Büyüme cephesine baktığımızda, yılın ilk çeyreğine ilişkin göstergeler finansal koşullardaki 
sıkılaşmaya ve piyasa oynaklıklarına rağmen yüzde 6 civarında bir büyümeye işaret ediyor. 

Büyümenin kompozisyonunu incelediğimizde ise; iç ve dış talebin daha dengeli olduğu, 
sürdürülebilir ve kaliteli büyüme hedefimizle uyumlu bir büyüme patikası görüyoruz.  

Öngörülerimiz bu eğilimin devam edeceği ve büyümeye dış talebin güçlü katkı vereceği 
yönünde.  

Yılın ilk dört ayına ilişkin ihracat verileri, tüm zamanların en yüksek yıllık ihracat rakamına 
ulaştığımıza işaret ediyor.  

Sermaye malı üretimi ve ithalatı verileri de, makine teçhizat yatırımlarında devam eden 
büyüme eğilimini gösteriyor. 

Ben burada fiyat istikrarı konusuna özel bir parantez açmak istiyorum. 

Enflasyonla mücadelede, bütüncül bir bakış açımız var. 

Uyguladığımız maliye politikalarıyla, para politikasını desteklemeye devam edeceğiz. 

Elbette kredi gelişimini de yakından izliyoruz. 

İhtiyaç olması durumunda, finansal sektörde makro ihtiyati tedbirleri almaktan 
çekinmeyeceğiz. 

Hanehalkının geçtiğimiz sene hız kazanan dolarizasyon eğiliminin yılbaşından itibaren bir 
miktar gevşediğini gözlemliyoruz.  

Tabii burada geçmiş eğilimlerin kırılması biraz zaman alıyor. 

Enflasyonla mücadele politikalarımız, Türk Lirası cinsinden tasarruf yapmayı teşvik edecek 
ve dolarizasyonu tersine çevirme konusunda elimizi oldukça güçlendirecektir. 

Ekonomi yönetimi olarak politikalarımızı; güçlü, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme 
patikasının sağlanması yönünde şekillendiriyoruz. 

Katıldığım her toplantıda sürekli altını çizdiğim bir husus var. 

Kısa vadeli kazanımlar uğruna, orta ve uzun vadeli hedeflerimizden asla geri adım 
atmayacağız.  

Mart ayında açıkladığımız reform paketi de önümüzdeki dönemin temel çıpası olacak. 

Ekonomi politikalarında şeffaflığı ve öngörülebilirliği daha da artırarak;  

- daha dinamik,  
- istikrarlı, 
- yenilikçi, 
- verimliliği önceleyen, 
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- çok daha iyi işleyen,  
- ve olası tüm şoklara karşı daha dirençli bir ekonomik yapıyı kurmanın çabasındayız.  

Elbette bu yapı özel sektör öncülüğünde bir büyümeyi hedefliyor.  

Dolayısıyla bahsettiğim bu yapının en vazgeçilmez unsurlarından birisi de, tıpkı 20 senedir 
olduğu gibi, bankacılık sektörümüz olacak.   

Kıymetli Konuklar, 

2000’lerin başında milli gelirin yüzde 50’si düzeyinde olan sektör büyüklüğünün, bugün yüzde 
120’yi aşmış olması taşıdığınız potansiyeli çok net gösteriyor. 

Bankacılık sektörü 6,5 trilyon liraya ulaşan bilanço büyüklüğü ile finansal sistemin yüzde 
85’ini oluşturuyor. 

Salgın döneminde de çok net gördüğümüz üzere, bu sektör ekonominin finansmanı için 
gerekli kredileri her durumda sağlayabildi. 

Sektördeki riskler dengeli bir dağılıma sahip. 

Krediler tüm alt-sektörlere dağılmış durumda, yüksek bir yoğunlaşma söz konusu değil.  

Sorunlu kredilerin makul düzeyde kalması, hem risklerin iyi yönetildiği hem de müşterilerin 
borçlarını ödemede hassas davrandıklarını ortaya koyuyor. 

Bununla beraber; nispeten düşük seyreden tahsili gecikmiş alacak oranlarında;  

- kredi hacmindeki artış,  
- yeniden yapılandırma uygulamaları ve  
- kredilerin donuk alacak olarak sınıflandırılmasına ilişkin getirdiğimiz esneklikler de 

etkili oldu. 

Salgının oluşturduğu elverişsiz şartlara rağmen bankacılık sektörü güçlü sermaye yapısını 
korudu, aktif kalitesi ile sağlıklı görünümünü sürdürdü. 

Farklı stres senaryoları altında bile risklerin yönetiminde, özkaynaklar gerekli tamponları 
sağlayacak düzeyde. 

Sevindirici bir diğer gelişme ise; bankalarımızın dış finansmana erişimde de herhangi bir 
zorlukla karşılaşmıyor olmalarıdır. 

Sektördeki dış borçlar uygun maliyetlerle ve gayet başarılı bir biçimde çevriliyor. 

Uluslararası muhabirlik ilişkileri yaygın ve sağlam. 

Sektör içinde iyi bir dayanışma, sahada ise güçlü bir rekabet var. 

Yüz akımız olan bankacılık sektörüyle çok yakın bir koordinasyon içinde çalışıyoruz.  

Ekonomi politikalarının tasarlanması ve uygulanmasında gösterdiğiniz işbirliği bizim için çok 
kıymetli. 

Sektörü daha ileriye taşıyacak, verimliliği ve etkinliği artıracak her türlü önerinizi de titizlikle 
takip ediyoruz. 
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Aracılık maliyetlerinin düşürülmesi, vergi uygulamalarında tereddüt oluşturan konular ve 
manipülasyon düzenlemesine ilişkin önerilerinizi biliyoruz. 

Bu konularda ilgili kurumlarımız çalışıyor. 

Süresi Haziran sonunda bitecek olan ve uygulamada esneklik sağlayan düzenlemelere ilişkin 
talepler, ilgili Kurumumuz tarafından değerlendiriliyor.  

Biliyorsunuz Ekonomi Reform Programımızda da, finansal sektörün güçlendirilmesine yönelik 
somut eylemlere yer verdik. 

Bankacılık sektörüne yönelik önemli adımlarımızdan birisi aktif kalitesinin daha da artırılması 
olacak. 

Donuk alacakların varlık yönetim şirketlerine devir süreçlerinin iyileştirilmesi için gerekli teşvik 
ve tedbir mekanizmalarını oluşturacağız. 

Yakın izleme ve donuk alacak grubunda yer alan kredilerin menkul kıymetleştirilmesine ve 
Varlık Yönetim Şirketlerinin altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 

Hepsinden önemlisi; firmaların operasyonel anlamda yeniden yapılanmaları konusunda da 
bankaların teşvik edici ve yol gösterici olmalarını son derece önemsiyorum. 

Bu bağlamda; takipteki kredileri sektör ortalamasının üzerinde olan bankalarda, firma 
rehabilitasyonları için yeniden yapılandırma birimleri kurulmasını teşvik ediyoruz. 

Sektörde rekabeti artıracak adımları da hayata geçiriyoruz, dijital bankacılık lisanslamalarına 
imkân sağlayacağız.  

Finansal tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik 
gözetim mekanizması da oluşturacağız. 

Değerli arkadaşlar, biz finansal sektörü bir bütün olarak görüyoruz. 

Bankacılık yanında diğer finansal kuruluşların da daha fazla rol alması gerektiğini 
düşünüyoruz. 

Sermaye piyasalarının ve sigorta sektörünün ekonomik faaliyete daha fazla destek olmasıyla, 
daha verimli bir eko-sisteme kavuşacağız. 

Faizsiz finans ve fintek alanlarında hayata geçireceğimiz politika adımlarıyla sektörün bir 
bütün içinde sağlıklı biçimde gelişmesini sağlayacağız. 

Ben bu noktada İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) Projemizin de büyük katkı 
yapacağına inanıyorum. 

Yakın zamanda hazırladığımız İFM Projesi Kanun Teklifini tüm paydaşların görüşünü alarak 
nihai haline getirip Meclis’e sunmayı planlıyoruz. 

Kıymetli Konuklar, 

Türkiye ekonomisi sağlam temeller üzerine inşa edilmiştir. 

Küresel krizden, jeopolitik olaylardan ve hatta şu son salgından direnç göstererek çıkıyor 
olmamız, asla tesadüfi değildir.  
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Güçlü yönlerimizin farkındayız, kırılgan tarafları da hızla düzeltecek politikaları kararlılıkla 
uygulayacağız. 

Makroekonomik politikalarımızın yönü de, hedefi de bellidir. 

Öngörülebilirliği daha da artıracak adımlarla; özel sektörün, fırsatları ve riskleri çok daha iyi 
yöneteceğine ve değerlendireceğine inanıyorum. 

Reel sektörün yatırım iştahı, sizlerin sunacağı kaldıraçla artacak. 

Ülkemizin potansiyelinin uluslararası yatırımcılara anlatılmasında sizlere de önemli görevler 
düşüyor. 

Bugüne kadar sektörde başarılı uygulamalara imza attınız, bundan sonra da hep birlikte 
daha iyilerini yapacağımıza yürekten inanıyorum. 

Sizlerden 3 konuda destek talep ediyorum. 

Birincisi;  

Kıt kaynaklarımızın verimli kullanılmasında dönüştürücü bir rol üstlenin. 

Yüksek katma değerli üretimi ve rekabeti odağına alan yenilikçi işlere, istihdamı artıran 
yatırımlara desteğinizi lütfen esirgemeyin. 

İkincisi;  

KOBİ’lerimizin işlerini büyütmesine ve küresel tedarik zincirlerine entegre olmasına katkı 
sağlayın. 

“Teminata dayalı” geleneksel kredilendirme yaklaşımlarının ötesine geçerek, risk yönetimine 
dayalı finansman uygulamalarını yaygınlaştırmaya odaklanın. 

Bu yaklaşım, kritik sektörlerdeki firmaların yeterli finansal kaynağa ulaşabilmesi için büyük 
önem taşıyor. 

Bunun zahmetli bir süreç olduğunun ve sizleri zorlayacağının farkındayız.  

Ancak bankalarımız uzun vadeli, istikrarlı ve sürdürülebilir finansman ilişkisine 
odaklanmalıdırlar. 

Üçüncüsü ve sonuncusu;  

Finansal sağlamlığı korumaktan asla vazgeçmeyin. 

Hâlihazırda bankacılık sektörümüz gerek sermaye yeterliliği, gerekse likidite ve karşılık 
oranları bakımından, yalnızca gelişmekte olan değil, gelişmiş birçok ülkeye göre oldukça iyi 
durumdadır.  

Bu sağlam görünüm, ekonomimiz için de bir çıpa görevi görüyor. 

Ancak bu olumlu görünüm bizleri rehavete sürüklememelidir.  

Artık son derece dinamik ve değişken bir dünyada yaşıyoruz.  
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Bu nedenle dış piyasalarda yaşanan finansal, teknolojik ve hatta politik gelişmelerin neden 
olduğu risklerin çok sıkı takip edilmesi ve gerekli tedbirlerin proaktif bir yaklaşımla zamanında 
alınması gerekiyor. 

Değerli Konuklar, 

Bankacılık sektörümüz bugüne kadar Hükümetimizle güçlü bir eşgüdüm içinde hareket etti. 

Reel sektör ile tasarruf sahipleri arasında sağlam bir köprü vazifesi gördünüz. 

Zorlukların aşılmasında her zaman özverili bir yaklaşım ve çaba içinde oldunuz.  

Biz Hükümet olarak yanınızda olmaya devam edeceğiz. 

Sözlerime son verirken; Türkiye Bankalar Birliği 64 üncü Olağan Genel Kurulu’nun hayırlara 
vesile olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Banka Kredilerinin Takibe Dönüşümünde 
Makroekonomik Faktörlerin Etkisinin Analizi: 

UFRS/TFRS-9 Uygulamaları İçin Bir Öneri  

Taylan Demirkan* 
Prof. Dr. Güven Sayılgan** 

Öz 

Küresel finansal krizle birlikte, muhasebe uygulamalarındaki gerçekleşmiş zarar yaklaşımının 
kredi zararlarının gecikmeli ve yetersiz olarak finansal tablolara yansıtılmasına yol açtığına yönelik 
eleştiriler yoğunlaşmıştır. Bunun üzerine, Beklenen Kredi Zarar (BKZ) yaklaşımını öngören 9 No’lu 
Uluslararası Finansal Raporlama Standartı (UFRS 9) hızla hayata geçirilmiştir. Standardın 
uygulamasında, Temerrüt Olasılığı gibi parametreler ile anlamlı ilişkileri belirlenen makroekonomik 
değişkenlerin olası değerleri ağırlıklandırılmış en az 3 senaryo ile BKZ hesaplaması yapılmaktadır. Bu 
çalışmada ise, BKZ hesaplamasına farklı bir yaklaşım geliştirilmek amacıyla Türk Bankacılık 
Sektörünün kredi kayıplarını temsil eden Takibe Dönüşüm Oranı (TDO) ile seçili makroekonomik 
değişkenler arasındaki ilişkiler klasik doğrusal regresyon modeli ve VAR modeli ile tahmin edilmiştir.  
Bulgular; GSYH, faiz oranı ve sepet döviz kurundaki değişimlerle TDO arasında anlamlı ilişkilerin 
olduğunu göstermekte ve stres testi sonuçları da bu değişkenlerin TDO’yu tahmin etmede 
kullanılabileceğini doğrulamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: UFRS 9, TDO, Beklenen Kredi Zararı, Makroekonomik Değişkenler, Kredi Portföy 
Görünümü, VAR. 
JEL Sınıflandırması: C32, E17, E44, G17,G21, M41 . 
 

Analysis of The Effect of Macroeconomic Factors On Nonperforming Bank Loans: A 
Recommendation for IFRS / TFRS-9 Applications 

Abstract 

With the global financial crisis, criticism that the realized loss approach in accounting practices 
causes delayed and inadequate reflection of credit losses on financial statements has intensified. 
Therefore, International Financial Reporting Standards No.9 (IFRS 9) envisaging the expected credit 
loss (ECL) approach has been quickly implemented. In the implementation of the standard, ECL is 
calculated with at least 3 scenarios with weighted hypothetical values of macroeconomic factors 
determined to be correlated with parameters such as Probability of Default (PD).In this study, to 
develop a different approach to the calculation of the ECL, the relationships between the NPL ratio, 
which represents the loan losses of the Turkish Banking Sector, and the selected macroeconomic 
variables are estimated using the classical linear regression model and VAR model. The findings show 
that GDP, interest rates, and basket exchange rates, are highly correlated with NPL and the stress 
test results also suggest that these variables can be used to predict NPL. 
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Giriş 

1990 sonrası dönemde yaşanan finansal krizler, finansal kurumların gözetiminin 
önemini ve bu gözetim sürecinde düzenleyici - denetleyici otoritelerin ve piyasaların daha 
aktif ve etkin rol almaları gerekliliğini ortaya koymuştur. Global finansal sistem yeniden 
yapılanırken, piyasalar ve finansal kurumların etkin ve rekabetçi olarak faaliyetlerini 
sürdürmelerinde sermaye yeterliliği kadar beklenen kredi zararlarının ölçümü ve bunun için 
ayrılacak karşılıklar da giderek önem kazanmaktadır.  

Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) ile bunların 
çevirisi niteliğinde olan Türkiye Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları 
(TMS/TFRS)’deki gerçekleşmiş zarar yaklaşımının, kredi zararlarının gecikmeli ve yetersiz 
olarak finansal tablolara yansıtılmasına yol açtığı eleştirisi 2007/08 küresel finansal kriz 
sonrasında tartışmaların odak noktası olmuştur. Kredilerin bilançolarda olduğundan değerli 
şekilde sınıflandırılması, yetersiz ve geriden gelen karşılıklar muhasebe standartlarını 
reforme etmeden tek başına sermaye düzenlemelerinin etkin olmadığını göstermiştir.  

Bunun üzerine hızla yürürlüğe konulan “Finansal Araçlar” başlıklı 9 No’lu finansal 
raporlama standartı (UFRS/TFRS 9) ileriye dönük bakış açısı ile geçmiş ve mevcut olayların 
yanı sıra gelecekteki ekonomik şartlara ilişkin tahminlerin de BKZ hesaplamalarına 
yansıtılmasını istemektedir. TFRS 9’a göre ileriye yönelik bilgileri tam olarak modellerine 
yansıtmak isteyen bankalar, çeşitli yöntemlerle kredi risk parametrelerini en iyi açıklayan 
makroekonomik değişkenleri tespit etmekte ve bunların gelecekte alacağı değerleri tahmin 
ederek risk parametrelerine yansıtmaktadırlar.  

UFRS/TFRS 9’un katı bir yöntem dayatmaması nedeniyle makroekonomik 
değişkenlerin seçimi, tahmini ve modellere yansıtılmasında bankalar arasında uygulamada 
farklılaşmalar artmaktadır. Bankaların ileriye dönük makroekonomik senaryolarında yer alan 
beklentilerdeki ayrışma ile bunları güncel olarak modellerine yansıtmadaki tercihleri özellikle 
kolektif hesaplamaların yapıldığı bireysel ve mikro kredilerde büyük etkiler yarattığından, 
hesaplanan BKZ’de farklılaşmaya yol açmaktadır. 2018 yılında makroekonomik 
göstergelerdeki bozulmanın etkisi ile 2018 Mart ayından başlayarak makroekonomik 
senaryolar negatif yönde revize edildiğinden, bu durum özellikle BKZ parametrelerini 
olumsuz etkileyerek Banka finansalları açısından daha yüksek karşılık hesaplanması 
sonucunu doğurmuştur. Beklentilerdeki değişiklik sonucu 2019 yılı sonunda makroekonomik 
olumlu senaryoların ağırlığı artırılmış, ancak 2020 yılı Mart ayında ekonomileri büyük ölçüde 
olumsuz etkileyen COVİD-19 salgını makro senaryoların olumsuz ağırlığını yeniden öne 
çıkarmıştır. Ancak makroekonomik ileriye dönük bilginin risk parametrelerine yansıtılması ve 
BKZ ölçümüne etkisi her banka için aynı düzeyde olmamıştır. 

Makroekonomik göstergelerin modelden çıkarılması veya eklenmesi; hâlihazırda 
kullanılan değişkenlerin anlamlılığını yitirmesi, açıklama gücünün kaybolması ve bu durumun 
istatistiki testler ile kanıtlanabildiği ve belgelendiği ölçüde mümkün olmaktadır.  

Bu çalışmada bankaların UFRS/TFRS 9 uygulamaları bakımından ortak bir yaklaşım 
geliştirilip geliştirilemeyeceği sorusuna cevap bulunması amaçlanmıştır. Anılan standardın ön 
koşullarından biri olan ileriye dönük bilginin risk parametrelerine yansıtılması gereğinin, 
ekonometrik yaklaşım kullanılarak makroekonomik faktörlerin takibe dönüşüm oranları 
üzerindeki etkisine göre karşılanmasının mümkün olabileceği görüşü ile bir analiz yapılmıştır. 
Çalışmanın 2. bölümünde makroekonomik risk faktörleri ile kredi kayıpları arasındaki ilişkiler 
üzerine literatürde yer alan çalışmalara yer verilmiş, 3. bölümünde verinin tanımı ve 
kaynakları ile kullanılan yöntem açıklanmıştır. Çalışmanın 4. bölümünde araştırmanın 
bulguları paylaşılmış, sonuç bölümünde ise ulaştığımız bulgular özetlenerek görüş ve 
önerilerimize yer verilmiştir. 
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2. Literatür Taraması  

Tahsili Gecikmiş Alacak Oranı ile makro büyüklükler arasındaki ilişki VAR yöntemi 
kullanarak incelemiş olan çalışmada (Beşe, 2007), söz konusu makro göstergelere stres 
vererek kredi kalitesinin nasıl etkileneceği araştırılmıştır. Bu araştırmada; model Temmuz 
1999-Aralık 2006 dönemi “tüm örneklem” ve ekonominin iyileşme süreci olarak 
değerlendirilen Kasım 2002-Aralık 2006 dönemi “iyi dönem”e ayrı ayrı uygulanmış ve tüm 
örneklem için bankacılık krizlerinin ve akabinde gelen yeniden yapılandırma uygulamalarının 
bankacılık sektörü bilançolarının sağlıklı olmadığı bir analiz dönemini kapsadığından anlamlı 
sonuçlar elde edilemediği, iyi dönem için ise bankacılık sektörü kredi kalitesinin makro 
göstergelere uygulanan şoklara anlamlı tepkiler verdiği sonucuna varılmıştır. Beşe’nin 
çalışmasına göre; yapısal kırılmanın olmadığı iyi dönemde enflasyonun ve Devlet İç 
Borçlanma Senedi (DİBS) faiz oranlarının ani yükselişi, TDO’yu artırmakta bir başka deyişle 
kredi kalitesini bozucu bir etki yapmaktadır. Reel kur endeksinde ani bir artışın ise iyi 
dönemde TDO’ya etkisi 3 aylık bir gecikme ile pozitif yönlü olmaktadır.  

Kredi Portföy Görünümü (Credit Portfolio View) yaklaşımının uyarlaması olan 
çalışmada (Küçüközmen & Yüksel, 2006) ise Türk Bankacılık Sektörü’nün 1999-2005 
yıllarına ait sektörel takip oranları ve makroekonomik faktörler arasında anlamlı ve güçlü 
ilişkiler olduğu sonucuna varılmıştır.  

Kredi kayıplarının makroekonomik değişkenlere dayalı olarak tahminine dönük 
ekonometrik çalışmasında (Altıntaş, 2012), reel GSYH’nin dört dönem üst üste % 1, % 5 ve 
% 10 küçüldüğü üç ayrı senaryoda, gelecek bir yıl içinde takip oranlarının ise sırasıyla 0,75, 
1,15 ve 1,70 puan olacağı, nominal faiz oranlarının en son düzeylerine göre % 25 ve % 50 
arttığı ve artış sonrası ulaşılan düzeyin dört dönem muhafaza edildiği ve ayrıca yalnızca bir 
dönem için %100’lük tek bir şok uygulandığı üç ayrı senaryo altında, takip oranlarındaki 
artışın ise sırasıyla 0,92, 1,39 ve 1,77 puan olacağı, ABD Doları kurunun en son düzeyine 
göre % 25 arttığı ve artış sonrası ulaşılan düzeyin dört dönem muhafaza edildiği ve ayrıca 
sadece bir dönem için % 50’lik tek bir şoka maruz kalındığı iki ayrı senaryo altında, takip 
oranlarındaki artışın ise sırasıyla 1,35 ve 2,39 puan olacağı tahminlerine ulaşmıştır. 

İngiltere bankacılık sektörü üzerinde IMF kapsamında gerçekleştirdikleri stres 
testlerine göre makroekonomik değişkenlere verilen şokların ele alındığı çalışmada 
(Hoggarth, Logan, & Zicchino, 2005), kredi kayıpları üzerine etkilerinin güçlü olmadığı 
sonucuna varmışlardır.  

Romanya bankacılık sektörü takip oranları ile makroekonomik açıklayıcı değişkenler 
arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmada (Hada, Misu, Iuga, & Wainberg, 2020), takipteki 
kredilerin döviz kurları, işsizlik ve enflasyondan önemli ölçüde etkilendiği sonucuna 
varmışlardır. 

1997 Asya krizi sonrası kredi riski ile global ekonomik döngü arasındaki bağlantıyı 
ortaya koymayı amaçlayan, ülkeler arasında ekonomik döngüsel olayların birbiriyle bağlantısı 
yanında, makroekonomik değişkenler ile temerrüt olayı arasındaki ilişkiyi gözlemlemek için 
G-VAR(Global VAR) metodolojisini önermişlerdir (Pesaran, Schuermann, Treutler, & Weiner, 
2003). G-VAR'ı bir kredi portföyü modeli için itici güç olarak kullanmanın temel avantajının, 
küresel ekonomideki makroekonomik değişkenler arasındaki korelasyon yapısına izin 
vermesi olduğunu belirten (Pesaran vd, 2003), bir kredi portföyünün kredi değerliliğine ilişkin 
değişikliklerin, makro etkilerin kendine özgü şoklardan izole edilmesine izin veren dinamik bir 
küresel makroekonometrik modelle bağlantılı olduğunu, temerrüt olasılıklarının firmaların 
yerel ve yabancı ekonomik döngüleri ile bağlantılı olarak belirlendiğini iddia etmişlerdir. 
Çalışmaları, global olarak herhangi bir ekonomide meydana gelen makroekonomik bir şokun, 
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bir nevi kelebek etkisi ile dünyanın başka bir yerinde bir bankanın kredi portföyünün zarar 
dağılımını etkilediğini ortaya koymuştur.  

İsveç bankacılık sektörü temerrüt olayları ile makroekonomik değişkenlerin ilişkisi 
üzerine yapılan çalışmada (Qu, 2006), Credit Portfolio View (CPV) modeline benzer şekilde 
sanayi üretimi, enflasyon, faiz oranı, hisse senedi fiyatları, işsizlik oranı ve döviz kurlarının 
sektörel olarak firmaların temerrüt oranlarını açıklama gücünün yüksek olduğu ortaya 
konulmuştur. 

Brezilya bankacılık sektörü üzerinde yaptıkları çalışmada (Vazqueza, Tabak, & 
Soutoa, 2012), GSYH büyümesi ile tahsili gecikmiş alacaklar arasında güçlü negatif bir 
ilişkinin olduğunu ve GSYH’nın üç çeyrek gecikmeye kadar kredi değerliliğini etkilediği 
göstermiştir. 

Türk bankacılık sektöründe, varsayımsal senaryolar altında makroekonomik 
değişkenlerin maruz kalabileceği şoklar sonucunda, takipteki kredilerin, beklenen ve 
beklenmeyen kayıpların ve kredi riskine maruz değerlerin tahmin edilmesi üzerine yapılan 
çalışmada (Karaaslan & Sayılır, 2019), Kredi Portföy Görünümü yaklaşımından hareketle, 
kredi riskine etki eden makroekonomik değişkenlerle kredi riski modeli oluşturarak, kredi risk 
modelindeki önemli değişkenlere ilişkin Monte Carlo Simülasyonları ve senaryo analizlerini 
uygulamışlardır. Kredi riski modellerinde bağımlı değişken olarak takip oranı, bağımsız 
değişkenler olarak ise işsizlik, faiz oranı, para arzı, enflasyon ve GSYH’yi kullanmıştır. Anılan 
çalışmada, Türkiye Bankacılık Sektörü (TBS) kredi riski modelinde yer alan işsizlik, faiz ve 
para arzı değişkenleri üzerine stres testi uygulandığında; makroekonomik değişkenlerin 
maruz kaldığı şokların, takip oranı üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

Türk bankacılık sistemi için, makroekonomik değişkenlere dayalı olarak yeni bir kredi 
riski modeli oluşturulmasına ve bu modeli kullanarak bankalar için stres testi analizi 
yapılmasını amaçlayan çalışmada (Yüksel, 2011), ticari-kurumsal krediler için, takipteki 
alacak oranındaki değişimlerin faiz oranı, enflasyon, kredilerin GSYH içindeki payı ve 
büyüme verileri başta olmak üzere diğer tüm verilerden önemli ölçüde etkilendiği, bireysel 
krediler için bu etkinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

TDO’nun lojistik formasyonununi bağımlı değişken olarak kullanıldığı çalışmasında, 
(Özhan, 2018); muhtemel tüm anlamlı makroekonomik değişkenlerin tespiti için ileriye doğru 
seçim (forward stepwise regression) ve tam arama (exhaustive search) yöntemlerini 
birleştirerek bir algoritma kullanmıştır. Bu çalışmada kullanılan yöntem sayesinde anlamlı 
olmayan modeller elenerek muhtemel tüm model önerileri oluşturulmuş, buna göre ücretliler 
geçim endeksi, tarım-dışı işsizlik oranı, ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranı, Türkiye dış borç 
stoku ve gayri safi yurt içi hasıla değişkenlerinin gecikmeli olarak Türk Bankacılık Sektörünün 
takibe dönüşüm oranını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

(Arslan & Sayılgan, 2020)’ın makroekonomik faktörlerle şirketlerin finansal sıkıntısı 
arasındaki ilişkiyi açıklayan çalışmasında, finansal sıkıntıyı temsil eden iflas ertelemelerinin 
ekonomik büyümeden olumlu etkilendiği ve iflas erteleme başvurularının azaldığı, faiz 
oranlarından ise olumsuz etkilendiği ve iflas erteleme başvurularının yükseldiği sonucuna 
ulaşılmıştır. 

3.Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışmada, kredi değerliliğiyle ilişkisi olabilecek makroekonomik faktörlerin 
bankaların kredi kayıplarına etkisini analiz edecek ekonometrik tahmin denklemi (uydu) 
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kullanılarak, ex post (2018-2020) ve ex ante (2021-2022) dönemlerinin öngörüsü 
gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmada kullanılan yaklaşım, makroekonomik faktörlerin kredi kayıplarına etkisini 
ölçmek için farklı ülkelerde gerçekleştirilen stres testlerinde yaygın olarak kullanılan 
Wilson’un Kredi Portföy Görünümü modelinin bir uyarlamasıdır. Kredi Portföy Görünümü, 
kredi temerrütlerinin ve kredi değerliliğindeki değişimlerin (geçişlerin) ekonomik döngüye 
bağlı olduğu varsayımına/gözlemine dayanır. Ekonominin daralma evresinde temerrüt 
olaylarında ve aşağı yönlü kredi derecesi geçişlerinde artış görülürken, ekonominin büyüme 
evresinde tam tersi bir eğilim gözlenmektedir (Wilson, 1997). Bu nedenle, tarihsel temerrüt 
oranlarından hareketle düzenlenen kredi geçiş ve TO matrislerinin ekonominin içinde 
bulunduğu evreye ve makroekonomik senaryolara göre düzeltilmesi gerekmektedir. Esasen 
UFRS/TFRS 9 Standardının BKZ ölçümünde “ileriye dönük bilgi”nin kullanılması, yapısal 
modeller kullanılarak makroekonomik faktörlerin kredi risk parametrelerine etkisini açıklayan 
Kredi Portföy Görünümü ve benzeri bir yöntemin kullanılmasını gerektirmektedir. 

Çalışmada kullanılan CPV yaklaşımının uydu kredi risk modeli, klasik doğrusal 
regresyon yöntemi ile oluşturulmuştur (Küçükkocaoğlu & Altıntaş, 2016). Makroekonomik 
değişkenlerin gelecek dönemlerini tahmin için iki farklı yöntem uygulanmıştır.  

1) Makroekonomik değişkenlerin gelecek dönemlerdeki değerlerinin Merkez Bankası 
Beklenti Anketi ve Bloomberg gibi kuruluşlardan alınan tahminleri 

2) Vektör Otoregresif Modeli (VAR) ile makroekonomik değişkenlerin hem kendi hem de 
diğer tüm içsel değişkenlerin gecikmeli değerleri ile birlikte tahmin edilmesi 

Bu çalışma, bağımlı değişkenin lojistik dönüşümüne gerek duyulmaması ve AR(p) gibi 
eş anlı model yerine, VAR modeli kullanılması yönünden Wilson’un Kredi Portföy Görünümü 
(CPV) modelinden ayrılmaktadır. VAR modelinde Etki-Tepki ve Varyans Ayrıştırma Analizleri 
ile içsel değişkenler arasındaki nedenselliğin gücü ve etki süresi analiz edilmiştir.  

3.1. Modelin Çerçevesi ve Varsayımları 

Ekonometrik çalışmalarda en yaygın kullanılan yöntem regresyon analizidir. 
Regresyon analizi, bağımlı bir değişkendeki değişimi etkileyen nedenleri açıklamayı ve bu 
açıklamaya dayalı olarak bağımlı değişkene ilişkin geleceğe yönelik tahminde bulunmayı 
amaçlamaktadır (Karacabey & Sarıaslan, 2007). Birden fazla açıklayıcı değişken içeren 
çoklu regresyon denklemi; 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘 + 𝜀   (1) 

şeklinde gösterilir. Bu denklemde 𝛽0 , 𝛽1, 𝛽2. . 𝛽𝑘 regresyon katsayılarını ve 𝜀 stokastik hata 
terimini tanımlamaktadır. Stokastik hata terimi bağımlı değişkeni açıklayan bağımsız 
değişkenler haricinde çeşitli nedenlerle modele dâhil edilemeyen değişkenleri temsil 
etmektedir. Veri kalitesinin zayıflığı ve ölçüm hataları, y ile x’ler arasında doğrusal olmayan 
ilişkilerin varlığı, incelenen olguyu açıklamada çok anlamlı olduğu halde dışlanmış açıklayıcı 
değişkenlerin varlığı, insan davranışına özgü rassallık nedeniyle beklenmeyen etkiler hata 
teriminin bileşenlerini oluşturmaktadır.  

3.2. Veri  

Bağımlı ve bağımsız değişkenlere ilişkin zaman serileri BDDK, TÜİK, TCMB, 
Bloomberg ve Reuters’dan elde edilmiştir. Söz konusu zaman serileri, değişken verilerin 
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ölçülerek biriktirildiği tarihler, 2005/1. çeyrek - 2017/4. çeyrek dönemleri itibarıyla 52 gözlem 
değerinden oluşturulmuştur. 

3.3. Bağımlı Değişken  

Makroekonomik değişkenlere dayalı kredi kayıp tahmini ve stres testi uygulamaları 
için, öncelikle statik yapıda bir ekonometrik tahmin modeli oluşturulmuştur. Sıradan En Küçük 
Kareler (SEKK) yöntemi uygulanarak kurulan tahmin modelinin, kredi riskinin sistematik 
bölümünü, makroekonomik risk faktörleri ile açıklaması beklenmektedir. Tahmin modeli 
UFRS/TFRS 9 makroekonomik faktörlerin beklenen kredi zararına etkisini ölçmeyi 
amaçladığından genellikle finansal kuruluşların risk modellemelerinde, kredi kayıplarının 
veya temerrüt oranlarının bağımlı değişken, makroekonomik değişkenlerin ise açıklayıcı 
(bağımsız) değişken olarak kullanıldığı bir tahmin denklemidir. Çalışmada; BDDK, TCMB, 
Risk Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu gibi kurumların elinde henüz bütüncül veya granüler olarak 
analize imkân tanıyan temerrüt olasılıkları verisi olmadığından, kredilerdeki bozulmayı temsil 
etmek üzere takibe intikal etmiş kredilerin bir birleşimi olarak Takibe Dönüşüm Oranı 
(Takipteki Krediler(brüt)/Toplam Krediler) bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. 

Türk Bankacılık Sektöründe, beklenen kredi kaybının ölçümünde kullanılabilecek 
sektör bazında temerrüt olasılığı (TO) veya temerrüt halinde kayıp (THK) verileri 
biriktirilmemekle birlikte; bağımlı değişken olarak bunların yerine kredi kayıplarını temsil eden 
ve “sorunlu kredi oranı” olarak nitelendirilebilecek, dönemler itibarıyla ödemesi gecikmiş 
kredilerin toplam kredilere oranı kullanılmaktadır.  

TDO’nun bankanın toplam kredi portföyünün değerliliğini mükemmel ölçen bir 
değişken olduğunu söylemek güçtür. Ancak, oranın pay ve paydası ile temerrüt oranları ve 
iyileşme oranları arasındaki doğrusal ilişkiler kredi kayıplarının bir göstergesi olarak TDO’yu 
tekil ve sektörel bazda kredilerin geçmiş performansı ve kalitesini anlamlandırmak için en 
geçerli oran olarak öne çıkarmaktadır. Kredi kayıplarının makroekonomik değişkenlere dayalı 
olarak tahmini konusunda Altıntaş (2012), muhasebe tabanlı TDO ile BKZ parametreleri 
arasındaki ilişkiyi ortaya koyarken, sorunlu kredi oranı olan TDO’yu, temerrüt olasılığının 
muhasebesel karşılığı olarak tanımlamıştır.  

TDO zaman serisi oluşturulurken 2000-2001 yılı ekonomik krizleri sonucu takibe 
intikal eden kredi hacmindeki olağandışı artış ve ardından gelen düşüş nedeniyle başlangıç 
dönemi olarak 2005 yılının ilk çeyreği baz alınmıştır. 2018 yılı UFRS/TFRS 9 standardının 
uygulamaya geçişiyle birlikte kredi sınıflandırmaları ve karşılık tanımlamalarındaki 
değişiklikler dolayısıyla yapısal bir kırılmayı betimlediğinden zaman serileri, 2017 yılının son 
çeyreği ile sınırlı tutulmuştur. Gözlem döneminin 2017 yılı sonu ile sınırlı tutulması, 2018-
2020 ex post döneminin model sonuçlarıyla karşılaştırılmasına da olanak sağlamıştır.  

Bağımlı değişkenin önemli belirleyicisi olan toplam kredilerin seyri önemli olduğundan, 
Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından garanti verilen kredilerdeki büyümeyi de dikkate almak 
üzere, 2017 yılı ilk çeyreğindeki KGF etkisi kukla değişken (dummy) olarak kullanılmıştır. 
2008 I. Çeyreğinden itibaren varlık yönetim şirketlerine satılan takipteki krediler ile ilgili veriler 
BDDK’ya raporlanmaya başlanmıştır. Varlık satışlarının TDO hesabında dikkate alınması 
yapısal bir kırılma yarattığından 2008-I dönemi de kukla değişken ile kontrol edilmiştir. 

3.4. Açıklayıcı Değişkenler 

Kredi riskinin müşteriye özgü olmayıp sistematik (çeşitlendirme ile yok edilemeyen) 
bölümünü açıklama gücüne sahip literatürde de çok kullanılan risk faktörleri; GSYH, faiz, 
enflasyon ve işsizlik oranları, döviz kurları gibi temel makroekonomik değişkenlerdir. Esasen 
sektörel bazda alt analizlere gidildiğinde sayılanların dışında farklı makroekonomik 
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değişkenler de kullanılabilmektedir. Bu kapsamda, çalışmada kullanılan temel makro 
göstergelerin, kredi riskini ölçen belli başlı modellerde kullanımının yanında, hâlihazırda 
UFRS/TFRS 9 uygulamalarında yaygın kullanılan göstergeler olmasına dikkat edilmiştir.  

TDO’daki değişimleri açıklamasını beklediğimiz makroekonomik faktörler, esasen 
kredi riskinin sistematik bölümünü açıklayan belli başlı makroekonomik faktörlerden 
seçilmiştir. Tahmin denkleminin açıklayıcı değişkenleri olarak; belli bir dönemde yurt içinde 
üretilmiş nihai mal ve hizmetlerin piyasa değeri (parasal büyüklüğü) olan GSYH’nin büyüme 
hızı, Türk Lirasının sağlam para birimleri (hard currency) karşısında değerini gösteren dolar 
ve Euro eşit ağırlıklı sepet kur ile getiri ve “riski” temsil eden 1 yıllık Devlet tahvilinin faiz (TL 
cinsinde tahvillerin) oranı kullanılmıştır.”  

“Üretim ve ekonomik aktiviteyi temsil etmek üzere GSYH’nin parasal olmayan öncü 
göstergesi olan Sanayi Üretim Endeksi de açıklayıcı değişken olarak düşünülmüştür. Ancak, 
GSYH’nin ekonominin tamamını kapsaması nedeniyle bankacılık sektörünün toplam 
TDO’sunu açıklamada daha uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Bu çerçevede, 
hesaplamalarda TÜİK tarafından açıklanan takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış GSYH 
zaman serisinin büyüme hızı (çeyreklik değişim hızı) kullanılmıştır.  

Kredi kayıplarının ölçümünde faiz oranları her zaman ilk akla gelen makroekonomik 
değişkenlerden biri olmuştur. Faiz oranlarındaki değişim, pay ve paydadan dolayı TDO’ya 
aynı yönde iki etki yapmaktadır. Faiz oranlarının düşmesi firmaların ağırlıklı ortalama 
sermaye maliyetini azaltarak, özkaynak (sermaye) değerlerini artırmakta ve borç ödeme 
kapasitelerini güçlendirerek temerrüt olasılıklarını azaltmaktadır. Böylelikle bankaların kredi 
kalitesi yükselmekte ve takipteki kredileri azalmaktadır. Diğer yandan düşen faiz oranları 
kredi iştahı ve talebi artırarak kredi hacmini genişletmektedir. Bu iki etki ile birlikte faizlerin 
düşmesinin TDO’yu azaltıcı etki yapması, tersi durumun da TDO’yu artırıcı etki yapması 
beklenmektedir. Açıklanmaya çalışılan TDO tüm sektörleri kapsadığından, ticari, ihtiyaç, 
konut kredisi faiz oranlarını ayrı ayrı veren TCMB’nin Bankalarca açılan kredilere uygulanan 
ağırlıklı ortalama faiz oranları serisi  yerine tüm kredi segmentlerine etkisi bakımından 
gösterge niteliğinde olması nedeniyle 1 yıllık tahvil faiz oranının çeyreklik ortalama değerleri 
kullanılmıştır. Uygulamada, 2 yıllık tahvil, 5 yıllık Dolar cinsi Eurobond, mevduat, ticari kredi 
ve tüketici kredisi faizleri de açıklayıcı değişken olarak düşünülmüş ancak TDO ile güçlü ve 
anlamlı istatistiki sonuçlar tespit edilememiştir. 

Çalışmada başlangıçta yirmi makroekonomik gösterge açıklayıcı değişken olarak 
düşünülmüş ancak daha sonra TDO ile olan düşük korelasyonları nedeniyle yediye 
indirilmiştir. Yedi değişkenden biri olan Türkiye 5 yıllık Kredi Temerrüt Takası (CDS) primi 
TDO ile güçlü ve anlamlı ilişkiler ortaya koymamıştır.  

UFRS/TFRS 9 uygulamalarında makroekonomik faktörlerin BKZ parametrelerine 
etkilerini hesaba katmak için makroekonomik faktörlerin seçiminde döviz kuru ilk sıralarda yer 
almaktadır. Ancak tıpkı enflasyon gibi döviz kurlarının da TDO’ya etkisi her dönemde güçlü 
ve aynı yönde belirgin değildir. Pozisyonunu hedge eden, ihracat gibi döviz kazandırıcı 
faaliyetleri olan firmalar yönünden döviz kurlarındaki artışın kredi performansı üzerine etkisi 
sınırlı olmaktadır. Kurlardaki hızlı yükselişin açık pozisyonu olan veya döviz kazandırıcı 
faaliyeti olmayan firma kredilerinin takibe dönüşüm oranlarını etkileyeceği beklenebilir ancak, 
firmaya ait riskler ile sistematik faktörler içinde döviz kurlarından başka faktörlerin etkisi ve 
hata terimlerinin varlığı bu etkinin gücünü her zaman tartışmaya açmaktadır. Örneğin yapılan 
bir çalışma neticesinde, Sterling’in değer kazanmasının İngiltere’de firma temerrüt 
olasılıklarını arttırdığı, ancak bu etkinin asimetrik ve düzensiz olduğu sonucuna varılmıştır 
(Goudie & Meeks, 1991). 
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 Tahmin denkleminden dışlanan M1 ve M2 gibi parasal büyüklükler hiçbir formda iyi 
sonuçlar sağlamamış, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ile sepet döviz kuru arasındaki güçlü 
korelasyon, çoklu doğrusal bağıntı (Multicollinearity) sorununun sinyalini vermiştir. USD/TRY 
veya EUR/TRY döviz kurlarına kıyasla parite etkisini de elimine eden sepet kurun 
kullanılması ithalatı ağırlıklı olarak USD ile yapan ancak ihracatı neredeyse iki döviz kuru 
cinsinden yarı yarıya gerçekleştiren bir ekonomi için daha uygun olacaktırii. Sepet kur zaman 
serisi, sepet kurun çeyreklik ortalamasının bir önceki döneme göre değişim oranı olarak 
oluşturulmuştur.  

4. Araştırmanın Bulguları 

Çoklu regresyon yönteminde kullandığımız zaman serilerinin “durağan” olup 
olmadıklarını anlamak için Augemented Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi uygulanmıştır.  

Bu kapsamda tahmin denklemimizin her değişkeni için birim kök testleri ve ortaya 
çıkan test sonuçlarına ilişkin özet ise Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. ADF Durağanlık Testi 

ADF Durağanlık Test Sonuçları 

  ADF Test İstatistiği Sabit Terimli Sabit ve Trendli 

   Sabit Terimli Sabit ve Trendli t istatistiği(%1) Olasılık t istatistiği(%1) Olasılık 

Takibe 
Dönüşüm 
Oranı 

 
 
-7,011065 

 
 

-6,051102 -0,35270 0,0000 -4,09661 0,0000 

GSYH(Mev. 
Ard.) 

-9,239238 -9,227846 
-3,52725 0,0000 -4,09455 0,0000 

1 Yıllık Tahvil 
Faizi 

-5,735293 -5,390571 
-3,52852 0,0000 -4,09661 0,0002 

Sepet Döviz 
Kuru 

 
-7,401201 

 
-8,342887 

 
-3,527045 0,0000 -4,09455 0,0000 

Buna göre TDO, GSYH, FAIZ ve SEPET zaman serilerinin düzeyde sabit terimli ve 
sabit terimli ve trendli olmak üzere birim kök testlerinden geçerek durağan olduğu sonucuna 
varılmıştır.  

4.1. Doğrusal Tahmin Denklemi 

Kredi kayıplarının gelecek dönemlerinin kestiriminde kullanacağımız bağımlı değişken 
TDO’nun bankacılık uygulamalarında, takipteki krediler ve kredilerin bir oranı olarak 
makroekonomik göstergelerden oluşan açıklayıcı değişkenler GSYH, FAIZ ve SEPET’den 
gecikmeli olarak etkilendiği bilinmektedir. Esasen norm olarak krediler kullandırıldığı tarihten 
itibaren en erken üç ay sonra takibe atılabileceğinden en az bir dönem gecikmeli 
makroekonomik göstergelerin kullanılması doğru olacaktır. Makroekonomik değişkenlerin 
diğer gecikmeli değerlerine nazaran TDO’yu açıklamada istatistiki olarak en anlamlı sonuçlar 
GSYH(-3), GSYH(-2), FAIZ(-1) ve SEPET(-1)’in birlikte açıklayıcı değişken olarak kullanıldığı 
denklemde elde edilmiştir.  

Bununla birlikte, makroekonomik risklerin TDO’yu arttırması, artan TDO’nun ise 
kredinin tayına bağlanması yoluyla borçluların banka limitlerini ve likiditelerini sınırlandırması 
finansal sıkıntıya girmelerine neden olmaktadır. Diğer yandan, yavaşlayan kredi hacmi de 
payda etkisi ile TDO artışına ivme kazandırmaktadır. Bu nedenle, dönemin TDO’sunu 
açıklamak üzere TDO’nun bir dönem gecikmesi tahmin denklemini geri besleyecek bir araç 
olarak eklenmiştir.  
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Öte yandan, zaman serisinde hata terimlerinin ortalamadan hayli sapma gösterdiği 
2008-I ve 2017-I dönemlerindeki yapısal bazı değişiklikler nedeniyle makroekonomik 
açıklayıcı değişkenlerin bu dönemde bağımlı değişkenler üzerinde etkisinin zayıfladığı 
gözlenmektedir. Bu nedenle, TDO’nun belirtilen dönemlerdeki yapısal kırılmaları açıklaması 
amacıyla iki adet kukla değişken ilave edilmiştir. 

Dummy0801= 2008 yılı ilk çeyreğindeki makroekonomik faktörlerle açıklanamayan 
kredi büyümesi ve takipteki kredilerin azalmasını açıklayacak bir kukla değişken olarak 
tanımlanmıştır. Takipteki kredilerdeki ani düşüşün gerekçesi, bankaların tamamına karşılık 
ayırdıkları sorunlu kredilerinin bir bölümünü varlık yönetim şirketlerine devretmeye başlaması 
bu durumun TDO oranını aşağı yönlü etkilemesidir. Yine görece çok hızlı büyüyen kredi 
hacmi de TDO’yu aşağıya yönlü etkilemiştir.  

Dummy1701= Banka kredilerinde daha önce de bir garanti mekanizması olarak 
bulunan ancak 2017 yılı başında 250 milyar TL’lik ağırlıklı olarak KOBİ’ler için tasarlanan 
Hazine Garantili KGF programı, bankaların risk iştahını önemli ölçüde artırması yanında 
kredilerin temerrüdünü de geciktirmiştir. Bankaların kredi portföy ve teminat yapısına da etki 
eden KGF boyutu akademik olarak ayrıca araştırılması ve tartışılması gereken bir olgu olup, 
bu makaleye kukla değişken olarak katkı sağlayacaktır.  

Tablo 2. SEKK ile Doğrusal Denklem Tahmin Çıktısı 

Regresyon Denklemi Çıktısı 

Bağımlı Değişken: TDO     

Veri Dönemi 20051Ç  20172Ç   

Gözlem Sayısı 52      

Bağımsız Değişkenler Katsayı t istatistiği Olasılık 

C 0.000451 4.601526 0.0000 

GSYH (-2) -0.074745 -6.915033 0.0000 

GSYH (-3) -0.046578 -4.513535 0.0000 

Faiz (-1) 0.015078 3.094281 0.0034 

Sepet (-1) 0.010879 2.425622 0.0195 

TDO (-1) 0.852690 31.70931 0.0000 

Dummy0801 -0.005411 -3.508548 0.0011 

Dummy1701 -0.003837 -2.388481 0.0213 

𝑹𝟐 0.975293 
  Düzeltilmiş 𝑹𝟐 

 0.971363 
  F İstatistiği 248.1284 
  Olasılık 0.000000 
  Durbin Watson 

İstatistiği 2.157125 
  

Tablo 2’deki çıktılara göre oluşan tahmin denklemini; 

TDO = 0,0045 - 0,0747*GSYH(-2) - 0,0465*GSYH(-3)+ 0,0150*FAIZ(-1) + 0,0108*SEPET(-1) 
+ 0,8526*TDO(-1) – 0,0054*DUMMY0801 – 0,0038*DUMMY1701    

            (2)  

olarak gösterebiliriz. Denklemin katsayılarının büyüklüğü ve yönü beklentilere uygun olarak 
gerçekleşmiştir. GSYH’nin üç ve iki dönemlik gecikmeli etkilerinin TDO’yu negatif olarak ve 
yayılarak etkilediği görülmektedir. GSYH (-3)’deki 1 yüzde puanlık artış TDO’yu 0,074 yüzde 
puan, GSYH(-2)’deki 1 yüzde puanlık artış ise TDO’yu 0,046 yüzde puan azaltıcı etki 
yapmakta, ekonomik büyümede üç dönem önce gerçekleşen 1 yüzde puan ve iki dönem 
önce gerçekleşen 1 yüzde puanlık artış birlikte TDO’yu 0,12 yüzde puan düşürmektedir. 
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FAIZ’deki 1 puanlık artışın bir dönem gecikmeli etkisi TDO’yu 0,015 yüzde puan, sepet 
kurdaki 1 yüzde puanlık artışın gecikmeli etkisi ise TDO’yu 0,011 yüzde puan arttırmaktadır. 

Kukla değişken dummy0801’in işaretinin negatif olması, 2008 ilk çeyreğindeki kredi 
büyümesinin ve varlık yönetim şirketlerine olan satışların ilk defa BDDK verilerine yansıyarak 
takipteki kredilerde ani bir düşüş sağlamasını açıklamaktadır. Benzer bir biçimde 2017 yılının 
ilk çeyreğindeki 250 milyar TL KGF garantisi programının bankalar kanalıyla ağırlıklı olarak 
KOBİ’lere kaynak olarak aktarılmasının etkilerini temsil eden dummy1701’in işaretinin de 
negatif olması TDO artışını baskılamıştır. 

Tahmin denkleminin istatistiksel tutarlılığı incelendiğinde Yüksek 𝑅2 regresyon 
denkleminin bağımlı değişkeni açıklama gücünü gösterirken, yüksek F ve t istatistikleri ve 
çok düşük olasılık değerleri ise değişkenlerin anlamlı ve denklemin tutarlı olduğunu 
göstermektedir. Bununla birlikte, Tablo 3’te özeti verilen varsayım testleri açıklayıcı 
değişkenler arasında çoklu bağlantı olmadığını gösterirken, modelde otokorelasyon 
bulunmadığını ortaya koymaktadır. Breusch-Pagan-Godfrey Testi, denklemde değişen 
varyans olduğuna dair bir bulguya işaret etmezken, normallik testi hata terimlerinin normal 
dağıldığını göstermektedir. 

Tablo 3. SEKK Varsayım Testleri Sonuçları 

Varsayım Testleri Sonuçları 

Varyans Büyütme Faktörü       

Bağımsız Değişkenler Katsayı Varyansı 
Ortalanmamış Varyans 
Büyütme Faktörü 

Ortalanmış 
Varyans 
Büyütme 
Faktörü 

C 9.60E-07 23.31792 NA 

GSYH (-2) 0.000117 1.702954 1.186299 

GSYH (-3) 0.000106 1.553359 1.081765 

Faiz (-1) 2.37E-05 9.906549 1.360553 

Sepet (-1) 2.01E-05 1.439964 1.287132 

TDO (-1) 0.000723 24.27581 1.475301 

Dummy0801 2.38E-06 1.110464 1.089108 

Dummy1701 2.58E-06 1.204685 1.181518 

  
  

  

 Breusch-Godfrey Serial Korelasyon LM Testi   

F İstatistiği 0.891131 Olasılık (4,40) 0.4781 

Gözlen R^2 4.254728 Olasılık, Ki Kare (4) 0.3726 

  
  

  

Heteroskadastite Testi: Breusch-Pagan-Godfrey Test Sonuçları   

F İstatistiği 0.882762 Olasılık (7,44) 0.5279 

Gözlen R^2 6.403537 Olasılık, Ki Kare (7) 0.4935 

Ölçekli Açıklanmış Kareler Toplamı 5.024281 Olasılık, Ki Kare (7) 0.6570 

Hata Terimlerinin Tanımsal İstatistikleri     

Örneklem Dönemi 20051Ç 20174Ç 
 

  

Gözlem Sayısı 52     

  
  

  

Ortalama 2.27e-18 Çarpıklık -0.254763 

Medyan 2.70e-05 Basıklık 3.191721 

Maksimum 0.003151 
 

  

Minimum -0.001359 Jarque-Bera Test İstatistiği 0.642144 

Standart Sapma 0.001359 Olasılık 0.725371 
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 4.2. Gerçekleşen Ex post Dönem Kestirimi 

Ex post öngörüm dönemi olan 20181Ç-20204Ç için gerçekleşmiş GSYH ve sepet kur 
değişimleri ile faiz değerlerinin tahmin denklemine (Denklem 2) yerleştirilmesiyle elde edilen, 
gerçekleşen TDO ve tahmin edilen TDO (TDOf) değerleri karşılaştırmalı olarak Tablo 4 ve 
Grafik 1’de verilmektedir.  

Tablo 4.20181I-2020IV Gerçekleşen ve Tahmini TDO 

DÖNEM TDO(%)  TDOf(%) 

2018Q1 2,90 3,04 

2018Q2 3,03 3,06 

2018Q3 3,22 3,23 

2018Q4 3,88 3,72 

2019Q1 4,05 4,03 

2019Q2 4,38 4,45 

2019Q3 4,99 4,71 

2019Q4 5,37 4,45 

2020Q1 5,37 4,33 

2020Q2 4,97 4,20 

2020Q3 4,43 4,20 

2020Q4 4,07 5,09 

 

Grafik 1. TDO VE TDOf ( 2015-2020) Karşılaştırmalı Grafik 

 

Grafik 1’de görülen doğrusal tahmin denklemine göre açıklayıcı değişkenlerin tahmin 
gücü 2019 2. çeyreğine kadar oldukça yüksek olup 2019 2. çeyrek ile 2020 4. çeyrek 
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arasında TDO ile TDOf arasındaki sapma göze çarpmaktadır. TDOf’nin, 2019 2.çeyrek ve 
2020 2. çeyrek arasında TDO’dan geride kalması, pay etkisi ile takipteki kredilerin artışı ve 
payda etkisi ile kredilerin daralmasının bir sonucudur. 2018 yılının 3. çeyreğinde hızlanan 
Türk Lirasındaki değer kaybı, bankaların özellikle döviz bazlı yatırım kredilerinin 
küçülmesine, artan döviz kurunun enflasyonu yukarı çekmesi sonucunda TCMB’nin politika 
faizini yükseltmesine neden olmuştur. Bankaların ticari kredi faizlerinde artış, 2018 son 
çeyreğinden itibaren banka kredilerindeki büyümeyi yavaşlatmış, 2019 ikinci çeyreğinde ise 
bir miktar gerileme yaşanmıştır. Özellikle ekonomik aktivitedeki yavaşlama ile birlikte kredi 
talebinde ortaya çıkan ani daralma yanında bankaların selektif kredi politikaları toplam kredi 
büyümesinin de yavaşlamasına neden olmuştur. BDDK tarafından 2019 yılı içerisinde 
bankalar nezdinde yapılan mali bünye ve kredi incelemeleri sonucu toplam 46 milyar TL 
tutarındaki kredinin takip hesaplarına aktarılması gerektiği tespit edilmiş ve 2019 yıl sonuna 
kadar gerekli sınıflama değişikliklerinin yapılması talimatı verilmiştiriii. Sözkonusu inceleme ve 
talimatın etkisi ile bankalar tarafından bütçelenmeyen bir kısım kredinin de takibe intikal 
ettirilmesiyle birlikte bankaların TDO’sunda bir yükseliş görülmüştür.  

Diğer taraftan, TDOf önceki dönemin tersine 2020 2. çeyrekten sonra gerçekleşen 
TDO’nun üzerinde keskin bir sapma göstermiştir. BDDK’nın 19.03.2020 tarih ve 8950 sayılı 
kararı ile global bankacılık normlardan biri olan kredilerin takip hesaplarına aktarılması için 
geçmesi gereken süre geçici olarak 90 günden 180 güne uzatılmış, bankalar tarafından 
Covid-19 salgını nedeniyle nakit akışı bozulan firmalar ile gerçek kişilere kullandırılan 
kredilerin müşterilerin talebi hâlinde kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay süreyle 
ötelenmesi uygulamasına gidilmiştir. Söz konusu karar ve uygulamalar, takip hesaplarına 
aktarılan kredileri yavaşlatarak kredilerin genişlediği bir kredi piyasasında TDO’yu doğrudan 
azaltıcı bir etki yapmıştır.  

Bu dönemde yurtiçinde toplam banka kredilerini artırıcı etki yapan düzenlemelerden 
en önemlisi, bankaların aktif ve pasif kalemlerinin ağırlıklandırılmak suretiyle belli bir oranın 
tutturulmasını öngören “Aktif Rasyosu” uygulaması olmuştur. Faizlerdeki düşüşle birlikte Aktif 
Rasyosu düzenlemesinin en belirgin etkisi KOBİ ve bireysel kredilerde kendini göstermiştir. 
BDDK rakamlarına göre 2020 1.çeyreğinde 671 milyar TL olan KOBİ kredileri 137 milyar TL 
artışla 2020 2.çeyreğinde 808 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bireysel kredilerde 2020 3. çeyrekte 
bir önceki çeyreğe göre gerçekleşen 100 milyar TL artışın 43 milyar TL’si konut kredilerinden 
35 milyar TL’si ihtiyaç kredilerinden kaynaklanmaktadır (BDDK, 2021). Toplam banka 
kredileri -bir önceki yıl aynı çeyreğe göre- 2020 2. çeyrekte % 28, 3. çeyrekte % 40, 4. 
çeyrekte ise % 34 artış göstermiştir. Bu hızlı büyüme ile tahmin edilen ve gerçekleşen TDO 
ayrışmıştır. Bununla birlikte, geçici düzenlemelerin etkisinin sona ermesi ile 2021 yılının 2. 
yarısından itibaren takipteki kredilerde bir miktar yükselme beklenmektedir.   

Nitekim, TCMB’nin 2020 Kasım “Finansal İstikrar Raporu”nda 2020 yılı içerisinde 
alınan tedbir ve uygulamaların gerçek kişilerin borç ödeme kapasitelerine ve firmaların nakit 
akış döngülerine katkıda bulunarak bankaların aktif kalitesine olumlu etkisine vurgu 
yapılmıştır (TCMB, 2020, s. 46). Raporda; kredilerin yakın izleme ve takipteki krediler olarak 
sınıflandırılmasına yönelik gecikme gün sayılarını uzatan BDDK düzenlemesinin, takip 
hesaplarına geçişin yanı sıra, salgının aktif kalitesi ve kredi riski görünümünde ilâve 
bozulmalara yol açma kapasitesini sınırladığı, böylelikle tahsili gecikmiş alacak bakiyesinin 
yatay bir seyir izlediği, kredilerde yaşanan güçlü artış ve iktisadi faaliyetteki hızlı 
toparlanmanın etkisiyle canlı kredi hacmi arttığı ve böylelikle TDO’nun 2020 yılı Eylül ayı 
itibarıyla yüzde 4,1 seviyesine gerilediği ifade edilmektedir. Raporda ayrıca, kredilere yönelik 
düzenlemenin gelişimi, yapılandırılan veya ötelenen kredilerde geri ödeme vadelerinin 
yaklaşması ve kredi büyümesindeki yavaşlamaya bağlı olarak önümüzdeki dönemde TDO 
oranında artış gözlenebileceği öngörülmektedir.  
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4.3. TDO’nun 2021-2022 Dönemi (Ex ante) Öngörüsü ve Stres Testleri 

Tahmin denklemini kullanarak açıklayıcı değişkenin gelecek dönemlerdeki değerlerini 
tahmin denkleminde yerine koyarak TDO’nun deterministik öngörüsünün yapılması, aynı 
zamanda değişkenlere stres vererek TDO’nun muhtemel değerlerinin karşılaştırılması 
bankaların sistematik risklere kendilerini hazırlamaları için önemlidir. Bu kapsamda 
bankacılık ve finans kesimi, UFRS/TFRS 9 uygulamaları kapsamında makroekonomik 
senaryo analizleri ile makroekonomik faktörlerin yönünü kestirmek ve etkilerini BKZ’yi 
oluşturan parametrelere (TO, THK) önden yansıtmak suretiyle kredi karşılık hesaplamalarını 
yapmaktadır. 

Bu çalışmada göstermeye çalıştığımız TDO’yu açıklayan en iyi yansız ve sapmasız 
doğrusal makroekonomik uydu modeldeki açıklayıcı değişkenlerin, gelecek dönem 
tahminlerini kullanarak kredi kayıpları için bir öngörü oluşturmaktır. Makroekonomik açıklayıcı 
değişkenlerin gelecekte alacağı değerleri elde etmek için başka bir makro model kurulacağı 
gibi saygın ulusal ve uluslararası kuruluşların tahminleri de kullanılabilmektedir. Çalışmada 
makro tahminlerin oluşturulmasında “baz senaryo” olarak öncelikle TCMB Beklenti Anketinin 
sonuçları ile piyasa dinamiklerine göre oluşan Bloomberg ekranlarındaki Devlet Tahvilinin 1 
yıllık ima edilen ileri vadeli TL faiz oranları ile ima edilen ileri vadeli döviz kurları kullanılmıştır.  

Tablo 5. 2021-2022 Baz, Senaryo I ve Senaryo II 

  BAZ SENARYO OLUMSUZ SENARYO I OLUMSUZ SENARYO II 

DÖNEM GSYH FAİZ SEPET GSYH FAİZ SEPET GSYH FAİZ SEPET 

2021/I 0,0103 0,160279 8,1233 -0,025 0,19 8,7084 -0,0250 0,20 9,0370 

2021/II 0,0101 0,156345 8,5030 -0,025 0,22 9,4050 -0,0250 0,22 9,9407 

2021/III 0,0100 0,154538 8,8949 -0,0125 0,26 10,2515 -0,0250 0,27 10,4377 

2021/IV 0,0099 0,152074 9,2830 -0,0125 0,31 11,2766 -0,0250 0,33 11,9407 

2022/I 0,0108 0,149924 9,6531 0,0025 0,28 11,7277 -0,0100 0,28 12,5378 

2022/II 0,0108 0,148126 10,0147 0,0025 0,25 12,1968 -0,0050 0,26 13,1647 

2022/III 0,0108 0,146155 10,3856 0,0025 0,23 12,6847 -0,0075 0,24 13,8229 

2022/IV 0,0108 0,144151 10,7647 0,0025 0,21 13,1921 -0,0075 0,22 14,5140 

 

 Baz Senaryo: Merkez Bankası Şubat ayı beklenti anketindeki büyüme oranları 
(TCMB, 2021) ve 18.03.2021 referans fiyatlarına göre piyasaların ima ettiği ileri vadeli 
faiz ve sepet kur fiyatlarını esas almaktadır.  

 Senaryo I: GSYH'nın baz senaryoya göre 2021 yılında %7,5 küçülmesi, 2022 yılında 
% 1 büyümesi, faizlerin kademeli olarak 2021 yıl sonunda 1500 baz puan artması ve 
2022 yılında kademeli şekilde 900 baz puan düşmesi, sepet kurun 2021 yılı için % 45, 
2022 için % 17 değer kazanacağı varsayılmaktadır. 

 Senaryo II: GSYH'nın baz senaryoya göre 2021 yılında %10 küçülmesi, 2022 yılında 
% 3 küçülmesi, faizlerin kademeli olarak 2021 yıl sonunda 1700 baz puan artması ve 
2022 yılında kademeli şekilde 1100 baz puan düşmesi, sepet kurun 2021 yılı için % 
50, 2022 için % 20 değer kazanacağı varsayılmaktadır. 
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Tablo 6. Baz Senaryoya Göre TDO Tahminleri (Covid 19 Destek Paketi Düzeltme Faktörü Dahil) 

BAZ SENARYO Milyar TL Dönem TDOf TDOcov-19 

Krediler 3.571 31.12.2020 4,09%   

GSYH(2020) 4.600 31.03.2021 3,60% 3,64% 

Krediler/GSYH 77,63% 30.06.2021 2,76% 2,83% 

Covid-19 Paketi 292 30.09.2021 2,88% 2,87% 

Covid-19 Paketi/GSYH 6,35% 31.12.2021 3,07% 3,05% 

Kamu Desteği Düzeltme Faktörü 0,0818 31.03.2022 3,22% 3,21% 

 
  30.06.2022 3,34% 3,33% 

    30.09.2022 3,44% 3,43% 

    31.12.2022 3,51% 3,51% 

 

Tablo 6’da gösterilen baz senaryoya göre, çeyrek dönemler itibariyle yapılan 
tahminlerde özellikle 2020 3. çeyreğindeki büyümenin tahmin denklemine uygun biçimde 
gecikmeli olarak TDO’yu azaltıcı etki yaptığı (2021:%3,05), söz konusu büyüme etkisinin 
ortadan kalkması ve sepet kurun düşme trendini sonlandırmasıyla TDO’nun bir miktar yukarı 
ivmelendiği (2022: % 3,51) görülmektedir.  

Tablo 7. Senaryo I (Olumsuz)'e Göre TDO Tahminleri (Covid 19 Destek Paketi Düzeltme Faktörü Dahil) 

SENARYO I (Olumsuz) Milyar TL Dönem TDOf TDOcov-19 

Krediler 3.571 31.12.2020 4,09%   

GSYH(2020) 4.600 31.03.2021 3,60% 3,64% 

Krediler/GSYH 77,63% 30.06.2021 2,97% 3,02% 

Covid-19 Paketi 292 30.09.2021 3,51% 3,47% 

Covid-19 Paketi/GSYH 6,35% 31.12.2021 4,24% 4,18% 

Kamu Desteği Düzeltme Faktörü 0,0818 31.03.2022 4,85% 4,80% 

    30.06.2022 5,20% 5,18% 

    30.09.2022 5,35% 5,34% 

    31.12.2022 5,37% 5,37% 

Makro değişkenlere stres verilen 1.olumsuz senaryoda TDO 2021 yılı sonunda % 
4,18 2022 yıl sonunda % 5,37 olarak, 2. olumsuz senaryoda ise TDO 2021 yılı sonunda % 
4,30, 2022 yılı sonunda ise % 5,88 olarak tahmin edilmiştir. Covid-19 nedeniyle, G-20 
ülkelerinin kredi-sermaye desteği ve garanti olarak verdiği desteğin GSYH’a oranı % 6,35 
olup Türkiye için yaklaşık 292 milyar TL’ye karşılık gelmektedir (TCMB, 2020, s. 14). Yapılan 
senaryo analizlerinde Covid-19 desteği düzeltme faktörü olarak TDO tahminlerinde 
kullanılmıştıriv.Covid-19 desteği düzeltme faktörünün TDO’yu genelde azaltıcı etkisi olmasına 
rağmen stresli senaryoda ve uzun dönemde bu etkinin sönümlendiği gözlenmiştir. 

 

 

 



Taylan Demirkan
 
- Prof. Dr. Güven Sayılgan 

30 

Tablo 8. Senaryo II(En Olumsuz)'e Göre TDO Tahminleri (Covid 19 Destek Paketi Düzeltme 
Faktörü Dahil) 

SENARYO II (En Olumsuz) Milyar TL Dönem TDOf TDOcov-19 

Krediler 3.571 31.12.2020 4,09%   

GSYH(2020) 4.600 31.03.2021 3,60% 3,64% 

Krediler/GSYH 77,63% 30.06.2021 3,08% 3,13% 

Covid-19 Paketi 292 30.09.2021 3,58% 3,53% 

Covid-19 Paketi/GSYH 6,35% 31.12.2021 4,37% 4,30% 

Kamu Desteği Düzeltme Faktörü 0,0818 31.03.2022 5,03% 4,98% 

    30.06.2022 5,52% 5,48% 

    30.09.2022 5,80% 5,77% 

    31.12.2022 5,89% 5,88% 

 

Tablo 9. Senaryo Ağırlıklarına Göre TDO Tahminleri 2020-2021 

Senaryolar Ağırlık Dönem TDOf TDOcov-19 

Baz 50% 31.12.2020 4,09%   

Olumsuz 25% 31.03.2021 3,72% 3,64% 

En Olumsuz 25% 30.06.2021 3,05% 2,95% 

    30.09.2021 3,08% 3,18% 

    31.12.2021 3,50% 3,65% 

    31.03.2022 3,93% 4,05% 

    30.06.2022 4,26% 4,33% 

    30.09.2022 4,47% 4,49% 

    31.12.2022 4,57% 4,57% 

 UFRS/TFRS 9 Standardı, beklenen zarar karşılığı hesaplamalarında makroekonomik 
senaryolar kullanılmasını istemektedir. Çalışmada buna uygun şekilde baz senaryoya % 50, 
senaryo I’e % 25 ve senaryo II’ye % 25 ağırlık verilmek suretiyle Covid-19 destek paketi 
faktörünün de analize dahil edilmesi sonucu TDO, 2021 yılı sonunda % 3,65, 2022 yılı 
sonunda ise % 4,57 olarak tahmin edilmiştir. 

5. VAR Analizi 
Granger nedensellik testinin geliştirilmesiyle ortaya çıkan VAR modelinde; içsel 

değişkenler kendisinin ve diğer içsel değişkenlerin belli bir döneme kadar olan gecikmeli 
değerleri ile ilişkilendirilmektedir (Sims, 1980). Çalışmada VAR analizi kullanılmasının 
gerekçesi, bir şok karşısındaki makroekonomik değişkenlerin birbirlerine ve bağımlı 
değişkene etkisini bir bütün olarak teyit etmek ve uydu modelin bulguları ile karşılaştırmaktır.  

Çalışmada kullandığımız değişkenlere ait zaman serileri durağan olduğu için VAR 
modelini kullanmakta sakınca bulunmamaktadır. Makro değişkenleri kendi gecikmeleri 
yanında diğer makro değişkenlerin gecikmeleri ile açıklayan VAR analizinde önemli 
aşamalardan biri gecikme uzunluğunun belirlenmesi sürecidir. VAR modelimizde Akaike Bilgi 
Kriteri (AIC), Schwartz Bilgi Kriteri (SC) ve Hannan-Quinn Kriteri (HQ) ve Final Prediction 
Error Kriteri (FPE) kullanılarak en uygun gecikme uzunluğu iki olarak belirlenmiştir. 
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Tablo 10. VAR Modeli Gecikme Uzunluğu Seçim Kriterleri 

VAR Gecikme Sayısı Seçim Kriteri    

İçsel Değişkenler: TDO GSYH FAIZ SEPET    

Dışsal Değişkenler: C      

Tarih: 02/15/21     

Veri Dönemi: 2005Q1 2017Q4     

Gözlem Sayısı: 52    

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  479.4826 NA   1.34e-13 -18.28779 -18.13770 -18.23025 

1  623.2264  259.8446  9.89e-16 -23.20101  -22.45054* -22.91330 

2  654.0836  51.03317*  5.65e-16*  -23.77245* -22.42159  -23.25456* 

 * kriter tarafından seçilen gecikme uzunluğunu göstermektedir.  

 LR: sequential Sıralı modifiye LR test istatistiği (her test % 5 düzeyinde) 

 FPE: Final Tahmin Hatası    

 AIC: Akaike Bilgi Kriteri    

 SC: Schwarz Bilgi Kriteri    

 HQ: Hannan-Quinn Bilgi Kriteri   

 

VAR(2) modelinin sonuçları tüm denklemler için yüksek bir 𝑅2 hesaplanmamıştır. 
Ancak VAR modelinde, içsel değişkenlerin kendi gecikmeleri ve diğer içsel değişkenlerin 
gecikmeleri ile açıklanmayan bölüm denklem dışındaki makroekonomik değişkenler (dışsal 
değişken) tarafından rassal olarak açıklanmaktadır. Bu sebeple, VAR modelindeki her 
denklem için çok yüksek bir determinasyon katsayısı beklenmemektedir (Altıntaş, 2012). 
VAR(2) modelinin çıktı sonuçları ile varsayımların uygunluğunun sınandığı normallik, değişen 
varyans, otokorelasyon ve kararlılık testlerine ilişkin tablolar Ek-1-2-3’te yer almaktadır. Test 
sonuçlarına göre, VAR modelinde otokorelasyon ve değişen varyans sorunu olmadığı 
anlaşılmış ve normallik sınamasından da geçmiştir. VAR modeli kararlılık sınamasında ise 
AR karakteristik Polinomun Ters Kökleri -1 ila 1 arasındaki değer arasında kararlılık 
sergilemektedir. 

VAR Tahmin Denklemleri 

TDO=1.16*TDO(-1)-0.27*TDO(-2)-0.017*GSYH(-1)-0.05*GSYH(-2)+0.002*FAIZ(-
1)+0.009*FAIZ(-2)+0.013*SEPET(-1) +0.001*SEPET(-2)+0.002    
            (3) 

GSYH=-0.091*TDO(-1)+0.926*TDO(-2)-0.11*GSYH(-1)+0.06*GSYH(-2)-0.215*FAIZ(-
1)+0.027*FAIZ(-2)-0.106*SEPET(-1) + 0.10*SEPET(-2) + 0.006    
            (4) 

FAIZ = - 4.34*TDO(-1)+3.65*TDO(-2)-0.013*GSYH(-1)+0.05*GSYH(-2)+0.93*FAIZ(-1) + 
0.002*FAIZ(-2)+0.009*SEPET(-1) + 0.059*SEPET(-2) + 0.026    
            (5) 

SEPET=-7.37*TDO(-1)+5.238*TDO(-2)-0.057*GSYH(-1)-0.545*GSYH(-2)-0.579*FAIZ(-
1)+0.452*FAIZ(-2)+0.096*SEPET(-1) - 0.034*SEPET(-2) + 0.114    
            (6) 

VAR modelinin denklemlerindeki katsayılarla denklemi oluşturan içsel değişkenlerin 
gecikmeli değerleri ile dışsal değişken hata terimi değerinin denklemde hesaplanması 
sonucu 2021-2022 yıllarına ilişkin TDO’ların 8 dönemlik öngörüsü Tablo 11’de verilmiştir. 
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Tablo 11. Makroekonomik Değişkenlerin VAR Modeli ile Tahmini 

DÖNEM TDO  GSYH FAİZ SEPET 

31.12.2020 4,09% 0,0290 0,1388 0,1057 

31.03.2021 3,35% 0,0180 0,1419 -0,0846 

30.06.2021 2,93% 0,0341 0,1700 0,0333 

30.09.2021 2,83% -0,0124 0,1759 0,0334 

31.12.2021 2,86% 0,0016 0,1796 0,0184 

31.03.2022 3,12% -0,0030 0,1748 0,0349 

30.06.2022 3,38% -0,0037 0,1600 0,0157 

30.09.2022 3,60% 0,0050 0,1453 0,0172 

31.12.2022 3,76% 0,0067 0,1300 0,0169 

Tablo 11’e göre 31.03.2021-31.12.2022 dönemleri için tahmin edilen makroekonomik 
değişkenlerimiz GSYH, Faiz ve Sepet Kurun dinamik şekilde kendi gecikmeleri ve diğer 
değişkenlerin gecikmeli değerlerinden etkilenmesi sonucu tahmin edilen gelecek değerlerinin 
tahmin denklemimizde yerine konulması suretiyle gelecek dönemler için TDO’ların öngörüsü 
yapılmıştır. Buna göre klasik doğrusal regresyon modelinin baz senaryosuna benzer şekilde 
TDO’nun 2021 yılı sonunda 1,23 puan azalarak % 2,86’ya gerileyeceği öngörülmektedir. 
VAR modeline göre özellikle büyüme tahminlerinin düşmesiyle birlikte 2022 yılında TDO’nun 
yukarı doğru ivmelenerek 31.12.2022’de yaklaşık 1 puan artışla % 3,76’a ulaşacağı tahmin 
edilmiştir. 

VAR modeli klasik doğrusal regresyon modelinde olduğu gibi tüm denklemler için 
katsayıların işaretleri ve anlamı konusunda katı değildir, içsel değişkenlerin kendi 
aralarındaki gecikmeli ilişkilerin tutarlı olması gerekmez. VAR modellerindeki nedensellik 
ilişkisi Etki-Tepki ve Varyans Ayrıştırma Analizleri ile ortaya konulmaktadır (Göktaş, 2019). 

5.1. Etki-Tepki Fonksiyonlarının Analizi 

Grafik 2’de değişkenlerin bir bütün şeklinde verilen şoklara olan tepkisi 
gösterilmektedir. Beklendiği gibi VAR(2) modelinde TDO’ya verilen artış şoku TDO’yu üç 
dönem şiddetli biçimde artıracak 3. çeyrekten sonra şokun TDO’da yarattığı artış hızı 
yavaşlayarak 6. çeyrekten sonra sönümlenecektir. Bir başka deyişle, TDO’nun kendisinden 
kaynaklı artış etkisi bankaların sorunlu kredileri daha iyi izlemesi, tahsilat çabalarını 
artırmaları ve piyasanın kredi tayınlamasına adaptasyonu gibi nedenlerle 6. çeyrekten sonra 
ortadan kalkacaktır. Grafik 2’de görüldüğü üzere TDO’yu kendi gecikmeli değerinden sonra 
en çok etkileyen makroekonomik değişken GSYH’dır. GSYH’de artış şokunun etkisi 3 ve 4. 
çeyreklerde TDO’yu belirgin biçimde azaltmış daha sonra bu azalışın etkisinde yavaşlama ve 
8. çeyrekte sönümlenme gözlenmiştir.  

Faiz ve kura verilen şoklar TDO’yu artırıcı etki yapmakla birlikte sepet kurun ilk 4 
çeyrekte etkisi faize göre daha güçlü olmakla birlikte sepet kurun 4. çeyrekten sonra etkisi 
hızla azalmakta ancak faize verilen şokun TDO üzerindeki etkisi belli bir seviyede uzun 
dönemde devam etmektedir.  
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Grafik 2. VAR Modeli İçsel Değişkenlerin TDO'ya Etki-Tepki Analizi 

 

5.2. Varyans Ayrıştırma Sonuçları 

Varyans ayrıştırma TDO’nun tahminine yönelik yapılacak standart hatanın en çok 
hangi değişkenlere uygulanacak şoklarla açıklandığının yüzdesel ifadesidir. Tablo 12’de yer 
alan tüm değişkenler içinde TDO’nun tahmin hatasının açıklanmasında 6. çeyrek itibariyle % 
24,68 ile GSYH en yüksek paya sahiptir. Faiz 8 çeyrek itibariyle % 16,74, Sepet kur ise 4. 
çeyrek itibariyle % 9,61 pay ile TDO’nun tahmin hatasını açıklayan değişkenler olarak 
sıralanmışlardır. Dolayısıyla varyans ayrıştırma analizine göre kredi kalitesini en iyi açıklayan 
değişkenin GSYH olduğu anlaşılmaktadır.  

Tablo 12. VAR Modeli Varyans Ayrıştırma Çıktısı 

 TDO İçin Varyans Ayrıştırma Çıktısı 

 S.E. TDO GSYH FAIZ SEPET 

1  0.001706  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000 

2  0.002830  92.20929  1.782391  1.328243  4.680072 

3  0.003946  77.06879  12.52228  2.738855  7.670072 

4  0.004747  66.06341  18.98235  5.339808  9.614435 

5  0.005163  59.45998  23.00937  7.957207  9.573443 

6  0.005385  54.97904  24.68660  11.15512  9.179244 

7  0.005525  52.54174  24.31920  14.37014  8.768920 

8  0.005663  51.71615  23.18799  16.74415  8.351715 

 

Sonuç 
 

UFRS/TFRS 9 uygulamaları, finansal kurumların BKZ hesaplamalarında ileriye dönük 
bilgileri kullanmalarını gerektirmektedir. Araştırmamızda, Türk Bankacılık Sektörü için kredi 
kayıplarını temsil eden TDO ile makroekonomik açıklayıcı değişkenler GSYH, faiz oranı ve 
sepet kurun gecikmeli değerleri ile güçlü ilişkiler tespit edilmiştir.  
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SEKK’in varsayımlarını karşılayan ve katsayıların büyüklüğü ve yönü ekonomik 
sezgilere uygun olarak oldukça yüksek bir anlamlılık düzeyine sahip olan tahmin denkleminin 
sonuçlarına göre; 

1) GSYH’da 3 dönem gecikmeli ve 2 dönem gecikmeli 1 yüzde puanlık artış birlikte 
TDO’yu 0,12 yüzde puan düşürmekte, 

2) Faiz oranındaki 1 puanlık artışın bir dönem gecikmeli etkisi TDO’yu 0,015 yüzde 
puan,  

3) Sepet kurdaki 1 yüzde puanlık artışın bir dönem gecikmeli etkisi ise TDO’yu 0,011 
yüzde puan artırmaktadır.  
 
Doğrusal tahmin denkleminin ex post dönem 2018-2020 çeyrek dönem öngörüsü ile 

gerçekleşen TDO’lar karşılaştırıldığında, denklemin tahmin gücü 2019 2. çeyreğine kadar 
oldukça yüksek bulunmuştur. 2019 2. çeyrek ile 2020 4. çeyrek arasında gerçekleşen TDO 
ile tahmin edilen TDO arasındaki sapma göze çarpmaktadır. 2019 2. çeyrek-2020 2. çeyrek 
dönemi tahmin edilen TDO’nun gerçekleşen TDO’dan düşük olmasının nedenleri; kredi 
büyümesindeki yavaşlama ve risklerin yükselmesiyle sorunlu kredi miktarı artışının 
hızlanmasıdır. 2020 2. çeyrek-2020 4. çeyrek dönemi gerçekleşen TDO’nun tahmin edilen 
TDO’dan düşük olmasının nedenleri ise 2020 yılında tüm Dünyayı etkileyen Covid-19 
salgınının etkilerini azaltmak için hükümetin destek paketleri, BDDK karşılık düzenlemesinin 
pay etkisi ve Aktif Rasyosu düzenlemesiyle genişleyen kredi hacminin, TDO oranının 
paydasına etkisi ile TDO’nun artışının baskılanması olarak görülmektedir.  

Çalışmada, makro açıklayıcı değişkenlerin tahmini gelecek dönemlerdeki değerleri 
uydu denkleminde yerine konularak TDO’nun deterministik öngörüsü yapılmış, aynı zamanda 
bu değişkenlere stres verilerek TDO’nun 2021-2022 sekiz çeyrek değerleri hesaplanmıştır. 
TDO’nun ex ante öngörüsü için makro değişkenlerin gelecek dönem tahminlerinin 
oluşturulmasında baz senaryo olarak Merkez Bankası Beklenti Anketi ve piyasa ileri vadeli 
faiz oranları ile döviz kurları kullanılmıştır.  

Buna göre; TDO’nun 2021 yılsonunda Covid-19 destek paket önlemlerinin etkisinin 
sürmesiyle ve özellikle ekonominin büyüme beklentisiyle % 3,07’e düşeceği, 2022 yılında bu 
etkilerin sonlanması ile tekrar % 3,51’e yükseleceği tahmin edilmiştir. GSYH, faiz ve sepet 
kura aynı anda stres verilmesi ile TDO; 2021 sonunda olumsuz ve en olumsuz senaryoda 
sırasıyla % 4,18 ve % 4,30, 2022 sonunda ise Covid 19 destek paketi etkisinin 
sönümlenmesiyle % 5,37 ve % 5,88 olarak hesaplanmıştır. Baz senaryoya % 50, olumsuz 
senaryolara % 25’er ağırlık verilmesi suretiyle yapılan hesaplamada ise Covid 19 paketinin 
etkisi dahil TDO; 2021 yılı sonunda % 3,65, 2022 yılı sonunda ise % 4,57 olarak tahmin 
edilmiştir. 

UFRS/TFRS 9, BKZ hesaplamaları finansal kuruluşların risk parametrelerini en iyi 
açıklayan makro faktörleri modellerine yansıtmalarını önermektedir. Ancak hiçbir model 
Covid-19 gibi neredeyse küresel ekonomiyi bu kadar uzun süre sekteye uğratan bir olguyu 
önceden tahmin edemez. Bu nedenle, bir çok finansal kuruluş BKZ hesaplamalarına esas 
teşkil eden makro senaryolarında düzeltme yapmak durumunda kalmışlardır. Türk Bankacılık 
Sektörü’nün kredi kayıplarını temsil etmek üzere makroekonomik değişkenlerin TDO’ya etkisi 
yanında, ilerde yapılacak akademik çalışmalarda, sektörel ve segmentler bazında TDO, 
temerrüt olasılığı, temerrüt halinde kayıp, tahsilat oranı gibi değişkenlere olan etkilerinin 
analizinin araştırılması yararlı olacaktır. Ayrıca, bu çalışmada elde edilen kredi kayıplarına 
ilişkin sonuçlar Basel sermaye yeterliliği düzenlemeleri kapsamındaki stres testi ve senaryo 
analizlerine de katkısının olacağı düşünülmektedir. UFRS/TFRS 9 uygulamalarının 
yaygınlaşması ve gözden geçirildiği önümüzdeki dönemlerde bu tür makroekonomik 
modellemeler ve stres testleri önemli bir yere sahip olacaktır.  
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Ekler 

Ek-1 VAR Tahmin Çıktıları 

 Vector Autoregression Estimates  

 Date: 02/15/21 Time: 01:54  

 Sample: 2005Q1 2017Q4   

 Included observations: 52  

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 TDO GSYH FAIZ SEPET 

     

TDO(-1)  1.163890 -0.089954 -4.347146 -7.372562 

  (0.12675)  (1.36619)  (0.97609)  (3.78772) 

 [ 9.18235] [-0.06584] [-4.45365] [-1.94644] 

TDO(-2) -0.274012  0.908792  3.648658  5.238186 

  (0.11761)  (1.26760)  (0.90565)  (3.51437) 

 [-2.32993] [ 0.71694] [ 4.02879] [ 1.49050] 

GSYH(-1) -0.017603 -0.110470 -0.013193 -0.058258 

  (0.01432)  (0.15431)  (0.11025)  (0.42781) 

 [-1.22959] [-0.71592] [-0.11967] [-0.13618] 

GSYH(-2) -0.052007  0.065392  0.059687 -0.556397 

  (0.01337)  (0.14414)  (0.10298)  (0.39963) 

 [-3.88883] [ 0.45366] [ 0.57957] [-1.39227] 

FAIZ(-1)  0.002133 -0.211636  0.930033 -0.579271 

  (0.01855)  (0.19992)  (0.14283)  (0.55426) 

 [ 0.11502] [-1.05862] [ 6.51138] [-1.04512] 

FAIZ(-2)  0.009182  0.027340  0.002652  0.452012 

  (0.01964)  (0.21170)  (0.15125)  (0.58694) 

 [ 0.46750] [ 0.12915] [ 0.01754] [ 0.77012] 

SEPET(-1)  0.013441 -0.104146  0.009124  0.096125 

  (0.00553)  (0.05962)  (0.04260)  (0.16531) 

 [ 2.42978] [-1.74669] [ 0.21418] [ 0.58149] 

SEPET(-2)  0.001083  0.102612  0.059886 -0.034044 

  (0.00517)  (0.05577)  (0.03984)  (0.15462) 

 [ 0.20940] [ 1.83997] [ 1.50301] [-0.22019] 

C  0.002824  0.006574  0.026917  0.114402 

  (0.00118)  (0.01271)  (0.00908)  (0.03522) 

 [ 2.39578] [ 0.51738] [ 2.96532] [ 3.24775] 

     

 R-squared  0.967186  0.331922  0.928843  0.207730 

 Adj. R-squared  0.961081  0.207628  0.915604  0.060331 

 Sum sq. resids  0.000125  0.014541  0.007423  0.111773 
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 S.E. equation  0.001706  0.018389  0.013138  0.050984 

 F-statistic  158.4269  2.670463  70.16213  1.409306 

 Log likelihood  262.5794  138.9473  156.4313  85.92091 

 Akaike AIC -9.753055 -4.997971 -5.670434 -2.958497 

 Schwarz SC -9.415340 -4.660256 -5.332718 -2.620781 

 Mean dependent  0.035452  0.013621  0.119308  0.019067 

 S.D. dependent  0.008648  0.020659  0.045226  0.052595 

     

 Determinant resid covariance (dof 
adj.) 

 2.98E-16   

 Determinant resid covariance  1.39E-16   

 Log likelihood  654.0836   

 Akaike information criterion -23.77245   

 Schwarz criterion -22.42159   

 

Ek-2 VAR Otokorelasyon ve Normallik Sınaması 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

     

F-statistic 1.226614  Prob. F(12,32) 0.3083 

Obs*R-squared 16.38308  Prob. Chi-Square(12) 0.1743 

     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID  

Method: Least Squares  

Date: 02/13/21 Time: 17:41  

Sample: 2005Q1 2017Q4  

Included observations: 52  

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.000560 0.001036 -0.540257 0.5928 

GSYH(-2) 0.009106 0.012204 0.746188 0.4610 

GSYH(-3) 0.010222 0.011601 0.881146 0.3848 

FAIZ(-1) -0.012914 0.008209 -1.573047 0.1255 

SEPET(-1) 0.002311 0.005041 0.458504 0.6497 

TDO(-1) 0.050192 0.039358 1.275263 0.2114 

DUMMY0801 -0.001674 0.002034 -0.823207 0.4165 

DUMMY1701 0.000561 0.001819 0.308551 0.7597 

RESID(-1) -0.218642 0.188739 -1.158440 0.2553 

RESID(-2) 0.031264 0.203870 0.153353 0.8791 

RESID(-3) -0.258466 0.208551 -1.239340 0.2242 

RESID(-4) -0.428640 0.214480 -1.998510 0.0542 

RESID(-5) -0.363856 0.207382 -1.754523 0.0889 

RESID(-6) -0.095393 0.186697 -0.510951 0.6129 

RESID(-7) -0.390866 0.215819 -1.811077 0.0795 

RESID(-8) -0.196625 0.197041 -0.997887 0.3258 

RESID(-9) -0.160367 0.179305 -0.894383 0.3778 

RESID(-10) -0.140218 0.207372 -0.676166 0.5038 

RESID(-11) -0.365183 0.195845 -1.864657 0.0714 

RESID(-12) -0.151185 0.197043 -0.767271 0.4485 

R-squared 0.315059  Mean dependent var 2.27E-18 

Adjusted R-squared -0.091624  S.D. dependent var 0.001359 

S.E. of regression 0.001420  Akaike info criterion -9.992186 

Sum squared resid 6.46E-05  Schwarz criterion -9.241707 

Log likelihood 279.7968  Hannan-Quinn criter. -9.704470 

F-statistic 0.774703  Durbin-Watson stat 1.903980 

Prob(F-statistic) 0.717236    
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Component Jarque-Bera df Prob.  

1  0.892684 2  0.6400  

2  3.128655 2  0.2092  

3  0.371922 2  0.8303  

4  4.292124 2  0.1169  

Joint  8.685385 8  0.3695  

     

 

Ek-3 VAR Değişen Varyans ve Kararlılık Sınaması 

 

VAR Değişen Varyans Sınaması       

Tarih: 05/28/21           

Örneklem: 2005Q1 
2017Q4 

        

Gözlem sayısı: 52        

            

   Joint test:         

Chi-sq df Prob.       

477,3495 440 0,1061       

            

            

   Individual components:       

Dependent R-squared F(44,7) Prob. Chi-
sq(44) 

Prob. 

res1*res1 0,926843 2,015545 0,1678 48,19581 0,3070 

res2*res2 0,816913 0,709844 0,7739 42,47946 0,5369 

res3*res3 0,949022 2,961685 0,0678 49,34914 0,2679 

res4*res4 0,933898 2,247646 0,1318 48,56268 0,2942 

res2*res1 0,908042 1,570944 0,2768 47,21817 0,3425 

res3*res1 0,897601 1,394546 0,3421 46,67525 0,3630 

res3*res2 0,968302 4,859920 0,0176 50,35172 0,2366 

res4*res1 0,902134 1,466501 0,3136 46,91094 0,3540 

res4*res2 0,976023 6,476185 0,0075 50,75322 0,2247 

res4*res3 0,931034 2,147696 0,146 48,41374 0,2994 
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Dipnotlar 

                                                           
1
 TDO’nun lojistik formasyona dönüştürmenin amacı, TDO ile bağımsız makro değişkenler arasındaki 

doğrusallığı kırmak ve TDO’yu makroekonomik bir endeks haline getirmektir. TDO ile elde edilen bu 
endeks serisi arasında -1’e çok yakın bir korelasyon bulunmaktadır. 
2
 2020 yıl sonu itibarıyla yabancı para kredilerinin % 52'si EUR, % 47'si USD cinsinden, yabancı para 

mevduatın % 61’i USD, % 39’u EUR cinsinden, ithalat ve dış borcun % 30,5'i, ihracatın % 47,3'ü EUR 
cinsindendir (Kaynak:TCMB). 
3
BDDK’nın 17.09.2019 tarihli Basın Açıklaması  

https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/duyuru_0729_01.pdf.    
4
Düzeltme faktörü Covid-19 destek paketinin GSYH’ye oranı olan % 6,35’nın toplam kredilerin 

GSYH’ye oranı olan % 70,63’e oranlanması sonucu bulunan 0,0818 oranının her dönemlik TDO farkı 
ile çarpılarak dönemin TDO’sundan çıkarılması suretiyle hesaplanır. TDOt –(TDOt-TDOt-1)*0,0818 
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Banka Faiz Oranı Geçişkenliği: RALS Eşbütünleşme 
Yöntemiyle Normal Dağılmamayı Dikkate Alan Bir 

Yaklaşım 
 

Dr. Öğr. Üyesi Esengül Salihoğlu* 
Doç. Dr. Aycan Hepsağ** 

 
 Öz 

 Bu makalede Türkiye’de para politikası faiz oranı geçişkenliği sürecini araştırmak için 01 Ocak 
2011 - 22 Ocak 2021 dönemine ait haftalık veriler kullanılarak Kalıntılarla Arttırılmış En Küçük Kareler 
(RALS) yöntemleriyle analiz yapılmış ve normal olmayan bir yaklaşım sunulmuştur. İlk aşamada, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fonlama maliyetinden Borsa İstanbul (BIST) 
bankalararası gecelik faizine doğru geçişkenlik araştırılmıştır. Eşbütünleşme testi sonuçlarına göre 
TCMB fonlama maliyeti ve BIST bankalarası gecelik faizi eşbütünleşiktir.  Regresyon tahmin 
sonuçlarına göre, TCMB fonlama maliyetinden BIST bankalararası gecelik faizine geçişkenlik % 100’e 
yakın olsa da tam değildir. İkinci aşamada, TCMB fonlama maliyetinden ve BIST bankalararası gecelik 
faizinden banka faizlerine geçişkenlik incelenmiştir. TCMB fonlama maliyeti ve BIST bankalararası 
gecelik faizi ile kredi ve mevduat faizleri arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunmuştur. Regresyon 
tahmin sonuçlarına göre BIST bankalararası gecelik faiz oranından banka mevduat ve kredi faizlerine 
geçişkenlik seviyeleri birbirlerinden farklıdır ve tam değildir. Bahse konu değişkenlerin faiz geçişkenlik 
seviyeleri güçlüden zayıfa sırasıyla taşıt kredisi, ticari kredi, ihtiyaç kredisi, mevduat ve konut kredisi 
şeklindedir. Analiz bulgularına göre incelenen dönemde bankacılık piyasasında eksik rekabetçi 
fiyatlama koşulları geçerlidir.   

Anahtar Kelimeler: Merkez Bankası Para Politikaları, Faiz Oranı Geçişkenliği, Banka Faizleri, Zaman 
Serileri, Normal Olmayan Dağılım, RALS Eşbütünleşme Testi. 
JEL Sınıflandırması: E58,E43, G21, C32. 

 
Bank Interest Rate Pass-Through: A Non-Normal Approach With RALS Regressİon and 

Coİntegration Method 
 Abstract  

 In this article, in order to investigate the monetary policy interest rate pass-through process in 
Turkey, weekly data for the period January 01, 2011 - January 22, 2021 were analyzed with Residual 
Augmented Least Squares (RALS) methods and a non-normal approach was presented. In the first 
stage, the interest rate pass-through from the funding cost of the Central Bank of the Republic of 
Turkey (CRBT) to the Borsa Istanbul (BIST) overnight interest was investigated. According to the 
cointegration test results, CBRT funding cost and BIST overnight interest are co-integrated. According 
to the regression estimation results, although the pass-through from the CBRT funding cost to the 
BIST interbank overnight rate is close to 100%, but not complete. In the second stage, the pass-
through from the CBRT funding cost and BIST interbank overnight interest to the bank rates analyzed. 
Among the CBRT funding cost and BIST interbank overnight interest rate and bank credit and deposit 
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interest rates were cointegrated. According to the results of the regression estimates, the pass-
through levels from the BIST interbank overnight interest rate to the bank deposit and loan rates are 
different levels. The interest pass-through levels of the mentioned variables are from strong to weak, 
respectively, in the form of auto loans, commercial loans, consumer loans, deposit and housing loans. 
According to the analysis findings, incomplete competitive pricing conditions prevail in the banking 
market.   

Keywords: Central Banks Monetary Policies, Interest Rate Pass-Through, Bank Interest Rates, Time 
Series, A non-normal Distribution, RALS Cointegration Test. 
JEL Classification: E58,E43, G21, C32. 

  

Giriş 

 Fiyat istikrarını ve finansal istikrarı temel amaç edinen merkez bankaları tarafından 
uygulanan para politikalarında kısa vadeli faizler önemli bir para politikası aracı olarak 
kullanılmaktadır. Enflasyon hedeflemesi yapan merkez bankaları tarafından faiz oranı 
geçişkenliği kullanılarak orta ve uzun vadeli piyasa faiz oranları ile bankaların uyguladıkları 
faiz oranlarının etkilenmesi hedeflenir (Li, Deng-Kui, ve Ge, 2021, s.257; Aydın, 2007, s.1).  

 Faiz oranı geçişkenliği, merkez bankalarının uyguladıkları politika faiz oranlarının 
piyasa faiz oranlarına ve banka faiz oranlarına etki edebilme düzeyi ve etkinin gerçekleşme 
hızı şeklinde tanımlanmaktadır (Çavuşoğlu, 2010, s.22; Wang ve Lee, 2009, s.1270).  

 Faiz oranı geçişkenliğinin düzeyi hem uygulanan para politikasının etkinliğine hem de 
merkez bankasının piyasa aktörleri ile iletişimine dair ipuçları vermektedir. Zira uygulanan 
faiz oranları yatırım, tasarruf, tüketim hacimleri dolayısıyla tüm ekonomik ve finansal 
değişkenlerle etkileşim halindedir. Örneğin, faiz oranlarının düşük seyrettiği dönemlerde 
yatırımlar artmakta iken faiz oranlarının yükseldiği dönemlerde tasarruflar artmakta, 
yatırımlar azalmaktadır  (Lin, Wang, Wang ve Yang, 2018, s.1-2). Bankalar varlık ve 
yükümlülükleri ile getirilere ilişkin kararlar alırken, mevduat sahiplerinin ve kredi borçlularının 
harcama ve yatırım davranışlarını ve dolayısıyla reel ekonomideki döngüleri etkilemektedir 
(De Bondt, 2002, s.6). Merkez bankaları faiz oranı geçişkenliği yoluyla bankaların 
uyguladıkları faiz oranlarını diğer bir deyişle fon arz ve talebini doğrudan etkileyerek fiyat 
istikrarı hedefine ulaşmaya çalışırlar. Böylece fiyat istikrarının tesisi sağlandığında ekonomik 
büyüme de teşvik edilmiş olur (Li ve diğerleri, 2021, s.257). 

 Banka faizleri öncelikle fon arz edenler (arz) ve fon talep edenler (talep) tarafından 
belirlenmektedir. Kredi riski için ayrılan risk primi düzeyi faiz oranı geçişkenliğinde önemli bir 
unsurdur. Bankalar kredi verirken asimetrik bilgi, ahlaki tehlike ve ters seçim problemleriyle 
karşılaşabilirler (Levine ve Loeb, 1989, s.34; Dell'Ariccia, Friedman ve Marquez, 1999, 
s.273). Dolayısıyla bankalar katlandıkları yüksek riskleri karşılayabilecek bir faiz marjına (risk 
primine) ihtiyaç duyarlar. İkinci neden piyasa gücüdür. Bankalararasındaki yoğun rekabet 
kredi marjlarının daralmasına, kredilerin tahsis standartlarının düşürülmesine neden olabilir 
(Li ve diğerleri, 2021, s.258). Bankaların piyasa gücünün farklı olması ilave kredi tahsisinde 
marjinal maliyet ile marjinal gelir farkını da değiştirmektedir (Oh, Lee ve Boulware, 2019, 
s.2018). Bankanın büyüklüğü, iç ve dış finansman kaynaklarına erişebilme kabiliyeti, 
sermaye ve likidite durumu, mülkiyet yapısı başta olmak üzere bankaya özgü faktörler 
politika faizinin banka faizlerine geçişkenlik düzeyine etki edebilir. Ayrıca ekonomideki genel 
durum, hükümetin uyguladığı diğer makroekonomik politikalar ile küresel likidite ve sermaye 
akımları kredi faizlerini etkileyen başlıca faktörler arasındadır (Fendoğlu ve Gülşen, 2017). 
Faiz geçişkenliğine doğrudan veya dolaylı yollardan etki eden faktörler geçişkenliğin 
sağlanmasını karmaşık hale getirebilirler. Aşağıdaki şekilde faiz geçişkenliğini etkileyen 
başlıca faktörler özetlenmiştir.     
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 Şekil 1: Para Politikası Faizlerinin Banka Faizlerine Geçişkenliği 
 Kaynak: Fendoğlu ve Gülşen (2017). 
 

 Bu çalışmada faiz koridorunun uygulandığı dönemde faiz oranı geçişkenliğinin düzeyi 
tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, TCMB’nın fonlama maliyeti, Borsa İstanbul (BİST) 
bankalararası gecelik faiz oranı ile banka mevduat ve kredi faizlerine geçişkenliği Ocak 2011 
ile Ocak 2021 döneminde haftalık düzeyde verilerle ampirik olarak araştırılmaktadır. 
Çalışmada TCMB fonlama maliyetinden BİST bankalararası gecelik faiz oranına, TCMB 
fonlama maliyeti ile BİST bankalararası gecelik faiz oranından banka faiz oranlarına doğru 
ortak bir stokastik eğilimin varlığı test edilerek ölçülmüştür.  

 2008 Küresel Krizi ertesinde gelişmiş ülkeler geleneksel olmayan politikalar 
uygulamaya başlayınca, birçok gelişmekte olan ülke gibi Türkiye de değişen küresel sermaye 
akımları ve makro finansal riskleri yönetebilecekleri politikalara yönelmiştir (TCMB, 2015, s.3; 
TCMB, 2011, s.2). TCMB Ekim 2010’dan itibaren yeni bir para politikasını uygulamaya almış 
ve resmi politika faiz oranını bir hafta vadeli repo faiz oranı olarak belirlemiş, faiz koridorunu 
(gecelik borç alma - verme faiz oranı arasındaki alanı) da aktif olarak kullanmaya başlamıştır 
(Kara ve Orak, 2008, s.1; TCMB, 2015, s.3; Başçı ve Kara, 2011, s.4).  

 

 Grafik 1: TCMB Faiz Koridoru: Uygulanan Faiz Oranları (Ocak 2011- Ocak 2021) 
 Kaynak: TCMB EVDS verileriyle yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 
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 Grafik 1’de TCMB’nin uyguladığı faiz oranlarının Ocak 2011 – Ocak 2021 
dönemindeki seyri görülmektedir. Tek bir resmi politika faiz oranına ek olarak geç likidite 
penceresi, faiz koridorundaki faizlerin de piyasaları fonlamakta kullanılması likiditenin maliyet 
kompozisyonunu değiştirmektedir (Küçüksaraç, 2016, s.1). Fonlama maliyeti (mbfa) 
bankacılık piyasasının TCMB’den aldığı borçlanma faizinin ağırlıklı ortalamasını 
göstermektedir. TCMB’nin geniş faiz koridoru uyguladığı dönemde kullandığı fonlama 
maliyetinin hesaplaması aşağıda sunulduğu şekildedir (Binici, Kara ve Özlü, 2016, s.12). 

 

 mbfa = (haftalık repo*haftalık repo faizi+gecelik fonlama*gecelik fonlama faizi) 

   toplam fonlama 
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 Grafik 2: TCMB Politika Faizi ve Fonlama Maliyeti AOF (Ocak 2011-Ocak 2021) 
 Kaynak: TCMB EVDS. 
 

 Grafik 2’de TCMB fonlama maliyeti (fiili faiz) ile TCMB politika faizi (resmi faiz) 
gösterilmiştir. Resmi ve fiili faizin 2018 yılının ikinci döneminden itibaren fazlasıyla 
yakınsadığı bununla birlikte 2011 yılından 2018 yılının ilk dönemine kadarki süreçte 
TCMB’nin uyguladığı fiili faiz resmi faizden ayrıştığı görülmektedir. Bu bağlamda bankaların 
mevduat ve kredi fiyatlamasında TCMB’nin resmi faizlerden ziyade fiili faizleri referans 
aldıkları görülmektedir (Binici, Kara ve Özlü, 2016, s.5). Bu nedenlerle analizde TCMB 
politika faizini temsilen fonlama maliyetinin kullanılması tercih edilmiştir. 

 Türkiye’nin finansal sistemi banka temelli bir yapıdadır ve finansal piyasalardaki en 
önemli aktörler bankalardır (Salihoğlu, 2020, s.212). Dolayısıyla merkez bankası faiz 
kanalının işlerliğinin diğer bir ifadeyle faiz geçişkenliğinin etkinliği, uygulamadaki para 
politikasının etkinliğinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.  

 Çalışmanın literatüre iki temel katkı sağlaması amaçlanmıştır. Birinci katkısı incelenen 
dönemde mevduat ve farklı kredi türleri için faiz geçişkenlik düzeylerinin ölçülerek 
değerlendirilmesidir. Çalışmanın ikinci katkısı ise faiz oranı serilerinin normal dağılmama 
özelliğini dikkate alan ve Lee, Lee ve Im (2015) tarafından geliştirilen RALS ADL ve EG2 
Koentegrasyon Testleri ile RALS regresyon testinin kullanılmasıdır. Yapılan çalışmayla 
normal dağılmama özelliğinin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekilerek, literatürde bu 
konudaki boşluğun doldurulması hedeflenmiştir. 
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 Makalede bir sonraki bölümde literatür taraması yapılmış, ardından üçüncü bölümde 
geleneksel regresyon ve eşbütünleşme testlerinin ana hatları ile birlikte ekonometrik 
uygulamada kullanılan RALS metodolojisi tanıtılmıştır. Dördüncü bölümde, analiz 
bulgularının ayrıntılı bir tartışması sunulmuştur. Beşinci bölümde genel değerlendirme ile 
makale sona ermiştir. 

 

 2. Yazın Taraması  

 Faiz oranı geçişkenliği birçok çalışmaya konu edilmiştir. Literatürdeki çalışmaların bir 
kısmı faiz oranı geçişkenliğini “fonlama maliyeti” yaklaşımıyla incelerken (Bondt, 2002) diğer 
bir kısmı ise “para politikası” yaklaşımıyla ele almıştır (Sander ve Kleimeier, 2004; Gropp ve 
diğerleri, 2007). Bazı çalışmalar para politikası faiz oranındaki değişimin doğrudan banka 
faizlerine etkisini araştırmıştır. Diğer bir grup çalışma ise para politikası faizinin piyasa 
faizlerine geçişkenliğini birinci aşamada incelemiş, piyasa faizlerinin banka faizlerine 
geçişkenliğini ise ikinci aşamada analiz etmiştir (Becker ve diğerleri, 2012; Gopalan ve 
Rajan, 2017; Bulut, 2020; Li ve diğerleri, 2021).  

 Bazı çalışmalar faiz oranlarının kısa ve uzun dönemde geçişin varlığını ve geçişin 
hızını araştırırken, diğer bir kısmı da faiz oranı geçişkenliğine etki eden faktörleri 
incelemişlerdir. Faiz oranı geçişkenliğine ilişkin yapılan ampirik çalışmalarda elde edilen 
temel sonucun banka faiz oranlarına geçişin kısa dönemde hemen gerçekleşmediği 
şeklindedir. Uzun dönemde ise geçişin arttığına ve tam olarak gerçekleştiğine dair ortak bir 
yargı oluşmamıştır (Çavuşoğlu, 2010, s.25). Geçişkenliğin hızı ve düzeyi, farklı ülkelerde, 
farklı dönemlerde ve farklı kredi türlerinde değişik etkiler göstermiştir (Mishra, Montiel, 
Pedroni ve Spilimbergo, 2014; Wang ve Lee, 2009).   

 Literatürde ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri gibi gelişmiş ülkeler için yapılan çalışmaların 
çoğunlukta olduğu görülmüştür (Wang ve Lee, 2009; Greenwood-Nimmo ve diğerleri, 2013; 
Aristei ve Gallo, 2014; Kwapil and Scharler, 2010; İlles, Lombardi ve Mizen, 2015; Horvath 
ve diğerleri, 2018). Gelişmekte olan ülkeler için yapılan çalışmaların gelişmiş ülkeler için 
yapılan çalışmalara göre daha az olduğu söylenebilir (Li ve diğerleri, 2021; Yu, Chun ve Kim, 
2013; Porter ve Xu, 2009).   

 Literatürdeki çalışmalardan bazıları merkez bankası faizlerinden kredi faizlerine 
geçişkenliğin tam olduğunu tespit etmiştir (Wang ve Lee, 2009; Greenwood-Nimmo, Shin, 
van Treeck, ve Yu, 2013). Diğer taraftan faiz oranı geçişkenliğinin tamamlanmadığını tespit 
eden çalışmalar da bulunmaktadır (Aristei ve Gallo, 2014; Kwapil ve Scharler, 2010; Yu vd, 
2013). 

 Bazı çalışmalar da merkez bankası faizlerinden ziyade piyasa faiz oranlarının banka 
faizlerini etkilediği sonucuna ulaşmıştır (İlles, Lombardi ve Mizen, 2015; Li ve diğerleri, 2021; 
Porter ve Xu, 2009). 

 Horvath, Kotlebova ve Siranova (2018) ise 2008-2016 döneminde EURO Bölgesinde 
yaptıkları analizde borç verme faiz oranlarından küçük firma kredilerine doğru simetrik ve 
tamamlanmış, büyük firma kredileri, konut kredileri ve tüketici kredilerine doğru 
tamamlanmamış bir faiz geçişkenliği tespit etmişlerdir. 

 Yapılan literatür taramasında Lee ve diğerleri (2015) tarafından geliştirilen RALS LM 
Koentegrasyon testini kullanarak faiz geçişkenliğini inceleyen sadece bir çalışmaya (Oh ve 
diğerleri, 2019) ulaşılabilmiştir. Oh ve diğerleri çalışmalarında 1987-2015 döneminde ABD’de 
politika faiz oranı ile piyasa ve 3 aylık finansman bonoları arasında eşbütünleşme ilişkisi 
tespit ederken diğer taraftan politika faiz oranı ile 30 yıllık ipotek kredi faizi arasında ilişki 
bulamamıştır.  
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 Tablo 1: Literatür Özeti-Türkiye 

Yazar(lar)/Yıl Dönem Yöntem Bulgular 

Binici, Kara ve 
Özlü (2016) 

2011-2016  Panel GMM Para politikasında ilan edilen resmi 
faizlerden daha çok uygulamadaki faizlerin 
etkili olduğunu tespit etmişlerdir. BİST 
bankalararası piyasasında gecelik işlem 
faizinin kredi ve mevduat fiyatlamasında 
önemli bir rol üstlendiği gözlenmiştir. 
Etkilenme düzeyleri yüksekten düşüğe 
sırasıyla ticari krediler, tüketici kredileri, 
mevduat faizleri şeklindedir. 

Bulut (2020) 01.2011-
06.2019 

Gregory Hansen 
(1996) ve Tsong vd 
(2016) 
Eşbütünleşme 
Testi 

TCMB fonlama maliyetinden BİST 
bankalararası gecelik faiz oranına, BİST 
Bankalararası gecelik faiz oranından kredi 
faizlerine geçişkenliğin tam geçişkenliğe 
oldukça yakın olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Büberkökü ve 
Kızılder (2019) 

01.2011-
09.2017  

Gregory ve Hansen 
(1993) 
Eşbütünleşme 
Testi 

TCMB fonlama maliyeti ile BİST 
bankalararası gecelik faiz oranının kredi ve 
mevduat faizlerine geçişkenlik incelenmiştir. 
TCMB fonlama maliyetinden geçişkenliğin 
BİST bankalararası gecelik faiz oranından 
geçişkenliğe göre daha etkili olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. BİST bankalararası 
gecelik faiz oranından mevduat faizine 
geçişkenliğin vade uzadıkça azaldığı 
belirtilmiştir. Ticari ve taşıt kredilerine 
TCMB fonlama maliyetinden geçişkenliğin 
1’e oldukça yakındır. İhtiyaç ve konut kredi 
faizlerine geçişkenlik bulgulanmamıştır. 
Diğer kredi ve mevduat faizleri için genel 
olarak faiz geçişkenliğinin 1’den küçük 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Uğur ve Bingöl 
(2018) 

01.2002 – 
12.2016  

Bootsrap Tabanlı 
Toda Yamamato 
Nedensellik Testi 

TCMB 1 hafta vadeli repo ihale faiz 
oranının kredi faiz oranlarına geçişkenliği 
incelenmiştir. Taşıt kredisi dışındaki banka 
faizleri ile politika faiz oranı uzun dönemde 
birbirinden etkilenmektedir. 

Uslu ve Karahan 
(2016) 

01.2002 – 
12.2014  

ARDL Sınır Testi 
Yaklaşımıile 
Kalman Filtresi 

BİST bankalararası gecelik faiz oranından 
kredi faizlerine geçişkenlik incelenmiş, 
gecelik faiz oranı ile ihtiyaç, konut ve taşıt 
kredi faizleri arasında uzun dönemli bir ilişki 
tespit edilmiştir. Ticari kredi faizi ile gecelik 
faiz oranı arasında eşbütünleşme ilişkisi 
bulunamamıştır. Geçişkenlik katsayıları 
1’den küçüktür ve güçlüden zayıfa sırasıyla 
ihtiyaç, taşıt, konut şeklinde gerçekleşmiştir. 

 Kaynak: Yazarların derlemesi. 

 Tablo 1’de Türkiye’de faiz geçişkenliğini geniş faiz koridoru uygulanan dönemde 
inceleyen başlıca çalışmalar raporlanmıştır. Çalışmalarda göze çarpan ortak bulguların 
birincisi faiz geçişkenliğinin kısmen gerçekleştiğine işaret edilmesidir. İkincisi fiili faizlerin 
(TCMB fonlama faizi ve BİST bankalararası gecelik faiz) banka faizlerine geçişkenlik 
katsayısının resmi politika faizlerinin (TCMB haftalık repo faizi) geçişkenlik katsayısına göre 
daha yüksek olmasıdır. Çalışmalarda banka mevduat ve kredi faizlerine geçişkenlik 
seviyelerinin sıralanmasında çoğunlukla benzer bulgular tespit edilmiştir. 
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 3. Faiz Oranı Geçişkenliği Modeli 

 Faiz oranı geçişkenliği merkez bankalarının uyguladığı kısa vadeli faiz oranlarındaki 
değişimlerin piyasa ve banka faiz oranlarına aktarım düzeyinin incelenmesidir.  

 Temelleri Rousseas (1985) tarafından atılan, ardından Winker (1999) ve de Bondt 
(2002) tarafından geliştirilen marjinal maliyet fiyatlandırma modelinde bankaların kredi ve 

mevduata uyguladıkları faiz oranı  bfo  sabit bir kar marjı  0  ile arttırılan ve bankanın 

marjinal fon maliyetini  fonma temsil eden bir faiz oranı ile temsil edilir.  

 0 1t t tbfo fonma            (1) 

 Marjinal maliyet fiyatlandırma yaklaşımında piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin 
banka faiz oranlarına geçişkenliği incelenmektedir. Modeldeki fonlama maliyeti para piyasası 
faiz oranını (fırsat maliyetini) temsil etmektedir. Faiz oranı geçişkenliği literatürü fon maliyeti 
yaklaşımının yanı sıra para politikası yaklaşımını da benimsemektedir. Para politikası 
yaklaşımında merkez bankası fonlama maliyeti ile kısa vadeli bankalararası piyasa faiz 

oranları fon maliyetinin  fonma yerini almaktadır. Dolayısıyla para politikası yaklaşımı da 

bankaların fon maliyetlerini etkilediğinden fon maliyeti yaklaşımıyla yakından ilişkilidir (Li ve 
diğerleri, 2021; Sander ve Kleimeier, 2004). 

 Hem fon maliyet yaklaşımı hem de para politikası yaklaşımı çerçevesinde, uygulanan 
para politikasının banka faiz oranlarına geçişkenliği iki aşamada değerlendirilerek aşağıdaki 
iki eşitlikte modellenmiştir. Modellerin tahmin edilmesiyle fonlama maliyeti yaklaşımını esas 
alan faiz oranı geçişkenliğine dair de önsel bilgiler edinilmesi beklenmiştir. 

 0 1int t t ter mbfat            (2) 

 0 1 intt t tbfo er                       (3) 

 Birinci eşitlikte mbfa’dan inter’e faiz geçişkenliği incelenmiş ardından ikinci eşitlikte 
inter’in bankaların uyguladıkları faiz oranlarına geçişkenliği araştırılmıştır. Faiz 

geçişkenliğinin (fonlama maliyetinin) derecesini 1  katsayısı temsil etmektedir.  

  Eşitliklerin tahmin edilmesiyle ulaşılacak seçenekler aşağıda sıralanarak 
açıklanmıştır: 

 (a) Eşitlikte geçiş parametresi olan katsayının  1  1’e eşit olması durumu tam 

rekabetçi bir bankacılık piyasasının varlığını göstermektedir. Tam rekabetçi piyasada beklenti 
faiz oranı geçişkenliğinin aynı oranda aktarılmasıdır. Teorik olarak fiyatların (P) marjinal 
maliyete (MC) göre türevi bire eşittir. Bu durumda tam rekabet piyasası için banka faiz 
oranının (fiyat) kısa vadeli faiz oranına (marjinal maliyete) göre türevinin de bire eşit olması 

beklenir  int 1 int 1bfo er bfo er        (de Bondt, 2002, s.8). Bu durumda kısa vadeli 

faiz oranlarındaki (mbfa, inter) değişimlerin, banka faiz oranlarına (inter, bfo) geçişkenliğinin 
tam ve simetrik olduğu kabul edilir (Hoffmann ve Mizen, 2004; Apergis ve Cooray, 2015; 
Kopecky ve Van Hoose, 2012; Aydın, 2007; Büberkökü ve Kızılder, 2019; Bulut, 2020). 

 (b) Geçişkenlik katsayısının 1 1   olması eksik geçişkenliğin varlığını dolayısıyla faiz 

kanalı etkinliğinin zayıf olduğunu göstermektedir (Büberkökü ve Kızılder, 2019, s.226). 

Bununla birlikte geçişkenlik katsayının 1 1   olması durumunda fiyat ve marjinal maliyet 

eşitliğinin sağlanamadığı eksik rekabetçi bir bankacılık piyasası oluşmuş demektir (de Bondt, 
2002, s.8). Bu durum piyasada likidite kısıtlamaları, finansal derinliğin azalması, 
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bankalararası rekabetin zayıflaması şeklinde sıralanabilecek piyasa başarısızlıklarını 

oluşturur (Aydın, 2007, s.8). 
1   katsayısı bankaların piyasa gücüne, mevduat ve kredi faiz 

oranlarına yönelik talebin esnekliğine dair de bilgi verir. Talep esnekliği kredi borçlularının 
alternatif finansman kaynaklarına erişiminin olup olmadığını gösterir (de Bondt, 2002, s.8). 
Bankaların piyasa gücünün farklı olması ilave kredi tahsisinde marjinal maliyet ile marjinal 
gelir farkını da değiştirmektedir (Oh, Lee ve Boulware, 2019, s.2018).  

 (c) Eğer faiz geçişkenliği katsayısı 1 1   olursa, banka faiz oranının kısa vadeli faiz 

oranına göre türevi birden büyüktür (de Bondt, 2002, s.9). Bu piyasada asimetrik bilginin 
varlığı dolayısıyla bankaların ters seçim yapması ve ahlaki tehlikenin oluşma ihtimali 
yüksektir (Levine ve Loeb, 1989, s.34; Dell'Ariccia, Friedman ve Marquez, 1999, s.273). 
Dolayısıyla bankalar katlandıkları yüksek riskleri karşılayabilecek bir faiz marjına ihtiyaç 
duyarlar. Veya sadece risksiz gördükleri kredi müşterilerine kredi tahsis etmeyi tercih 
edebilirler (de Bondt, 2002, s.9).  

 

 4. Ekonometrik Metodoloji  

 Çalışmada Lee ve diğerleri (2015) tarafından geliştirilen kalıntılarla artırılmış en küçük 
kareler (RALS) eşbütünleşme testlerinin üç önemli nedenden dolayı kullanılması tercih 
edilmiştir (Oh ve diğerleri, 2019): Birincisi, RALS eşbütünleşme testi ile literatürde dikkate 
alınmayan normal dağılmayan hatalardaki bilgiler kullanılmaktadır. Çoğu finansal zaman 
serisi leptokörtik1 bir dağılım sergilemektedir ve bu nedenle normal dağılıma uygun olmayan 
serilerdir (Hepsağ ve Akçalı, 2019, s.63). Çalışmada analizi yapılan faiz oranı serileri normal 
dağılım göstermemektedir. Lee ve diğerleri (2015), RALS tahmincisi, normal dağılmayan 
hataların varlığında doğrusal bir model kullanıldığında güç kazanır. Bu nedenle, normal 
olmayan hataların üstesinden gelebilen RALS eşbütünleşme testinin mevcut literatüre 
anlamlı bir katkı sağladığı düşünülmektedir.  

 İkinci neden, RALS eşbütünleşme testlerinin belirli bir işlevsel formu önceden 
belirleme gibi yaygın uygulamalardan kaçınır. RALS tabanlı testler normal dağılmayan 
hatalardaki bilgileri kullanmaktadır ve RALS süreci işlevsel formun yanlış tanımlanmasından 
kaynaklanan potansiyel güç kaybından sapmaktadır.  

 Üçüncü ve son neden ise, hata terimlerinden elde edilen normal dağılmama ile ilgili 
bilgi ihmal edilebilir düzeyde olduğu durumlarda, RALS tabanlı testlerin gücü diğer 
eşbütünleşme testlerinin açıklama gücüne yakınsar. Ancak bu durumun tersine, tahmin 
sürecinde normal olmayan dağılımın özellikleri tespit edildiğinde RALS tabanlı testlerin 
kullanılması, normal dağılmama özellikleri sebebiyle testin açıklama gücünü arttırmaktadır. 
Lee ve diğerleri (2015) geliştirmiş oldukları RALS eşbütünleşme testlerinin normal olmayan 
dağılımlarda alternatiflerine göre daha güçlü olduğunu ortaya koymuşlardır.  

 Lee ve diğerleri (2015) tarafından geliştirilen RALS eşbütünleşme testinde 4 farklı test 
regresyonunu dikkate almışlardır: 

1 1
ˆ

t t t t ty d x u  
            (4) 

1 1 1t t t t t ty d y x x u   
             (5) 

1 1
ˆ ˆ
t t t td u              (6) 

                                                      
1
 Leptokörtik özellik gösteren zaman serilerinde kalıntılar normal dağılmaz. Seride asimetrik ya da 

doğrusal dışı davranış eğilimi gözlenir. 
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1 1
ˆ ˆ
t t t t td x u   

            (7) 

 (4), (5), (6) ve (7) numaralı gösterimlerde yer alan denklemler sırasıyla ECM, ADL, 

EG ve EG2 olarak adlandırılmıştır ve bu denklemlerde yer alan td  sabit terim ya da 

deterministik trendi ifade eden bileşenleri göstermektedir. (4), (6) ve (7) numaralı 

denklemlerde yer alan ̂ , 0 1t t ty x      olarak ifade edilen uzun dönem denkleminden 

elde edilen kalıntıları ifade etmektedir. Lee ve diğerleri (2015) tarafından yukarıdaki test 

regresyonlarında yer alan 
tu  hata terimlerinin normal dağılıma uygunluk göstermemesi 

durumunda RALS yöntemini temel alan Koentegrasyon testleri geliştirilmiştir. Bu yöntemde 

tu  hata terimleri ortalama etrafındaki ikinci ve üçüncü momentleri dikkate alınarak kalıntılarla 

arttırılmış değişkenler oluşturulmaktadır. 2
ˆ

tw  ve 
3
ˆ

tw  olarak ifade edilen kalıntılarla arttırılmış 

değişkenler aşağıdaki biçimde elde edilmektedir: 

2

2 2

3

3 3 2

1

ˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ3

1
ˆ 2,3

t t

t t t

T
j

j t

t

w u m

w u m m u

m u j
T 

   

    

 

                (8) 

 

(8) numaralı gösterimde yer alan ˆ
tu  (4), (5), (6) ve (7) numaralı test 

regresyonlarından elde edilen kalıntı serilerini, 2m  ve 3m  ise bu serilere ait ikinci ve üçüncü 

momentleri ifade etmektedir. Lee ve diğerleri (2015) önerilen RALS Koentegrasyon 
testlerinde (4), (5), (6) ve (7) numaralı test regresyonlarından sadece (5) ve (7) numaralı ADL 
ve EG2 test regresyonları dikkate alınarak bu test regresyonlarına ait kritik değerler 
üretilmiştir. Buna göre RALS-ADL ve RALS-EG2 test regresyonları aşağıdaki gibi 
tanımlanmıştır: 

1 1 1 2 2 3 3
ˆ ˆ

t t t t t t t ty d y x x w w v     
             (9) 

1 1 2 2 3 3
ˆ ˆ ˆ ˆ
t t t t t t td x w w v     

                    (10) 

(9) ve (10) numaralı RALS-ADL ve RALS-EG2 test regresyonlarının EKK (En Küçük 

Kareler) ile tahminin ardından 1 0   eşbütünleşme ilişkisinin olmadığı sıfır hipotezi, 1 0   

eşbütünleşme ilişkisinin varlığına karşı test edilebilmektedir. Bu testin gerçekleştirilebilmesi 
amacıyla test istatistikleri aşağıda gösterildiği biçimde elde edilebilmektedir: 

* 21ADL ADL Z                   (11) 

* 2

2 2 1EG EG Z                   (12) 

(11) ve (12) numaralı gösterimlerde yer alan ADL  ve 2EG (5) ve (7) numaralı 

geleneksel test regresyonlarından elde edilen test istatistiklerini,  ˆ ˆ,t tcorr v u   t̂v  ve ˆ
tu  

kalıntılarına ait uzun dönemli korelasyon katsayısını, Z  ise sıfır ortalamalı ve sabit varyanslı 
tesadüfi bir değişkeni ifade etmektedir.  
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 4.1. Veri Seti 

 Çalışmada, TCMB fonlama maliyeti ağırlıklı ortalama faizinin BİST bankalararası 
gecelik ağırlıklı ortalama faizine geçişkenliği birinci aşamada incelenmiş, ardından BİST 
bankalararası gecelik repo ağırlıklı ortalama faizinin banka faiz oranlarına geçişkenliği ikinci 
aşamada araştırılmıştır.  

 Tablo 2: Çalışmada Kullanılan Değişkenler 

Değişkenler Kod 

TCMB Fonlama Maliyeti Ağırlıklı Ortalama Faizi Mbfa 

 
Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları (Akım Veriler %) 

Konut 

Tasıt 

Ihtiyac 

Ticari 

Bankalarca Açılan Mevduata Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları (Akım Veriler 
%) (3 Aya Kadar Vadeli) 

mevduat 

BIST Bankalararası Gecelik Repo Ters Repo Pazarı Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı Inter 

 

 Tablo 2’de analizde kullanılan değişkenler 01 Ocak 2011 ile 22 Ocak 2021 aralığında 
ve haftalık frekanstadır. Analizde logaritmalı halleri kullanılan değişkenler TCMB Elektronik 
Veri Dağıtım Sistemi (EVDS)’nden elde edilmiştir.  

 Banka mevduat faizlerini temsilen üç aya kadar vadeli mevduata ilişkin faiz oranı 
tercih edilmiştir. Bunun nedeni, toplam banka mevduatının hacim olarak 3 aya kadar vadeli 
mevduatta yoğunlaşmasıdır. Banka kredilerine geçişkenliğin detaylı anlaşılabilmesi için hem 
ticari hem de farklı vade yapılarındaki tüketici kredilerine ilişkin faiz oranları analize dâhil 
edilmiştir.   
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 Grafik 3: Analizde Kullanılan Değişkenler (Ocak 2011-Ocak 2021) 
 Kaynak: TCMB EVDS. 
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 Grafik 3’te analizde kullanılan tüm değişkenler bulunmaktadır. Grafik incelendiğinde 
2018 yılının ilk çeyreğine kadarki dönemde faizlerin dalgalı da olsa nispeten yatay bir seyir 
izlediği görülmektedir. Ardından faiz oranlarının artış göstererek 2018 Ekim ayında incelenen 
dönemin en yüksek seviyesine ulaştığı görülmektedir. Bu süreçte faiz oranları arasındaki 
marjın önceki dönemlere oranla daraldığı görülmektedir. 2019 yılında faizler gerilemiş ancak 
2020’de Kovid-19 pandemi döneminde yükselmeye başlamıştır.  
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Grafik 4: Analizde Kullanılan Değişkenlerin Faiz Farkları (Ocak 2011-Ocak 2021) 
Kaynak: TCMB EVDS. 
 

 Grafik 4’te TCMB fonlama maliyeti ile BİST bankalararası gecelik faiz oranı arasındaki 
faiz marjının 2011 yılından 2017 yılına kadar dalgalı seyrettiği görülmektedir. Farkın 
2017’den itibaren genel olarak sıfır seviyesi etrafında dalgalanması faiz geçişkenliğin tama 
yakın olduğuna işaret etmektedir.  
  
BİST bankalararası gecelik faiz oranı ile banka faizleri marjları incelendiğinde, başta konut 
kredisi olmak üzere banka faiz oranlarının 2018 ikinci çeyrek ile 2019 2. çeyrek aralığında 
zaman zaman çok yükseldiği zaman zaman da piyasa faizinin altında seyrettiği dolayısıyla 
banka faizlerine doğru geçişkenliğin asimetrik dalgalı bir seyir izlediğine dair ön bilgi 
sunmaktadır.  
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5. Ampirik Bulgular 
 
Ampirik bulgular bölümünde öncelikle tanımlayıcı istatistik raporu sunulmuş ardından 

serilerin durağanlık sınamaları gerçekleştirilmiştir. Daha sonra eşbütünleşme ve regresyon 
modelleri kurularak, sonuçlar tablolarda sunulmuştur. . 

 
 Tablo 3. Tanımlayıcı İstatistikler 
 

 lnmbfa lnkonut lntaşıt lnihtiyaç lnticari lnmevduat Lninter 

 Ortalama  2.269  2.556  2.702  2.854  2.683  2.421  2.354 

 Maksimum  3.238  3.376  3.521  3.672  3.579  3.303  3.238 

 Minimum  1.508  2.115  2.249  2.112  2.090  1.816  1.483 

 Std.Hata  0.417  0.246  0.274  0.248  0.288  0.299  0.387 

 Çarpıklık  0.744  1.314  1.097  0.906  0.719  0.983  0.413 

 Masıklık  2.871  5.098  3.907  4.500  3.700  3.647  2.985 

 Jarque-Bera  48.809  247.405  123.489  121.181  56.083  93.751  14.950 

 Olasılık  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 
 

 Tablo 3’de serilere ilişkin ortalama, maksimum, minimum, standart sapma, çarpıklık, 
basıklık değerleri ile Jarque Bera test istatistiği ve olasılık değerleri raporlanmıştır. 
 

 Tablo 4. ADF (Augmented Dickey Fuller ve PP (Phillips Perron) Birim Kök Testi Sonuçları 

Seriler            TADF          TPP 

Lnmbfa -2.706(6) -2.107(7) 
∆lnmbfa -6.472*(5) -24.104*(7) 
Lnkonut 
∆lnkonut 

-2.427(2)          
-13.371*(0) 

-2.742(8)           
-13.994*(10) 

Lntasit -2.628(14) -2.492(13) 
∆lntasit -5.614*(13) -22.777*(13) 
Lnihtiyac -2.266(2) -2.376(8) 
∆lnihtiyac -15.437*(1) -16.349*(3) 
Lnticari -3.145(13) -3.234(9) 
∆lnticari -4.904*(12) -38.202*(9) 
Lnmevduat -2.692(5) -2.291(14) 
∆lnmevduat -6.679*(4) -20.962*(13) 
Lninter -2.259(0) -2.459(11) 
∆lninter -25.573*(0) -25.415*(11) 

Not: (1) * 0.05 anlamlılık düzeyinde sıfır hipotezi olan birim kökün varlığı reddedilmektedir.                       (2) 
Parantez içindeki değerler uygun gecikme uzunluklarını göstermektedir.                                           . 

 Tablo 4’te değişkenlerin logaritmik değerlerine uygulanan ADF ve PP birim kök test 
sonuçları verilmiştir. ADF ve PP birim kök testi sonuçları yukarıdaki tabloda raporlanmıştır. 
Her iki birim kök testi sonucuna göre değişkenler birinci farklarında durağan hale 
gelmektedir. Gerekli önkoşul gerçekleştiğinden eşbütünleşme aşamasına geçilmiştir.  
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Tablo 5. RALS Eşbütünleşme Tahmin Sonuçları  

Panel A: Bağımsız değişken lnmbfa / T=525 / n=2 

 RALS ADL (Sabitli ve trendli) RALSEG2 (Sabitli ve trendli) 
 tg(lags) ρ

2
 Tg(lags) ρ

2
 

 Lninter 
 

-5.85198(11)* 0.54 -3.74334(3)** 0.53 

 Lnkonut -3.04540(6)** 0.50 -3.75817(8)* 0.44 

 Lntasıt -4.69489(10)* 0.59 -2.17812(12) 0.56 

 Lnticari -7.99106(8)* 0.37 -2.79983(12)*** 0.46 

 Lnihtiyac -3.03075(8)** 0.49 -3.08069(6)*** 0.51 

 Lnmevduat -4.47278(8)* 0.51 -3.54015(10)** 0.65 

 

Panel B: Bağımsız değişken lninter / T=525 / n=2 

  RALS ADL (Sabitli ve trendli) RALSEG2 (Sabitli ve trendli) 
 tg(lags) ρ

2
 tg(lags) ρ

2
 

 Lnkonut -2.78497(6)*** 0.48 -3.87651(5)* 0.46 

 Lntasıt -3.76811(3)** 0.57 -2.16536(12) 0.56 

 Lnticari -6.83035(11)* 0.38 -2.55896(12)*** 0.46 

 lnihtiyac -2.57407(7)*** 0.50 -3.22537(6)*** 0.50 

 lnmevduat -3.27496(9)** 0.52 -3.633306(10)** 0.53 

Not: (1)  ADL (sabitli ve trendli) ; EG2 (sabitli ve trendli) eşbütünleşme testi için, uzun dönem regresyonunda 

tahmin katsayısı olan t-istatistiği üzerindeki *, **, *** işaretleri,  sıfır hipetezi olan eşbütünleşmenin yokluğu 
sırasıyla  0.01,  0.05 ve 0.10 anlamlılık düzeyinde reddedilmektedir. (2) T gözlem sayısını, n değişken sayısını, tg 
hesaplanan değerleri,   ρ

2
 uzun dönem korelasyon katsayısını temsil etmektedir. 3) Parantez içlerindeki sayılar 

uygun gecikme uzunluklarını göstermektedir. 
 

 Tablo 5’te değişkenler arasındaki ilişkinin normal dağılıma uymama durumu dikkate 
alınarak uygulanan RALS eşbütünleşme testinden elde edilen sonuçlar sunulmuştur. RALS 
ADL ve RALS EG2 eşbütünleşme testleri sonuçları farklı çıkması halinde, daha güçlü bir test 
olarak kabul edilen RALS ADL sonuçları dikkate alınmıştır. 
  
 Tablo 5 Panel A’da TCMB fonlama maliyeti (mbfa) ile bankacılık piyasası faizleri 
arasındaki uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisi RALS ADL ve EG2 testleriyle araştırılmıştır. 
Eşbütünleşme testi bulgulara göre mbfa ve bankacılık piyasası faizleri arasında 
eşbütünleşme ilişkisinin yokluğu (Ho) hipotezi reddedilmiştir. Dolayısıyla mbfa ve bankacılık 
piyasası faizleri uzun dönemde birlikte hareket etmiştir.  
  

 
Tablo 5 Panel B’de BİST bankalararası gecelik faiz oranı (inter) ile mevduat ve kredi 

faizleri arasındaki eşbütünleşme ilişkisi RALS ADL ve EG2 testleriyle araştırılmıştır. 
Eşbütünleşme testi bulgulara göre inter ile mevduat ve kredi faizleri arasında eşbütünleşme 
ilişkisinin yokluğu (Ho) hipotezi reddedilmiştir. Dolayısıyla inter ile mevduat ve kredi faizleri 
uzun dönemde birlikte hareket etmiştir. 
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Tablo 6: Uzun Dönem Modeli Tahmin Sonuçları 

Panel A: Bağımsız değişken lnmbfa / T=525 / n=2 

 EKK RALS 

 Katsayı F Testi R
2 

Katsayı F Testi R
2 

w1 w2 

Lninter 0.89* 6263* 0.92 0.94* 13299* 0.98 -0.02 0.10* 

lnkonut 0.48* 1078* 0.67 0.60* 977* 0.90 -0.01 0.03* 

 Lntasıt 0.61* 2875* 0.85 0.90* 2045* 0.94 -0.02 0.03* 

 lnticari 0.60* 1654* 0.75 0.84* 1432* 0.92 -4.07* 9.63* 

 lnihtiyac 0.49* 1174* 0.69 0.79* 858* 0.90 -0.02 0.02* 

lnmevduat 0.68* 5435* 0.91 0.78* 4008* 0.97 -0.19* 0.12* 

 

Panel B: Bağımsız değişken lninter / T=525 / n=2 

  EKK RALS 

 Katsayı F Testi R
2 

Katsayı F Testi R
2 

w1 w2 

 lnkonut 0.69* 1466* 0.73 0.64* 1141* 0.91 -0.02* 0.03* 

 Lntasıt 0.95* 3181* 0.85 0.94* 1586* 0.93 -0.05* 0.03* 

 Lnticari 0.91* 2119* 0.80 0.89* 1086* 0.91 -0.08* 0.01* 

 Lnihtiyac 0.91* 1766* 0.77 0.84* 909* 0.91 -0.03 0.02 

Lnmevduat 0.81* 6852* 0.92 0.81* 3227* 0.96 -0.16* 0.11* 

Not: *, **, *** sırasıyla, 0,01, 0,05 ve 0,10 önem seviyelerini ifade etmektedir. 

 Tablo 6’da değişkenlere ilişkin uzun dönem modeli EKK ve RALS Regresyon 
modeliyle tahmin edilmiş ve elde edilen bulgular raporlanmıştır. Ancak değişkenlerin hata 
terimlerinin normal dağılım göstermemesi nedeniyle EKK yerine RALS regresyon modeli 
sonuçları dikkate alınmıştır. EKK ve RALS regresyon modelindeki R2 değerleri 
karşılaştırıldığında RALS regresyon modelinin açıklama gücünün EKK’ya göre daha yüksek 
olduğu görülmüştür.  

 Tablo 6 Panel A’da görüleceği üzere TCMB fonlama maliyetinden BİST bankalararası 
gecelik faiz oranına geçişkenlik katsayısı % 94 ile tam geçişkenliğe oldukça yakın bir 
seviyededir. Bununla birlikte katsayı < 1 olduğundan, faiz geçişkenliği tam değildir. Ayrıca 
Panel A’da TCMB fonlama maliyetinden banka mevduat ve kredi faizlerine geçişkenlik 
katsayıları da raporlanmıştır.  
 
 Tablo 6 Panel B’de ise BİST bankalararası gecelik faizinden banka mevduat ve kredi 
faizlerine geçişkenlik katsayıları sunulmuştur. Panel A ve Panel B’deki katsayılar 
incelendiğinde BİST bankalararası gecelik faizi ile TCMB fonlama maliyetinden banka kredi 
ve mevduat faizlerine geçişkenlik katsayıları < 1 olduğundan, faiz geçişkenliği tam değildir. 
Bulgu, literatürde Türkiye’de geniş faiz koridoru döneminde faiz geçişkenliğini inceleyen Bulut 
(2020), Büberkökü ve Kızılder (2019), Binici, Kara ve Özlü (2016), Uğur ve Bingöl (2018), 
Uslu ve Karahan (2016)’un bulgularını desteklemiştir.  
  
 Politika faiz oranları ile piyasa faiz oranlarının banka faiz oranlarına hızlı ve tam 
geçişkenliği, para politikası aktarımını güçlendirmektedir (de Bondt, 2002, s.6). Tam rekabet 
piyasasında faiz kanalında etkinliğin tam olması, politika faizinin banka faizlerine tamamen 
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yansıması beklenmektedir. Diğer taraftan faiz oranı geçişkenliğinin tam olmaması politika 
faizlerinde yapılacak değişikliklerin banka faizleri üzerinde istenen etkiyi 
gerçekleştirmeyeceği anlamına gelmektedir (Küçüksaraç, 2016, s.1). Analiz bulguları 
doğrultusunda faiz geçişkenliğinin tam olmaması eksik rekabet piyasalarının varlığına, 
bankaların piyasa faizlerindeki değişimlere verdikleri tepkilerin farklılıklar gösterdiğine, 
tepkilerde eksiklikler ve asimetrilerin varlığına işaret etmektedir. Yüksel ve Özcan (2013), 
Türkiye’de bankacılık sektörünün monopollü rekabetçi bir piyasa yapısına benzer özellikler 
gösterdiğini ifade etmiştir. Akın, Aysan, İleri ve Yıldıran (2013) ise banka faizlerinde 
bankalararası rekabetin güçlü olduğunu vurgulamıştır. 
 
 Tablo 6 Panel A ve Panel B’deki katsayılar karşılaştırıldığında BİST bankalararası 
gecelik faizinden mevduat ve kredi faizlerine geçişkenlik katsayıları TCMB fonlama 
maliyetinden geçişkenlik katsayılarına göre daha yüksektir. Regresyon sonuçlarına göre, 
BİST bankalararası gecelik faizinin mevduat ve kredi faizleri üzerinde daha etkili olduğuna 
işaret etmiştir. Bankalararası gecelik faizi finans kuruluşları için marjinal fonlama maliyetini 
oluşturur (Binici, Kara ve Özlü, 2016, s.20). Bu bağlamda bankaların özellikle kısa vadeli fon 
akışında bankalararası gecelik faizini dikkate almaları marjinal fonlama maliyetlerinin tespiti 
için teorik olarak da beklenen bir durumdur.  
 
 Analizde kredi ve mevduat faizlerine geçişkenliğin farklı düzeylerde olduğu da tespit 
edilmiştir. TCMB fonlama maliyetinden geçişkenlik katsayıları yüksekten düşüğe doğru 
sırasıyla taşıt (%90), ticari (%84), ihtiyaç (%79), mevduat (%78), konut(%60) şeklindedir. 
BİST bankalararası gecelik faizinden geçişkenlik katsayıları ise yüksekten düşüğe doğru 
sırasıyla taşıt (%94), ticari (%89), ihtiyaç (%84), mevduat (%81), konut(%64) şeklinde 
gerçekleşmiştir. Analiz sonuçları üzerinden üç tespitte bulunmak mümkündür: 
  

Birincisi BİST bankalararası gecelik faizinden kredi ve mevduat faizlerine geçişkenlik 
katsayılarının fonlama maliyetine göre daha büyük olduğudur.  
  

İkincisi uzun vadeli kredi olan konutun etkilenme düzeyi itibariyle diğer kredi 
türlerinden ve mevduattan ayrışmasıdır. En uzun vadeli kredi türünün konut kredisi olması, 
vade uzadıkça geçişkenliğin azaldığı şeklinde yorumlanmıştır. Konut kredisine ilişkin bulgu 
Binici, Kara ve Özlü (2016); Uslu ve Karahan (2016); Büberkökü ve Kızıldeniz (2019)’un 
bulgularıyla paralellik göstermiştir.      
  

Üçüncüsü ise bankalararası gecelik faizindeki dalgalı seyir, bankaların hızlı tepki 
vermesini zorlaştırabilir. Bu durum geçişkenlik seviyesini azaltabilecek veya 
geciktirebilecektir. Analizde en düşük geçişkenliğe sahip ikinci değişken mevduat faizi olarak 
tespit edilmiştir. Mevduat ve kredi faizlerine ilişkin bulgular Binici, Kara ve Özlü (2016); 
Büberkökü ve Kızıldeniz (2019)’in bulgularıyla paralellik göstermiştir. Bulgular mevduat 
faizinin bankalararası gecelik faizindeki değişimlere (özellikle geçici olarak algılandığı 
takdirde) hızlı tepki vermek yerine düşük veya gecikmeli tepkiler verebildiğine işaret etmiştir.  
  
  5. Sonuç 

 Bu çalışmada TCMB para politikası faizlerinin banka faizlerine geçişkenliği Ocak 2011 
ile Ocak 2021 döneminde incelenmiştir. Çalışmada, politika faizlerinden taşıt kredisi, ticari 
kredi, ihtiyaç kredisi, mevduat ve konut kredisi faizlerine geçişkenlik ayrı ayrı incelendiği için 
faiz aktarım sürecine dair detaylı bilgiler ortaya konmuştur. Para politikası faiz aktarım kanalı 
literatürde uzun zamandır sıkça incelenen bir konudur. Bununla birlikte Türkiye’de geniş faiz 
koridoru döneminde faiz geçişkenliğini inceleyen sınırlı sayıda ampirik çalışmaya 
ulaşılabilmiştir. Bu çalışmanın literatüre katkısı geniş faiz koridorunun uygulandığı dönemi 
incelemesi ve faiz geçişkenliğinin farklı bir yöntemle ele alınmasıdır. Çalışma normal 
dağılmamayı dikkate alan RALS eşbütünleşme ve regresyon modeliyle Türkiye düzeyinde 
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faiz geçişkenliğini analiz eden ilk ve öncü bir çalışmadır. RALS yönteminin öne çıkan özelliği 
normal dağılmama sorununu dikkate alması ve normal dağılmayan hata terimlerini de 
modele dahil ederek modelin açıklama gücünü arttırmasıdır.       

Elde edilen sonuçlara göre banka faizleri hem TCMB fonlama maliyetiyle hem de 
bankalararası gecelik faiziyle eşbütünleşiktir. Bu bağlamda, geniş faiz koridoru uygulaması 
fiili politika faizlerinin piyasadaki faiz dalgalanmalarıyla hızlı bir şekilde uyum 
sağlayabilmesine fırsat vermiştir. Diğer taraftan TCMB fonlama maliyetinden BIST 
bankalararası gecelik faizine geçişkenlik katsayısı 1’e çok yakın olsa da geçişkenlik tam 
değildir. Ayrıca, BIST bankalararası gecelik faizinden kredi ve mevduat faizlerine geçişkenlik 
katsayıları TCMB fonlama maliyetinden kredi ve mevduat faizlerine geçişkenlik 
katsayılarından daha yüksektir. Bu bulgu bankaların mevduat ve kredi faizlerini belirlerken 
bankalararası gecelik faizlerinden daha fazla etkilendiklerini göstermiştir. Bununla birlikte 
BIST bankalararası gecelik faiz oranının kredi ve mevduat faizlerine geçişkenlik katsayıları 
birbirinden farklıdır ve geçişkenlik katsayıları 1’den küçüktür. Bu bağlamda tam ve simetrik 
bir geçişkenlik oluşmamıştır. BIST bankalararası gecelik faizinden geçişkenlik katsayıları en 
yüksekten en düşüğe doğru sırasıyla taşıt kredisi faizi, ticari kredi faizi, ihtiyaç kredisi faizi, 
mevduat faizi ve konut kredi faizi şeklindedir. Elde edilen bulgulara göre geçişkenlik 
katsayılarının farklılık göstermesi zaman zaman BIST bankalararası gecelik faizinin dalgalı 
bir seyir izlemesinin özellikle mevduat faizine gecikmeli yansıyabileceğine işaret etmiştir. 
Bunun yanında, TCMB fonlama maliyetinin ve bankalararası gecelik faizinin kısa vadedeki 
banka faizlerine geçişkenliğinin daha yüksek olması vade uzadıkça geçişkenliğin azaldığı 
şeklinde yorumlanmıştır. Analiz bulgularına göre faiz geçişkenliğinin zayıf etkin ve asimetrik 
olması da bankacılık piyasasında eksik rekabet koşullarının geçerliliğini desteklemiştir. Eksik 
rekabet piyasasının varlığı faiz geçişkenliğinin bankalar seviyesinde farklı olabileceğine işaret 
etmiştir. İlerleyen dönemde yapılacak çalışmalarda bankaların fiyatlandırma davranışlarının 
dolayısıyla politika faizlerinin banka faizlerine geçişkenlik düzeylerinin mülkiyet, sermaye ve 
likidite düzeyleri ile kaynağa erişim kabiliyetleri başta olmak üzere bankalara özgü özelliklerin 
de dikkate alınarak analiz edilmesi literatüre katkı sağlayabilir. 
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Kripto Varlıkların Değerlemesi 
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Öz 

Teknolojik gelişmelerin ve dijitalleşmenin en hızlı uygulandığı piyasaların başında finansal 
piyasalar gelmektedir. Özellikle 2008 global kriz sonrası piyasalara tanıtılan kripto varlıklar ve bu 
teknolojinin altında yatan blok zincir veri tabanının, dijitalleşmeyle birlikte son yıllarda finansal 
piyasalarda meydana gelen en büyük gelişme olduğu düşünülmektedir. Kripto varlık alanı içinde 
yaşanan bu değişimle birlikte, değerleme yoğun olarak tartışılan bir konudur. Kripto varlık değerlemesi 
yaparken dikkat edilmesi gereken nokta, kripto varlıkların bir şirkete ait olmaması ve dolayısıyla bir nakit 
akışının da olmaması nedeniyle geleneksel değerleme yaklaşımlarından farklılaşmasıdır. Bu 
çalışmada, kripto varlıkları değerlemek için literatürde yaygın olarak önerilen üç yaklaşım örnekleriyle 
beraber ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Çalışmanın her geçen gün popülaritesi artan kripto varlık 
piyasasında bundan sonra yapılacak araştırmalara yol gösterici olması beklenmektedir. 

  
Anahtar Kelimeler: Blok Zinciri, Kripto Varlık, Kripto Para, Değerleme.  
Jel Sınıflandırması: G11, G12, G23. 
 

                                            Valuation Of Crypto Assets 

Abstract 

 
Financial markets are the leading in the markets where technological developments and 

digitalization are most rapidly implemented. Crypto assets that were introduced to markets specifically 
after the global crisis in 2008 and the block chain database underlying this technology are considered 
to be the biggest development in financial markets in recent years with digitalization. With this change 
occurring within the crypto asset space, valuation is a highly debated topic. When evaluating crypto 
assets, it should be noted that crypto assets differ from traditional valuation approaches due to the fact 
that they do not belong to a company and, therefore, do not have a cash flow. In this study, three 
commonly proposed approaches in the literature for valuing crypto assets have been described in 
detail along with examples. It is expected that the study will guide future research in the crypto asset 
market which gains in popularity day by day. 
 

Keywords: Blockchain, Crypto Asset, Crypto Currency, Valuation,  
JEL Classification: G11, G12, G23. 

 

1. Giriş 
 

Son on yılda, dünya kripto para birimleri (genellikle “kripto varlıklar”, “dijital para 
birimleri” veya “dijital varlıklar “olarak da adlandırılır) şeklinde tamamen yeni bir varlıkla 
karşılaştı. Blockchain teknolojisi ile mümkün olan bu varlıklar, değerin dünya çapında nasıl 
aktarıldığını ve saklandığını kökten değiştirme potansiyeline sahiptir. Genel olarak, kripto 
varlıklar, dağıtım ve erişim haklarının yazılım protokolleri tarafından desteklenen dijital 
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defterlere kaydedildiği dijital belirteçler olarak düşünülebilir. Bu varlıklar, küresel emtialara 
benzer özelliklere sahiptir ve sınırların ötesine dijital, güvenli ve anında aktarılabilir (Mitchnick 
ve Athey, 2018, s.4). Kripto paralara kripto varlık da denilmektedir. Kripto varlıklar, dijital 
varlık türlerinden birisidir. Dijital varlık; dijital olarak depolanan içerik olarak ifade 
edilmektedir. Bu içeriklere örnek olarak, dijital resimler, fotoğraflar, videolar, metin yazılar 
elektronik tablolar veya slaytlar verilebilir. Dijital varlıklar bu saydıklarımızla sınırlı değildir ve 
her yeni gün yeni dijital varlık içerikleri ortaya çıkmaktadır (Aslan, 2020, s.257).  

 
Kripto Varlıklar Kripto Para Birimleri, Kripto Emtialar ve Kripto Projeleri olarak üç 

grupta tanımlanabilir (Demeo ve Young, 2021, s.4). Kripto Para Birimi, ağırlıklı olarak bir 
değişim aracı, hesap birimi ve değer deposu olarak hareket eden dijital bir varlıktır. Kripto 
Para Birimleri parasal değeri iletmenin bir yolu olarak hareket ederken, Kripto Emtialar, 
hizmetleri gerçekleştirmek veya bitmiş ürünler oluşturmak için girdi olarak kullanılan dijital 
varlıklardır. Örneğin, bulut depolama ve çevrimiçi bant genişliği, bir hizmet sağlamaya 
yardımcı olan iki dijital ürün örneğidir. Bu, tipik olarak makinelere güç sağlamak için 
kullanılan yağ gibi geleneksel bir emtiaya benzer. Daha da dijital bir ekonomide, dijital bitmiş 
ürünlerin oluşturulmasına güç sağlamak için Kripto Para Birimlerinin parasal değeri ve Kripto 
Emtiaları iletmek için bir araç olarak hizmet etmesine ihtiyaç vardır. Üçüncü olarak, Kripto 
Projeler dijital bitmiş ürün ve hizmetlerdir. Uygulamalar blok zinciri kullanılarak 
oluşturulduğundan, tüketiciye dönük dijital varlık olarak Kripto Projelerine ihtiyaç vardır. Diğer 
taraftan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’nda tanımlanan üç ana kripto 
varlık türü belirtilmiştir (Ernst Young [EY], 2019, s.6). Bunlar: güvenlik belirteçleri (security 
tokens), yardımcı belirteçleri (utility tokens) ve kripto para birimleri (cryptocurrencies). 

 
Günümüzde kripto varlık piyasasındaki gelişmeler endüstrileri yeniden şekillendirirken 

küresel ticareti hızlandırma ve dönüştürme potansiyeli, yatırımcı ilgisinde de bir artışa neden 
olmuş ve bu durum da değerlemelerde hızlı artışlara neden olmuştur. Bugüne kadar, kripto 
varlık yatırım topluluğu bu varlıkları değerlendirmek ve uyumlu bir çerçeve tanımlamak için 
mücadele etmiştir. Bu bağlamda ıskonto edilmiş nakit akışı analizi (hisse senetleri, sabit 
getirili menkul kıymetler, arazi vb.), marjinal maliyet eğrileri (emtialar, fiziksel mallar) ve 
göreceli satın alma gücü (fiyat para birimleri) gibi geleneksel finansal varlık değerleme 
araçları genellikle kripto varlıkların değerlemesi için uygun değildir. Kripto varlıklar, fiyat para 
biriminden farklı olarak kullanılmasına izin veren ve böylece yeni kullanımlar açan bir dizi 
farklı özelliğe sahiptir (Mitchnick ve Athey, 2018, s.4). 

 
Tüm dünyada yaşanan dijital dönüşüm ve buna ek olarak bir de günümüzde 

yaşanmakta olan covid-19 pandemi süreci para kullanımına olan bakış açısını değiştirmiş ve 
kripto varlıklara olan ilgiyi daha da arttırmıştır. Kripto varlıklar bu dijital devrimden doğan yeni 
ama gelişen bir varlık sınıfıdır. Bu varlıkların alt yapısı ilk olarak Wei Dai (1998) tarafından 
hazırlanmıştır. Son yıllarda kripto varlık olarak adlandırılan bütün kripto para birimlerinin alt 
yapısı ise ilk olarak 2008 yılında Satoshi Nakamoto ve ekibi tarafından oluşturulmuştur 
(Gültekin ve Bulut, 2016, s.84). Bu bağlamda kripto varlıkların ilki olan Bitcoin, internete 
yüklenen bir makale ile ortaya çıkmıştır. 2009 yılına uzanan ilk işlemden itibaren günümüze 
kadar çok sayıda kripto para ortaya çıkmış ve bugün binlerce farklı kripto para piyasalarda 
işlem görmektedir. Yüzlerce milyar doları aşan kripto para piyasası sadece hane halkının 
değil ekonomi ve finans çevresinden de birçok insanın ve kurumun dikkatini çekmektedir. 
Bununla beraber, bu alanda standartların belirlenmemiş olması devletler, kurumlar ve 
yatırımcılar açısından riskli bir durum meydana getirmektedir (Eren, Erek ve Akbaba, 2020, 
s.1349). 

 
Günümüzde kripto varlıkların bu denli gelişmesinin altında yatan temel etken ise 

blockchain teknolojidir. Tüm ülkelerin gündeminde olan blockchain teknolojisi ve kripto 
varlıklar konusu, her geçen gün ülkelerin yaptığı çeşitli düzenlemelerle ilgi odağı haline 
gelmiştir ve gelmeye de devam etmektedir. Aynı şekilde ülkemizde de bu konu 11. Kalkınma 
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Planı’nda yer alarak, yakın bir gelecekte “blok zincir tabanlı dijital Merkez Bankası parasının 
uygulamaya konulacağı” maddesine yer verilmiştir (Özkul ve Baş, 2020, s.57). 

 

Günümüzde çok sayıda kripto varlığın mevcut olduğu ve her geçen gün kripto 
varlıkların sayısında, türünde ve işlem hacimlerinde de artış olduğu gözlenmektedir. Bu 
genişleme beraberinde kripto varlıkların değerlemesi konusunu da gündeme getirmiştir. Yeni 
bir varlık sınıfının ortaya çıkmasıyla birlikte, bu varlıkların değerini ölçmenin zorluğu ortaya 
çıkar (Saidi, 2018). Ülkemizde kripto varlıklar ile ilgili birçok çalışma yer almasına rağmen 
kripto varlıkların değerlemesi ile ilgili bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu çalışmada, içinde 
bulunduğumuz dijital çağın önemli konularından biri olan kripto varlık konusu ele alınarak bu 
varlıkların değerlemesi üzerinde durulmuştur. Çalışmada öncelikle kripto varlıların tarihsel 
gelişimine yer verilmiştir. Daha sonra literatür değerlendirmesi ile birlikte kripto varlıkların 
değerlemesi ele alınmış ve değerlemede yayın olarak kullanılan modeller varsayımsal 
örneklerle açıklanmıştır.  

 

2. Kripto Varlıkların Tarihsel Gelişimi 

Kripto varlıklar, kriptografi temelli blokchain olarak adlandırılan bir yapı kullanılarak 
oluşturulan, fiziksel varlıkları olmayan, herhangi bir merkezi bulunmayan, herhangi bir otorite 
tarafından kontrol edilemeyen, taraflar arası hızlı, düşük maliyetli ve güvenli bir para transferi 
sağlayan sanal paralardır (Özkul ve Baş, 2020, s.58). Kripto varlıkların oluşturulma süreci 
1981 yılına kadar dayanmaktadır. Zamanla alt yapısı oluşturulan kripto varlıklar ilk olarak 
2008 yılında meydana gelen ve bütün dünyaya yayılarak küresel bir kriz haline gelen 
mortgage krizi ile birlikte ortaya çıkmaya başlamıştır. 29 Eylül 2008 tarihinde Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD)’de mortgage krizinin ilan edilmesinden bir ay sonra gerçek kimliği henüz 
bilinmeyen Satoshi Nakamoto adını kullanan bir kişi veya grup tarafından kriptografi ile 
ilgilenen insanların e-posta listesine “Bitcoin: Uçtan Uca Elektronik Para Sistemi” isimli bir 
makale gönderilmiştir. Bu makalede bitcoin ve blokchain teknolojisine dair bilgiler yer 
almaktadır. Bu gelişmelerden sonra ilk kripto para birimi 2009 yılında piyasaya sürülmüştür 
(Salihoğlu, 2018, s.43). 

 
2009 yılından önce tüm para birimleri bir hükümet otoritesi veya resmi bir para 

kuruluşu olan merkez bankaları tarafından dolaşıma sürülmekte ve yönetilmekteydi. 2009 
yılında ortaya çıkan kripto para, resmi bir otoriteden bağımsız hale gelmiştir ve ardından 
birçok kripto para biriminin doğuşuna da zemin hazırlamıştır. Gelişen teknoloji ve internet 
kullanımının yaygınlaşması ile birlikte Bitcoin ve kripto paralar, finans alanında yaşanan 
teknolojik gelişimin para sistemlerine olan bir yansımasıdır. Bununla birlikte Bitcoin’in ne 
olduğu, geleceğinin nasıl şekilleneceği hakkında soru işaretleri de giderek artmaktadır 
(Kartal, 2020, s.214).  

 
Kripto paralar, kripto para alım satım platformları, dijital cüzdan sağlayıcıların da işin 

içerisinde olduğu dijital varlık sağlayıcıları ile blokchain teknolojisine ilişkin bakış açısı ve 
düzenlemeler ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte genel olarak 3 eğilim 
gözlenmektedir. Şöyle ki; (i) bazı ülkeler tümüyle yasaklama yolunu tercih ederek blokchain 
teknolojisine ve kripto paralara dayalı uygulamalara ülkelerinde imkan tanımamakta, (ii) bazı 
ülkeler düzenleme, lisans verme ve denetleme yolunu tercih ederek kendi ülkesinde bu 
sektörün kurallar çerçevesinde gelişmesine imkan tanımakta, (iii) içerisinde Türkiye’nin de 
bulunduğu bazı ülkeler ise her ne kadar ülkesinde bu sektörü düzenleme ve denetleme 
yolunu tercih etmese de beraberinde yasaklama yoluna da gitmemekte, sektörün risklerinin 
farkında olarak ancak fırsatlarını da görerek ülkesinde bu sektörün gelişimine imkan 
tanımaktadır (Öztürk, 2019, s.5).  
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Tablo 1: Blockchain Teknolojisinin ve Kripto Varlıkların Gelişim Süreci  

1981  David Chaum “Elektronik posta sistemi” ve “anahtar kriptografi tekniği”nin keşfi gerçekleşmiştir. 

1984 
 David Chaum “Kör imza sistemi”- “Blind signatures for untraceable payments” icadı 
gerçekleşmiştir. 

1991 Blok zinciri ile şifreleme- ilk kez belge tarihlerinin değiştirilememesi sağlanmıştır. 

1992 
İş Kanıtı (Proof of Work-PoW)- Cynthia Dwork ve Moni Naor tarafından ortaya atılmıştır. Bitcoin 
sisteminin temel taşlarından biridir. 

1995 
 David Chaum- kriptografiden faydalanılarak geliştirilen ve güvenli ödeme sağlayan çevrimiçi 
elektronik para “e-cash” Digicash firması tarafından piyasaya sürülmüştür.  

1997 
 Adam Back- İş kanıtı (PoW) temeline dayanan Bitcoin madenciliği sürecinde kullanılan” 
hashcash algoritmasının” keşfi gerçekleşmiştir. 

1998 
Wei Dai- “B-money” ile kripto para birimlerinin teorik alt yapısı oluşturulmuş ve hashcash ile 
public key kullanılmıştır. 

1999 Shawn Fanning “Napster” eş düğümler arası (P2P) ilk dosya paylaşım programı oluşturulmuştur. 

2004 
Hal Finey tarafından Reusable Proof of Work (RPOW) algoritmasının keşfi gerçekleşmiştir. 
Adam Back, hashcash sistemi için parayı oluşturmak amacıyla harcanan bilişimsel kaynakların 
bir kanıtı olarak kullanmıştır. 

2005  Nick Szabo Bitgold’u üretmiştir. 

2008 

 SHA-256 hash algoritması, SHA-2 temeline dayanmaktadır. Atalarından daha güvenli bir 
algoritma ile daha güçlü şifreleri oluşturmaya imkân vermektedir. Bitcoin de iş kanıtı için 
kullanılan algoritmadır. SHA-256 ile bir yerden verilen mesaj, hash ya da digest olarak 256 
basamaklı bir şifreli mesaja dönüştürülmektedir. 

2008 
 Satoshi Nakamoto tarafından “Bitcoin” ve “Blokzincir” teknolojisi keşfedilmiştir. Ağustos ayında 
“Bitcoin. org“ domain kaydedilmiş, Ekim ayında Bitcoin tasarımı, Kasım ayında Bitcoin projesi 
SourceForge.net’de yayınlanmıştır. 

2009 
 Ocak ayında Genesis blok kurulmuştur. Bitcoin v0.1 cryptography mail grubuna dağıtılmıştır. İlk 
Bitcoin para birimi transfer işlemi, Satoshi ile Finney arasında gerçekleşmiştir. 

2009  5 Ekim’de New Liberty Standart isimli borsa ilk Bitcoin kurunu yayınladı. 1 $ = 1.309,03 BTC 

2010 
 Temmuz’da ilk Bitcoin borsası olan Mt. Gox kuruldu. Ağustos ayında Bitcoin market değeri 1 
milyon doları geçti. 1 $ = 0,5 BTC 

2011 
Şubat’ta Bitcoin ilk defa ABD dolarına eşitlendi. 1 $ = 1 BTC. Nisan ayında Bitcoin’in Euro ve 
İngiliz sterlini ile satışına başlanmasıyla birlikte piyasa değeri 10 Milyon dolar civarına geldi. 

2013  Mart’ta Bitcoin’in piyasa değeri 1 Milyar doları geçti. Bir Bitcoin 100 doları aştı 

2017 
 Nisan ayında Japonya Bitcoin’i resmi ödeme yönetim olarak kabul etti. Temmuz 2017’de ise 
Bitcoin, Bitcoin ve Bitcoin Cash olarak ikiye bölündü. 

2018  13 Ocak’ta 16.800.000. Bitcoin’in üretilmesiyle toplam Bitcoin’in %80’i üretilmiş oldu. 

2020  3 Ocak’ta Bitcoin 11. yılını geride bıraktı.  

Kaynak: Salihoğlu, E. (2018). Merkez Bankası Para Politikaları ve Elektronik Para İlişkisi: Türkiye 
Uygulaması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, SBE, s.43. 
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Kripto paraların ortaya nasıl çıktığıyla ilgili olarak birçok farklı görüş ortaya atılmıştır. 
Yaşanan finans kriziyle beraber merkez bankalarına ve finans kurumlarına duyulan güven 
problemi en temel sebep olarak gösterilebilmektedir (Eren ve diğerleri, 2020, s.1349). Bu 
noktada kripto varlıkların tarihsel süreç içerisindeki gelişimi aşağıdaki tabloda özet olarak 
verilmiştir. 

 
Henüz ülkemizde kripto varlıkların finansal sistemdeki yeri ve uygulamaları ile ilgili bir 

düzenleme mevcut değildir. Bitcoin ve Etherium gibi kripto varlıklarda kısa sürede oluşan 
değer artışları, yatırımcıları cezbetmektedir. Bu bağlamda ülkemizde de kripto varlıklara 
yapılan yatırımların her geçen gün arttığı gözden kaçmamalıdır (Özkul ve Baş, 2020, s.59). 
Aşağıdaki tabloda günümüzde en yaygın olarak işlem gören 10 Kripto varlıkla ilgili özet 
bilgiler yer almaktadır. 

 

Tablo 2: Yaygın Olarak İşlem Gören 10 Kripto Varlıkla İlgili Özet Bilgiler 

S. No Adı Piyasa Değeri ($) Fiyat ($) Hacim (24saat) ($) Dolaşımdaki Arz 

1 Bitcoin  891,530,562,427 47,940.89 81,339,167,116 18,629,368 BTC  

2 Ethereum  205,317,447,335 1,789.03 40,338,997,990 114,679,606 ETH  

3 Cardano 26,365,018,459 0.8529 8,666,882,133 31,112,484,646 ADA 

4 XRP  25,999,607,762 0.5711 11,939,250,815 45,404,028,640 XRP 

5 Palkadot 24,830,058,826 27.34 4,829,876,835 908,236,867 DOT 

6 Binance Coin 20,512,333,024 132.15 2,831,420,855 154,532,785 BNB 

7 Litecoin  13,964,917,416 207.80 13,509,357,752 66,491,192 LTC 

8 Bitcoin Cash 13,490,750,493 714.80 14,876,755,890 18,655,988 BCH 

9 Stellar 11,313,909,418 0.5055 3,368,237,957 22,397,093,670 XLM 

10 Dogecoin 7,524,452,698 0.06008 5,318,506,722 128,386,783,422 DOGE 

Kaynak: Coin Market Cap (2021), https://coinmarketcap.com/coins/ (Erişim Tarihi: 15.02.2021). 

 

3. Literatür  

Literatürde kripto varlıların değerlemesi üzerine yapılan akademik çalışmalar 
incelendiğinde aşağıdaki çalışmalara ulaşılmıştır.  
 

Yermack (2013) yapmış olduğu çalışmasında Bitcoin’in ülkelerin kullandığı para 
birimlerinin özelliklerine uygun olmadığını ve oynaklık seviyesinin yüksek olması nedeniyle 
geçici yatırımlara uygun olduğunu belirtmiştir. Aynı zamanda Bitcoin’in günlük fiyatının Japon 
yeni, Euro, İngiliz sterlini, İsviçre frangı ve altın ile aralarında neredeyse hiç ilişkinin 
olmadığını tespit etmiştir.  

 
Gourrov (2014) yapmış olduğu çalışmasında kripto para biriminin gerçek değerinin 

belirlenmesine yönelik formül önerisinde bulunmuştur. Yazar çalışmada örnek olarak 
Bitcoin’in değerini belirlemeye yönelik birkaç örnek olay göstermiştir. Söz konusu örneklerde 
1 BTC değerini toplam bitcoin harcamalarının Bitcoin’in dolaşım hızına bölünmesi ile elde 
etmiştir.  

 

https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/markets/
https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/markets/
https://coinmarketcap.com/currencies/ethereum/markets/
https://coinmarketcap.com/currencies/ethereum/markets/
https://coinmarketcap.com/currencies/cardano/markets/
https://coinmarketcap.com/currencies/cardano/markets/
https://coinmarketcap.com/currencies/xrp/markets/
https://coinmarketcap.com/currencies/xrp/markets/
https://coinmarketcap.com/currencies/polkadot-new/markets/
https://coinmarketcap.com/currencies/polkadot-new/markets/
https://coinmarketcap.com/currencies/binance-coin/markets/
https://coinmarketcap.com/currencies/binance-coin/markets/
https://coinmarketcap.com/currencies/litecoin/markets/
https://coinmarketcap.com/currencies/litecoin/markets/
https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin-cash/markets/
https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin-cash/markets/
https://coinmarketcap.com/currencies/stellar/markets/
https://coinmarketcap.com/currencies/stellar/markets/
https://coinmarketcap.com/currencies/dogecoin/markets/
https://coinmarketcap.com/currencies/dogecoin/markets/
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Dyhrberg (2016) yapmış olduğu çalışmasında Bitcoin’in gelişen olaylara karşı 
tepkisini ölçmek için Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (GARCH) yöntemini kullanarak 
oluşturduğu modelde altınla sekronize bir şekilde iyi ve kötü haberlere karşı aynı yönlü tepki 
verdiği sonucuna ulaşmıştır. 

 
Gmitro (2017) yapmış olduğu araştırmada merkezi olmayan kripto varlıklar arasında 

yer alan Bitcoin ve Ethereum ile ilgili vaka çalışması yöntemiyle bir analiz yapmıştır. Yazar bu 
analizde Bitcoin’in gelecekteki girdilerini ve piyasaya etkilerini yansıtarak Hayes’in 2015 
yılında ortaya koyduğu üretim modelini temel almıştır. Ethereum çalışmasında ise bir iş 
kanıtından hisse ispatı sonuçlarına geçişi araştırmış ve arzdaki düşüş için bir model 
önerisinde bulunmuştur. 

 

Hayes (2017) yapmış olduğu çalışmalarında Bitcoin de dahil olmak üzere diğer tüm 
kripto para birimlerinin değerlemesini belirlemeye yönelik model önerisinde bulunmuştur. 
Çalışmada en yaygın kullanılan kripto para birimlerinin 66'sını inceleyen kesitsel ampirik 
veriler kullanılarak, kripto para birimi değerinin üç ana sürücüyü (üreticiler ağındaki rekabet 
düzeyi, birim üretim oranı ve kripto para birimini "madencilik" yapmak için kullanılan 
algoritmanın zorluğu) işaret eden bir regresyon modeli oluşturulmuştur. 
 

Ağan ve Aydın (2018) yapmış oldukları çalışmalarında kripto para birimlerinin küresel 
etkilerini araştırmışlardır. Bu bağlamda Bitcoin ile yazarların seçtikleri bazı para birimleri 
arasındaki ilişkiyi Hatemi-J yöntemiyle analiz etmişlerdir. Çalışma sonucunda asimetrik 
nedensellik analizine göre Bitcoin ile Amerikan doları, Yen, Kanada doları ve Yuan arasında 
tek yönlü şokların etkisine rastlanırken; İngiliz sterlini ve Euro arasında tek veya çift yönlü bir 
nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır. 
 

Ciaian, Rajcaniova ve Kancs (2018) yapmış oldukları çalışmalarında Bitcoin ve 
altcoinler arasındaki ilişkiyi kısa ve uzun vadede analiz etmişlerdir. Çalışmada 16 adet altcoin 
ve bir de Bitcoin olmak üzere toplam 17 farklı kripto para birimi 2013-2016 yılları arasında 
incelenmiştir. Çalışma sonucunda Bitcoin’in kısa vadede altcoin fiyatlarına önemli bir etkisinin 
olduğunu uzun vadede ise kısa vadeye nazaran daha az bir fiyat etkisinin olduğunu tespit 
etmişlerdir.  
 

Güleç, Çevik ve Bahadır (2018) yapmış oldukları çalışmalarında Bitcoin ile finansal 
göstergeler arasındaki ilişkiyi 2012-2018 yılları arasında Granger nedensellik analizi ile test 
etmişlerdir. Çalışma sonucunda Bitcoin fiyatının yükselen bir eğime ve yüksek oynaklık 
seviyesine sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca faiz ve Bitcoin fiyatları arasında istatistiki 
açıdan anlamlı bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir. 

 
Velankar, Valecha ve Maji (2018), yaptıkları çalışmada Bitcoin değerini etkileyen 

çeşitli parametreleri dikkate alarak Bitcoin fiyatını doğru bir şekilde tahmin etmeye 
çalışmışlardır. Çalışmada geçmiş beş yıl fiyatlarını kullanarak Bayesian Regresyon yöntemi 
ile gelecek fiyatları tahmin edilmiş ve çalışma sonucunda tahmin değerlerinin yüksek 
hassasiyet içerdiğini ifade etmişlerdir. 
 

Abraham ve Tao (2019) yapmış oldukları çalışmalarında tek varlıklı ve çok varlıklı 
modellerde kripto paraların değerlemesini araştırmışlardır. Bu makalede yazarlar hem tek 
yatırımların hem de çoklu varlık portföylerinin bileşenleri olarak bitcoin ve altcoin ile ilgili 
değerleme modelleri oluşturmuşlardır. Tek bir yatırım olarak, kripto para birimleri, Esscher 
tarafından dönüştürülen Geometrik Levy fiyatlandırma süreçleri ile Legendre fayda 
fonksiyonlarının birleşiminde değerlenmiştir. Bu çalışma, modern portföy teorisi çerçevesinde 
kripto para birimlerini tek bir varlık olarak veya çok varlıklı portföyün bir parçası olarak teorik 
bir portföy oluşturmaya yönelik bir çalışma girişimidir.  
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Kartal (2020) yapmış olduğu çalışmada Makroekonomik değişkenlerin Bitcoin 
fiyatlarını etkileme seviyeleri, Makine Öğrenme yöntemlerinden Lazy Learning Öğrenmeye 
Dayalı K-Star Algoritması kullanılarak analiz edilmiştir. Modelin Bitcoin fiyatlarını gelecek 
dönem “yükseliş” mi yoksa “düşüş” mü göstereceğine ilişkin sınıflandırma başarısının %61,1 
oranında olduğu, Bitcoin fiyatlarının “yükseliş” göstereceğine ilişkin doğru sınıflandırma 
başarısının %71,42, “düşüş” göstereceğine ilişkin doğru sınıflandırma başarısının ise %46,66 
olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak Makine Öğrenme Tekniğinin belli bir performans 
gösterdiği ancak Bitcoin fiyatlarının öngörülebilirliğinin henüz beklentinin altında olduğu 
görülmüştür. 

  
Şahin ve Bağcı (2020) yapmış oldukları çalışmada Bitcoin, Ethereum, IOTA ve Ripple 

gibi farklı altyapısal özellikleri olan kripto paraların gelecek fiyatını geçmişte gerçekleşen 
fiyatlardan hareketle Deng Ju-Long tarafından 1980’li yıllarda ortaya atılan gri sistem teorisi 
ile fiyat tahminlemesi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre GM (1,1) model ve Rolling-GM 
(1,1) model sonuçlarının birbirine çok yakın hata oranlarıyla tahmin yaptıkları ve yapılan 
tahminlere ait hata oranlarının çok düşük olduğu görülmüştür. 

 

4. Kripto Varlık Değerleme Modelleri 

Kripto varlıklar, paranın evriminde ve modern finansal sistemde önemli bir yeniliği 
temsil etmekte ve bu nedenle de kripto varlıklara değer vermek çok açık bir soru olmaya 
devam etmektedir (Lu, 2020, s. 1). Kripto varlık piyasasının son zamanlarda ve hızlı bir 
şekilde çoğalmasına rağmen, profesyonel topluluklarda bu yeni varlık sınıfı ve bunlara 
uygulanabilen değerleme modelleri hakkında hala önemli bir belirsizlik vardır (Sıngh ve John, 
2019, s.1). Bu nedenle de günümüzde kripto varlık değerleme tekniklerine olan ilgi her geçen 
gün artmaktadır (Ige, 2018, s.1). Kripto varlık değerlemesi yaparken dikkat edilmesi gereken 

nokta, kripto varlıkların bir şirket olmaması ve dolayısıyla bir “nakit akışının” da olmayışıdır. 
Fakat tanım olarak her kripto varlık kendi protokol ekonomisi içerisinde bir para birimi olarak 
hizmet etmektedir (Yalçınsoy, 2018). Kripto varlıkların nasıl uygun bir şekilde değerleneceği 
sorusu, kripto varlık piyasasının en karmaşık, zorlu ve aynı fikirde olmayan yönlerinden 
birisidir (Hougan ve Lavant, 2021, s.16). Kripto varlıklarının değerlemesi, mevcut piyasa 
fiyatından bağımsız olarak varlığın temel değerini belirlemekle ilgilidir. Bu bir kripto varlığın 
değerinin altında olup olmadığı hakkında bir fikir edinmek için yardımcı olur. Hisse senetleri 
gibi geleneksel finansal varlıklar temel analizi ile karşılaştırılabilir. Geleneksel temel hisse 
senedi analizinde, finansal raporlar belirli bir hisse senedinin değerini hesaplamaya yardımcı 
olur. Bu artık kripto varlıkları için yeterli olmuyor ve kripto varlıklarının parasal değerini 
değerlendirmek için yeni değerleme tekniklerinin geliştirilmesi gerekiyor (Saidi, 2018). Diğer 
taraftan değerleme modelleri, farklı kripto varlıkları için büyük ölçüde değişir. Örtüşen 
özelliklere sahip olabilecek varlıkların her birini açıkça tanımlamak, doğru bir değerlemenin 
anahtarıdır (Gore, 2020, s.52). Bu nedenle kripto varlık değerleme yaklaşımları geleneksel 
değerleme yaklaşımlarından farklılaşmaktadır. Aşağıda Şekil 1’de geleneksel değerleme 
yaklaşımları ile kripto varlık değerleme yaklaşımları karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.  
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          Şekil 1: Geleneksel Değerleme Yaklaşımları ile Kripto Varlık Değerleme 
Yaklaşımlarının Karşılaştırılması 

 

 
Kaynak: Sing ve Tylar. (2019). An Introductıon to Cryptoassets and a Study of Select Valuation 
Approaches. Journal of Busines Valuation, s.26. 

 
Resmi bir kripto değerleme disiplininin inşa edilebileceği temel kavramlar yeni yeni 

kurulmaya başlamıştır. Bu bağlamda mevcut varlık değerleme yöntemlerine sağlam bir çaba 
olmadan, son 10 yılda yoğun deneyimler yaşanmaktadır (Lu, 2020, s.1). Bu nedenle son 
yıllarda kripto varlıkların değerlemesiyle ilgili farklı yazarlar tarafından bazı değerleme 
modelleri önerilmiştir. Modeller, kripto varlıkların mevcut değerini anlamak, kripto varlıkların 
değerini tahmin etmek veya kripto varlıkların gelecekteki değerlerini tahmin etmek için 
kullanılabilecektir. Literatürde yer alan bu modellerden bazıları aşağıda Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3: Kripto Varlık Değerleme Modelleri 

Modeli Sunan Kişi Model 

Metcalfe, Robert (1980) Metcalfe’ın Ağlar Kanunu 

Hayes, Adam (2015) Üretim Maliyeti Modeli 

Burniske, Chris (2017) Döviz Kuru Denklemi 

Woo, Willy (2017) Ağ Değeri / İşlem Oranı (NVT Oranı) 

Mougayar, William (2017) İçsel Değer Analizi 

ARK Yatırım (Brett Winton) (2017) A Model 

Evans, Alex (2018) VOLT Değerleme Modeli 

Antos, Johnny ve McCreanor, Reuben (2018) Black- Scholes Modeli 

Plan B (2019) Stok-Akış Oranı 

Kaynak: Tablo yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Değerleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması 

Geleneksel Değerleme Yaklaşımları Kripto Varlık Değerleme Yaklaşımları 

Piyasa Yaklaşımı  

Karşılaştırılabilir Varlıkların Değerleme Ölçütleri Ağ Değeri-İşlem Oranı 

Gelir Yaklaşımı 

İndirgenmiş nakit Akışı Değişim Denklemi 

Maliyet Yaklaşımı 

Maliyet Yaklaşımı 

Yeniden İnşa Etme Maliyeti 

Ürün Maliyeti 

Madencilik Maliyeti  
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  Bu çalışmada tablo 3’te verilen ve kripto varlıkların değerlemesinde kullanılan 
modellerden literatürde en sık kullanılan ve önerilen üç model seçilmiş ve söz konusu 
modeller açıklanarak örnek uygulamalarla modellerin işleyişi gösterilmiştir. 

4.1. Üretim Maliyeti Modeli 

Bu yöntem, Adam Hayes (2015) tarafından önerilmiş ve bir kripto varlığı üretme veya 
madencilik maliyetinin alt sınır değerinin bir göstergesi olabileceğini varsayan bir yaklaşımdır. 
Hayes'in önerdiği metodoloji, IP değerlemesinden maliyet yaklaşımı altında düzgün bir 
şekilde ele alınmakta ve bu kapsamda söz konusu varlığın yeniden yapılandırılması için 
maliyet tahmin edilmektedir (Sing ve Tylar, 2019). Hayes, rekabetçi bir pazarda faaliyet 
gösteren ve kâr beklentisiyle teşvik edilen madencilerin yalnız değişken üretim maliyetinin, 
çıkarılan madeni paranın piyasa fiyatından daha düşük veya piyasa fiyatına eşit olduğu 
sürece üretmeye devam edeceğini öngörmektedir. Bu nedenle, üretim yaklaşımının maliyeti, 
madeni para bazında üretilecek maliyeti tahmin etmeyi amaçlamaktadır. Bir madenci üretim 
maliyetlerini madeni para bazında belirlemede ilk adım, aşağıda gösterildiği gibi günlük 
üretim maliyetlerini hesaplanmasını içerir (Hayes, 2015, s.1). 

 

GÜM = EM x GMS x HDAG x OEV                                                                        Denklem (1)                                                 
 

Denklemde yer alan değişkenlerin anlamı aşağıdadır: 
 
GÜM = Günlük Üretim Maliyeti 
EM  = Elektrik maliyeti (kws başına), 
GMS  = Günlük Madencilik Saati, Madencilik bilgisayarının belirli bir günde çalıştığı 

süre (saat), 
HDAG = Hesaba Dayalı Adresleme Gücü: Karmaşık matematiksel denklemleri 

çözmek için harcanan hesaplama çabasını ifade eder. Genel olarak, daha yüksek bir karma 
oranı, blok zincirindeki bir sonraki bloğu çözme ve sonuçta blok ödülünü kazanma 
olasılığının artmasına karşılık gelir, 

OEV = Ortalama enerji verimliliği veya madencilik çaba birimi başına bilgisayar 
tarafından tüketilen enerji miktarı (saniyede gigahes başına watt). 
 

Günlük üretim maliyetleri tahmin edildikten sonra, bir sonraki adım, aşağıdaki formülle 
ifade edilen günlük beklenen madeni para sayısını tahmin etmektir. Günlük madeni para 
sayısı aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanır: 

GMP = MBÖ x ( 
HDAG

MZ x BKO

SBS
 )  x GMS                                                           Denklem (2) 

Denklemde yer alan değişkenlerin anlamı aşağıdadır:  
 
GMP  = Günlük Madeni Para miktarı, 
MBÖ = Mevcut Blok Ödülü (örneğin, Bitcoin için, bir bloğu çözen ilk madenci şu 

anda bir ödül olarak 12.5 bitcoin hakkına sahiptir) (www.bitcoinblockhalf.com), 
HDAG = Hesaba Dayalı Adresleme Gücü, Hash oranı veya bilgisayar tarafından 

madencilik çaba birimi, 
MZ = Kriptografik bulmaca madencilerinin bloğu çözmesinin zorluk derecesi,  
BKO = Bir blok kazanma olasılığı (ilk olma olasılığı ile çarpımı),  
SBS = Saat Başı Saniye (saat başı saniyede çözülen algoritmaların sayısını ölçmek 

için kullanılır), 
GMS = Günlük Madencilik Saati, Madencilik bilgisayarının belirli bir günde çalıştığı 

süre (saat). 
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Günlük üretim maliyeti ve günlük madeni para miktarı formülleri, madeni para başına 
üretim maliyetini bulmak için aşağıdaki gibi yeniden düzenlenebilir. Hayes'e göre, madeni 
para başına hesaplanan maliyet "madencilerin üretmeye karar verecekleri veya 
üretmeyecekleri değerden daha düşük bir sınır belirleyebilir”. 

𝐺𝑀𝑃𝐵Ü𝑀 =
Ü𝑀

𝐺
𝑀𝑃

𝐺

=  
Ü𝑀

𝐺
 𝑥 

𝐺

𝑀𝑃
 =  

Ü𝑀

𝑀𝑃
                                                         Denklem (3) 

Denklemde yer alan değişkenlerin anlamı; 
 

GMPBÜM  = Günlük Madeni Para Başına Üretim Maliyeti 
ÜM  = Üretim Maliyeti 
MP  = Madeni Para 
G  = Gün 
Örnek: Bir kripto varlık üretimi ile ilgili veriler aşağıdaki gibidir (Hayes, 2015’ten 

aktaran Singh ve John, 2019, s.63-64). 
 

Elektrik maliyeti (kilovat-saat başına $ USD)  0.115 $ 

Günlük madencilik saati  24 saat 

Madencinin Hashing Gücü (saniyede 1.000 gigahash) 0.95 

Madencinin Ortalama Enerji Verimliliği (Gigahash başına joule cinsinden 
ölçülür)  

1 joule 

Mevcut Blok Ödülü (blok başına yeni basılmış bitcoin)  25 

Madencinin Hash gücü (saniyede hash gücü)  1,000,000,000,000 

Akım Madenciliği Zorluğu (blok başına gigahash cinsinden ölçülür)  47,427,554,951 

Bir Blok Kazanan Normalleştirilmiş Olasılık  4,294,967,296 

Saat başına saniye  3600 sn 

Günlük madencilik saatleri   24 saat 

 
Bu verilerden hareketle Günlük Üretim Maliyeti, Günlük Madeni Para Miktarı ve 

Madeni Para Başına Üretim Maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanabilir. 
 

Öncelikle Denklem 1 yardımı ile Günlük Üretim Maliyetini hesaplayabiliriz. Buna göre;  

𝐺Ü𝑀 = 𝐸𝑀 𝑥 𝐺𝑀𝑆 𝑥 𝐻𝐷𝐴𝐺 𝑥 𝑂𝐸𝑉 

𝐺Ü𝑀 = 0.115 $ x 24 saat x 0.95 gigahash x 1 joule 

𝐺Ü𝑀 = 2.622 $ olur. 

İkinci olarak günlük üretim maliyetleri tahmin edildikten sonra, bir sonraki adımda, 
Denklem 2 yardımı ile günde beklenen madeni para miktarı hesaplanabilir. Buna göre GMP 
miktarı;  

𝐺𝑀𝑃 = 𝑀𝐵Ö 𝑥 ( 

𝐻𝐷𝐴𝐺
𝑀𝑍 𝑥 𝐵𝐾𝑂

𝑆𝐵𝑆
 )  𝑥 𝐺𝑀𝑆 

𝐺𝑀𝑃 = 25 𝐶𝑜𝑖𝑛 𝑥 ( 

1,000,000,000,000 
 47,427,554,951 𝑥 4,294,967,296

3600 sn
 )  𝑥 24 saat 

𝐺𝑀𝑃 = 0.010604 adet olur.   
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Üçüncü aşamada ise madeni para başına üretim maliyeti Denklem 3 yardımı ile 
aşağıdaki gibi hesaplanabilir.  

𝐺𝑀𝑃𝐵Ü𝑀 =
2.622 $

0.010604 adet
 

𝐺𝑀𝑃𝐵Ü𝑀 = 247.27 $ 𝑜𝑙𝑢𝑟. 

Hayes ve diğerleri, kripto varlığı (bitcoini) bir emtia olarak görerek ve geleneksel 
mikro ekonomik teoriye göre, her bir marjinal kripto varlığı (bitcoin) üretmenin maliyetinin bu 
kripto varlığın fiyatı ile aynı seviyede olması gerektiğini öne sürüyorlar. Sonuçta, eğer kripto 
varlık (bitcoin) madenciliği kârsız hale gelirse, madenciler dikkatlerini başka bir kripto varlığa 
çevirebilir veya piyasadan tamamen çıkabilirler. Sonuç olarak, her bir kripto varlığın 
(bitcoinin) değeri, yeni kripto varlığın beklenen getirisine kıyasla, madenciliğin marjinal 
maliyetini (özellikle madenciliğin bir parçası olarak hesaplamaları yaparken yakılan elektrik) 
inceleyerek tahmin edilebilir (Hougan ve Lavant, 2021, s.19). 

4.2. Döviz Kuru Denklemi Modeli 

İkinci model Chris Burniske (2017) tarafından öne sürülen ve döviz kuru denklemini 
baz alan bir yaklaşımdır. Burniske’nin değerleme yaklaşımı, işletmelerin ve fikri mülkiyet (IP - 
Intellectual property) değerlemesinde sıkça kullanılan ve temel bir ayrım olan klasik 
İndirgenmiş Nakit Akışı (İNA) yöntemine benzemektedir. Tipik İNA analizine göre, bir varlığın 
değeri, gelecekteki nakit akışlarının riske göre düzeltilmiş getiri oranı kullanılarak bugünkü 

değerine indirgenmesi suretiyle belirlenir. Utility token
1
 (Yardımcı belirteç) nakit akışı 

oluşturmaz, token
2
 sahipleri için geleneksel anlamda bir değer oluşturur. Burniske, bir token 

sahibinin sahiplikten elde ettiği yararın, bunun yerine tokenin desteklemesi beklenen 
ekonominin büyüklüğü ve token sahibinin katılacağı (yani, bir kamu şirketinin piyasa değerine 
benzer olan ağ değeri) ile ilişkili olduğunu öne sürmektedir. Burniske bu ölçüyü “mevcut 
fayda değeri” (CUV – Current Utility Value) olarak adlandırmaktadır (Burniske, 2017). Buna 
göre; 
 

Mevcut Fayda Değeri (CUV) = Kripto varlık Ağ Değeri (M) 
 

Burniske, Ağ değerini tahmin etmek için (i) bir ekonominin para arzının ciro büyüklüğü 
ve sıklığı ile (ii) ekonominin ürettiği mal ve hizmetlerin toplam değeri (GSYİH) arasında bir 
ilişki olduğunu öne süren döviz denkleminden yararlanmaktadır. Buna göre denklem 
aşağıdaki gibi yazılabilir; 

𝑀 𝑥 𝑉 = 𝑃 𝑥 𝑇                                                                                  Denklem (4) 

Denklemde yer alan değişkenlerin anlamı; 
  
M = Para Miktarı (Para Arzı) 
V = Belirli bir zaman aralığında paranın dolaşım hızı 
P = Malların Ortalama Fiyatı 
T = Belirli bir zaman aralığındaki iş hacmi 

 
Burniske, kripto varlığının ekonomisini gelişmekte olan bir ekonominin küçük bir 

evreni olarak ele almış ve değişim denklemini yeniden tasarlamıştır. Bu teori, bir kripto 
varlığın ağ değerinin (yani para arzı (M) veya para birimi) desteklediği kullanım durumu 
(ekonominin büyüklüğü) ile doğrudan ilişkili olduğunu ve ticaret sıklığı (dolaşım hızı) ile ters 
ilişkili olduğunu öne sürmektedir. Değişim formülü denkleminin kripto varlıklar için uyarlanmış 
versiyonu aşağıda sunulmuştur (Burniske, 2017). Buna göre Burniske'nin döviz kuru 
denklemindeki Kripto Varlık Ağ Değeri aşağıdaki Denklem 5’teki gibi ifade edilebilir. 
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𝐾𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘 𝐴ğ 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 =  
𝑃 𝑥 𝑀 

𝑉
                                                           Denklem (5) 

Burniske’nin döviz kuru denklemine bağlı değerleme metodolojisinin üç bileşeni 
bulunmaktadır. Bu bileşenler aşağıda belirtilmiştir: 

 

 Tahmin edilen dönemin yıllık ağ değeri (M) veya CUV
3
 tahmini.  

 Token (Belirteç) arzının tahmini ve 
 Uygun bir iskonto oranının seçimi ve uygulanması. 

 
Burniske’nin döviz denklemi modelinin uygulanabilmesi için ekonominin 

görselleştirilmesi gerekmektedir. Bu noktadan hareketle döviz denklemi modelinde kullanılan 
formülün anlaşılabilmesi için yukarıda ifade edilen üç bileşenin açıklaması gereklidir. Bu üç 
bileşen aşağıda açıklanmıştır. 

 

4.2.1. Gelecekteki Beklenen Ağ Değeri (Mevcut Fayda Değeri (CUV)) 

Döviz Kuru Denklemi formülünün değer belirteçlerine (token) uygulanması, 
gelişmekte olan bir ekonominin görselleştirilmesini diğer bir ifade ile ekonominin rakamlarla 
ifade edilmesini gerektirir.  Burada: 

 

 Toplam büyüklüğü, ağın sağladığı tek mal veya hizmetin değeri (yani GSYH’si) ile 
temsil edilir ve 

 Para arzı, tedarik edilen tek mal veya hizmetin alımını ve satışını kolaylaştırmak 
için kullanılacak ortamdır. 

 
Değişim denklemi formülüne aşağıda belirtilen değişkenleri girerek tahminin her 

döneminde ağ değerini öngörmek gerekmektedir. Bunlar; 
 

 Fiyat, tahmini süre boyunca ağ tarafından sağlanan mal veya hizmet 
kullanıcılarına tahsil edilecek tutardır, 

 Satılacak olan dijital kaynağın miktarı, (i) toplam adreslenebilir piyasanın (TAM) 
birimler cinsinden mevcut büyüklüğü, (ii) TAM'ın tahmin dönemi boyunca tahmini 
büyüme oranı, (iii) söz konusu tokenin hizmet vereceği TAM yüzdesi ve (iv) 
sunulan mal veya hizmetin piyasaya uyarlanma oranı,  

 Tokenin (Belirteç) hızı, belirtecin belirli bir dönemde el değiştirmesinin ortalama 
sayısıdır. 

 
Token Arzı= Token başına mevcut fayda değerini (CUV) tahmin etmek için her 

dönemdeki tahmini ağ değeri veya mevcut fayda değeri (CUV), o dönemde dolaşımda 
olması beklenen token sayısına bölünür. 
 

İndirim oranının seçimi ve uygulanması= Utility Token (Fayda belirteci) 
değerlemesi için geçerli bir iskonto oranını tahmin etmek amacıyla yapılan uygulama, iş ve 
fikri mülkiyet (IP - Intellectual property) değerlemesinde kullanılan geleneksel analizlere 
benzemektedir; burada iskonto oranı, seçilen riskten arındırılmış getiri oranıdır ve paranın 
zaman değerini yansıtır. Seçilen iskonto oranı, belirtecin bugünkü değerini tahmin etmek için 
varsayılan ortaya çıkış döneminden itibaren token başına CUV'ye uygulanır. 
 

Örnek: Burniske, 2017 yılında INET olarak adlandırdığı kurgusal bir internet bant 
genişliği tokeni kullanarak değişim denklemi yaklaşımının teorik bir örneğini açıklamıştır. Bu 
örnek aşağıda açıklanmıştır. 
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Tablo 4: Chris Burniske'nin Değişim Denkleminin Bileşenleri INET Modeli 

Aşamalar Değerleme Açıklaması INET değerlemesi 

1. Adım: Sağlanan 
dijital kaynağın 
miktarını tahmin edin 
(Q) 

1. Kripto varlığın sağlanacağı sektörü 

tanımlayın. 
 
2. TAM'ı (birim cinsinden) varsayılan 

büyüme oranını kullanarak gelecek 
dönemlerde tahmin edin. 
 
3. Konu kripto varlığının gelecekteki 

her dönemde TAM (birim cinsinden) 
payını tahmin edin. 

1. INET internet bant genişliği 

sağlayacaktır. TAM'ın, 2018'de 1.845 trilyon 
GB'lık toplam yıllık küresel internet trafiğinin 
%75'i olan 1.384 trilyon gigabayt (GB) 
olduğu tahmin edilmektedir. 
2. Küresel internet trafiğinin 2030 yılına 

kadar 24,38 trilyon GB'ye kadar yıllık %24 
oranında büyümesi tahmin edilmektedir. 
3. INET’in TAM’daki payının 1. Yılda %0,01 

olduğu tahmin edilmektedir ve tahmin 
edilen benimsenme oranına göre tahmin 
süresi boyunca artmaktadır. 

2. Adım: Dijital 
kaynağın fiyatını 
tahmin edin (P) 

4. Sağlanan mal veya hizmet için 

tahsil edilecek fiyatı belirleyin. 
Genellikle, bu değiştirilecek mevcut 
mal veya hizmet için geçerli piyasa 
fiyatını dikkate alır. 

4. Burniske, internet bant genişliğinin $ 0.50 

/ GB ve 1.00 GB arasında olduğunu ve 
INET'in 1. Yılda alt sınır değerinin (yani 
0.25 $ / GB) %50'sini talep edebileceğini 
varsaymaktadır. 
 

3. Adım: Kripto varlık 
Ekonomisinin 
GSYH’sini tahmin edin 

5. Öngörülen miktar ve fiyatları 

çarparak, her bir öngörülen yılda 
sunulan mal veya hizmetin değerini 
belirleyin. Terminolojideki çeşitliliğe 
rağmen, bu analiz değerleme 
uzmanları tarafından piyasa tahmini 
geliştirmede kullanılan yöntemlerden 
farklı değildir. 

5. 2018'de INET’in GSYH’sinin yaklaşık 

43,2 milyon ABD doları olduğu tahmin 
edilmektedir. 2028 yılına kadar INET’in 
GSYH’sinin yaklaşık 4,1 milyar ABD doları 
olduğu tahmin edilmektedir. 

4. Adım: Token Hızını 
Tahmin Et (V) 

6. Bir token (belirtecin) hızını 

belirlemek için, belirli bir dönemde 
tokenin ortalama kaç kez 
değiştirildiğini tahmin etmek gerekir. 

6. Burniske, INET için 20 kez bir hız 

benimsemiştir, bu da INET tokeninin yılda 
20 kez dolaştığı varsayılmaktadır. 

5. Adım: Ağ değerini 
hesapla (M) 

7. Ağ değeri (piyasa değerine 

benzer), GSYİH'nın (PxQ) tokenin 
hızına (V) bölünmesiyle hesaplanır. 

7. 2018 ve 2028'de sırasıyla 43,2 milyon 

dolar ve 4,1 milyar dolar GSYİH ve 20 kat 
hız, sırasıyla 2,2 milyon dolar ve 206,2 
milyon dolarlık bir para tabanına (M) 
karşılık gelmektedir. 

6. Adım: Token arzını 
tahmin et 

8. Arz programını ve dolaşımdaki 

mevcut para sayısını göz önünde 
bulundurarak dolaşımdaki para 
sayısını tahmin edin. 

8. Burniske, 2018'de dolaşımda 15,8 milyon 

token olacağını ve 2028 yılına kadar 27,7 
milyona çıkacağını tahmin etmiştir. 

7. Adım: Token başına 
CUV değerini tahmin et 

9. Ağ değerini dolaşımdaki tahmini 

token sayısına bölerek CUV tahmin 
edin. 

9. CUV'un 2018 ve 2028'de sırasıyla token 

başına 0.14 USD ve 7.45 USD olduğu 
tahmin edilmektedir. 

8. Adım: Mevcut 
değere Token başına 
CUV indirimi 

10. Varsayılan çıkış döneminden 

token başına CUV değerini sunmak 
için indirim. 

10. Burniske, tokenin mevcut tahmini değeri 

olan token başına 0.26 USD CUV'yi 
hesaplamak için %40 indirim oranı 
kullanarak 2028 USD$7.45'te tahmini CUV 
değerini ölçer. 

Kaynak: Sing ve Tylar. (2019). An Introductıon to Cryptoassets and a Study of Select Valuatıon 
Approaches. Journal of Busines Valuation, s.32. 
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4.3. Ağ Değeri İşlem Oranı Değerleme Modeli  

Kripto varlıkları için en yaygın göreceli değerleme yöntemi, bir tokenin ağ değerini 
(piyasa değerine eşittir) ağın günlük zincir içi işlem hacmiyle karşılaştıran ağ değeri-işlem 
oranıdır (Saidi, 2018). Bu yöntem ilk olarak Willy Woo (2017) tarafından tanıtılan piyasa 
tabanlı bir değerleme yaklaşımı olan işlemlere ağ değeri (NVT) oranıdır. Kripto varlıklarda, 
ağ-değer-işlem oranı (NVT) analog olarak kabul edilir. Bir kripto varlık eğer bir değişim aracı 
ise, o zaman kullanıcıların işlem yaptığı değere göre fiyatlandırılmalıdır (Caymaz, 2018). 
Kripto varlıklar bağlamında, göreceli veya piyasaya dayalı bir değerleme yaklaşımı olan NVT, 
denetçinin bir protokolden bir değer ölçütü tanımlamasını ve daha sonra başka bir protokole 
değer vermek için onu kullanmasını gerektirir. NVT oranı ile ilgili olarak, değerle ilgili ölçü 
“günlük işlem hacmi"dir. Bu değerleme oranı, ağın değerini (piyasa değeri) ağın günlük zincir 
içi işlem hacmiyle karşılaştırır. NVT, bir tokenin, kullanıcıların ağdan türettiği yardımcı 
programı temsil eden ağın işlem hacmine göre piyasa değerini göstererek düşük veya aşırı 
değerli olup olmadığını gösterebilir. Oran çok yüksek olduğunda, potansiyel tokenin aşırı 
değerlendiğini gösterir (Lannquist, 2018; Bheemaiah ve Collomb, 2018, s.28). Kısaca NVT 
oranı ağın ne kadar kullanıldığının ve ne kadar değer verildiğinin bir karşılaştırmasıdır. Bazen 
geleneksel finansmanda, bir şirketin hisse fiyatının hisse başına kazançlarına oranı olan 
fiyat/kazanç (P/E) oranı kripto varlıkların eşdeğeri olarak ifade edilir (Woo, 2017). Bu durum 
aşağıdaki Denklem 6’daki gibi ifade edilebilir. 

 

𝑁𝑇𝑉 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 𝑣𝑒 
𝑃

𝐸
 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 =   

𝐴ğ 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑖

𝐺ü𝑛𝑙ü𝑘 İş𝑙𝑒𝑚 𝐻𝑎𝑐𝑚𝑖
≈  

𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡 

𝐾𝑎𝑧𝑎𝑛ç
                          Denklem (6) 

NVT oranının bileşenleri aşağıdaki gibidir: 
 

 Kripto varlığının ağ değeri olan pay, halka açık bir şirketin piyasa 
kapitalizasyonuna benzemektedir (Yani dolaşımdaki tüm madeni paraların veya 
tokenlerin toplam piyasa değeri). 

 Payda, günlük işlem hacmi, kripto varlığın fiyat para birimi cinsinden ifade edilen 
zincirdeki işlem hacimlerini ölçer. Paydanın bir şirketin kazançlarını temsil ettiği 
P/E oranının aksine, birçok kripto varlık nakit akışı oluşturmaz. Bu nedenle, 
günlük işlem hacmi kazanç için bir proxy olarak kullanılır ve belirli bir günde ağ 
üzerinden akan değeri temsil eder. Bir kripto varlığın hesaplanan NVT oranının, 
aşağıda gösterildiği gibi başka bir ‘karşılaştırılabilir’ kripto varlık ağının ağ değerini 
belirlemek için kullanılabileceği varsayılmaktadır (Ige, 2018). 

 

𝐴ğ 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 İş𝑙𝑒𝑚 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 =
𝐴ğ 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 (𝑖)

𝐺ü𝑛𝑙ü𝑘 𝑇𝑅𝑋 𝐻𝑎𝑐𝑚𝑖 (𝑖)4
 X Günlük TRX Hacmi 5(J)  =  Ağ Değeri (J)     Denklem (7) 

Örnek: Seçilen bazı Kripto varlıkları için NVT oranının hesaplanması şöyledir. 

 Bitcoin Ethereum Litecoin 

Ağ Değeri ($) 107,435,042,054 19,699,611,341 2,987,516,637 

Günlük TRX Hacmi 1,841,389,463 562,145,471 39,705,563 

NTV Oranı 58.34 35.04 75.24 

Kaynak: https://coinmetrics.io/ (Erişim Tarihi: 21.02.2021). 

 

 

https://medium.com/@AshleyLannquist?source=post_page-----573a38eda27e--------------------------------
https://coinmetrics.io/
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5. Sonuç ve Değerlendirme 

Kripto varlıklara olan talep ve bu varlıkların kullanım alanları gün geçtikçe artmaktadır. 
Fakat bu varlıklarla ilgili hala bazı belirsizlikler de devam etmektedir. Örneğin bu varlıkları 
resmi olarak kabul eden ve bu varlıklarla ilgili kanuni bir düzenleme yapan ülke henüz yoktur. 
Aynı zamanda bu varlıkların belirli bir merkezi olmadığı için kontrol edilmesi ve 
vergilendirilmesi de pek mümkün görülmemektedir. Bu ve bunun gibi cevap bekleyen pek 
çok soru kripto varlıklar ile ilgili merak edilenler arasındadır. Kripto varlıkların geniş yelpazeye 
yayılan özelliklere sahip olması, bu tür varlıkların nasıl değerleneceği konusunu gündeme 
getirmiştir. Bu çalışmada kripto varlıklarla ilgili değerleme konusu ele alınmıştır.  

 
Literatürde kripto varlıkların değerlemesi ile ilgili olarak farklı varsayımlar içeren çeşitli 

modeller öne sürülmüştür. Bu çalışma bağlamında bu modeller içerisinde en çok kabul gören 
üç model örnekle açıklanmıştır. Bu modellere bakıldığında Adam Hayes (2015) tarafından 
öne sürülen üretim maliyeti modelinde Hayes kripto varlıkların değerlemesini bu varlıkların 
maliyetinin tespitine bağlamış ve buna göre bir model oluşturmuştur. Teknolojik ortamda 
üretilen kripto varlıkların maliyetinin tarafsız olarak belirlenmesi de oldukça zor bir durumdur. 
Fakat bu varlıkların değerlemesini maliyet esasına göre temellendirmek kabul edilebilir bir 
yaklaşımdır. İkinci model ise Chris Burniske (2017) tarafından öne sürülen döviz denklemi 
yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda Burniske ekonomide kullanılan para arzı ile fiyatlar genel düzeyi 
arasındaki ilişkiyi açıklayan miktar teorisini temel olarak almış ve bu teoriyi değiştirerek kripto 
varlıkların değerlemesinde kullanmıştır. Üçüncü yaklaşım da Willy Woo (2017) tarafından 
öne sürülen Ağ değeri işlem oranı yöntemidir. Bu yaklaşımda Woo kripto varlıkların günlük 
işlem hacmine ve ağ değerine bakarak bu varlıkların değerlenebileceğini öne sürmüştür.  

 
Günümüzde kripto varlıklar gelişmekte olan bir alternatif varlık sınıfıdır ve 

yatırımcıların kripto varlıkların değerini tahmin etmelerine yardımcı olabilecek değerleme 
çerçevelerini incelemek için henüz çok fazla çalışma yapılmamıştır. Yukarıda belirtilen 
çerçeveler ve modeller çeşitli sınırlamalara sahiptir. Kripto varlıkların gelişim süreci hala çok 
erken olduğu için bu varlıkların sağlayabileceği fayda ve/veya maliyet tam olarak 
öngörülememektedir. Dolayısıyla kripto varlık piyasaları, kripto varlık davranışı, getirileri ve 
korelasyonları ile ilgili sınırlı veri geçmişi olması nedeniyle bu varlıkların nasıl değerleneceği 
ile ilgili henüz bir netlik yoktur. Gelecekte piyasalar olgunlaştığında ve varlık ilişkileri ve 
davranışları daha öngörülebilir hale geldiğinde, değerleme modelleri ve oranları daha 
öngörücü ve bilgilendirici olabilecektir. Bununla birlikte, farklı özelliklere, yapılara, ödemelere 
vb. sahip olabilen kripto varlıkların çok çeşitli doğası nedeniyle önerilen değerleme 
modellerinin hiçbiri değerlemede yaygın olarak kullanılan geleneksel yöntemler olan F/K 
oranı ve İNA analizi kadar sağlam evrensel modellere sahip olamayabilir.  

 
Sonuç olarak kripto varlıkların ekonomik ve finansal yapıyı nasıl etkileyeceğini, 90'lı 

yılların dotcom balonu gibi patlamadan olumlu bir devrim oluşturup oluşturamayacağını 
öngörebilmek için, her şeyden önce bu varlıkların uzun vadeli sürdürülebilirliği ve değeri ile 
ilgili olarak ortaya çıkan sorunların anlaşılması gerekiyor. Kripto varlıkların uygulamasının 
yeni olması nedeniyle bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar da henüz yeterli seviyede değildir. 
Bu bağlamda gelecek araştırmacılar yeni değerleme yöntemlerini geliştirip 
örneklendirebilirler. Bunun yanı sıra açıklanan bu modelleri birbirleriyle karşılaştırıp 
uygulanabilirlik açısından hangi modellerin daha avantajlı olduğu tespit edilebilir. Ayrıca 
kripto varlıklarla ilgili yeterli ve sürdürülebilir veriler oluştukça yöntemlerin uygulanabilirliği 
artacak ve literatürde herkes tarafından genel geçerliliği olan bir yönteme de ulaşılmış 
olacaktır. Bu aşamada örneklendirilen modellerin birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları 
ve/veya üstünlük ve zayıflıkları noktasında bir değerlendirme yapmak henüz erken olacaktır. 
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Dipnotlar 
                                                
1
   Sahibine blockchain tabanlı bir ürün veya hizmete erişim izni veren dijital bir varlık. 

2
 Temel olarak bir servis kapsamında yaratılıp sunulan ve o servisin tüm işlevlerinin yerine 

getirilmesinde kullanılan dijital bir varlık türü olarak tanımlanabilir. 
3
   Bir yatırımcının beklenen getiri ve riske sahip belirli bir yatırıma atadığı refah seviyesi. 

4
   Günlük para cinsinden TRON (TRX) hacmi. 

5
    Günlük para cinsinden TRON (toplam piyasa değeri $4.3B olan bir dijital varlıktır)  (TRX) hacmi. 
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Araştırma Makalesi / Research Article 
 

Uyum Yönetmeliği Kapsamında Değişiklik 
Yapılan Tedbirler ve Finansal Grubun Yükümlülükleri 

 

Banu Okumuş 

 
Öz 

 

Aklama suçunun konusunu kanunlarda suç sayılan fiillerden elde edilen gelirler, terörizmin 

finansmanı suçunun konusunu ise yasa dışı veya yasal kaynaklardan sağlanan fonlar oluşturmaktadır. 

Aklama suçu yasa dışı gelirleri kaynağından uzaklaştırmak, terörizmin finansmanı suçu ise fonları 

yasa dışı bir amaca yönlendirmek amacı taşır. Her iki suçta da bu amaçları gerçekleştirmek için 

finansal işlemler kullanılır. Söz konusu gelir ve fonların yasal mali piyasalara girişinin ve dolaşımının 

önlenmesi amacıyla 11.10.2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi 

Hakkında Kanun’da önleyici tedbirlerin genel çerçevesi düzenlenmiştir. Önleyici tedbirlerin bazıları 

finansal kuruluşun atayacağı bir uyum görevlisi vasıtasıyla kendi bünyesinde bir uyum programı ve 

kurum politika belgesi oluşturarak, aklama ve terörizmin finansmanı kapsamındaki risklerini 

belirlemesi, sınıflandırması, izlemesi, kontrol etmesi ve azaltılmasına yönelik tedbirler almasını ve bu 

programı eğitim ve denetim çalışmaları ile desteklemesini içerir. 5549 sayılı Kanun’da yapılan 

değişiklik ile bu tedbirlerin “finansal grup” düzeyinde de alınması öngörülmüştür. Bu çalışmanın 

konusunu uyum programının unsurlarına ilişkin olarak yapılan değişiklikler ile finansal grup tarafından 

alınması gereken tedbirler oluşturacaktır. 
 
Bu yazıdaki görüşler yazarın şahsi görüşleri olup, çalıştığı kurum veya yaptığı görevle ilişki kurulmak 
suretiyle herhangi bir şekilde kullanılamaz. 

 

Anahtar Kelimeler: Aklama, Terörizmin Finansmanı, Önleyici Tedbirler, Finansal Grup, Uyum 

Programı, Risk Yönetimi, Bilgi Paylaşımı. 
JEL Sınıflandırması: G18, G21, G32, K49. 
 

Measures Made In The Scope Of The Compliance Regulation and Obligations Of The 
Financial Group 

 

Abstract 

 

The subject of laundering offence consists of the proceeds obtained from the acts that 

considered as crimes in laws, also the subject of the terrorism financing crime consists of funds 

obtained from illegal or legal sources. The money laundering aims to remove illegal proceeds from 

their source, and the crime of financing terrorism directs funds to an illegal purpose. Financial 

transactions are used to achieve these goals in both crimes. In order to prevent the entry and 

circulation of the proceeds and funds to the legal financial markets, the general framework of 

preventive measures has been regulated in the Law on Prevention of Laundering Proceeds of Crime 

No. 5549 dated 11.10.2006. Some of the preventive measures include the establishment of a 

compliance program and corporate policy document within the financial institution through a 

compliance officer and taking measures to identify, classify, monitor, control and mitigate the risks 

within the scope of money laundering and financing of terrorism and supporting this program with 

training and supervision. With the amendment made in the Law No. 5549, it is envisaged that these 
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measures will also be taken at the "financial group" level. The subject of this study will be the changes 

made regarding the components of the compliance program and the measures to be taken by the 

financial group. 

 

Keywords: Money Laundering, Terrorism Financing, Preventive Measures, Financial Group, 

Compliance Program, Risk Management, Information Sharing. 

JEL Classification: G18, G21, G32, K49. 

 
1. Giriş 

 
Aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına konu gelir ve fonların yasal mali piyasalara 

girişinin ve dolaşımının önlenmesi kapsamında, gerek uluslararası standartlarda gerekse 
mevzuatımızda bir dizi tedbir belirlenmiştir. Bu konudaki uluslararası standartların temel 
belgelerinden biri olan ve Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) 
tarafından yayımlanan 40 Tavsiye Kararının 9 ila 23 numaralı Tavsiyeleri “Önleyici Tedbirler” 
başlığı altında toplanmıştır. 11.10.2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının 
Önlenmesi Hakkında Kanunun “İkinci Bölüm” başlığı altında düzenlenen yükümlülükler de 
asıl olarak, aklama ve terörizmin finansmanı bakımından yasadışı fiillere konu fonların mali 
sektöre girişinin ve yasal mali işlemlere tabi tutulmasının engellenmesi amacı taşır. Bu 
kapsamda önleyici tedbirlerin genel çerçevesine 5549 sayılı Kanunda, ayrıntılı 
düzenlemelerine ise Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine 
İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik (Uyum Yönetmeliği/Yönetmelik) 
ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine  Dair  Tedbirler 
Hakkında Yönetmelikte (Tedbirler Yönetmeliği) yer verilmiştir. 

 
5549 sayılı Kanunun ihdas edildiği 2006 yılından bu yana önleyici tedbirler mezkûr 

Kanunda tanımlanan ve Tedbirler Yönetmeliği’nde sayılan “yükümlüler” için düzenlenmiş 
iken, 5549 sayılı Kanuna 31.12.2020 tarihli ve 31351 (5. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine 
İlişkin Kanunla “finansal grup” tanımı eklenmiş ve 5549 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde 
düzenlenen önleyici tedbirlerin yükümlülerin yanı sıra bundan böyle  “finansal grup” için de 
uygulanması öngörülmüştür. 

 
Söz konusu kanun değişikliği sonrasında özellikle Uyum Yönetmeliği’nde kapsamlı 

değişiklikler yapılmış olup, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 
Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik” 26.02.2021 tarihli ve 31407 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. Bu çalışmanın konusunu Uyum Yönetmeliği’nde yapılan ve 1.5.2021 
tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen temel değişiklikler ile finansal grup tarafından alınması 
gereken tedbirler oluşturacaktır. 

 
2.   Uyum Yönetmeliği Kapsamında Yapılan Temel Değişiklikler 
2.1. Uyum Programı Oluşturacak Yükümlülerin Kapsamı 

 
Uyum Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca uyum programı 

oluşturmak zorunda olan bankalar (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile kalkınma ve 
yatırım bankaları hariç), sermaye piyasası aracı kurumları, sigorta ve emeklilik şirketleri ile 
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin (bankacılık faaliyetiyle sınırlı olmak üzere) yanı 
sıra, yapılan değişiklikle aşağıda sayılan finansal kuruluşlar1 da uyum programı oluşturmakla 
yükümlü tutulmuşlardır: 

 
- Kambiyo mevzuatında belirtilen A grubu yetkili müesseseler, 
- Finansman, faktoring ve finansal kiralama şirketleri, 
- Portföy yönetim şirketleri, 
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- Kıymetli madenler aracı kuruluşları2, 
- Elektronik para kuruluşları, 
- Ödeme kuruluşları (Münhasıran fatura ödemelerine aracılık hizmeti, münhasıran ödeme 

emri başlatma hizmeti ve münhasıran ödeme hesabına ilişkin bilgilerin sunulması 
hizmetini sağlayanlar hariç). 

 
Mevcut durumda, oluşturulan uyum programının merkezi Türkiye’de bulunan 

yükümlünün yurt dışındaki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimlerini, 
faaliyet gösterdikleri ülkenin mevzuatı ve yetkili otoritelerinin izin verdiği ölçüde kapsayacağı 
düzenlenmiş iken, yapılan değişiklikle ilgili ülke mevzuatının uyum programı kapsamındaki 
tedbirlerin uygulanmasına izin vermemesi halinde durumun Başkanlığa bildirileceği ve ilave 
tedbirler alınacağı hususu ilave edilmiştir. 

 
Yapılan düzenlemede ayrıca uyum programı kapsamındaki tedbirlerin asgari iki yılda 

bir gözden geçirilerek, gerekli güncellemelerin yapılması öngörülmüştür. Buna göre kurum 
politikası, risk yönetimi, izleme ve kontrol, uyum görevlisi ve uyum birimi, eğitim ve iç denetim 
ile grup içi bilgi paylaşımı konularında alınan tedbirlerin asgari iki yılda bir değerlendirilerek, 
ihtiyaç arz eden hususların ve yapılması gereken değişikliklerin tespiti gerekecektir. Yapılan 
değerlendirmeler sonucunda örneğin uyum birimine takviye personel gerektiğinin tespiti 
halinde gerekli tedbirler alınabilecek yahut Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı 
(MASAK/Başkanlık) tarafından zaman içerisinde şüpheli işlem tiplerine yönelik senaryolarda 
değişiklik yapılması halinde risk yönetim sistemi bu kapsamda güncellenebilecektir. 

 
Diğer taraftan yönetim kurulu uyum programı kapsamındaki tüm faaliyetlerin 

yükümlünün faaliyetlerinin kapsamı ve özelliklerine uygun olarak, koordinasyon içerisinde, 
yeterli ve etkin bir şekilde ve yürütülmesini sağlamakla yetkili ve sorumlu olup, yetkilerinin bir 
kısmını veya tamamını, bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine devredebilmektedir. 
Yapılan değişiklikle, yönetim kurulunun söz konusu yetkilerini devredebileceği üye veya 
üyelerinin Türkiye’de mukim olması şartı getirilmiştir. 

 
Öte yandan uyum programı kapsamına alınan yükümlülerin tamamının Tedbirler 

Yönetmeliği’nin 3/1-f maddesi kapsamında “finansal kuruluş” olarak tanımlandığı 
görülmektedir.  

 
2.2. Uyum Programı Oluşturacak Yükümlüler Bazında İç Denetime İlişkin Olarak 

Yapılan Değişiklikler 
 

 Uyum Yönetmeliği’nde uyum programı oluşturacak yükümlülerin kapsamı 
genişletildiğinden iç denetime ilişkin olarak da bazı değişiklikler yapıldığı görülmektedir. Buna 
göre uyum programı kapsamındaki yükümlülerin iç denetim faaliyetlerinin, iç denetim birimleri 
ya da teftiş kurulu bulunan yükümlülerde bunlar tarafından yerine getirilmesine yönelik 
uygulama muhafaza edilmekle birlikte; diğer yükümlüler için yönetim kurulu tarafından 
yetkilendirilen kişi ya da birim tarafından yerine getirileceği hükmü ilave edilmiştir. Böylece 
uyum programı oluşturacak yükümlüler arasında sayılmakla birlikte kendi mevzuatları 
uyarınca bünyelerinde iç denetim yahut teftiş müessesesi bulunmayan yükümlülerin uyum 
programı kapsamındaki iç denetim faaliyetlerinin ne şekilde yapılacağı açıklığa 
kavuşturulmuştur. 
 

Çalışmanın “3.3” bölümünde belirtildiği üzere gruba bağlı finansal kuruluşlar uyum 
programlarını oluştururken grup seviyesinde belirlenen standart ve politikaları gözetmekle, 
uyum programlarını finansal grubun uyum programını gözeterek hazırlamakla ve 
uygulamakla yükümlü tutulmuştur. Bu bakımdan finansal grup bünyesindeki finansal 
kuruluşların iç denetiminde, uyum programlarının bu şekilde hazırlanıp hazırlanmadığının da 
göz önünde bulundurulması uygun olacaktır. 
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Ayrıca iç denetimin bağımsızlığının teminat altına alınması önemli bir unsur 
olduğundan Yönetmeliğe, iç denetim faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilecek personelin 
uyum programı kapsamında başkaca bir görev almaması hususunun açık bir şekilde 
dercedildiği görülmektedir. 

 
2.3. Kurum Politikasına İlişkin Olarak Yapılan Değişiklikler 

 
Uyum Yönetmeliği’nde uyum programı oluşturmakla yükümlü tutulan finansal 

kuruluşlar bakımından iki temel konuda değişikliğe gidilmiştir. Bunlardan biri kurum 
politikasına ilişkindir. 

 
Kurum politikası kapsamında hâlihazırda Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan; 
 
- Oluşturulan kurum politikası belgeleri ile kurum politikalarında sonradan yapılan 

değişikliklerin MASAK’a bildirimi zorunluluğu kaldırılmış, taahhüt formu 
uygulaması getirilmiştir. 
 

- Ayrıca kurum politikalarının ilgili personele imza karşılığında tebliğ edilmesi 
zorunluluğu kaldırılmış, bilgilendirme yükümlülüğü getirilmiştir. 

 
Kurum politikasına ilişkin olarak yapılan değişikler kapsamında yeni 

uygulamada; 
 
- Yükümlüler faaliyet izninin alınmasını müteakip,  uyum görevlisinin atandığı 

tarihten itibaren en geç otuz gün içinde kurum politikasını oluştururlar. 
 

- Kurum politikası aynı süre içinde yönetim kurulu tarafından onaylanır.  
 

- Kurum politikasına ilişkin olarak Yönetmeliğe eklenen taahhüt formu (Ek:1/A) 
yönetim kurulu veya yetkisini devrettiği yönetim kurulu üye veya üyeleri tarafından 
imzalanarak, kurum politikasının onay tarihinden itibaren otuz gün içinde 
Başkanlığa gönderilir. Kurum politikasının değişmesi halinde taahhüt formu 
yeniden düzenlenerek yine otuz gün içinde Başkanlığa gönderilir. 

 

- Başkanlık kurum politikalarına ilişkin taahhüt formlarının içeriğini değiştirmeye 
yetkili olup yapılan değişiklikler Başkanlığın resmi internet sitesinde duyurulur. 

 

- Yükümlüler, ilgili personelini kurum politikaları hakkında bilgilendirir. Personelin bu 
konuda bilgilendirilmesi bir yükümlülük olarak düzenlenmekle birlikte bilgilendirme 
usulüne ilişkin olarak bir yöntem belirtilmemiştir. Ancak ileride uygulamadan 
kaynaklanacak bir sorumluluk durumunun belirlenmesinde kurum politikasına 
ilişkin bilgilendirmenin yapılıp yapılmadığı önem arz edebilecektir. Bu bakımdan 
söz konusu bilgilendirmenin yapıldığının tevsikine ilişkin olarak; örneğin e-posta 
veya intranet uygulamaları ile bilgilendirme yapılması halinde söz konusu belgeye 
erişildiğine dair onay alınması yahut bilgisayar destekli uzaktan eğitim programları 
kapsamına alınarak eğitim çalışmalarına dahil edilmesi gibi uygulamaların faydalı 
olacağı düşünülmektedir. Diğer taraftan yükümlünün inisiyatifi dahilinde, kurum 
politika belgesinin ilgili personele imza karşılığında tebliğ edilmesi uygulamasına 
devam edilmesi de mümkündür. 

 

- Kurum politikası asgari düzeyde; risk yönetimi, izleme ve kontrol, eğitim ve  iç 
denetime ilişkin politikaları içermekle birlikte, yapılan değişiklik sonrasında kurum 
politikasının oluşturulmasında ulusal risk değerlendirmesi kapsamında belirlenen 
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hususlar da dikkate alınacaktır. Ulusal Risk Değerlendirmesi (URD) çalışmaları 
MASAK koordinatörlüğünde yürütüldüğünden, bu kapsamdaki yükümlülüğün 
yerine getirilebilmesi amacıyla MASAK tarafından yükümlülere URD konusunda 
bilgilendirme yapılacağı ve ilgili hususların paylaşılacağı değerlendirilmektedir. 
 

Kurum politikasına ilişkin düzenlemeler birlikte ele alındığında, yükümlünün faaliyet 
izni almasından kurum politikası taahhüt formunu MASAK’a göndermesine kadar olan 
süreçte ilk adımın uyum görevlisinin atanması olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre yükümlüler 
faaliyet izninin alınmasını müteakip; Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre otuz gün içinde 
uyum görevlisi atayacak, atamayı takip eden otuz gün içinde kurum politikasını oluşturacak 
ve politika belgesi aynı süre içinde yönetim kurulunca onaylanacaktır. Kurum politikası 
taahhüt formu ise, politika belgesinin onay tarihinden itibaren otuz gün içinde MASAK’a 
gönderilecektir. Bir başka deyişle faaliyet izninin alınmasını takip eden doksan gün içinde 
uyum görevlisinin atanması, kurum politikasının oluşturulması, onaylanması ve taahhüt 
formunun MASAK’a gönderilmesi gerekmektedir. 

 
Yapılan değişiklikte halihazırda kurum politikası oluşturmuş bulunan yükümlüler 

(bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, sigorta ve emeklilik şirketleri, Posta ve Telgraf 
Teşkilatı A.Ş) ile uyum programı kapsamına alınarak ilk kez kurum politikası oluşturacak olan 
kıymetli maden aracı kuruluşları, A grubu yetkili müesseseler, portföy yönetim şirketleri, 
finansman, faktoring ve finansal kiralama şirketleri, ödeme kuruluşları (münhasıran fatura 
ödemelerine aracılık hizmeti, münhasıran ödeme emri başlatma hizmeti ve münhasıran 
ödeme hesabına ilişkin bilgilerin sunulması hizmetini sağlayanlar hariç) ve elektronik para 
kuruluşlarının kurum politikası taahhüt formlarını 1.7.2021 tarihine kadar Başkanlığa 
gönderecekleri hususunda bir geçiş hükmü düzenlenmiştir. Uyum programı kapsamına 
alınan söz konusu yükümlüler uyum programlarını da 1.7.2021 tarihine kadar 
oluşturacaklardır. 26.2.2021 tarihinde yayımlanan Yönetmeliğin 1.5.2021 tarihinde yürürlüğe 
gireceği göz önünde bulundurulduğunda, yaklaşık dört aylık bir intibak süresi tanındığı 
görülmektedir. 

 
2.4. Uyum Görevlisine İlişkin Olarak Yapılan Değişiklikler 

 
Uyum programı oluşturmakla yükümlü tutulan finansal kuruluşlar bakımından 

değişikliğe gidilen temel hususlardan bir diğeri ise uyum görevlisine ilişkindir. 
 

Uyum görevlisiyle ilgili olarak;  
 
- Mevcut durumda Yönetmeliğin 20 nci maddesinde düzenlenen vekâlet 

müessesesi kaldırılarak uyum görevlisi yardımcısı atanması öngörülmüştür. 
Böylece uyum görevlisinin geçici veya sürekli olarak görevinden ayrılması halinde 
söz konusu pozisyon için bir vekil görevlendirmek yerine, devamlı bir yardımcı 
atanması suretiyle uygulamaya süreklilik kazandırılmıştır. 
 

- Yönetmeliğin 16 ncı maddesindeki uyum görevlisi olarak atanacak kişiye ait nüfus 
cüzdanı örneği, diplomanın noter onaylı örneği, özgeçmiş, adli sicil belgesi gibi 
belgelerin Başkanlığa gönderilmesi ve Başkanlıkça değerlendirilmesi 
uygulamasına son verilerek taahhüt formu uygulaması getirilmiştir. 

 

- Sadece sermaye piyasası aracı kurumları için öngörülmüş bulunan uyum 
görevlisinin uhdesinde iç denetimle ilgili görev bulunması serbestisi, uyum 
programı oluşturacak tüm yükümlüler için getirilmiştir. 
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Uyum Görevlisine ilişkin olarak yapılan değişikler kapsamında yeni 
uygulamada; 

 
- Uyum programı oluşturacak yükümlüler tarafından atanacak uyum görevlisinin 

uhdesinde satış ve pazarlamayla ilgili olmamak şartıyla, uyum programının 
yürütülmesini aksatmayacak diğer görevler bulunabilir. Ancak bu noktada 
Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan, iç denetim faaliyetlerini yürütmek üzere 
yetkilendirilecek personelin bağımsız çalışmasını teminen, uyum programı 
kapsamındaki diğer tedbirlerin yerine getirilmesinde görevli ve yetkili olmaması 
gerektiği hususu gözden kaçırılmamalıdır. Dolayısıyla her ne kadar uhdesinde iç 
denetimle ilgili bir görevi bulundurma yasağı yok ise de, bu durum uyum 
görevlisinin aynı zamanda uyum programının iç denetimini gerçekleştirebileceği 
anlamına gelmemektedir.  
 

- Yükümlüler ayrıca, uyum görevlisi için aranan şartları ve nitelikleri taşıyan bir 
kişiyi, uyum görevlisine bağlı olacak şekilde ve uyum görevlisiyle aynı süre ve 
usulde, uyum görevlisi yardımcısı olarak atarlar. Uyum görevlisi, görev ve 
yetkilerinin bir kısmını veya tamamını, açık bir şekilde ve yazılı olarak uyum 
görevlisi yardımcısına devredebilir. Bu kapsamda bir görev paylaşımı yapılmış 
olması, uyum görevlisinin bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

 

- Uyum görevlisi ve yardımcısı, münhasıran kurum personeli olarak atanır. Bu da 
uyum görevlisinin ya da yardımcısının eş zamanlı olarak birden fazla finansal 
kuruluşta çalışmıyor olmasını gerektirir. 

 

- Uyum görevlisi ve uyum görevlisi yardımcısına ilişkin olarak Yönetmeliğe eklenen 
taahhüt formu (Ek:2) yönetim kurulu veya yetkisini devrettiği yönetim kurulu üye 
veya üyeleri tarafından imzalanarak, atanma tarihinden itibaren en geç on gün 
içerisinde Başkanlığa gönderilir. Dolayısıyla yükümlüler Yönetmeliğin 16 ncı 
maddesine göre faaliyet izninin alınmasını müteakip otuz gün içinde uyum 
görevlisi ve yardımcısını atayacak, atanma tarihinden itibaren en geç on gün 
içerisinde de uyum görevlisi ve yardımcısına ilişkin taahhüt formunu Başkanlığa 
göndereceklerdir. 

 
- Uyum görevlisinin veya yardımcısının Yönetmelik ile aranan şartları kaybetmesi 

veya bu şartlara haiz olmadığının sonradan anlaşılması veya görevinden 
ayrılması halinde; durum yükümlü tarafından ayrılış tarihinden itibaren on gün 
içinde Başkanlığa yazılı olarak bildirilir ve yeni atama ayrılış tarihinden itibaren en 
geç otuz gün içinde yapılır. Atamaya ilişkin taahhüt formu yine aynı şekilde 
yönetim kurulu veya yetkisini devrettiği yönetim kurulu üye veya üyeleri tarafından 
imzalanarak, atanma tarihinden itibaren on gün içinde Başkanlığa gönderilir. 

 

- Uyum görevlisinin görevinden ayrılması halinde yeni atama yapılana kadar, yerine 
uyum görevlisi yardımcısı vekalet eder. Uyum görevlisi yardımcısının uyum 
görevlisi olarak atanması halinde, eş zamanlı olarak bir uyum görevli 
yardımcısının da atanması gerekeceği tabiidir.  

 

- Başkanlık kurum politikası taahhüt formunda olduğu gibi uyum görevlisi ve uyum 
görevlisi yardımcısına ilişkin taahhüt formunun da içeriğini değiştirmeye yetkili 
olup yapılan değişiklikler Başkanlığın resmi internet sitesinde duyurulur. 
 

Yapılan değişiklikte, halihazırda uyum programı kapsamında uyum görevlisi atamış 
bulunan yükümlülerin (bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, sigorta ve emeklilik 
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şirketleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş) uyum görevlisi yardımcısını 1.6.2021 tarihine kadar 
atayacakları hususunda bir geçiş hükmü düzenlenmiştir. Bu kapsamda atanacak uyum 
görevlisi yardımcısı için Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde 
belirtilen görev ve süre şartları 1.6.2022 tarihine kadar aranmayacaktır. Dolayısıyla bankalar, 
sermaye piyasası aracı kurumları, sigorta ve emeklilik şirketleri ile Posta ve Telgraf Teşkilatı 
A.Ş’nin halihazırda atanmış bulunan uyum görevlilerinin bu görevlerinin devamının 
öngörüldüğü, yeni bir atama kararı yahut taahhüt formu ile bildirimin söz konusu olmadığı 
anlaşılmaktadır. 

 
Yönetmelik değişikliği ile uyum programı kapsamına alınan kıymetli maden aracı 

kuruluşları, A grubu yetkili müesseseler, portföy yönetim şirketleri, finansman, faktoring ve 
finansal kiralama şirketleri, ödeme kuruluşları (münhasıran fatura ödemelerine aracılık 
hizmeti, münhasıran ödeme emri başlatma hizmeti ve münhasıran ödeme hesabına ilişkin 
bilgilerin sunulması hizmetini sağlayanlar hariç) ve elektronik para kuruluşları ise 
Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yazılı şartları haiz uyum görevlisi ve yardımcısını ilk 
uygulamada 1.6.2021 tarihine kadar atayacaktır. Söz konusu yükümlüler bakımından uyum 
görevlisi yardımcısı için Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde 
belirtilen görev ve süre şartları 1.6.2023 tarihine kadar aranmayacaktır. Ancak söz konusu 
şartlar iki yıllık bir geçiş süreci sonrasında 1.6.2023 tarihinden itibaren aranmaya başlayacak, 
gerekiyorsa söz konusu tarih itibariyle belirtilen şartları haiz yeni bir uyum görevlisi yardımcısı 
atanması gerekebilecektir. 

 
Geçiş sürecindeki bu atamalara ilişkin taahhüt formları Yönetmeliğin değişik 16 ncı 

maddesinin dördüncü fıkrasına göre yönetim kurulu veya yetkisini devrettiği yönetim kurulu 
üye veya üyeleri tarafından imzalanarak, belirlenen atanma tarihlerinden itibaren en geç on 
gün içerisinde Başkanlığa gönderilecektir. 

 
2.5. Münhasıran uyum görevlisi atayacak yükümlülerin kapsamı 

 
Uyum Yönetmeliği’nin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca uyum programı 

oluşturmaksızın münhasıran uyum görevlisi atamak zorunda olan Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası ile kalkınma ve yatırım bankaları, bankalar dışında banka kartı veya kredi 
kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar, reasürans şirketleri, kargo şirketleri ve sermaye 
piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşların yanı sıra 
yapılan değişiklikle varlık yönetim şirketleri de münhasıran uyum görevlisi atamakla yükümlü 
tutulmuştur. 

 
Öte yandan daha önce yetkili müesseselerin ve ödeme kuruluşlarının tamamı bu 

yükümlülüğe tabi iken yapılan değişiklik kapsamında bu defa, 
 
- Münhasıran fatura ödemelerine aracılık hizmeti, münhasıran ödeme emri 

başlatma hizmeti ve münhasıran ödeme hesabına ilişkin bilgilerin sunulması 
hizmetini sağlayan ödeme kuruluşları ile 
 

- Kambiyo mevzuatında belirtilen B grubu yetkili müesseseler,   
 

münhasıran uyum görevlisi atayacaktır. Daha önce bu madde kapsamında bulunan A grubu 
yetkili müesseseler ile diğer ödeme kuruluşları ise çalışmanın “2.1” bölümünde belirtildiği 
üzere Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamına alındığından uyum programı oluşturacaktır. 

 
Aynı şekilde finansman ve faktoring şirketleri, finansal kiralama şirketleri, elektronik 

para kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri de daha önce münhasıran uyum görevlisi 
atamakla yükümlü iken yapılan değişiklikle Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamına alınmış 
ve uyum programı oluşturmakla yükümlü tutulmuşlardır. 
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Yapılan değişiklikte münhasıran atanan uyum görevlilerinin görevleri arasında sayılan 
risk yönetimi çalışmalarına “ulusal risk değerlendirmesi kapsamında belirlenen risklerin 
dikkate alınması” hususu eklenmiştir. Çalışmanın “2.3” bölümünde de belirtildiği gibi Ulusal 
Risk Değerlendirmesi (URD) çalışmaları MASAK koordinatörlüğünde yürütüldüğünden, bu 
kapsamdaki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla MASAK tarafından yükümlülere 
URD konusunda bilgilendirme yapılacağı ve ilgili hususların paylaşılacağı 
değerlendirilmektedir. 
 

 
2.6. Diğer Yükümlülerin Sorumlulukları 

 
Uyum Yönetmeliği’ne eklenen 33 üncü madde ile bazı yükümlülere, Yönetmeliğin 4 

üncü maddesine göre uyum programı oluşturma veya 29 uncu maddesine göre münhasıran 
uyum görevlisi atama yükümlülüğü dışında bazı sorumluklar getirilmiştir. 

 
Bu yükümlüler; Tedbirler Yönetmeliği’nde yapılan değişik kapsamında aynı 

Yönetmeliğin 3/1-m bendinde “Finansal olmayan belirli iş ve meslekler” başlığı altında 
tanımlanan ve buna göre Tedbirler Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k), 
(n), (s), (ş), (t) ve (u) bentlerinde sayılan yükümlülerdir. Söz konusu yükümlüler aşağıda 
sıralanmıştır: 

 
- Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere 

aracılık edenler.  
- Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere 

aracılık edenler.  
- Noterler.  
- Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak ve 

19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin 
birinci fıkrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında ifa edilen 
mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler hariç olmak üzere, taşınmaz 
alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve 
dernek kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve 
tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, 
menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların 
idaresi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar. 

- Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest 
muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler.  

- Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim 
kuruluşları. 
 

Belirtilen yükümlüler, 5549 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatı ile getirilen yükümlülüklere 
uyumu sağlamak amacıyla eğitim, gözetim, ulusal risk değerlendirmesi kapsamında 
belirlenen riskleri de dikkate almak suretiyle risklerin belirlenmesi ile risklerin takibi ve 
azaltılması için izleme ve kontrol çalışmalarını yürütürler ve bu kapsamda gerekli tedbirleri 
alırlar. Çalışmanın “2.3” ve “2.5” bölümlerinde belirtildiği gibi, yükümlülüğün yerine 
getirilmesini teminen Ulusal Risk Değerlendirmesi (URD) çalışmaları kapsamındaki 
hususlarda yükümlülere MASAK tarafından bilgilendirme yapılacağı değerlendirilmektedir. 

 
3. Uyum Yönetmeliği Kapsamında Finansal Grup ve Yükümlülükleri 

 
Uyum Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerin önemli bir kısmını oluşturan “finansal 

grup” 5549 sayılı Kanun’da tanımlanmış bulunmaktadır. 5549 sayılı Kanun’un “Tanımlar” 
başlıklı 2 nci maddesine 7262 sayılı Kanun’la “finansal grup” tanımı eklenmiş, “Eğitim, iç 
denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri ile diğer tedbirler” başlıklı 5 inci maddesinde ise 
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bu madde kapsamında alınması gereken tedbirlere finansal grup seviyesinde de uyum 
sağlanmasına ve grup içi bilgi paylaşımına yönelik hükümlere yer verilmiştir. Söz konusu 
yasal düzenlemelerin ikincil mevzuata yansıması ve detayları Uyum Yönetmeliği’nde 
düzenlenmiştir.  

 
Aşağıdaki bölümlerde finansal grubun mahiyetine ve uyum programının unsurları 

itibariyle finansal grup özelinde getirilen yükümlülüklere yer verilmiştir. Uyum 
Yönetmeliği’nin ikinci kısmında yer alan ve yükümlüler için geçerli olan diğer düzenlemelerin, 
finansal gruba ilişkin düzenlemelere aykırı olmamak şartıyla, finansal grup için de geçerli 
olacağı değerlendirilmektedir. Bu bakımdan finansal grup özelinde dikkat çekilen hususlar 
dışında kalan ve tüm yükümlüler için geçerli olan düzenlemelere tekraren yer verilmemiştir.  

 
3.1. 5549 sayılı Kanun’da Finansal Grup Kapsamında Yapılan Değişiklikler 
 
5549 sayılı Kanun’un 2/1-ğ bendi uyarınca finansal grup; merkezi Türkiye’de ya da 

yurt dışında bulunan bir ana kuruluşa bağlı veya bu kuruluşun kontrolünde bulunan, 
Türkiye’de yerleşik finansal kuruluşlar ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekil ve 
benzeri bağlı birimlerinden oluşan gruptur. 

 
Kanunun 5 inci maddesine göre Bakanlık; bu Kanunun amacına uygun olarak risk 

temelli yaklaşımla, eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri oluşturulması ve bu 
Kanunla getirilen yükümlülüklere, yükümlü ve finansal grup seviyesinde uyumu 
sağlamak üzere, gerekli yetki ile donatılmış idarî düzeyde görevli tayin edilmesi de dahil, 
gereken tedbirlerin alınması konusunda, işletme büyüklükleri ve iş hacimlerini de dikkate 
alarak yükümlüleri ve uygulamaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir. Ayrıca 
finansal gruba bağlı kuruluşlar, söz konusu tedbirlerin grup seviyesinde alınmasını teminen 
müşterinin tanınmasıyla hesap ve işlemlere ilişkin olarak grup içerisinde bilgi paylaşımında 
bulunabilir. Özel kanunlarda yer alan hükümler ileri sürülerek bilgi paylaşımından 
kaçınılamaz. 

 
 Diğer taraftan FATF’ın konuya ilişkin 18. Tavsiyesinde3; finansal kuruluşların, aklama 

ve terörizmin finansmanı ile mücadele programları uygulamaya zorunlu tutulmalarının, aynı 
şekilde finansal grupların da bu programları, grup içi bilgi paylaşımı için politika ve 
prosedürler de dahil olmak üzere, grup genelinde uygulamalarının istendiğine dikkat çekmek 
gerekir. 

 
3.2. Finansal Grup Tanımı ve Mahiyeti 
 
Finansal grup tanımına, Uyum Yönetmeliği’nin 3/1-j maddesinde 5549 sayılı Kanun’da 

yer aldığı şekliyle yer verilmiştir. Buna göre finansal grup;  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ifade etmektedir.  
 

Merkezi Türkiye’de ya da yurt 

dışında bulunan; 

- Bir ana kuruluşa bağlı veya  

- Bu kuruluşun kontrolünde 

bulunan 

Türkiye’de yerleşik 

- Finansal kuruluşlar ile  

- Bunların şube, acente, temsilci ve 

ticari vekil ve benzeri bağlı 

birimlerinden oluşan grubu 
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Söz konusu tanım uyarınca ana kuruluşun merkezi Türkiye’de ya da yurt dışında 
olabilir. Ancak finansal grubu oluşturacak finansal kuruluşlar mutlak surette Türkiye’de 
yerleşik olmalıdır. Dolayısıyla; 

 
- Ana kuruluşa bağlı veya bu kuruluşun kontrolünde bulunan yurt dışında yerleşik 

bir finansal kuruluş finansal gruba dahil olmayacağı gibi, 
 

- Ana kuruluşun kendisi de yurt dışında yerleşik ise finansal kuruluş olsa dahi 
finansal gruba dahil olmayacaktır. 

 
Bu noktada, finansal grubu oluşturacak olan kuruluşlar “finansal kuruluş” olarak 

belirlenmiş bulunmaktadır. Her ne kadar Uyum Yönetmeliği’nde finansal kuruluşun açık bir 
tanımına yer verilmemiş ise de bu kavram Tedbirler Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır4. 
Dolayısıyla konuya ilişkin mevzuat bir bütün olarak ele alındığında, finansal grubun Tedbirler 
Yönetmeliği’nde sayılan finansal kuruluşlardan oluşacağının kabul edilmesi yanlış 
olmayacaktır.  

 
Konunun bir diğer boyutu ise Yönetmeliğe konu değişikliklerde finansal grubun uyum 

programıyla, grup bünyesindeki finansal kuruluşların uyum programları arasında kurulduğu 
görülen doğrudan bağlantıdır. Yönetmelikte gruba bağlı finansal kuruluşların uyum 
programlarının, grup seviyesinde belirlenen standart ve politikalar çerçevesinde finansal grup 
uyum programı gözetilerek hazırlanacağı ve uygulanacağı hususuna yer verilmiştir. Bu 
bakımdan mevzuatta tanımlanan finansal kuruluşlar, finansal grup şartlarının tekemmülü 
halinde,  uyum programı oluşturma yükümlülükleri bulunsun ya da bulunmasın bir finansal 
grup oluşturabilmekle birlikte;  mevcut durumda finansal grubun söz konusu gereklerini, 
Yönetmelikte öngörülen grup uyum programının tüm unsurlarıyla, ancak uyum programı 
düzenlemekle yükümlü tutulan finansal kuruluşların yerine getirebileceği 
değerlendirilmektedir. FATF’ın Tavsiye Kararları belgesinde yer verilen finansal grup 
tanımında da5 aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele politikalarına, grup seviyesinde 
tabi olacak kuruluşlardan oluşan bir grup ifade edilmektedir. 

 
Yönetmeliğe eklenen 3/A maddesiyle finansal grubun mahiyeti açıklanmış ve finansal 

grup tanımında yer alan “ana kuruluş” kavramından ayrı olarak “ana finansal kuruluş” 
kavramına yer verilmiştir. “Ana kuruluş”un finansal grubun ortaya konulması aşamasında 
esas alınacak temel unsur, “ana finansal kuruluş”un ise belirlenen kıstaslara göre oluşan 
finansal grubun amiral gemisi olduğu değerlendirilmektedir. Öte yandan grup bünyesindeki 
finansal kuruluşlardan biri “ana finansal kuruluş” olarak belirleneceğinden, finansal grup 
oluşumunda doğal olarak Türkiye’de yerleşik birden fazla finansal kuruluş olması 
gerekecektir. 

 
Bu kapsamda maddenin ikinci fıkrasına göre; ana kuruluşun finansal kuruluş olması 

halinde kendisi, aksi halde ana kuruluşa bağlı veya bu kuruluşun kontrolünde olan finansal 
kuruluşlardan biri ana finansal kuruluş olarak belirlenir. Bu durumda ana kuruluş ancak 
Türkiye’de yerleşik bir finansal kuruluş ise, aynı zamanda finansal grup için “ana finansal 
kuruluş” olacaktır. Ana kuruluş yurt dışında yerleşik ise, finansal kuruluş olsa da “ana finansal 
kuruluş” olarak belirlenemeyecek, grup bünyesinde bulunan Türkiye’de yerleşik finansal 
kuruluşlardan biri “ana finansal kuruluş” olarak belirlenecektir. Başkanlık, bildirilen ana 
finansal kuruluş yerine, grupta yer alan bir başka finansal kuruluşu ana finansal kuruluş 
olarak belirleme yetkisine haizdir.  

 
Öte yandan Uyum Yönetmeliği’nin 3/A maddesinin birinci fıkrasında ana kuruluşa 

bağlılık ve kontrol kavramlarına açıklık getirilmiştir. Buna göre bir ana kuruluş tarafından bir 
finansal kuruluşun;  
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- Sermayesinin, asgari yüzde elli birine sahip olma şartı aranmaksızın, 
çoğunluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması veya  
 

- Bu çoğunluğa sahip olunmamakla birlikte imtiyazlı hisselerin elde bulundurulması 
veya  

 

- Diğer hissedarlarla yapılan anlaşmalara istinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde 
tasarrufta bulunulması suretiyle veya herhangi bir suretle yönetim kurulu 
üyelerinin karara esas çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma gücünün 
elde bulundurulması,   
 

finansal kuruluşun ana kuruluşa bağlı veya ana kuruluşun kontrolünde bulunduğunu 
göstermektedir. Dolayısıyla kontrol ve bağlılık kavramları ayrı ayrı tanımlanmaksızın, 
yukarıda belirtilen durumların herhangi birinin varlığı halinde bir finansal kuruluşun bir ana 
kuruluşa bağlı veya bir ana kuruluşun kontrolünde bulunduğunun kabul edildiği 
görülmektedir. Bu noktada bağlılık ve kontrol ilişkisini ortaya koyan söz konusu kriterlerin, 
19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan finansal 
holding şirketi tanımında geçen ve aynı maddede ayrıca tanımlanmış bulunan bağlı ortaklık 
ve kontrol kavramlarıyla büyük ölçüde benzeştiği görülmektedir. 
 

Konuya ilişkin düzenlemeler kapsamında bir finansal grup oluştuğu idrak edildiğinde; 
finansal grubun ana kuruluşu ile finansal grubu oluşturan ana finansal kuruluşun ve diğer 
finansal kuruluşların merkezlerine ait unvan, pay sahipliği ve kontrol durumu ile iletişim 
bilgileri ana finansal kuruluş tarafından, finansal grubun oluşumuna ilişkin koşulların 
gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Başkanlığa bildirilir. Yapılacak bildirimde ana 
kuruluşun bilgilerinin, Türkiye’de yerleşik olsun veya olmasın, finansal kuruluş olsun veya 
olmasın bildirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Ayrıca finansal gruba daha sonra katılan 
veya gruptan çıkan finansal kuruluşlar olması halinde bu durum, değişikliğin meydana geldiği 
tarihten itibaren otuz gün içinde Başkanlığa bildirilir. 

 
Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 1.5.2021 tarihi itibariyle söz konusu koşulları 

karşılayan bir finansal grubun varlığı söz konusu ise; bu durumda ana kuruluş, ana finansal 
kuruluş ve finansal gruba dahil diğer finansal kuruluşların bilgilerinin ana finansal kuruluş 
tarafından 1.6.2021 tarihine kadar Başkanlığa bildirileceğine dair bir geçiş hükmü 
düzenlenmiştir. 

 
Bu noktada söz konusu bildirimlere konu olacak hususlarda öncelikli çalışma, finansal 

kuruluşların bağlılık ve kontrol ilişkisinin tespiti olacaktır. Söz konusu ilişki ortaya 
konulduğunda ana kuruluş merkezli bir finansal grup haritası oluşturulabilecektir. Finansal 
grup ortaya konulduğunda ise grup bünyesindeki şirketlerden biri ana finansal kuruluş olarak 
belirlenecek, ana kuruluş Türkiye’de yerleşik bir finansal kuruluş ise ana finansal kuruluş 
olarak kabul edilecektir.  

 
Son olarak; Türkiye Varlık Fonu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü gibi finansal kuruluşlarda ortaklığı bulunan kamusal niteliği haiz kurum ve 
kuruluşların, finansal grup oluşumu bakımından ana kuruluş olarak değerlendirilmeyeceği 
öngörülmüştür. Finansal grubun oluşumunda, bu kurum ve kuruluşların bünyesindeki finansal 
kuruluşlar, bağlılık ve kontrol ilişkisi içinde olduğu kuruluşlar bakımından ayrı ayrı 
değerlendirilecektir. Aksi takdirde örneğin Türkiye Varlık Fonu’nun ana kuruluş olarak kabul 
edilmesi halinde, kendi içerisinde finansal grup oluşturabilecek pek çok finansal kuruluşun, 
etkin şekilde yönetimi mümkün olmayacak devasa bir finansal grup kapsamına girebileceği 
değerlendirilmektedir. 
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3.3. Finansal Grup Tarafından Uyum Programı Oluşturulması 
 
Uyum Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında uyum programı 

hazırlayacak yükümlüler belirlenmiş olup yapılan Kanun ve Yönetmelik değişikliği ile söz 
konusu yükümlülerin yanı sıra, finansal grubun da grup seviyesinde bir uyum programı 
oluşturacağı hükme bağlanmıştır. Yapılan düzenlemede, uyum programının gerek finansal 
grup gerekse grup bünyesindeki her bir finansal kuruluş nezdinde ayrı ayrı oluşturulması 
gereğine de açık bir şekilde yer verilmiştir. Buradan hareketle finansal grubun ana finansal 
kuruluşu, yükümlü sıfatıyla kendi uyum programının yanı sıra finansal grubun uyum 
programını da oluşturacaktır. Grup bünyesindeki diğer finansal kuruluşların da kendi uyum 
programlarını oluşturacakları tabiidir. 

 
Ayrıca 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında, gruba bağlı finansal kuruluşların uyum 

programlarını oluştururken grup seviyesinde belirlenen standart ve politikaları gözeteceği, 5 
inci maddenin üçüncü fıkrasında da benzer şekilde uyum programlarının finansal grubun 
uyum programı gözetilerek hazırlanacağı ve uygulanacağı hususuna yer verilmiştir.  

 
“Finansal grup” Tedbirler Yönetmeliği kapsamında yükümlüler arasında 

sayılmadığından, dolayısıyla müşterinin tanınması ve şüpheli işlem bildirimi gibi 
yükümlülüklerin doğrudan muhatabı olmadığından finansal grubun temel sorumluluğunun ve 
fonksiyonunun, oluşturacağı uyum programının grup bünyesindeki yükümlülerle koordineli 
şekilde yürütülmesine yönelik olduğu düşünülmektedir. Ayrıca finansal grubun uyum 
programı müşterinin tanınmasına, hesap ve işlemlere ilişkin bilgilerin grup içinde güvenli bir 
şekilde paylaşımına ilişkin tedbirleri de içereceğinden, bilgi paylaşımının koordinasyonu da 
finansal grubun temel sorumluluk alanlarından olacaktır. Bu bakımdan uyum programı 
oluşturmakla yükümlü kılınan finansal grup bünyesindeki yükümlülerin mevzuat 
kapsamındaki yükümlülüklere uyumu ve bilgi paylaşımı noktasında, finansal grubun prensip 
ve politikaları bir çerçeve oluşturacaktır. Bir diğer ifadeyle finansal grubun oluşturacağı uyum 
programı, ana finansal kuruluş da dahil grup bünyesindeki finansal kuruluşların gözeteceği 
bir çatı program teşkil edecektir. Sonuç olarak uyum programlarının oluşturulmasında 
finansal grup bünyesinde bir standart sağlanacak ve uyum programlarının uyumu 
gözetilecektir. 

 
Diğer taraftan maddenin dördüncü fıkrasında yer alan; uyum programının, merkezi 

Türkiye’de bulunan yükümlünün yurt dışındaki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile 
benzeri bağlı birimlerini faaliyet gösterdikleri ülkenin mevzuatı ve yetkili otoritelerinin izin 
verdiği ölçüde kapsayacağı, ilgili ülke mevzuatının uyum programı kapsamındaki tedbirlerin 
uygulanmasına izin vermemesi halinde durumun Başkanlığa bildirileceği ve ilave tedbirler 
alınacağı hususu finansal grup açısından ele alındığında; 

 
Kanunda yapılan tanımda ana kuruluşa bağlı veya bu kuruluşun kontrolünde bulunan 

finansal kuruluşlar için Türkiye’de yerleşiklik vurgusu yapıldığından, söz konusu 
düzenlemenin finansal grubun (ana kuruluşun) yurt dışındaki bağlı birimlerini kapsamayacağı 
değerlendirilmektedir. Kendileri nezdinde uyum programı oluşturan yükümlüler için öteden 
beri uygulana gelen “uyum programının, merkezi Türkiye’de bulunan yükümlünün yurt 
dışındaki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimlerini faaliyet 
gösterdikleri ülkenin mevzuatı ve yetkili otoritelerinin izin verdiği ölçüde kapsayacağı” 
hükmünün yanı sıra “ilgili ülke mevzuatının uyum programı kapsamındaki tedbirlerin 
uygulanmasına izin vermemesi halinde durumun Başkanlığa bildirileceği ve ilave tedbirler 
alınacağı” hususunun da, aynı şekilde finansal grup bünyesinde olup yurt içinde yerleşik 
finansal kuruluşların (yükümlü sıfatıyla ana finansal kuruluş dahil) bağlı birimlerine şamil 
olduğu kanaatine varılmaktadır. 
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Finansal grubun risk temelli bir yaklaşımla oluşturulacak olan uyum programı 
aşağıdaki tedbirleri içerecek, nihai olarak ana finansal kuruluşun yönetim kurulunun 
gözetiminde yürütülecek, faaliyetler finansal grubun yani ana finansal kuruluşun uyum 
görevlisinin sorumluluğunda yerine getirilecek ve söz konusu tedbirler asgari iki yılda bir 
gözden geçirilerek gerekli güncellemeler yapılacaktır; 

 
a) Kurum politikası ve prosedürlerinin oluşturulması, 
b) Risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi, 
c) İzleme ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi, 
ç) Uyum görevlisi atanması ve uyum birimi oluşturulması, 
d) Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, 
e) İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, 
f) Müşterinin tanınmasına, hesap ve işlemlere ilişkin bilgilerin grup içinde güvenli bir 

şekilde paylaşımına ilişkin politika ve prosedürlerin oluşturulmasına dair tedbirlerin alınması. 
(5549 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinde düzenlenen finansal grup içi bilgi paylaşımına 
yönelik hükme istinaden) 

 
3.4. Finansal Grubun Kurum politikası 
 
Finansal grup, uyum programı kapsamında grubun büyüklüğü, iş hacmi ve grup 

bünyesinde gerçekleştirilen işlemlerin niteliğini gözeterek bir kurum politikası oluşturur. 
Finansal grubun kurum politikası asgari olarak; risk yönetimi, izleme ve kontrol, eğitim ve  iç 
denetim politikaları ile müşterinin tanınmasına, hesap ve işlemlere ilişkin grup içi bilgi 
paylaşımına ilişkin politikalarını içerir. Kurum politikasının oluşturulmasında Ulusal Risk 
Değerlendirmesi (URD) çalışmaları kapsamında belirlenen hususlar da dikkate alınır. 

 
Uyum Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi finansal gruba uyarlandığında grubun kurum 

politikasının amacının; suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine 
ilişkin yükümlülüklere grup seviyesinde uyum sağlamaya ve maruz kalınabilecek risklerin 
belirlenerek grup bünyesinde azaltılmasına yönelik stratejilerin, grup içi kontrol ve önlemlerin, 
işleyiş kurallarının ve sorumlulukların belirlenmesi ile gruba bağlı kuruluşların çalışanlarının 
bu konularda bilinçlendirilmesi olduğu söylenebilecektir. Dolayısıyla finansal grubun kurum 
politikasının, gruba bağlı finansal kuruluşların kurum politikalarının alt alta sıralandığı bir 
belge değil, gruba özgü bir çatı politika belgesi olması gerektiği değerlendirilmektedir. 

 
Finansal grubun kurum politikası ve bu kapsamda belirlenen grup içi kontrol, önlem 

ve işleyiş kurallarına ilişkin kurum prosedürleri, grup nezdindeki ilgili tüm birimlerin katılımının 
sağlanmasıyla ve finansal grup uyum görevlisinin gözetim ve koordinasyonunda yazılı bir 
şekilde oluşturulur. Katılım sağlayacak ilgili birimlerden asgari olarak finansal grup 
bünyesindeki finansal kuruluşların uyum görevlileri ve yardımcıları, gerekmesi halinde ilgili 
diğer birimleri anlaşılabilecektir. 

 
Finansal grup, grup uyum görevlisinin atandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde 

kurum politikası oluşturur ve kurum politikası aynı süre içinde ana finansal kuruluşun yönetim 
kurulu tarafından onaylanır.  

 
Yapılan Yönetmelik değişikliğinde grup bünyesindeki finansal kuruluşlarla birlikte 

finansal grup kurum politikası taahhüt formunun da Başkanlığa bildirimi öngörülmüştür. 
Yönetmeliğe eklenen taahhüt formu (Ek:1/B) yönetim kurulu veya yetkisini devrettiği yönetim 
kurulu üye veya üyeleri tarafından imzalanarak, kurum politikasının onay tarihinden itibaren 
otuz gün içinde Başkanlığa gönderilir. Kurum politikasının değişmesi halinde taahhüt formu 
yeniden düzenlenir ve yine otuz gün içinde Başkanlığa gönderilir. Başkanlık finansal grup 
kurum politikalarına ilişkin taahhüt formlarının içeriğini değiştirmeye yetkili olup yapılan 
değişiklikler Başkanlığın resmi internet sitesinde duyurulur.  
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Yönetmelik değişikliğini takip eden geçiş sürecinde finansal grupların uyum görevlisi 
ve yardımcısını 1.6.2021 tarihine kadar atayacağı öngörüldüğünden, finansal gruplar atama 
tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yani 01.07.2021 tarihine kadar kurum politikasını 
oluşturacak ve aynı süre içinde ana finansal kuruluşun yönetim kuruluna onaylatacaktır. 
Yönetmeliğin konuya ilişkin düzenlemesinde taahhüt formunun kurum politikası onay 
tarihinden itibaren otuz gün içinde Başkanlığa gönderileceği öngörülmüş olduğundan, geçiş 
sürecinde finansal grupların taahhüt formlarını Başkanlığa 1.8.2021 tarihine kadar 
göndermeleri gerektiği anlaşılmaktadır. 

 
Ayrıca finansal grup, gruba bağlı finansal kuruluşlarda olduğu gibi ilgili personelini 

kurum politikaları hakkında bilgilendirmekle mükelleftir. Bu konuda Çalışmanın “2.3” 
bölümünde yükümlüler için önerilen yöntemlere başvurulabilecektir. 

 
 
3.5. Finansal Grup Risk Yönetimi Politikası ile İzleme ve Kontrol Faaliyetleri 
 
Uyum Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikte risk yönetimi politikası, risk yönetimi 

faaliyetleri, yüksek derecede riskli gruplara yönelik ilave tedbirler ile izleme ve kontrol 
faaliyetlerine ilişkin olarak finansal grup özelinde bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Ancak 
uyum programı oluşturma zorunluluğundan dolayı finansal grubun da bu faaliyetleri ayrıca 
yürüteceği anlaşılmaktadır. Bu bakımdan uyum programı kapsamındaki söz konusu faaliyet 
ve tedbirlerin grup çatısına uygun şekilde uyarlanması söz konusu olacaktır. 

 
Örneğin finansal grubun risk yönetim politikasının amacı; grup düzeyinde maruz 

kalınabilecek risklerin tanımlanması, derecelendirilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve 
azaltılmasını sağlamak şeklinde belirlenebilecektir. Bu kapsamda grup içi bilgi paylaşımının 
da katkısıyla müşteri ve işlemler itibariyle grup düzeyinde risk senaryoları oluşturulabilecek, 
maruz kalınan riskler grup düzeyinde yönetilebilecektir.  

 
Ayrıca yüksek derecede riskli gruplara yönelik ilave tedbirler kapsamında; iş ilişkisine 

girilmesi, mevcut iş ilişkisinin sürdürülmesi ya da işlemin gerçekleştirilmesi belli durumlarda 
finansal grup nezdinde onaya bağlanabilecektir. Aynı şekilde grup bünyesinde birden fazla 
finansal kuruluşun müşterisi olan kişilerin işlemleri için riske bağlı olarak ortak bir tutar limiti 
belirlemek gibi finansal gruba özel tedbirler getirilebilecektir. İzleme ve kontrol faaliyetleri 
çerçevesinde yükümlüler, bu faaliyetleri yürütecek personelin kurum içi bilgi kaynaklarına 
ulaşmasını temin etmek zorunda olup, bu kapsamda finansal grubun izleme ve kontrol 
faaliyetlerini yürütecek personelin, grup içi bilgi paylaşımı kuralları çerçevesinde grup içi bilgi 
kaynaklarına ulaşması temin edilebilecektir.  

  
5549 sayılı Kanun’un 5/2 maddesinde uyum programı kapsamındaki tedbirlerin grup 

seviyesinde alınmasını sağlamak amacıyla düzenlenen bilgi paylaşımı müessesesinin asıl 
olarak finansal grubun risk yönetimi, izleme ve kontrol faaliyetleriyle ilgisi bulunduğu kanaati 
oluşmaktadır. FATF’ın konuya ilişkin 18. Tavsiyesinde yer alan bazı hususlar da bu kanaati 
destekler mahiyettedir. Tavsiye kararının açıklayıcı notlarında6, finansal grup düzeyinde 
uygulanması istenen programların müşterinin tanınması ile aklama ve terörizmin 
finansmanına ilişkin risk yönetimi çerçevesinde gerekli olan bilgi değişimine yönelik 
politika ve prosedürleri barındırması gerektiği ifade edilmektedir.  

 
Diğer taraftan özellikle müşterinin tanınmasına yönelik bilgilerin grup içinde 

paylaşımının, Tedbirler Yönetmeliği’nin 21 inci maddesinde düzenlenen üçüncü tarafa güven 
uygulamasının etkili şekilde işletilmesine de katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Grup içi 
bilgi paylaşımı yoluyla üçüncü tarafa güven konusunda gruba özgü bir kurumsal politika 
geliştirilebilecektir. Böylece grup bünyesindeki bir finansal kuruluş; söz konusu maddede 
öngörüldüğü şekilde müşterinin, müşteri adına hareket eden kişinin ve gerçek faydalanıcının 
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kimliğinin tespiti ve iş ilişkisinin veya işlemin amacı hakkında bilgi elde etme konularında, 
müşteriyle ilgili olarak gruba bağlı diğer bir finansal kuruluşun aldığı tedbirlere güvenerek iş 
ilişkisi tesis edebilecek veya işlem yapabilecektir. Zira söz konusu bilgilerin tamamının 
Tedbirler Yönetmeliği’nin “Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar” başlıklı üçüncü bölümünde 
yer alan tedbirler olduğu görülmektedir. Üçüncü tarafa güvenerek iş ilişkisi tesis eden veya 
işlem yapan finansal kuruluş müşterinin kimlik bilgilerini üçüncü taraftan derhal alır ve bu 
uygulama kimlik tespitine ilişkin belgelerin onaylı örneklerinin, talep edildiğinde üçüncü 
taraftan derhal temin edileceğinden emin olunması şartıyla mümkündür.  

 
3.5.1. Uyum Yönetmeliği Kapsamında Finansal Grup İçi Bilgi Paylaşımı 
 
Uyum Yönetmeliği’ne ilave edilen “Finansal grup içi bilgi paylaşımı” başlıklı 20/B 

maddesi aşağıdaki gibidir: 
 

“(1) Gruba bağlı kuruluşlar, uyum programı kapsamındaki tedbirlerin grup 
seviyesinde alınmasını teminen müşterinin tanınması ile hesap ve işlemlere 
ilişkin olarak bilgi paylaşımında bulunabilir. Özel kanunlarda yazılı gizlilik 
hükümleri grup içi bilgi paylaşımında uygulanmaz. 
(2) Gruba bağlı kuruluşlarda görev yapanlar birinci fıkra kapsamında 
öğrendikleri bilgileri ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların 
yararına kullanamazlar. Bu kapsamda gizli kalması gereken bilgileri ifşa edenler 
hakkında ilgili kanunlardaki yaptırımlar uygulanır. 
(3) Bilgilerin grup içinde güvenli bir şekilde paylaşılması için gereken tedbirlerin 
alınmasında finansal grup uyum görevlisi ile birlikte ana finansal kuruluşun 
yönetim kurulu da sorumludur. Söz konusu sorumluluk gruba bağlı finansal 
kuruluşların uyum görevlileri ile bu kuruluşların yönetim kurulları için de 
geçerlidir.  
(4) Gruba bağlı finansal kuruluşlar, şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğuna 
ilişkin bilgi paylaşımında bulunamazlar.” 

 
Burada dikkat çeken husus, paylaşılacak bilginin müşterinin tanınmasına yönelik 

bilgiler ile hesap ve işlem bilgileri olduğu, şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğuna ilişkin 
bilginin grup içi bilgi paylaşımına konu edilmediğidir. Söz konusu kısıt, 5549 sayılı Kanunun 
4/2 maddesinde7 yükümlüler için düzenlenen şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin açıklama 
yasağı ile aynı doğrultudadır. 

 
 Bu itibarla, Uyum Yönetmeliği’nin “Uyum görevlisinin görev, yetki ve sorumlulukları” 

başlıklı 19 uncu maddesinin 1/e bendine göre grup bünyesindeki finansal kuruluşların uyum 
görevlileri, 

 
“Kendisine iletilen veya resen öğrendiği şüpheli olabilecek işlemler hakkında yetki ve 

imkânları ölçüsünde araştırma yaparak edindiği bilgi ve bulguları değerlendirmek ve şüpheli 
olduğuna karar verdiği işlemleri Başkanlığa bildirmek”le görevliyken; 

 
Yapılan değişiklikle Yönetmeliğe eklenen “Finansal grup uyum görevlisi atanması ve 

uyum birimi” başlıklı 20/A maddesinin 2/d bendine göre finansal grup uyum görevlisi, 
 

“Risk yönetimi, izleme ve kontrol faaliyetleri sonucunda riskli olduğu değerlendirilen 
hususları grup bünyesindeki ilgili finansal kuruluşla paylaşmak”la görevlidir.  

 
Tüm bu düzenlemeler birlikte ele alındığında; grup içi bilgi paylaşımı ile desteklenen 

risk yönetimi, izleme ve kontrol faaliyetleri sonucunda riskli olduğu değerlendirilen işlemlerin, 
finansal grup uyum görevlisi tarafından grup bünyesinde ilgili görülen finansal kuruluş ile 
paylaşılacağı, finansal kuruluşun uyum görevlisinin de kendisine iletilen bu işlemler hakkında 
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araştırma yaparak edindiği bilgi ve bulgular kapsamında şüpheli olduğuna karar verdiklerini 
Başkanlığa bildireceği düşünülmektedir.  

 
Gruba bağlı finansal kuruluşların uyum görevlileri ise Başkanlığa şüpheli işlem 

bildiriminde bulunulduğu bilgisini hiçbir şekilde paylaşmamakla birlikte, müşterinin tanınması 
ile hesap ve işlemlere ilişkin bilgi paylaşımı çerçevesinde riskli durumları finansal grup uyum 
görevlisi ile paylaşabilecekler, böylece tersine bir bilgi akışı söz konusu olabilecek ve finansal 
kuruluşlardan toplanan bilgiler bu suretle finansal grup bünyesinde değerlendirilebilecektir. 
Sonuç itibariyle finansal kuruluşlar nezdinde bulunan bilgiler grup bünyesinde konsolide 
edildiğinde daha bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak risk yönetiminde daha etkili sonuçlara 
ulaşılması mümkün olabilecektir. 

 
Öte yandan müşterinin tanınması ile hesap ve işlemlere ilişkin bilgilerin grup içinde 

güvenli bir şekilde paylaşılması için gerekli tedbirlerin alınması önem arz ettiğinden finansal 
grup uyum görevlisi, ana finansal kuruluşun yönetim kurulu, gruba bağlı finansal kuruluşların 
uyum görevlileri ile yönetim kurulları için ortak sorumluluk öngörülmüştür. Söz konusu 
sorumluluk dışında, grup bünyesindeki kuruluşlarda görev yapanların uyum programı 
kapsamındaki görev ve sorumlulukları nedeniyle muttali oldukları bilgileri ifşa etmeleri, 
görevleri dışında veya kendilerinin ya da üçüncü şahısların yararına kullanmaları durumunda 
gerekli yaptırımların uygulanacağına da dikkat çekilmektedir.  

 
3.5.2. FATF Düzenlemeleri Kapsamında Finansal Grup İçi Bilgi paylaşımı 
 
FATF tarafından Kasım 2017’de yayımlanmış bulunan “Özel Sektör Bilgilerinin 

Paylaşımına Yönelik Rehber”in (FATF Guidance Private Sector Information Sharing8) 
finansal grup içi bilgi paylaşımı konusundaki uluslararası yaklaşım ve uygulamalar 
bakımından önemli bir başvuru kaynağı teşkil etmektedir. Söz konusu Rehber, FATF’ın 
konuya ilişkin 18. Tavsiyesi’ne de atıfla bilgi paylaşımının detaylarına ilişkin açıklamalar 
içermektedir. Gerek 18. Tavsiye gerekse bilgi paylaşımına yönelik Rehber’den hareketle 
aşağıda yer verilen açıklamaların bilgi paylaşımına yönelik uygulamanın şekillendirilmesi ve 
seyri bakımından faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 

 
FATF’ın 18. Tavsiyesinde finansal kuruluşların aklama ve terörizmin finansmanıyla 

mücadele amacıyla yürütecekleri programlarını, finansal grupların grup genelinde de 
uygulamaları istenmektedir. Söz konusu program mevzuatımızda uyum programına karşılık 
gelmektedir. Finansal grubun yürüteceği programın, müşterinin tanınması ve risk yönetimi 
için gerekli olan bilgi değişimine yönelik politika ve prosedürleri de içermesi gerektiği ifade 
edilmektedir. 

 
Buna göre finansal grup, grup düzeyinde uyum, denetim veya aklama ve terörizmin 

finansmanı ile mücadele fonksiyonları için, hisse çoğunluğuna sahip olduğu bağlı 
kuruluşlarından müşteri, hesap ve işlem bilgilerini temin etmelidir. Paylaşıma konu bilginin 
gizliliği ve sadece öngörülen amaçlarla kullanımı konusunda yeterli güvenlik tedbiri 
bulunmalıdır. 

 
Bilgi paylaşımına ilişkin rehbere göre ise, finansal grup içi bilgi paylaşımı grup 

tarafından aklama ve terörizmin finansmanı risklerini etkin bir şekilde tanımlamayı, yönetmeyi 
ve azaltmayı amaçlamaktadır. Bu paylaşım, olağandışı işlem veya faaliyetlerin bilgilerini ve 
analizini veya şüpheli işlem bildirimini veya bildirimin temel bilgilerini veya sadece bir şüpheli 
işlem bildirimi gönderildiği bilgisini içerebilir. 

 
Uyum Yönetmeliği’nde ise gruba bağlı finansal kuruluşların, şüpheli işlem bildiriminde 

bulunulduğuna ilişkin bilgi paylaşımında bulunamayacakları belirtilmiştir. Müşteri, hesap ve 
işlem bilgileri paylaşılacak ve finansal grup uyum görevlisi risk yönetimi, izleme ve kontrol 
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faaliyetleri sonucunda riskli olduğu değerlendirilen hususları grup bünyesindeki ilgili finansal 
kuruluşla paylaşacaktır.  

 
Rehberde müşteri, hesap ve işlem bilgilerine ilişkin örnekler ile bu bilgilerin aklama ve 

terörizmin finansmanıyla mücadele için grup içinde paylaşım amaçlarına yer verilmiş, 
müşteri, hesap ve işlemlere ilişkin olarak belirtilen tüm bilgiler her durumda mevcut ya da 
gerekli olmayabileceği, bunun müşterilere sağlanan ürün ve hizmetlere, bulunulan konuma, 
mevcut yasal çerçeveye ve riske bağlı olacağı belirtilmiştir. Ayrıca grup içi bilgi paylaşımının 
grup çapında etkili bir uyum programının yürütülmesini sağlayacağı ifade edilmiştir. 
Rehberde yer verilen paylaşıma konu olacak bilgilere ilişkin bazı örnekler ve paylaşım 
amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

 
Müşteri Bilgileri: Müşteri kimlik ve iletişim bilgileri, tüzel kişilerde işin mahiyeti, 

sahiplik ve kontrol yapısı, kayıtlı ofis ve merkez adresleri, sicil numaraları, finansal 
varlıklarına ilişkin kayıtlar, vergi kayıtları, gayrimenkul varlıkları, fon ve malvarlıklarının 
kaynağına ilişkin bilgiler, ekonomik/mesleki faaliyetleri, hesap dosyaları, bir finansal 
yaptırıma tabi tutulup tutulmadığı, müşteri ediniminde veya müşteri bilgilerinin 
güncellenmesinde elde edilen bilgiler, kamuya açık kaynaklar ya da yapılan dahili 
araştırmalarla tespit edilen başkaca unsurlar, müşterinin risk kategorisi. 

 
Müşteri bilgileri; müşteri riski ve coğrafi risklerin yönetimi, aynı müşterinin grup içinde 

birden fazla finansal kuruluşun müşterisi olması sonucunda maruz kalınan riskin belirlenmesi 
ve müşteri bilgilerinin daha verimli bir şekilde saklanması amacıyla paylaşılabilecektir. 

 
Gerçek Faydalanıcı Bilgileri: Gerçek faydalanıcının kimlik ve iletişim bilgileri, 

gayrimenkul varlıkları, fon ve malvarlıklarının kaynağına ilişkin bilgiler, ekonomik/mesleki 
faaliyetleri, hesap dosyaları, müşteri ediniminde veya müşteri bilgilerinin güncellenmesinde 
elde edilen diğer unsurlar. 

 
Bu bilgiler, gerçek faydalanıcıya yönelik risklerin ve coğrafi risklerin yönetimi, grup 

içinde birden fazla finansal kuruluş için aynı gerçek faydalanıcının tespiti ve müşteri 
bilgilerinin daha verimli bir şekilde saklanması amacıyla paylaşılabilecektir.  

 
Hesap Bilgileri: Hesapların açılma veya kullanım amacı dahil banka hesabı veya diğer 

hesapların detayı, müşterinin işlem ve faaliyetlerinin beklenen konumu, ticari yazışmalar gibi 
bilgiler. 

 
Hesap bilgileri; grup düzeyinde etkili bir durum takibi ve tespiti, işlemlerin izlenmesi, 

işlem tipinin mali profille karşılaştırılması, grup genelinde bir uyarı mekanizması veya 
anormal ticari bir yapının takibi amacıyla paylaşılabilecektir. 

 
İşlem Bilgileri: İşlem kayıtları, kredi ve banka kartı kayıtları ve kullanımı, kredi geçmişi, 

dijital ayak izleri (IP adresi, ATM kullanım bilgileri vb.), denenen/başarısız olan işlem bilgileri, 
döviz işlemleri, bir şüpheye istinaden hesabın kapatılmasına ya da iş ilişkisinin 
sonlandırılmasına ilişkin bilgiler, olağandışı veya şüpheli işlemleri tespit etmek için yapılan 
analizler gibi bilgiler. 

 
İşlem bilgileri; işlemlerin grup düzeyinde izlenmesi, uyarı süreçleri ve şüpheli işlemlerin 

belirlenmesi, grup içindeki iş kollarında benzer davranışların varlığını belirleme ve kontrol 
etme amacıyla paylaşılabilecektir. 

 
Grup düzeyinde bilgi paylaşımından beklenen temel sonuçlar ise kısaca şöyle 

sıralanmaktadır: 
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- Grup düzeyinde risk değerlendirmesi: Grup düzeyinde etkili bir uyum programı 
yürütülmesi için, finansal kuruluşlar grup düzeyinde maruz kaldıkları aklama ve 
terörizmin finansmanı riskinin farkında olmalıdır. Bu tür riskler müşterilerden, 
ürünlerden, faaliyetlerinin coğrafi profilinden, iş modelinden veya aynı gruba ait 
her bir finansal kuruluşa ait diğer faktörlerden kaynaklanabilir. Bu risklerin 
kapsamlı bir şekilde anlaşılması ve tanımlanması, finansal kuruluşların risk 
profilini daha iyi yapılandırmasına ve riskle orantılı önlemler almasına olanak 
sağlayacaktır. 
 

- Müşteri, ürün, hizmetler ve coğrafi risklerin etkili bir şekilde azaltılması: Bu 
risklerin azaltılmasına yönelik uygun tedbirler alınması, müşteriler ve işlemleri, 
kullanılan ürün ve hizmetler, fonların kaynağı gibi bilgiler gerektirir. Finansal grup 
tarafından elde edilen bilgiler, riskleri yönetmek ve azaltmak için uygun 
çözümlerin geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Yeni veya mevcut ürün ve 
hizmetlerin kötüye kullanımı için de önlemler alınabilecektir. 

 

- Kontrollerin tutarlı bir şekilde uygulanması: Finansal kuruluşların kendi 
kontrollerinin yanı sıra bu kontrollerin grup düzeyinde de tutarlı bir şekilde 
uygulanmasını sağlamak için grup düzeyinde bir uyum programı uygulanması 
gerekir. Dolayısıyla grup düzeyindeki kontrollerin uygulanması, grubun uyum 
programı çerçevesinde uygun bilgilerin grup içi paylaşımını gerektirir. 

 

- Finansal grubun ortak bir yaklaşım geliştirmesi: Finansal gruplar faaliyetlerini çoğu 
zaman birden fazla sektörde (banka, menkul kıymetler, sigorta, vb.) gerçekleştirir. 
Grup çapında uyum, müşterilerin kimlikleri, işlemleri ve hesaplarına ilişkin bilgileri 
grup genelinde izleyebilecek ve paylaşabilecek bir konumda olması gerektiği 
anlamına gelir ve her sektör için farklı tedbirlere ihtiyaç duyulabilirken, bilgi 
paylaşımı ile konsolide bazda kapsamlı bir risk yönetimi yaklaşımını mümkün 
olacaktır. 

 
3.6. Finansal Grup Uyum Görevlisi, Uyum Görevlisi Yardımcısı ve Uyum 
Birimi 

 
Uyum Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi uyarınca yükümlüler, faaliyet izninin alınmasını 

müteakip otuz gün içinde 17 nci maddede yer alan şartları haiz bir uyum görevlisi ile uyum 
görevlisi yardımcısını münhasıran kurum personeli olarak atayacak; Yönetmeliğe eklenen 
20/A maddesi uyarınca finansal grup, ana finansal kuruluşun uyum görevlisini “finansal grup 
uyum görevlisi”, yardımcısını ise “finansal grup uyum görevlisi yardımcısı” olarak 
belirleyecektir.  

 
Dolayısıyla “finansal grup uyum görevlisi” ana finansal kuruluşun da uyum görevlisi 

olup, ana finansal kuruluşa dair görev ve sorumluluklarının yanı sıra finansal gruba dair 
görev ve sorumlulukları da yerine getirmekle yükümlü tutulmuştur. Aynı şekilde ana finansal 
kuruluşun uyum görevlisi yardımcısı, finansal grup uyum görevlisi yardımcısı olarak 
belirlenecektir. 

 
Finansal grup uyum görevlisi ve yardımcısı, ana finansal kuruluşun yönetim kuruluna 

veya yönetim kurulunun yetkisini devrettiği bir veya birden fazla üyeye bağlı olacak şekilde 
atanır. Söz konusu yönetim kurulu üyeleri için yine Türkiye’de mukim olma şartı aranacaktır. 
Finansal grubun uyum görevlisi ve uyum görevlisi yardımcısına ilişkin olarak Yönetmelik 
ekinde yer alan taahhüt formu (Ek:2) ana finansal kuruluşun yönetim kurulu veya yetkisini 
devrettiği yönetim kurulu üye veya üyeleri tarafından imzalanarak, atanma tarihinden itibaren 
en geç on gün içerisinde Başkanlığa gönderilir. Başkanlık uyum görevlisi ve uyum görevlisi 
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yardımcısına ilişkin taahhüt formunun içeriğini değiştirmeye yetkili olup, taahhüt formlarında 
yapılan değişiklikler Başkanlığın resmi internet sitesinde duyurulur. 

 
Yapılan değişiklikte, Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 1.5.2021 tarihi itibariyle bir 

finansal grubun varlığı söz konusu ise finansal grup uyum görevlisi ve yardımcısının 
1.6.2021 tarihine kadar atanacağına dair bir geçiş hükmü düzenlenmiştir. Halihazırda uyum 
görevlisi atamış bulunan ana finansal kuruluş konumundaki yükümlünün uyum görevlisi 
yardımcısı için de aynı düzenleme öngörülmüştür. Dolayısıyla finansal grup uyum görevlisi 
ve yardımcısı, ana finansal kuruluşun uyum görevlisi yardımcısı ile birlikte, aynı usul ve 
sürede atanacaktır. Bu atamalara ilişkin taahhüt formları, Yönetmeliğin 16/4 ve 20/A-1 
maddeleri uyarınca atanma tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde Başkanlığa 
gönderilir. Ayrıca bu kapsamda atanacak uyum görevlisi yardımcısı için de Yönetmeliğin 17 
nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen görev ve süre şartları 1.6.2022 
tarihine kadar aranmayacaktır. 

 
Finansal grubun uyum görevlisi,  20/A maddesi kapsamındaki görev ve yetkilerinin bir 

kısmını veya tamamını, açık bir şekilde ve yazılı olarak uyum görevlisi yardımcısına 
devredebilir. Söz konusu görev ve yetki devrinin yapılması, uyum görevlisinin bu konudaki 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. 

 
Finansal grup uyum görevlisinin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 
 

“a) Finansal grubun Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan düzenlemelere grup 
seviyesinde uyumunu sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ve 
Başkanlıkla gerekli iletişim ve koordinasyonu sağlamak, 

b) Finansal grubun politika ve prosedürlerini oluşturmak ve grubun 
politikalarını yönetim kurulunun onayına sunmak, 

c) Finansal grubun risk yönetimi politikasını oluşturmak, risk yönetimi 
faaliyetlerini yürütmek, 

ç) Finansal grubun izleme ve kontrol politikalarını oluşturmak ve buna ilişkin 
faaliyetleri yürütmek,  

d) Risk yönetimi, izleme ve kontrol faaliyetleri sonucunda riskli olduğu 
değerlendirilen hususları grup bünyesindeki ilgili finansal kuruluşla paylaşmak,  

e) Finansal grubun bilgi paylaşım politikasını oluşturmak ve bu bilgilerin grup 
içinde güvenli bir şekilde paylaşımına ilişkin gerekli tedbirleri almak, 

f) Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine 
yönelik olarak gruba bağlı finansal kuruluşların eğitim programına ilişkin 
çalışmaları koordine etmek ve eğitim programlarının etkin bir şekilde 
uygulanmasını gözetmek.” 

 
 Ana finansal kuruluşun uyum birimi, aynı zamanda finansal grubun uyum birimi olarak 
faaliyet gösterecektir. Bu durumda ana finansal kuruluşun yönetim kurulu, finansal grup 
uyum görevlisinin Yönetmelikte öngörülen görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine 
getirebilmesini sağlamak amacıyla; grubun finansal büyüklüğü, işlem hacmi, şube ve 
personel sayısı ya da karşılaşabileceği risklerin yüksekliği gibi unsurları göz önünde 
bulundurarak uyum birimine yeterli personel ve kaynak tahsisi yapılmasını sağlayacaktır. Zira 
Yönetmelikte yapılan değişikliklerle gelen ilave sorumluluklar kapsamında ana finansal 
kuruluşun uyum birimi gerek kendi uyum programının gerekse finansal grubun uyum 
programının yürütülmesinde fonksiyon icra edecektir. Bu bakımdan ana finansal kuruluşun 
uyum biriminin ilave personel ve kaynak tahsisiyle desteklenmesi gereği göz önünde 
bulundurulmalıdır. 
 

Uyum Yönetmeliği’nin değişik 20 nci maddesine göre uyum görevlisinin veya 
yardımcısının görevinden ayrılması halinde, durum yükümlü tarafından ayrılış tarihinden 
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itibaren on gün içinde Başkanlığa yazılı olarak bildirilecek, yeni atama ayrılış tarihinden 
itibaren en geç otuz gün içinde yapılacak, atamaya ilişkin taahhüt formu on gün içinde 
Başkanlığa gönderilecek ve uyum görevlisi yeniden atanana kadar yerine uyum görevlisi 
yardımcısı vekalet edecektir. Söz konusu atama ve bildirim hükümleri, ana finansal kuruluşun 
dolayısıyla finansal grubun uyum görevlisi için de geçerli olacaktır. 

 
3.7. Finansal Grubun Eğitim Politikası ve Eğitim Faaliyetleri 

 
Uyum Yönetmeliği’nde finansal grubun eğitim politikasının; asgari olarak finansal 

grup kurum politikası ve prosedürleri, risk yönetimi, izleme ve kontrol faaliyetleri ile grup içi 
bilgi paylaşımı konularını içerecek şekilde hazırlanacağı öngörülmüştür. Eğitim konuları da 
bu kapsamda belirlenecektir. Dolayısıyla finansal grubun, grup düzeyinde eğitim faaliyetinde 
bulunacağı anlaşılmaktadır. Ancak finansal grubun eğitim konularının Yönetmeliğin 23 üncü 
maddesinde sayılan ve grup bünyesindeki finansal kuruluşlarca verilen eğitim konularından 
daha dar kapsamlı olabileceği görülmektedir. 

 
Bu kapsamda 23 üncü maddede sayılan suç gelirlerinin aklanması ve terörün 

finansmanı kavramları ya da suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının 
önlenmesiyle ilgili mevzuat gibi konuların finansal grup eğitim programı dışında 
tutulabileceği, dolayısıyla grup bünyesindeki yükümlüler için mükerrerliği önlemek 
bakımından finansal grup özelinde farklılık arz eden; grubun kurum politikası, grubun risk 
yönetimi, grubun izleme ve kontrol faaliyetleri bakımından özellik arz eden hususlar ve grup 
içi bilgi paylaşımı konularıyla sınırlı olabileceği değerlendirilmektedir. 

 
Finansal grubun eğitim faaliyetlerinin grup geneline yayılmasını temin edecek şekilde; 

seminer ve paneller düzenlenmesi, çalışma grupları oluşturulması, görsel ve işitsel 
materyallerin kullanılması, internet, intranet veya extranet vb. üzerinden çalışan bilgisayar 
destekli eğitim programları gibi eğitim yöntemlerinden yararlanılabileceği 
değerlendirilmektedir. Bu kapsamda grup bünyesindeki finansal kuruluşların ilgili personeline 
örneğin grubun kurum politikası, risk yönetimi, izleme ve kontrol faaliyetleri ile grup içi bilgi 
paylaşımı prensiplerini içeren bir e-öğrenme modülü geliştirilerek gerekli eğitim 
verilebilecektir. 

 
Finansal grubun eğitim sonuçlarına ilişkin bilgi ve istatistikler, takip eden yılın Mart 

ayının sonuna kadar finansal grup uyum görevlisi vasıtasıyla Başkanlığa bildirilecektir. 
 
3.8. Finansal Grubun İç Denetim Faaliyetleri 
 
Uyum programı oluşturan yükümlülerin iç denetim faaliyetleri, iç denetim birimleri ya da 

teftiş kurulu bulunan yükümlülerde bunlar tarafından, diğer yükümlülerde ise yönetim kurulu 
tarafından yetkilendirilen kişi ya da birim tarafından yerine getirilecektir. Bu kapsamda 
finansal grubun iç denetiminin ana finansal kuruluşun ilgili birimince gerçekleştirilmesi 
öngörülmüştür. İç denetimin amacı Yönetmelikte, uyum programının bütününün etkinliği ve 
yeterliği hususunda yönetim kuruluna güvence sağlamak olarak belirlenmiştir. Buradan 
hareketle grubun oluşturduğu uyum programının etkinliği ve yeterliliğine yönelik denetimlerin, 
finansal grubun iç denetim faaliyetlerinin konusunu teşkil edeceği değerlendirilmektedir. Zira 
finansal gruba bağlı finansal kuruluşlar, kendi uyum programlarının etkinliği ve yeterliliği 
kapsamındaki iç denetimlerini kendileri gerçekleştirecektir.  

 
Finansal grubun iç denetim faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi 

ve istatistikler, takip eden yılın Mart ayının sonuna kadar finansal grup uyum görevlisi 
vasıtasıyla Başkanlığa bildirilecektir.  
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4. Sonuç 
 

Aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede 5549 sayılı Kanun’la belirlenmiş 
bulunan önleyici tedbirler, Kanundaki tanımı ile “yükümlülükler”, suç kaynaklı gelirlerin yasal 
mali piyasalara girişini ve dolaşımını engellemeye ve suç gelirini tespite yönelik araçlar 
olarak sınıflandırılmaktadır. Bu tedbirler aynı zamanda fonların yasa dışı amaçlarla, özellikle 
de terörizmin finansmanı amacıyla kullanımını da tespit ve engelleme amacı taşır. Söz 
konusu tedbirlerden başta kimlik tespiti, gerçek faydalanıcının belirlenmesi, iş ilişkisinin 
mahiyeti ve kurulma amacı hakkında bilgi edinilmesi ile müşterinin durumunu devamlı olarak 
takip edilmesi gibi unsurları içeren “müşterinin tanınması (Know Your Customer-KYC)” ilkesi 
Tedbirler Yönetmeliği’nin konusunu teşkil etmektedir. Aynı şekilde şüpheli işlem bildirimi ve 
devamlı bilgi verme gibi yükümlülükler de Tedbirler Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir.  

 
Uyum Yönetmeliği’nde ise müşterinin ve işlemlerin, sunulan ürün ve hizmetlerin risk 

bazlı olarak değerlendirilmesi, risklerin tanımlanması, derecelendirilmesi, takibi, kontrol 
edilmesi ve azaltılmasına yönelik tedbirler, yükümlüler tarafından oluşturulacak bir uyum 
programı dahilinde sıralanmıştır. Finansal kurumlar uyum programı kapsamında öncelikle bir 
kurum politikası oluştururlar. Kurum politikasının amacı; yükümlünün suç gelirlerinin 
aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uyumunu 
sağlamaya ve müşteri, işlem ve hizmetlerinin risk temelli bir yaklaşımla değerlendirilerek 
maruz kalınabilecek riskin azaltılmasına yönelik stratejilerin, önlemlerin ve sorumlulukların 
belirlenmesidir. Bu tedbirler bütünü yönetim kurulunun desteği ve sorumluluğu ile birlikte 
uyum programını yürütecek bir uyum görevlisi atanması, uyum birimi oluşturulması, kurum içi 
eğitimler verilmesi ve iç denetim faaliyetleri ile desteklenmiştir. Böylece uyum programı 
finansal kuruluşların yükümlülüklere uyumunu sistematik bir şekilde düzenlemektedir. 

 
Bu tedbirlerin tamamının, finansal grup bünyesindeki her bir finansal kuruluşun yanı 

sıra grup düzeyinde de alınması; grup içi bilgi paylaşımı ile desteklenen grup düzeyinde bir 
risk değerlendirmesi oluşturacak, böylece risklerin daha kapsayıcı ve etkili şekilde 
belirlenmesi, takibi ve azaltılması sonucunu doğuracak, finansal grup uygulanacak tedbirler 
için ortak bir yaklaşım geliştirebilecek ve konsolide bir risk yönetimi yaklaşımı ile sonuçta 
daha etkili bir mücadele anlayışı mümkün olabilecektir. 

 
Sınır aşan niteliğe sahip aklama ve terörizmin finansmanı suçlarıyla küresel 

mücadelede, ülkelerin ortak bir anlayış ve işbirliği içerisinde hareket etmesi ve uluslararası 
bilgi paylaşımı büyük öneme haizdir. Uyum Yönetmeliği ile öngörülen sistemin başarısı da 
finansal grup ile grup bünyesindeki her bir finansal kuruluşun ortak bir tutum ve işbirliği 
anlayışı ile hareket etmesine bağlı olacaktır. Sonuç olarak bu işbirliği anlayışı, aklama ve 
terörizmin finansmanına karşı yürütülen topyekûn mücadeleye katkı sağlayacaktır. 
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Bankacılık Sektörü Aktif Kalitesinde İşsizlik ve Kredi 
Büyümesinin Etki Analizi 

 

Uğur Çıplak*               

Yavuz Kılıç** 

Öz 

Düzenli gelir sahibi olmak, bireylerin kredi borçlarını zamanında ödemesinde önemli bir unsur 
olduğundan, işsizlikte artış kaydedilen dönemlerde bankaların tahsili geciken alacaklarının (TGA) daha 
yüksek seviyelere gelmesi beklenir. Bu noktadan hareketle çalışmada, işgücü piyasası göstergelerinin 
ve bankacılık sektörü TGA’sının tarihsel gelişimi verilerek, işsiz sayısındaki ve bireysel kredi 
bakiyesindeki yıllık büyümenin bireysel kredi TGA’sının yıllık büyümesine olan etkisi, Ocak 2006 – 
Şubat 2020 dönemi Türkiye ekonomisi aylık verileri kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz kapsamında 
birim kök testleri yapılmış olup, Granger nedensellik testiyle seriler arasındaki ilişki, VAR analizleriyle 
ise bu ilişkinin yönü ve derecesi incelenmiştir. VAR modeli kapsamında etki-tepki analizi ve varyans 
ayrıştırması yapılmış, son olarak ARDL sınır testi sonuçları analize dâhil edilmiştir. Çalışma 
sonucunda, dönemsel gelişimi incelenen TGA’nın, işsizlik ile aynı yönde hareket etme eğiliminde 
olduğu teyit edilerek, kullandırılan her yeni kredinin tahsilinde gecikme potansiyeli olmasına paralel 
olarak bireysel kredi yıllık büyümesindeki artışların da TGA yıllık büyümesinde uzun vadede artışa yol 
açtığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, artan borçluluk nedeniyle de bireylerin borç servis kapasitesinin 
azalmasının uzun vadede kredilerin TGA’ya dönüş ihtimalini yükselttiği değerlendirildiğinden, 
çalışmada bu konuda yapılan analizde dönemsel gelişimi incelenen TGA’nın, açıklayıcı değişkenler 
olan işsiz sayısındaki ve bireysel kredi bakiyesindeki yıllık büyüme ile aynı yönde hareket etme 
eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. İşsizlikle ilgili sonuçlar, istihdam gelişmelerinin hem kısa-orta hem 
de uzun vadede bireysel kredi TGA gelişmeleri üzerinde etkili olduğuna işaret etmektedir. Bireysel 
kredi alt kalemleri için yapılan benzer analizlerden elde edilen sonuçlar da bu çıkarımları 
desteklemektedir. 

Anahtar Kelimeler: TGA, İşsizlik, Kredi Büyümesi.  
JEL Sınıflandırması: G21, J64, C22. 

Analysis of Unemployment and Credit Growth on Asset Quality of the Banking Sector 

 Abstract 
 

As having regular income is an important factor for individuals to pay their loan debts on time, 
banks' non performing loans (NPL) are expected to increase at higher levels under rising 
unemployment periods. From this point of view, after giving some historical developments for the 
labour market indicators and the banking sector NPL, this study analyses the effects of the annual 
growth of the number of unemployed and the individual loans on the annual growth of retail loans’ 
NPL, for the January 2006 – February 2020 period, by using monthly data for Turkish economy. Within 
the scope of the analysis, unit root tests are applied and the relationship between the series is 
investigated with Granger causality test, and the direction and degree of this relationship are 
determined by VAR analysis. With the VAR model, impulse-response analysis and variance 
decomposition are made, and finally the ARDL boundary test results are included in the analysis. As a 
result of the study, it is confirmed that the NPL, whose periodical development is examined, tended to 
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move in the same direction as unemployment, and in parallel with the potential for delay in the 
collection of each new loan, the increase in the annual growth of the individual loans led to an 
increase in the annual growth of the NPL in the long run. In addition, since the decrease in the debt 
service capacity of individuals due to increased indebtedness is considered to increase the probability 
of the loans going to NPL in the long run, the analysis on this issue finds the periodic development of 
the NPL to tend moving in the same direction as the annual growth of the number of unemployed and 
individual loan levels. On the other hand, results on unemployment indicate that employment 
developments are effective on individual loans NPL developments in both the short-medium and in 
long term. Results from similar analyses that have been made for the retail loan sub-items also 
support these findings. 
 

Keywords: NPL, Unemployment, Credit Growth. 
JEL Classification: G21, J64, C22. 

 

  Giriş 

Kredi geri ödemeleri finansal sektörün nakit döngüsünün yönetilebilirliği ve kredi kanalının 
sağlıklı işleyişi açısından önem arz etmektedir. Kredi miktarı, vadesi ve faizi gibi kredi 
koşulları ile birlikte makroekonomik döngü de, bireylerin borçlarını geri ödeme kapasitesi 
üzerinde etkili olabilmektedir (Frank ve Cline, 1971; Feder ve Just, 1977). Firmalar 
kesiminde, siparişler, kısa vadeli varlık ve yükümlülük miktarı, nakit akışı ve kârlılık gibi mikro 
göstergeler ile sanayi üretim endeksi ve kapasite kullanım oranı gibi makro göstergeler, borç 
ödeme performansının öngörülmesine imkân tanımaktadır (Saeidinezhad, 2019; Brealey, 
Myers ve Allen, 2011). Bireysel kesimde ise mal varlığı, gelir seviyesi ve yükümlülük miktarı, 
borç ödeme performansına yönelik en önemli unsurlardandır (Putkuri, 2019; Kronick ve 
Ambler, 2020). Söz konusu unsurlar bağlamında istihdam piyasasına ilişkin göstergeler, 
bireysel kredi kalitesinin seyri için yüksek bilgi değeri taşımaktadır. Gelir veya iş kaybı 
yaşanması durumunda zaruri ihtiyaçların karşılanması öncelikli hale gelirken, finansman 
giderleri ikinci planda kalmaktadır. Bu durum, borç servisinin karşı tarafı konumunda olan 
bankacılık sektörünün tahsili geciken alacaklarını (TGA) ve bu yolla aktif kalitesini olumsuz 
etkileyen bir unsur olmaktadır. 

Bu noktadan hareketle çalışmada, bireysel kredi TGA’sının işsizlik ve kredi büyümesiyle 
olan ilişkisi incelenmekte; söz konusu değişkenlerin TGA gelişmelerine etki yönü ve 
büyüklüğü analiz edilmektedir. Bu amaçla ekonometrik yöntemler kullanılarak işsizlikte 
meydana gelen şokların TGA hareketini ne yönde etkilediği ve uzun dönemde aralarında 
nasıl bir ilişki olduğu araştırılmaktadır. Diğer taraftan, kullandırılan her yeni kredinin TGA’ya 
dönüşme potansiyeli olduğundan, kredi büyümesinin aktif kalitesi üzerindeki etkisi de analize 
dâhil edilmiştir. TGA oranının artmasıyla bankanın aktif kalitesi bozulurken, faaliyet 
kapasitesi de daralmaktadır (Kapuscinski, 2016). Aktif kalitesi bozulan banka, kredi 
kullandırımında daha seçici davranmaya başlayabilmekte, kredi arz koşullarını 
sıkılaştırabilmektedir. Bu yönüyle TGA’nın seyrinin parasal aktarım mekanizması üzerinde de 
etkili olduğu değerlendirilmektedir (Escribano, 2013). Bireysel kredi ödemelerinin düzenli 
yapılarak söz konusu kredinin canlılığını sürdürmesi veya ödemesinin aksatılıp takip 
hesaplarına geçmesi krediyi kullanan bireylerin istihdam edilip edilmediğiyle yakından ilişkili 
olduğundan, işsizliğin TGA hareketlerini anlamada önemli bir etmen olduğu 
değerlendirilmektedir (Mazreku, Morina, Misiri, Spiteri ve Grima, 2018). Makroekonomik 
çerçevede bakıldığında da işsizlik arttığı ölçüde bireylerin borçlarını ödeme kapasiteleri 
düştüğünden bunun bankaların aktif kalitesine olumsuz yansıması beklenmektedir (Chen, 
Feng ve Wang, 2018). Yeni kredi kullandırımları ise TGA hareketlerine kredi büyümesi 
üzerinden etki edebilecek bir unsur olmaktadır. Kredi büyümesinin trendinin üzerinde 
gerçekleşmesiyle aynı müşteri profilinin borçluluk oranı artmış olabileceği gibi, kredi 
kullandırılan müşteri profilinde de değişiklik yaşanmış olabilir. Büyüyen bireysel borçluluğa 
ilaveten değişen müşteri profili de takip eden dönemde TGA bakiye büyümesini artıran bir 
etmen olabilmektedir. Bahsi geçen gerekçelerle çalışmada, bankacılık sektörü bireysel kredi 
TGA hareketleri ve dönemsel gelişimi incelenmekte olup, konut, taşıt, ihtiyaç kredileri ile 
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bireysel kredi kartı (BKK) bakiyesi alt kalemlerindeki TGA hareketleri ayrı ayrı ele 
alınmaktadır. Ek olarak, istihdam ve işsizlik gerçekleşmeleri dönemsel olarak analiz edilip 
kırılmaların olduğu dönemler araştırılmaktadır. Çalışmanın son kısmında ise işsizliğin ve 
kredi büyümesinin TGA üzerindeki etkisi incelenmektedir. Bu kapsamda Granger nedensellik 
testi, vektör özgecikmeli (VAR) model ve gecikmesi dağıtılmış özgecikmeli (ARDL) sınır testi 
ile etkilerin yönlerine ve boyutlarına bakılmakta, yöntemlerden çıkan sonuçlar 
tartışılmaktadır. 

TGA’nın belirleyici faktörleri konusunda oldukça geniş bir literatür bulunmaktadır. TGA’nın 
seyrine ilişkin ülke bazlı çalışmaların yanı sıra çok sayıda ülkenin dâhil edildiği analizler de 
mevcuttur. İlgili literatürde zaman zaman panel veri analizleri de yer almakla birlikte, TGA 
hareketlerinde ülkeye özgü faktörler ve düzenlemeler farklılık arz ettiğinden ve önemli bir 
etkiye sahip olduğundan ağırlıklı olarak zaman serisine dayalı yöntemler tercih edilmektedir. 
Analizler çoğunlukla TGA’lar üzerinde etkili olan makroekonomik faktörleri tespit etmeye 
yönelik olup, banka özelindeki etmenlerin ortaya konulduğu çalışmalar da bulunmaktadır. 
Nitekim Louzis, Vouldis ve Metaxas (2011) çalışmasında Yunanistan’da hem 
makroekonomik hem de banka bazlı faktörlerin TGA hareketlerine olan etkisi 2003-2009Ç3 
dönemi için dinamik panel veri yöntemiyle araştırılmıştır. Bu çalışmada, bankaların 
bilançolarını iyi yönetmelerinin önemli bir etmen olduğu, işsizlikte yaşanan gelişmelerin de 
hem firma kredileri hem de bireysel krediler kanalından, firma ve bireylerin borç ödeme 
kapasitesinin düşmesi yoluyla TGA’ya yansıdığı bulgulanmıştır. Panel veri yönteminin 
kullanıldığı bir diğer çalışma olan Messai ve Jouini (2013)’te ise TGA’nın makro ve mikro 
iktisadi belirleyicileri ele alınırken, İtalya, Yunanistan ve İspanya’dan 85 banka örneklemi 
teşkil etmiş, 2004-2008 döneminin incelendiği çalışmada TGA belirleyicilerinde GSYİH 
büyümesi ve bankanın aktif kârlılığı öne çıkmıştır. Hangi kredi türündeki TGA’nın analiz 
edildiğine bağlı olmakla beraber genel olarak makroekonomik göstergelerden GSYİH 
büyümesi, işsizlik oranı, faiz oranları, döviz kuru, sanayi üretimi, enflasyon ve kredi büyümesi 
etkili olan faktörler olarak öne çıkmaktadır. Ahmad ve Bashir (2013) çalışmasında bu 
göstergelerin de dâhil olduğu dokuz makroekonomik faktörün TGA hareketlerine etkisinin 
yönü ve ölçüsü Pakistan verileriyle 1990-2011 dönemi için incelenmiştir. Bu kapsamda, temel 
istatistiksel ve ekonometrik yöntemler ve testler (birim kök testleri, korelasyon matrisleri ve 
EKK yöntemi) tercih edilmiştir. Bu çalışmada işsizliğin TGA ile pozitif ilişkiye sahip bir 
gösterge olduğu gözlenmiştir.  

Türkiye özelinde, Vatansever ve Hepsen (2013) tarafından yapılmış çalışmada Ocak 
2007-Mart 2013 dönemi verileri kullanılarak, lineer regresyonun yanı sıra koentegrasyon 
analizi kapsamında birim kök ve Engle-Granger testleri uygulanmış, işsizlik oranı, özkaynak 
kârlılığı, SYR, sanayi üretim endeksi ve BIST 100 endeksi gibi faktörlerin TGA hareketini 
açıklamada etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Genç ve Şaşmaz (2016) 2005Q4-2015Q2 
dönemi verilerini kullanarak, birim kök ve eşbütünleşme testleri ve dinamik en küçük kareler 
yöntemi ile ticari kredi TGA’ları üzerinde etkili olan faktörleri tespit etmeye çalışmıştır. Panel 
veri analiz tekniklerinin kullanıldığı Yağcılar ve Demir (2015) çalışmasında ise 2002Ç4-
2012Ç1 dönemi için banka bazlı ve makroekonomik göstergelerin TGA üzerindeki etkilerin 
yönü ve boyutu araştırılmıştır. Türk bankacılık sektörüne yönelik güncel bir çalışmada Us 
(2020), panel VAR yaklaşımıyla TGA’nın, diğer çok sayıda makroekonomik değişkenin yanı 
sıra, işsizlik şoklarına da güçlü şekilde tepki verdiği gösterilmiştir. 

Bu çalışmada ise, bireysel kredi TGA’sını etkileyen unsurlar TGA’nın işsizlik ve kredi 
büyümesiyle olan ilişkisi özelinde incelenmekte, gerek bireysel kredi ve alt kalemlerindeki 
TGA hareketlerinin analiz edilmesi, gerekse birden fazla zaman serisi yöntemiyle hem kısa 
vadeli hem de orta-uzun vadeli ilişkilerin güncel verilerle çalışmada kullanılan yöntemlerle 
teyit edilmesiyle literatüre katkı sağlanmaktadır. 

Türkiye bankacılık sektöründe krediler, “Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin 
Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde 
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sınıflandırılmaktadır. Bu çerçevede, canlı olarak sınıflandırılan bir kredinin taksit ödemesinin 
90 günden fazla gecikmesi, makroekonomik şartların veya borçluya ilişkin özel durumların 
kredi ödemesinin 90 günden fazla gecikeceği kanaatini oluşturması, borçlunun kredi 
değerliliğinin bozulması, ya da Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9’a göre borçlunun 
temerrüdü dolayısıyla ömür boyu beklenen kredi zarar karşılığı uygulamasına tabi olunması 
gibi durumlarda, bu kredinin TGA olarak sınıflandırılması ve buna uygun karşılık ayrılması 
gerekmektedir. TGA olarak sınıflandırılmış bir alacak, teminata başvurulmaksızın tahsil 
edilmesi veya yeniden yapılandırılması sonucunda Yönetmelik’te belirtilen hükümler 
çerçevesinde tekrar canlı kredi olarak sınıflandırılabilmekte, tahsil imkânı kalmaması veya bir 
varlık yönetim şirketine satılması gibi durumlarda ise kayıttan düşülebilmektedir. 

TGA oranı (TGA’nın brüt kredilere oranı) ticari ve bireysel kredilerde makro finansal 
koşullar çerçevesinde şekillenerek genellikle aynı yönde hareket etmekle birlikte, TGA’ya etki 
eden konjonktürel ortam veya kredi hacminin alt kalemlerde farklı performans göstermesi gibi 
nedenlerle oranların farklı yönlerde geliştiği dönemler de yaşanmıştır. Toplam kredilerdeki 
yüksek payına bağlı olarak ticari kredi TGA gelişmeleri bankacılık sektörünün toplam TGA 
oranı üzerinde belirleyici olmaktadır (Grafik 1). Öte yandan, 2008 yılından 2019 yılına kadar 
bireysel kredi TGA’sı ticari kredi TGA’sının üzerinde seyretmiş, bankacılık sektörü aktif 
kalitesi üzerinde önemli bir risk unsuru olagelmiştir. Konjonktürel gelişmeler, kredi arz-talep 
koşulları, bireylerin ödeme performanslarını etkileyen iktisadi gelişmeler TGA oranlarının 
gelişiminde etkili olurken, dönemin ihtiyaçlarına göre uygulanan makroihtiyati politikalar da 
TGA oranları üzerinde kısa ve uzun vadeli sonuçlar doğurabilmektedir. 

  

Bankacılık Sektörü TGA Oranları 

Grafik 1: Kredi Türleri İtibarıyla TGA Oranları (%)  Grafik 2: Bireysel Kredi Türleri İtibarıyla TGA 
Oranları (%)  

 

 

 

Kaynak: BDDK                         Kaynak: BDDK   

 

Kredi niteliği, ödeme planı, teminat yapısı, vadesi veya faiz oranı gibi unsurların yapısal 
olarak farklı olması nedeniyle, TGA oranı bireysel kredi türleri arasında belirgin şekilde 
farklılaşmaktadır (Grafik 2). Yüksek teminatlı bir kalem olan konut kredilerinde TGA oranı 
düşük düzeylerde ve çoğunlukla yüzde 1’in altında seyretmektedir. Teminatlı diğer bir 
bireysel kredi türü olan taşıt kredisinde de TGA oranı nispeten istikrarlı seyrederek son 10 
yıllık dönemde yüzde 3 dolayında bulunmaktadır. Konjonktürel gelişmelerden genellikle daha 
hızlı ve daha fazla etkilenen ve teminatlı kredilerden ortalamada daha düşük vadeye sahip 
olan ihtiyaç kredileri ile BKK’larda ise TGA oranı daha dalgalı bir yapıya ve son beş yıllık 
dönem itibarıyla diğer bireysel kredi türlerinden daha yüksek değerlere sahiptir. Kredilerde 
düşük paya sahip BKK’larda 2005 yılından bu yana TGA oranının bireysel kredi türleri içinde 
en yüksek değerlere ve küresel kriz dönemi hariç en dalgalı yapıya sahip olduğu 
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görülmektedir. İhtiyaç kredisi TGA oranı BKK’lardaki kadar yüksek ve dalgalı olmamakla 
birlikte benzer bir patikada hareket etmiştir. 2009 yılında küresel finansal krizin etkisiyle TGA 
oranı bütün bireysel kredi türlerinde zirve seviyelerini görmüştür. 2013 yılından itibaren BKK 
ve ihtiyaç kredilerine yönelik uygulanan azami vade ve taksit düzenlemeleri gibi makroihtiyati 
politikalar kısa ve orta vadede TGA oranında artışa yol açmışsa da, takip eden dönemde 
bireylerin ödeme alışkanlıklarının yeni uygulamalarla uyumlu hale gelmesi ve politikaların bir 
miktar gevşetilmesiyle söz konusu oranlar düşüş eğilimine girmiştir.1 2018 yılı üçüncü 
çeyreğinden itibaren makroihtiyati politikaların kademeli olarak gevşeyici yönde 
uygulanmasının etkileriyle bireysel kredi TGA oranları, ticari kredi TGA oranlarının aksine 
düşüş eğiliminde olmuştur. 

 

İşgücü Piyasası Gelişmeleri 

Türkiye’de işgücü, nüfusa paralel olarak düzenli bir artış eğiliminde ve mevsimsellikten 
arındırılmış olarak 2020 yılı Temmuz dönemi (Haziran-Temmuz-Ağustos ortalaması) 
itibarıyla yaklaşık 31 milyon kişi düzeyindedir. Öte yandan istihdam edilen kişi sayısı küresel 
finansal krizin başladığı 2008 yılı ile 2018 yılının ikinci yarısı ve 2019 yılının ilk yarısında 
gerilemiş, 2012-2016 döneminde işgücünden daha yavaş artmış ve bu durum istihdam 
oranına sınırlı fakat sürekli bir düşüş şeklinde yansımıştır (Grafik 3). İstihdam oranındaki en 
belirgin toparlanma eğilimi ise 2009 yılı ortalarından 2011 yılı sonuna kadar olan dönemde 
görülmüştür. Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre, 2020 yılı Temmuz dönemi itibarıyla 
istihdam edilen kişi sayısı yaklaşık 27 milyon kişi, istihdam oranı yüzde 42,5 düzeyindedir. 

Türkiye’de (mevsimsellikten arındırılmış) işsizlik oranında, küresel finansal krizin etkisiyle 
2008 yılı ikinci yarısından 2009 yılı ikinci yarısına kadar; yurt içi ve jeopolitik gelişmelerin 
etkisiyle 2016 yılı ikinci çeyreğinden 2017 yılı başına kadar ve 2018 yılında döviz 
piyasalarında yaşanan dalgalanmayı izleyen dönemden 2019 ortalarına kadar 5 yüzde 
puana varan artışlar görülmüştür (Grafik 4). Bunun dışındaki dönemlerde işsizlik oranı genel 
olarak yüzde 8 ile yüzde 10 gibi görece dar bir bantta dalgalanmıştır. İstihdamın yaklaşık 
yüzde 17,5’ini sağlayan tarım sektöründe işsizlik oranı, yaygın küçük aile işletmeciliğinin de 
etkisiyle tarihsel olarak çok düşük seviyelerde olup, konjonktürel gelişmelerden genellikle 
etkilenmemektedir. Toplam işsizlik oranındaki dalgalanmalar daha ziyade konjonktürel 
gelişmelerden doğrudan etkilenen tarım dışı işsizlik oranından kaynaklanmaktadır. Buna 
bağlı olarak, her iki veri de zaman zaman dalgalanmalar göstermekle birlikte tarım dışı 
işsizlik oranı toplam işsizlik oranının 2-2,5 puan üzerinde yer alarak manşet oranla birlikte 
hareket etmektedir. 

Grafik 3: İşgücü ve İstihdam Düzeyleri ile İstihdam 
Oranı (Mevsimsellikten Arındırılmış, Milyon Kişi, %) 

 Grafik 4: İşsizlik Oranları (Mevsimsellikten 
Arındırılmış, %) 
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Veri, Analiz Yöntemi ve Bulgular 

İşsizlik ve kredi büyümesinin TGA üzerindeki etkisinin boyutuyla yönünün, uzun dönemde 
bu unsurlar arasında nasıl bir ilişki olduğunun temel ekonometrik yöntemlerle araştırıldığı 
analizlerde, Ocak 2006-Şubat 2020 dönemine ait aylık veriler (170 gözlem) kullanılmıştır. 
Analiz kapsamında kullanılan VAR modelinde aşağıdaki gibi bir yapı oluşturulmuştur: 

𝑍𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝑍𝑡−𝑖

𝑘

𝑖=1

+ 𝜀𝑡 

Burada 𝑍𝑡: TGA, U ve KR serilerinden oluşan 3 değişkenli, t anındaki gözlem değerinden 
oluşan bir vektördür. 𝛽0: sabit terimi ifade ederken, 𝛽𝑖: i. gecikme için katsayı matrisi,  𝜀𝑡: hata 
terimleri vektörüdür. Modelde: 

TGA: Bankacılık sektörü tarafından kullandırılmış bireysel kredilerin TÜFE ile deflate edilmiş 
TGA bakiyesinin yıllık yüzde değişimini, 

U: İşsiz sayısındaki yıllık yüzde değişimi,  

KR: TÜFE kullanılarak deflate edilen bireysel canlı kredi stok bakiyesinin yıllık yüzde 
değişimini ifade etmektedir.  

Serilerin tarihsel gelişimlerine bakıldığında en büyük oynaklığın küresel finansal kriz 
döneminde yaşandığı görülmektedir (Grafik 5). Ayrıca çalışmada bireysel kredilere ek olarak 
alt kalemleri olan tüketici, konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri ile BKK canlı bakiyesi ve TGA 
hareketleri de, işsizliğe dair değişkenle birlikte, aynı yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. 

 

Grafik 5: Modeldeki Serilerin Tarihsel Gelişimi (%) 

 

Kaynak: BDDK, TÜİK   

Kredi ve TGA verisi, bakiyedeki yıllık yüzde değişim şeklinde alındığından, yeknesaklığı 
sağlama ve açıklayıcı değişkenlerin etkilerinin daha net bir şekilde ortaya konabilmesi adına, 
işsizlik göstergesi olarak işsiz sayısının da yıllık yüzde değişimi tercih edilmiştir. Korelasyon 
analizinde U ile TGA arasındaki güçlü ilişki dikkat çekerken, TGA ile en yüksek ilişki yüzde 
55 korelasyon katsayısıyla U’nun 3 ve 4 gecikmeli değerleri arasında tespit edilmiştir. 

Çalışmada Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) durağanlık testi ile 
serilerin durağanlığı test edildikten sonra seriler arasındaki ilişki Granger nedensellik testiyle, 
değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve derecesi ise VAR analiziyle test edilmiştir. VAR 
modeli yardımıyla etki-tepki analizi ve varyans ayrıştırması yapılmış, son olarak ARDL sınır 
testi sonuçları analize dâhil edilmiştir. 
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ADF ve PP birim kök test sonuçlarına göre seriler hem ADF hem de PP’ye göre yüzde 10 
seviyesinde düzeyde durağan çıkmıştır.2 Ayrıca, Zivot ve Andrews (ZA) ile Perron yapısal 
kırılmalı birim kök test sonuçlarına göre serilerin yapısal kırılmaya rağmen durağan olmaları 
ADF ve PP birim kök test sonuçlarını desteklemektedir.3 

Granger nedensellik testi ile TGA, U ve KR değişkenlerinin birbirlerindeki gelişmeleri 
açıklama gücünün olup olmadıkları sınanmaktadır. Analizden elde edilen nedenselliğin yönü, 
modelde kullanılan değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü belirlemektedir (Yılmaz, 2005). Bu 
test ile analizde TGA üzerindeki etkilerinin araştırıldığı U ve KR değişkenlerinin TGA’nın 
Granger nedeni olmaları beklenmektedir. Schwarz ve Akaike bilgi kriterlerine (SIC ve AIC) 
göre gecikme sayısı sırasıyla 2 ve 12 çıkmış olup, analizdeki gözlem sayısının az 
olmasından dolayı cimrilik (parsimonious) prensibi izlenerek burada SIC baz alınmıştır (Ek 
Tablo 2). Test istatistiği sonuçlarına ve bunların karşılık geldiği olasılık değerlerine 
bakıldığında, “Granger neden” olduğu tespit edilen bütün değişkenlerin istatistiksel olarak 
anlamlılıklarının yüksek çıktığı görülmektedir (Tablo 1). Hem U’nun hem de KR’nin TGA için 
birer Granger neden olması söz konusu değişkenlerin TGA’yı öncüleme gücüne sahip olduğu 
görüşünü desteklemektedir. 

 

Tablo 1: Granger Nedensellik Test Sonuçları  

 Sıfır hipotezleri F-istatistiği Olasılık 

U KR'nin Granger nedeni değildir 3,2 0,04 

KR U'nun Granger nedeni değildir 4,09 0,02 

TGA KR'nin Granger nedeni değildir 1,15 0,32 

KR TGA'nın Granger nedeni değildir 3,73 0,03 

TGA U'nun Granger nedeni değildir 5,3 0,01 

U TGA'nın Granger nedeni değildir 14,99 0,00 
 

 

 

Granger nedenselliği saptandıktan sonra, SIC’a göre 2 gecikme sayısıyla oluşturulan VAR 
modeli yardımıyla etki-tepki fonksiyonları ve varyans ayrıştırması analiz edilmektedir. 
Granger nedensellik analizinde KR ve U, TGA’nın “Granger nedeni” olarak bulunmuştur. 
Diğer yandan, TGA ve U birbirinin “Granger nedeni” olarak gözükse de, sıralamanın iktisadi 
yaklaşımla U ve TGA şeklinde olması gerekmektedir. Ayrıca KR ile TGA arasında tek yönlü 
nedensellik ilişkisi varken KR ile U arasındaki nedensellikte KR’nin test istatistiği daha 
yüksek çıkmıştır. Sonuç olarak, VAR modeli kurulurken değişkenlerin sıralaması bunlara 
uygun olarak dışsaldan içsele doğru (KR U TGA) yapılmıştır. 

Bireysel kredi alt kalemleri için yapılan Granger nedensellik testlerine göre tüketici ve 
konut kredilerinde canlı kredilerin nedenselliği daha güçlü olduğundan, VAR modeli için 
değişken sıralaması yine KR U TGA olarak belirlenmiştir. Taşıt ve ihtiyaç kredileri ile 
BKK’larda ise işsizliğin Granger nedenselliği daha güçlü olduğundan değişken sıralaması U 
KR TGA şeklinde olmuştur (Ek Tablo 3). Konut kredilerinde uygun gecikme sayısı ise diğer 
türlerden farklı olarak 5 çıkmıştır. 
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Etki-tepki fonksiyonları ile sistem içerisindeki değişkenlerden birinde meydana gelen 
yüzde 1’lik şoka diğer değişkenlerin vereceği tepkiler gösterilmektedir. U değişkeninde 
meydana gelen şoklardan ortaya çıkan etkiye TGA değişkeninin tepkisi pozitif yönde 
olmuştur (Grafik 6). Bu sonuçlar U’yu artıran şokların TGA’yı da artırıcı yönde etkilediğini ima 
etmektedir. U’da meydana gelen şokla oluşan etkiye TGA’nın vermiş olduğu tepki 18 aydan 
sonra istatistiksel olarak anlamsızlaşmaktadır.4 U’daki yüzde 1’lik artışın 18 ay sonunda 
TGA’da toplam binde 2,4’lük artışa yol açtığı tespit edilmiştir. Öte yandan, KR değişkeninde 
meydana gelen değişikliğin kısa vadede TGA üzerinde anlamlı bir etkiye yol açmadığı 
görülmüştür (Grafik 7). Daha fazla kredi - daha fazla potansiyel TGA bakiyesi şeklinde 
özetlenebilecek birincil etkinin, vadesi geldiğinde ödenemeyecek olan kredilerin hızlı kredi 
büyümesi ortamında yeni kredi kullanımı (kredi borcunun krediyle kapatılması) sayesinde 
yüzdürülmesi şeklindeki yan etkiyle telafi edilmesinin, bu sonuca yol açmış olabileceği 
düşünülmektedir.  

 Alt kalemlerdeki etki-tepki fonksiyonlarında bazı farklılaşmalar bulunmaktadır (Ek Grafik 
1-5). Tüketici kredilerinde TGA’nın hem U hem de KR’ye verdiği tepkiler bireysel kredideki 
gibi bir görüntüye sahipken, U’nun etkisi daha sınırlı ve 10 ay sürerken KR’nin etkisi 12 ay 
boyunca istatistiksel olarak anlamlı olmuştur. Konut kredisinde U ve KR’ye verilen tepkiler 
istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır. Diğer alt kırılımlarda KR’ye verilen tepkiler 
anlamsızken, U’ya verilen tepkiler bireysel kredideki tepkiyle benzer bir görünüme sahip 
olmuştur. Alt kalemlerde gözlemlenen farklılaşmada kredi vadesi, büyüklüğü ve teminat 
yapısı gibi faktörlerin etkili olduğu değerlendirilmektedir. Örneğin, tabana daha yaygın bir 
yapısı olan ihtiyaç kredisi ve BKK kullanımlarında montanların görece daha küçük olmasının 
da etkisiyle istihdam piyasasında yaşanan şokların bu türlere yansıması daha olası 
olmaktadır. Öte yandan nispeten büyük montanlı kullandırımların olduğu konut kredisinde 
teminat yapısı daha güçlü ve kredi geri ödemeleri daha sağlıklı bir şekilde gerçekleşmektedir.  

Varyans ayrıştırması sonuçları TGA’daki değişimin kaynaklarını 36 dönem için ortaya 
koymaktadır. Bu yöntemle TGA’da meydana gelen değişimlerin yüzde kaçının kendi 
şoklarından, yüzde kaçının U ve KR’deki şoklardan kaynaklandığı gösterilmektedir. 
Bekleneceği üzere ilk dönemlerde değişimin tamamına yakını bağımlı değişkenin kendisi 
tarafından açıklanırken, dönem sonuna gelene kadar TGA’nın açıklama gücü azalmış ve 
yerini büyük oranda U değişkeni almıştır. 2 dönem gecikmeli VAR modeline göre 12 ayın 
sonunda U değişkeni TGA’daki değişimin yüzde 48’ini açıklarken, değişimin yüzde 45’ini 
TGA’nın kendisi açıklamaktadır (Grafik 8). 

Grafik 6:  TGA’nın %1’lik U Şokuna Verdiği 
Tepkiler (%) 

 Grafik 7:  TGA’nın %1’lik KR Şokuna Verdiği 
Tepkiler (%) 

 

 

 

Kaynak:  BDDK, TÜİK, Yazar hesaplamaları     

Dipnot:  TGA’nın tepki fonksiyonunda x ekseni şoktan sonraki ayları, kesikli çizgiler yüzde 95 güven aralığını 
ifade etmektedir. 
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Grafik 8: TGA için Varyans Ayrıştırması (%) 

   

 

Kaynak: BDDK, TÜİK, Yazar hesaplamaları                                                                   

Dipnot: Varyans ayrıştırmasında x ekseni ayları ifade etmektedir. 

20 ayın sonunda yataylaşma ile beraber U değişimin yüzde 57’sini, TGA yüzde 36’sını 
açıklamaktadır. Öte yandan, etki-tepki analizinin kısa dönemli sonuçlarına benzer şekilde, 
varyans ayrıştırması analizinde de KR’nin istatistiksel olarak anlamlı bir açıklayıcılığı 
olmamıştır. Tüketici ve konut kredisi alt kalemlerinde KR ve U’nun TGA’daki değişimi 
açıklama gücü istatistiksel olarak anlamsız çıkarken, diğer alt kalemlerde sonuçlar bireysel 
krediyle benzerlik arz etmiştir (Ek Grafik 6-10). Taşıt ve ihtiyaç kredisiyle BKK’da etkinin 
yataylaşmasıyla U’nun TGA’daki değişimi açıklama oranı sırasıyla yüzde 50, yüzde 36 ve 
yüzde 58 olmuştur. 

ARDL yönteminde modeldeki değişkenlerin düzeyde durağan olup olmama şartı 
aranmamaktadır. Uzun dönem denge ilişkisinin tespiti için uygun gecikmeli ARDL modeli 
kurulmakta, uzun dönem denge ilişkisinin yani eşbütünleşmenin olup olmadığına bakılıp 
uzun dönem katsayıları elde edilmektedir. Bu yönüyle VAR’da etki-tepki fonksiyonları ve 
varyans ayrıştırmasıyla elde edilen kısa ve orta vadeye dönük sonuçlar ARDL yönteminde 
elde edilen uzun vadeli sonuçlarla birlikte değerlendirilmektedir. Son olarak da kısa dönemli 
ilişkinin araştırılabilmesi adına ARDL’ye dayalı hata düzeltme modeli (HDM) kurulmaktadır. 
Söz konusu ARDL modeli aşağıdaki gibidir: 

𝐴𝑅𝐷𝐿𝑇𝐺𝐴 (𝑖, 𝑗, 𝑘)𝑡 = µ0 + ∑ 𝛼𝑝𝑇𝐺𝐴𝑡−𝑝

𝑖

𝑝=1

+ ∑ 𝛽𝑝𝑈𝑡−𝑝

𝑗

𝑝=0

+ ∑ Ω𝑝𝐾𝑅𝑡−𝑝

𝑘

𝑝=0

+ 𝜀𝑡 

ARDL modeli kurulurken SIC’a göre tespit edilen gecikme sayısı kullanılmış olup, buna 
göre TGA, U, KR değişkenleri için uygun model ARDL (1,0,0) olarak tespit edilmiştir. 
Buradan hareketle yapılan sınır testi ile boş hipotezi uzun dönem denge veya eşbütünleşme 
olmaması durumu kontrol edilmiştir. Test sonuçlarına göre hesaplanan F-istatistiğinin yüzde 
1 anlamlılık düzeyindeki üst sınırın da üzerinde olmasından dolayı boş hipotez reddedilerek, 
değişkenler arasında uzun dönem denge veya eşbütünleşme bulunduğu sonucuna 
varılmıştır (Tablo 2). 
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Tablo 2: ARDL Sınır Testi ve Uzun Dönem Denge Modeli  

ARDL (1,0,0) İstatistikler 

F-İstatistiği 11,9*** 

Uzun Dönem Denge Modeli 
TGA = -15,16 + 2,27xU + 0,78xKR 

                        [0,4]***     [0,3]** 

Hata Düzeltme Katsayısı -0,096*** 

Jarque-Bera Test İstatistiği 1379,9*** 

LM Test İstatistiği 0,5192 

Heteroskedastisite Test İstatistiği (BPG) 35,5492*** 

Gözlem Sayısı 169 
 

Dipnot: %1, %5 ve %10 düzeylerindeki anlamlılıklar sırasıyla ***, ** ve * ile sembolize edilmiştir. Uzun dönem 
denge modelindeki köşeli parantez içindeki değerler katsayıların standart hatalarını vermektedir. LM test 
sonucuna göre 1 gecikmeli modelde otokorelasyon bulunmamaktadır. Bireysel kredi ve alt kalemlerinin 
ARDL modellerinde değişkenler yıllık yüzde değişim formunda kullanılmıştır.  

Buradan hareketle, elde edilen uzun dönem denge modeline göre hem U hem de KR 
değişkeninin TGA üzerinde pozitif etkisi olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar, işsiz sayısındaki 
veya kredideki büyümede yaşanacak artışın, uzun vadede TGA bakiye büyümesine artırıcı 
yönde etki edeceğini göstermektedir. U’nun etkisi istatistiksel olarak anlamlı ve KR’den daha 
büyüktür. Etki-tepki analizinin sonucuyla bir arada değerlendirildiğinde; bireysel kredi büyüme 
artışının TGA büyüme oranı üzerindeki etkisi kısa vadede istatistiksel olarak anlamsızken, 
uzun vadede kredilerin bir kısmının geri ödenememesinin bu oranı nihai olarak artırdığı 
bulgulanmıştır. İstihdamın azalması sonucunda gelir durumu ve borç ödeme gücü azalan 
hanehalkının bireysel kredilerini ödeme performansı zayıflamaktadır. 

Alt kalemlerden tüketici ve taşıt kredilerinde KR katsayısı anlamsızken, U’nun katsayısı 
sırasıyla 2,5 ve 2,56 olarak gerçekleşmiştir (Ek Tablo 4). Konut kredisinde ise sadece KR 
anlamlı bir etkiye sahip olup, katsayısı 2,55 olmuştur. Buradan hareketle işsizlikteki 
hareketlerin konut kredisi TGA’sı üzerinde etkisinin diğer bireysel kredi kalemlerine kıyasla 
çok daha sınırlı (istatistiksel olarak anlamsız) kaldığı sonucuna varılabilmektedir. Konut 
kredisinde, konutun kendisinin teminat olmasının yanı sıra, kredi meblağının ima ettiği aylık 
ödeme ve kredi-değer oranı uygulamasındaki peşinat bedeli belli bir gelir ve servet 
düzeyinde olmayı ve bireylerin ödeme performansının daha yüksek olmasını 
gerektirmektedir. İhtiyaç kredisi ile BKK uzun dönem denge modellerinde iki değişken de 
TGA üzerinde istatistiksel olarak anlamlı katsayılara sahip olarak bireysel kredi sonuçlarıyla 
paralel bir yapı sergilemiştir. İhtiyaç kredisinde U ve KR’nin katsayıları sırasıyla 2,77 ve 2,1 
ile TGA üzerinde daha güçlü bir etkide bulunduklarını ima ederken, BKK’da bu katsayılar 
sırasıyla 2,02 ve 1,39 çıkmıştır. Buradan çıkan sonuçlar da işsizlikteki artışların en çok 
ihtiyaç kredisi kanalıyla TGA’lara yol açtığını ima etmektedir. 

Uzun dönem denge modeli analizinden sonra ARDL modeline dayalı olarak kurulan HDM 
ile kısa dönemli ilişki araştırılmaktadır. Kısa dönemde değişkenlerde meydana gelen şokların 
ne kadar sürede uzun dönem dengesine geleceğini gösteren HDM katsayısı -0,096 ve 
istatistiksel olarak anlamlı çıkmış olup, meydana gelen şokların bir dönemde yaklaşık yüzde 
9,6’sının düzeltileceğini ifade etmektedir. Buna göre, meydana gelen şokun düzeltilmesi ve 
uzun dönem dengenin gerçekleşmesi yaklaşık 12-18 ayı bulmaktadır. Bu da varyans 
ayrıştırması ve etki-tepki fonksiyonlarında elde edilen sonuçlarla uyum arz etmektedir. BKK 
haricindeki alt kalemlerde uzun dönem dengenin gerçekleşmesi daha fazla zaman 
almaktadır. 

Sonuç 

Düzenli gelir sahibi olmak, bireylerin kredi borçlarını zamanında ödemesinde önemli bir 
unsur olup, işsiz sayısının yıllık büyümesinde meydana gelen artışın donuk alacak (TGA) 
yıllık büyümesinde artışa yol açması beklenmektedir. Yapılan Granger nedensellik, VAR ve 
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ARDL analizleri de bu yargıları destekler niteliktedir. Öte yandan, kullandırılan her yeni 
kredinin tahsilinde gecikme potansiyeli olduğundan, bireysel kredi yıllık büyümesindeki 
artışların da TGA yıllık büyümesinde artışa yol açabileceğinden hareketle yapılan 
analizlerde, kısa vadede etki görülmemekle beraber, uzun vadeli etkinin beklentiyle uyumlu 
olduğu görülmüştür. Buna göre, hızlı  

 

kredi büyümesi dönemlerinde krediyi krediyle kapatma eğiliminin TGA artışını sınırladığı, 
uzun vadede ise artan borçluluk nedeniyle bireylerin borç servis kapasitesinin azalmasının 
kredilerin TGA’ya dönüş ihtimalini yükselttiği değerlendirilebilir. Uygulanan ekonometrik 
yöntemler sonucunda, dönemsel gelişimi incelenen TGA’nın, açıklayıcı değişkenler olan işsiz 
sayısındaki ve bireysel kredi bakiyesindeki yıllık büyüme ile aynı yönde hareket etme 
eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. İşsizlik büyümesiyle ilgili sonuçlar, istihdam durumunun 
beklendiği üzere hem kısa-orta hem de uzun vadede bireysel kredi TGA gelişmeleri üzerinde 
oldukça etkili olduğunu ima etmektedir. Kredi büyümesinin etkisi işsizliğe kıyasla daha sınırlı 
olup, alt kalemlerden en güçlü etki ihtiyaç kredisinde gözlenirken, konut kredisinde işsizliğin 
TGA üzerinde istatistiksel anlamlı bir etkisi görülmemiştir. Bu sonuçlar, TGA artışının işsizlik 
ve kredi büyümesi gibi konjonktürel gelişmelerle açıklanabilmesine katkıda bulunmakta, 
bankacılık sektörü kredi riskinde artışın önlenmesinde istihdamı destekleyen zamanlı politika 
uygulamalarının önemini vurgulamaktadır.  
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Ek Tablo 1: ADF, PP, ZA ve Perron 
Testleri 

 Ek Tablo 2:  AIC-SIC Test Sonuçları 

 

 

 
Dipnot: Tablo ve grafiklerde BIR, BKK, TUK, IHT, KON, TAS ifadeleri bireysel kredi ve alt kalemlerini ifade 
etmektedir. Birim kök testlerinde ilgili satırlara uygun modellerin olasılık değerleri verilmektedir. 
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Dipnot:  TGA’nın tepki fonksiyonlarında x ekseni şoktan sonraki ayları ifade etmektedir. LM test sonuçları 1 
gecikmeli modellerden elde edilmiştir. %1, %5 ve %10 düzeylerindeki anlamlılıklar sırasıyla ***, ** ve * ile 
sembolize edilmiştir. 

Ek Grafik 1: BKK-TGA Etki-Tepki Fonksiyonları  Ek Grafik 2: TUK-TGA Etki-Tepki Fonksiyonları 

 

 

 

Kaynak: BDDK, TÜİK, Yazar hesaplamaları      Kaynak: BDDK, TÜİK, Yazar hesaplamaları          

Ek Grafik 3: IHT-TGA Etki-Tepki Fonksiyonları  Ek Grafik 4: KON-TGA Etki-Tepki Fonksiyonları 

 

 

 

Kaynak: BDDK, TÜİK, Yazar hesaplamaları       Kaynak: BDDK, TÜİK, Yazar hesaplamaları            

 

Ek Tablo 3: Granger Nedensellik 
Testleri 

  Ek Tablo 4: ARDL Test Sonuçları 
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Kaynak: BDDK, TÜİK, Yazar hesaplamaları       Kaynak: BDDK, TÜİK, Yazar hesaplamaları            

Ek Grafik 7: TUK-TGA Varyans Ayrıştırması  Ek Grafik 8: IHT-TGA Varyans Ayrıştırması 

 

 

 

Kaynak: BDDK, TÜİK, Yazar hesaplamaları       Kaynak: BDDK, TÜİK, Yazar hesaplamaları            

Ek Grafik 9: KON-TGA Varyans Ayrıştırması  Ek Grafik 10: TAS-TGA Varyans Ayrıştırması 

 

 

 

Kaynak: BDDK, TÜİK, Yazar hesaplamaları       Kaynak: BDDK, TÜİK, Yazar hesaplamaları            

 
 
Ek Grafik 5: TAS-TGA Etki-Tepki Fonksiyonları 

 

Ek Grafik 6: BKK-TGA Varyans Ayrıştırması 
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Dipnotlar 

                                                        
1
 Gaudêncio ve diğ. (2019) çalışmasında sekiz Avrupa ülkesi üzerinde yapılan çalışmada bireysel 

kredilerde vadenin uzamasının uzun vadede kredinin TGA’ya düşme ihtimalini artırdığı gösterilmiştir. 
2
 Test sonuçları Ek Tablo 1’de verilmektedir. Herhangi bir zaman serisi modeli geliştirildiğinde, elde 

edilen stokastik sürecin niteliğinin, seri durağan olmadığı için, zamana bağlı olarak değişmesi halinde 
serinin geçmiş ve gelecek yapısını basit bir cebirsel modelle ifade etmek mümkün olmamaktadır. 
Serilerin durağanlığının tespiti için ADF ve PP birim kök testleri yapılmıştır. ADF’de bağımlı değişkenin 
uygun gecikmeleri denklemin sağına eklenerek otokorelasyon sorunu giderilmektedir. PP testinde de 
hata terimlerinin zayıf bağımlı ve heterojen (değişen varyans) olduğu varsayılarak düzeltme faktörü 
kullanılmaktadır. Schwarz ve Akaike bilgi kriterleri (SIC ve AIC) kullanılarak değişkenler için uygun 
gecikmeler belirlendikten sonra serilerin durağanlıkları sabitli, sabitli-trendli ve sabitsiz-trendsiz 
modellerde test edilmiştir. 
3
 Zaman serisinde yapısal kırılmaların olması halinde ADF, PP gibi testlerin güvenilirliği 

sorgulanabilmekte, test sonuçları aslında durağan olan bir serinin durağan olmadığına işaret 
edebilmektedir. ZA ile Perron yapısal kırılmalı birim kök testlerinin boş hipotezi seride yapısal kırılma 
mevcutken birim kök olduğu şeklindedir. ZA ve Perron test sonuçlarına göre yapısal kırılmalar 2009 
yılının son çeyreğinden itibaren gerçekleşmiştir. Bu durum yapısal kırılmaların yaşanan küresel 
finansal krizin sonucunda olduğunu ima etmektedir. 
4
 Etkilere verilen tepkiler ± 2 standart hatalarla oluşturulan güven aralıklarıyla değerlendirildiğinde 

TGA’nın U’ya verdiği tepki yaklaşık 18 ay, kendi şokuna verdiği tepki yaklaşık 12 ay sürdüğü 
sonrasında tepkinin istatistiksel olarak anlamsızlaştığı tespit edilmiştir. 
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Araştırma Makalesi / Research Article 

Türev Araçların Türk Bankacılık Sistemiyle İlişkisinin 

Nedensellik Analizi ile İncelenmesi* 

Aylin Hancı** 
Doç. Dr. Burçay Yaşar Akçalı*** 

 Öz 
 Çalışma Türk bankacılık sektöründe türev araç kullanımının bankalara olan etkisini 
kârlılık ve risklilik perspektifinden ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Türkiye 
Bankalar Birliği (TBB) tarafından yayımlanan 2002 Aralık-2019 Eylül çeyrek dönemli bilanço 
verilerinden faydalanılmıştır. Bankalar özel, kamu ve yabancı sermayeli mevduat bankaları 
ve genel olarak Türk bankacılık sistemi olmak üzere dört grup halinde sınıflandırılarak 
incelenmiştir. Bu gruplardaki bankaların risklilik ve kârlılıklarıyla ilgili seçilen oranlarıyla türev 
işlem hacimleri ikili gruplar halinde Toda-Yamamoto nedensellik analiziyle karşılaştırmalı 
olarak test edilmiştir. Seçilen analiz yöntemi sayesinde, durağanlaştırma nedeniyle yaşanan 
veri kaybı ve eşbütünleşmenin hatalı tespit edilmesi sorunları önlenmiştir. Literatürdeki 
çalışmalardan farklı olarak elde edilen sonuçlar seçilen banka grupları bazında 
karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Genel olarak değerlendirildiğinde, türev araçlarla Türk 
bankalarının riskliliği ve kârlılığı arasında istatistiksel olarak tek yönlü ya da çift yönlü anlamlı 
ilişkiler tespit edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Türev Araçlar, Türk Bankacılık Sistemi, Toda-Yamamoto Nedensellik 
Analizi. 
JEL Sınıflandırılması: G21, C15. 
 

Investigation of the Relationship of Derivative Instruments with the Turkish Banking 
System Using Causality Analysis 

 Abstract 
  

 The study aims to reveal the effect of using derivative instruments in the Turkish 
banking sector on banks from the perspective of profitability and riskiness. In this context, the 
Banks Association of Turkey (TBB), published by the December 2002-September 2019 
quarter periodic balance sheet data benefited from. Banks are classified into four groups, 
namely private, public and foreign-owned deposit banks and the Turkish banking system in 
general. The selected ratios of the banks in these groups regarding the risk and profitability 
and the derivative transaction volumes are tested in binary groups using Toda-Yamamoto 
causality analysis comparatively. Thanks to the selected analysis method, the problems of 
data loss due to fix unit root and incorrect detection of cointegration are prevented. Unlike the 
studies in the literature, the obtained results are presented comparatively on the basis of 
selected bank groups. When evaluated in general, statistically significant one-way or two-
way relationships are found between derivative instruments and the riskiness and profitability 
of Turkish banks. 
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 1.Giriş 

 
Fiyatları endeksler, değerli madenler, döviz ya da faiz gibi genel olarak spot 

piyasadaki ürünlere dayalı olarak belirlenen ürünler türev ürünler (araçlar) olarak 
isimlendirilmektedir (Ersan, 2003, s.1). Türev araçlara ilişkin sözleşmeler, bir varlığın fiyatının 
ve vadesinin şimdiden belirlenerek gelecekteki bir tarihte alınıp satılmasıyla ilgili 
sözleşmelerdir (Saltoğlu, 2019, s.2). Forward, futures, swaplar ve opsiyonlar en çok bilinen 
türleri olmakla birlikte, küreselleşme ve rekabetin etkisiyle gün geçtikçe yeni türleri de ortaya 
konulabilmektedir (Koy, 2020, ss.17-21). Günümüzde klasik bankacılık ürünleri ile bir araya 
getirilmiş tam teminatlı opsiyon gibi yeni ürün çeşitleri de bulunmaktadır.  
 
 Bankalar, fon fazlası olan tasarruf sahiplerinden fon ihtiyacı olan birimlere kaynak 
aktarımı yapan ve piyasaya likidite sağlayan para piyasasının en önemli kurumlarıdır. 
Bankaların temel faaliyeti olan kredi işlemlerinden kaynaklanan kredi riski ilk karşılaştıkları 
risk türüdür. Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements-BIS) 
tarafından yürütülen Basel I çalışmalarında da kredi riski üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bir tür 
sabit kur sistemi olan Bretton Woods sisteminin sona ermesi, özellikle 1980'li yıllarda  
küreselleşmenin de etkisiyle döviz kurları, faiz oranları gibi makro faktörlerdeki fiyat 
hareketleri piyasa risklerinin de göz önüne alınması gerektiğini ortaya koymuştur. Zaman 
içinde, piyasa riskleri ve kredi riskleri dışında kalan, kişiler, uygulamalar, sistemler veya 
dışsal faktörler gibi nedenlerden kaynaklanan operasyonel riskler de ortaya çıkmıştır. Bu 
nedenle, Basel II çalışmalarında, kredi risklerinin yanında piyasa riskleri ve operasyonel 
riskler de hesaplamalara dâhil edilmiştir (Altay, 2015, ss.16-17). Şekil 1’de bankaların karşı 
karşıya oldukları en temel riskler yer almaktadır. 

Şekil 1. Bankaların Karşı Karşıya Oldukları En Temel Riskler 

 
Kaynak: Bolgün, ve Akçay, (2016). Risk Yönetimi: Türk Finans Piyasalarında Entegre Risk Ölçüm ve 
Yönetim Uygulamaları. İstanbul: Scala Yayıncılık, s. 288. 
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Bankacılık sisteminin temelinde mevduat ve kredi işlemleri bulunduğundan bu 
işlemler doğası gereği riskli işlemlerdir. Özellikle 1980'li yıllarda küreselleşmeyle birlikte kur, 
faiz gibi birbirinden farklı risklerin ortaya çıkması bu risklerden korunmayı da zorunlu hale 
getirmiştir. Bu piyasa risklerinden korunmak için türev ürünlere olan ilgi de artmıştır. Türev 
ürünler, ilk ortaya çıktıklarında birtakım risklerden korunma amacıyla kullanılsalar da 
zamanla bir yatırım aracı olarak getiri elde etmek için de kullanılmışlardır (Bolgün ve Akçay, 
2016, ss.295-297). Örneğin, kredi temerrüdü işlemlerinde bir tür sigorta görevi üstlenerek 
korunma amacıyla geliştirilen kredi temerrüt takasları (Credit Default Swap-CDS) bugün, 
yatırım aracı haline gelmiştir.  

 Bankalar, türev araçları kullanarak; 

 faiz, kur, likidite gibi farklı piyasa risklerinden korunma sağlayabilmekte,  

 müşterilerinin ihtiyaçlarına göre yeni ürünler ortaya koyabilmekte ve yeni müşteri 
kazanımı sağlayabilmekte,  

 bilançolarında aktif - pasif yönetiminde denge ve kolaylık sağlayabilmekte 

 ve spekülatif amaçlarla getiri sağlayabilmektedir. 
 

 Bankalar verdikleri sabit faizli kredileri kısa vadeli ve değişken faizli mevduatlarla 
karşılamaya çalışmaktadır. Faizler arttığında kısa vadeli mevduatların faiz oranları hemen 
değişmekte ancak uzun vadeli kredi faizlerinde hızla bir değişim olmamaktadır. Bu yüzden 
faizlerdeki artışlar bankalarda önemli zararlara yol açabilmektedir. Öte yandan bankalar 
beklentilerine göre aldıkları pozisyonlar, müşterileriyle yaptıkları sözleşmeler, tahsilatlar gibi 
nedenlerle devamlı olarak farklı döviz türleriyle işlemler gerçekleştirmektedir. Bu döviz 
kurlarının volatilitesinden kaynaklanan kur riskleri de üstlenmektedirler. Bankalar 
karşılaştıkları bu tür piyasa risklerinden türev araçları kullanarak korunabilmektedir.  

 
 Ülkemizdeki bankacılık sisteminde 34 adet mevduat, 14 adet kalkınma ve yatırım 
bankası ve 6 adet katılım bankası bulunmaktadır (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu [BDDK], Haziran 2019). Mevduat bankalarının en temel faaliyeti mevduat alarak 
kredi kullandırmaktır. Kalkınma ve yatırım bankaları yasalar aracılığıyla kendilerine verilen 
görevleri yerine getirme amacıyla faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. Bu bankalar az 
gelişmiş bölgelerdeki yatırımların finansmanına aracılık etmektedirler. Katılım bankaları ise 
özel cari ve katılma hesapları aracılığıyla mevduatları toplayıp kredi kullandırmaktadırlar.  
 

Çalışmada Türkiye’deki mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını içeren 
ve Türkiye Bankacılık Sistemini oluşturan 48 adet bankanın TBB’de toplu halde yayınlanan 
bazı seçilen rasyoları ve ayrıca Türk bankacılık sisteminde ağırlığı oluşturan mevduat 
bankaları kendi içlerinde özel, kamu ve yabancı sermayeli bankalar olarak gruplandırılarak 
ayrı ayrı  analize tabii tutulmuştur. Katılım bankaları ise analize dâhil edilmemiştir. Tablo 1’de 
analize dâhil edilen Türk Bankacılık Sistemi ve Türkiye’deki başlıca mevduat ve kalkınma ve 
yatırım bankaları türleri, isimleri ve toplam sayıları yer almaktadır. 
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Tablo 1. Gruplar Bazında Türkiye’de Bankacılık Sistemi 
 Toplam Adet 
Türkiye Bankacılık Sistemi 48 
Türkiye'deki Başlıca Mevduat Bankaları Türleri 34 
Kamusal Sermayeli Mevduat Bankaları 3 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.   
Türkiye Halk Bankası A.Ş.   
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O   

 Özel Sermayeli Mevduat Bankaları 9 
Adabank A.Ş.   
Akbank T.A.Ş.   
AnadoluBank A.Ş.   
Fibabanka A.Ş.   
Şekerbank T. A.Ş.   
Turkish Bank A.Ş.   
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.   
Türkiye İş Bankası A.Ş.   
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.   

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankalar 
Birleşik Fon Bankası A.Ş.           1 

Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları 21 
A-  Türkiye'de Kurulmuş Yabancı Sermayeli Bankalar   

Alternatifbank A.Ş.   
Arap Türk Bankası A.Ş.   
Bank Of China Turkey A.Ş.   
Burgan Bank A.Ş.   
Citibank A.Ş.   
Denizbank A.Ş.   
Deutsche Bank A.Ş.   
HSBC Bank A.Ş.   
ICBC Turkey Bank A.Ş.   
ING Bank A.Ş.   
MUFG Turkey Bank A.Ş.   
Odea Bank A.Ş.   
QNB Finansbank A.Ş.   
Rabobank A.Ş.   
Turkland Bank A.Ş.   
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.   

B- Türkiye'de Şube Açan Yabancı Sermayeli Bankalar   
Bank Mellat   
Habib Bank Limited   
Intesa Sanpaolo S.p.A   
JPMorgan Chase Bank N.A.   
Société Générale (SA)   

Türkiye’de Başlıca Kalkınma ve Yatırım Bankaları Türleri 14 
Kamusal Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları 3 

İller Bankası A.Ş.  
Türk Eximbank  
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.  

 Özel Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları 7 
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.  
Diler Yatırım Bankası A.Ş.  
Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.  
GSD Yatırım Bankası A.Ş.  
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.  
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.  
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.  

Yabancı Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları 4 
Bank of America Yatırım Bank A.Ş.  
BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.  
Pasha Yatırım Bankası A.Ş.  
Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş.  

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği [TBB], 2020b, 06.03.2020 tarihinde 
https://www.tbb.org.tr/modules/banka-bilgileri/banka_sube_bilgileri.asp adresinden erişildi.  
 

http://www.ilbank.gov.tr/
http://www.eximbank.gov.tr/
http://www.kalkinma.com.tr/
http://www.aktifbank.com.tr/
http://www.dilerbank.com.tr/
http://www.goldenglobalbank.com.tr/
http://www.gsdbank.com.tr/
http://www.takasbank.com.tr/
http://www.nurolbank.com.tr/
http://www.tskb.com.tr/
http://www.mlyb.com.tr/
http://www.bankpozitif.com.tr/
http://www.pashabank.com.tr/
http://www.standardchartered.com.tr/
https://www.tbb.org.tr/modules/banka-bilgileri/banka_sube_bilgileri.asp
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Mevduat bankalarının bilançoları incelendiğinde ise, özel ve yabancı sermayeli 
bankalar kamu sermayeli bankalara göre türev ürünleri daha fazla tercih etmektedirler. Tablo 
2’de yer alan TBB tarafından yayınlanan üçer aylık bilanço hacimlerinde özel ve yabancı 
sermayeli bankaların türev araçları daha fazla tercih ettikleri gözükmektedir.  

 
Tablo 2. Türk Bankacılık Sisteminde Banka Türlerine Göre Türev Finansal Araçların 

Toplam Hacimleri 
 

Türev Finansal Araçlar Toplamı (Milyon TL) 

Dönem 
Yabancı 

Sermayeli 
Bankalar 

Özel Sermayeli 
Mevduat 
Bankaları 

Kamusal 
Sermayeli 
Mevduat  
Bankaları 

Türk Bankacılık 
Sistemi 

2019 Eylül 1.076.966 1.378.005 537.245 3.129.665 

2019 Haziran 1.064.544 1.494.826 483.464 3.174.245 

2019 Mart 1.122.578 1.580.933 455.223 3.305.079 

2018 Aralık 1.017.852 1.419.545 298.438 2.859.135 

2018 Eylül 1.249.605 1.720.659 340.416 3.465.725 

2018 Haziran 1.209.714 1.605.775 316.695 3.256.605 

2018 Mart 1.070.869 1.302.789 229.137 2.709.283 

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği [TBB], 2020a 16 Şubat 2020 tarihinde 
https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59 adresinden erişildi.  

  

Uluslararası piyasalardaki türev işlem hacim ve çeşitleri ülkemize göre çok daha fazla 
ve yapılan çalışmalar da daha geniş kapsamlıdır. Ülkemizde bu ürünlerin ve 
muhasebeleştirmelerinin yeterince bilinmemesi, hukuksal altyapının yetersizliği, mevzuat 
eksiklikleri ve risk yönetimine bakış açısı gibi nedenlerle türev işlemler daha geç 
keşfedilmiştir. Yine de yıllara göre kullanılan türev işlem hacimleri ülkemizde gittikçe artış 
göstermektedir. Şekil 2 ülkemizde bankaların gittikçe daha fazla türev ürünleri kullandığını 
göstermektedir. Gelecekte bu ürünlere daha fazla önem verileceği düşünülmektedir. Bu 
kapsamda, Türkiye'de türev ürünlerle bankalar arasındaki ilişkileri kârlılık ve risklilik 
perspektifinden ekonometrik yöntemlerle ele alan az sayıda araştırma bulunduğundan söz 
konusu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.   

Şekil 2. Türk Bankacılık Sisteminde Toplam Türev İşlem Hacimleri 

 
Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği Veri Sistemi, 2 Haziran 2021 Tarihinde 

https://verisistemi.tbb.org.tr/index.php?/tbb/report_mali adresinden erişildi.  

 

 

 

https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59


Aylin Hancı - Doç. Dr. Burçay Yaşar Akçalı 

 

118 

 2. Literatür Taraması 
 

 Türev ürünlerle ilgili farklı ülke örneklerini ele alan geniş çaplı araştırmalar ve yayınlar 
bulunmaktadır. Ülkemizde ise, 2000'li yıllarda bu ürünleri bilenlerin sayısı bile oldukça azdı 
ve benzer şekilde vadeli piyasaların oluşturulması konusunda da geç kalınsa da zaman 
içinde bu ürünlere verilen önem gittikçe artmıştır. Türev ürünler muhasebeleştirilirken 
öncelikle sadece dipnotlarda gösterilmiştir. Daha sonra, hacimler de artmaya başlamış ve 
bilanço dışı hesaplarda takip edilmeye başlanmıştır. Türk bankacılık sisteminde bankalar 
türev işlemleri korunma ve spekülasyon amaçlı olarak iki şekilde bilançolarında 
sınıflandırmaktadır. TBB tarafından yayınlanan banka bilançoları incelendiğinde, bankalar 
türev ürünleri genellikle spekülasyon amaçlı kaydetmektedirler. Oysa koruma amaçlı 
kullanıldığı halde muhasebesel tüm şartları sağlamadıkları için bazı işlemler alım satım 
amaçlı gibi kayıt edilmektedir. Bu gibi nedenlerle ülkemizde türev ürünlerle ilgili yapılan 
çalışmaların açıklanması ve yorumlanması güçleşmektedir. Uluslararası piyasalarda ve 
ülkemizde bu alanda yapılmış başlıca çalışmalar aşağıda özetlenmiştir:  

 Shiu ve Moles (2010), türev araçların neden tercih edildiğini ve bu etmenlerin banka 
riskleri üzerindeki etkilerini tespit etmeye çalışmışlardır. Bu kapsamda, Tayvan'daki 
bankaların 1998 ile 2005 yıllarındaki verilerini panel veri analizi yöntemiyle incelemişlerdir. 
Elde edilen sonuçlara göre, bilgi, ölçek gibi faktörler türev araçların tercih sebeplerini 
açıklamaktadır. Bankaların büyüklükleri, kur riskleri gibi faktörlerle türev araç tercihleri 
arasında aynı yönde ilişki bulunduğunu tespit etmişlerdir.  

 Bartram ve diğerleri (2011) tarafından, 47 ülkeden, finans sektörü dışındaki 
firmalardan örneklem seçilerek türev araçların firmaların değerliliği ve riskliliği üzerindeki 
etkileri incelenmiştir. Çalışmada, türev araçların sistematik ve toplam riskleri azalttığı ayrıca 
şirket değerine de olumlu yönde etki ettiği tespit edilmiştir. Mayordomo ve diğerleri (2014), 
Amerika'da yüze yakın banka bilançosunu incelemiş ve türev ürünlerin riskliliğe etkilerini 
araştırmışlardır. Buna göre, bazı türev araçlar sistematik riski arttırmakta bazılarıysa 
azaltmaktadır. Klasik bankacılık işlemlerinin sistematik risk üzerinde türev araçlara göre daha 
fazla etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

 Anbar ve Alper (2011), bankaların türev araç tercihlerinde etkili olan etmenleri 
belirlemeye çalışmışlardır. 1999 ile 2010 yılları arasında Borsa İstanbul üzerinde aktif banka 
verilerinden ve ekonomideki enflasyon, faiz gibi makro değişkenlerden faydalanarak kesikli 
regresyon yöntemini kullanmışlardır. Sonuçta, Aktif kârlılığı oranının, türev araç seçiminde 
belirleyici olmadığı tespit edilmiştir. Özkaynak kârlılığı ile türev araç tercihinin aynı yönde 
hareket ettiği gözlemlenmiştir. Türev işlem hacimleriyle faiz oranı arasında zıt yönlü ilişki 
bulunduğu tespit edilmiştir. Yılmaz ve Aslan (2016), BIST 100 endeksindeki bankacılık 
sektörü dışında inşaat, teknoloji gibi sektörlerdeki firmaların mali tablolarını 2013-2014 
dönemi için incelemişlerdir. Bu kapsamda yetmişe yakın firmanın finansal tabloları analiz 
edilmiş ve sektörlerine göre türev araçları tercih etme miktarları belirlenmiştir. Elde edilen 
bulgulara göre, swap işlemler, genellikle faizle ilgili karşılaşılan riskler için kullanılmıştır. Kur 
riski içinse, genellikle forward ve futures işlemleri kullanılmıştır. Eskiden yapılmış benzer 
çalışmalar incelendiğinde, firmaların türev işlem kullanımlarının arttığı tespit edilmiştir. 

 Tanrıöven ve Yenice (2014), türev araçların banka riskliliği ile kârlılığına etkilerini 
incelemişlerdir. TBB tarafından paylaşılan bankaların bilanço verileri 2002-2014 yılları için eş 
bütünleşme yöntemiyle analiz edilmiştir. Buna göre, türev araçların kullanımıyla bankaların 
riskliliği ve kârlılığı arasında aynı yönde ve uzun süreli bir ilişki tespit edilmiştir. Sonuç olarak, 
bankalar tarafından kullanılan türev işlem hacmi arttıkça, risklilik ve kârlılık da benzer şekilde 
artış göstermektedir. Üstelik riskliliğin kârlılığa göre, daha fazla artış gösterdiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Güçver (2015), makro ekonomik faktörlerle, bankalar için önemli olan rasyoların 
türev araç seçimi üzerindeki etkilerini araştırmıştır. bankaların aylık verileri ile seçilen makro 
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büyüklükler 2008 ile 2014 yılları için çoklu regresyon yöntemiyle analiz edilmiştir. Sonuç 
olarak bankaların kârlılık ve aktif büyüklüğü gibi oranlarıyla, türev araç kullanımları arasında 
doğru orantılı bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. 

 Tuzcu çalışmasında (2015), 2008 yılındaki küresel krizi dikkate alarak türev araçların 
banka kârlılığı üzerindeki etkilerini panel veri analizi yöntemiyle incelemiştir. Bu kapsamda, 
2003 ile 2010 yılları için 30 adet bankanın verisi kriz öncesi ve sonrası olarak ikiye ayrılmıştır. 
Çoğunlukla korunma ihtiyacı nedeniyle türev araçların kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Kârlılığın üzerinde, öz kaynak kârlılığı gibi içsel faktörler belirleyici olmaktadır.  

 Şirvan ve Sezgin Alp (2017), Türkiye'de türev araçların bankaların risklerinde ne 
kadar etkili olduğunu belirlemeye çalışmışlardır. Bu kapsamda, 2007-2015 dönemi için aktif 
büyüklükleri en yüksek olan ilk on üç bankanın verisi panel regresyonla analiz edilmiştir. Elde 
edilen sonuçlara göre, kredi riski, piyasa riski gibi bankaların karşılaştıkları risk türleriyle türev 
araçlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Fettahoğlu ve diğerleri 
(2018), türev araç tercihinin banka etkinliği üzerindeki payını incelemişlerdir. Bu kapsamda 
otuza yakın bankanın TBB tarafından paylaşılan verileri, 2011-2014 dönemi için, veri 
zarflama, regresyon ve anova gibi yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçta, sermaye 
yeterlilik oranıyla türev işlem tercihi arasında ters orantılı bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. 
Ayrıca, sektörde büyük olan bankaların daha çok türev araç kullandığı saptanmıştır. 
Akkaynak ve Yıldırım (2019) türev ürünlerin spekülasyon ve risk yönetimi kullanım 
amaçlarına uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla Borsa İstanbul'da 
yer alan banka verilerini kullanarak panel veri analizi yöntemini uygulamışlardır. Elde edilen 
sonuçlara göre, türev ürün kullanımı bankaların hem riskliliğini hem de kârlılığını 
azaltmaktadır. Akkaya ve Torun (2020), TBB kaynaklarında yer alan yıllık banka verilerinden 
faydalanarak 2002 ile 2018 yılları arasındaki dönem için bankaların türev araç kullanımlarının 
risklilik ile kârlılık üzerindeki etkilerini seçilen oranlar üzerinden Johansen eşbütünleşme 
analizi ile incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre türev işlemlerle seçilen oranlar arasında 
uzun dönemli ilişkiler tespit edilmiştir.  

 Ülkemizde daha geç keşfedilen türev araçlarla ilgili yapılan çalışmalarda incelenen 
zaman aralığı da genellikle kısa dönemler halindedir. Yapılan çalışma, türev araçlarla Türk 
bankacılık sektörü arasındaki ilişkiyi kârlılık ile risklilik perspektifinden ve ekonometrik model 
yardımıyla diğer çalışmalara göre daha uzun süreli bir veri seti kullanılarak incelediğinden 
literatüre bu bağlamda faydalı olacağı düşünülmektedir.  

 3. Analizde Kullanılan Veri Seti ve Oranlar 

 

 Çalışmada TBB tarafından yayımlanan çeyrek dönemli banka bilançoları Aralık 
2002’den Eylül 2019 döneminde toplam 67 gözlem için incelenmiştir.  
 

 Analiz kapsamında türev araçlarla bankaların hem riskliliği hem de kârlılığı arasındaki 
ilişkiler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda geçmiş yıllarda yapılmış çalışmalar 
incelenmiş ve bankaların hem riskliliği hem de kârlılığı ile ilgili en temel oranlara yer 
verilmiştir. Çalışmada, TBB tarafından sektöre dair açıklanan aşağıdaki oranlar kullanılmıştır. 
 

 3.1. Kârlılıkla İlgili Oranlar 

 
 İşletmeler ve bankalar için nihai amaç değer maksimizasyonu olmakla birlikte 
bankalar piyasadaki varlıklarını sürdürebilmek, rekabet güçlerini ya da itibarlarını arttırmak ve 
büyümek gibi amaçlarla kâr maksimizasyonu için de çalışmaktadırlar. Kârlılık üzerinde 
ekonomideki büyüme, iç talep ya da beklentiler gibi faktörler belirleyici olmaktadır. Kârlılıkla 
ilgili olarak çalışmada ortalama aktif kârlılığına ve özkaynak kârlılığına yer verilmiştir. 
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 3.1.1. Ortalama Aktif Kârlılığı 
 
 Aktif kârlılığı oranı, bankaların bilançolarındaki aktiflerin verimliliğini göstermektedir. 
Kârlılıkla sermaye arasındaki ilişkileri gösteren oranlardan bir tanesi olan aktif kârlılığı 
aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır (Akdoğan ve Tenker, 2007, ss:674-677). 
 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓 𝐾â𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤ğ𝚤 =
Net Kâr/Zarar Toplamı

 Toplam Aktifler
 

 Çalışmada, TBB tarafından sektöre dair açıklanan oranlardan ortalama aktif kârlılığı 
oranına yer verilmiştir. Bu oran hesaplanırken, son dört dönemdeki aktif kârlılığı oranının 
ortalaması alınmaktadır (Türkiye Bankalar Birliği [TBB], 2020a).  
 
 3.1.2. Ortalama Öz Kaynak Kârlılığı 
  
 Öz kaynak kârlılığı oranı, sermayenin ne kadar verimli kullanıldığını göstermektedir. 
Aktif kârlılığı oranı gibi bu oran da sermaye ile kârlılık ilişkilerini göstermektedir. Bankanın iyi 
bir şekilde yönetilip yönetilmediğini gösteren ve ortakların kârlılığını ifade eden öz kaynak 
kârlılığı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır (Akgüç, 2006, ss.444-447): 
 

Ö𝑧 𝑘𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘 𝐾â𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤ğ𝚤 =
Net Kâr/Zarar Toplamı

 Öz kaynaklar
 

 Çalışmada, TBB tarafından sektöre dair açıklanan ortalama öz kaynak kârlılığı 
oranına yer verilmiştir. Bu oran öz kaynak kârlılığı oranının son dört dönemdeki ortalaması 
alınarak hesaplanmaktadır (TBB, 2020a). 
 

 3.2. Sermaye Yeterlilik Oranı (SYO) 

 

 SYO, ana sermayeye katkı sermaye eklendikten ve sermayeden indirilecek tutarlar 
düşüldükten sonra hesaplanan ve öz kaynakların riskleri ne ölçüde karşılayabildiğini gösteren 

orandır (Mermod ve Ceran, 2011, s.35). Basel çalışmaları sonrasında ortaya konulan 
sermaye yeterlilik oranı, sermaye ve riskleri göz önüne almaktadır. Uluslararası piyasalarda 
da devamlı takip edilen, bankaların itibar ve rekabet gücünü etkileyen en önemli oranlardan 
bir tanesidir. Söz konusu oran, bankaların karşılaştıkları tüm riskleri bünyesine aldığından 
analizde genel risk ölçütü olarak dikkate alınmıştır.  

 

Öz kaynak

Kredi Riskleri+Piyasa Riski+Operasyonel Risk

(Toplam Risk Ağırlıklı Tutarlar) 

 * 100 ≥ %8 

 3.3. Kur Riski Oranı 
  

 Kur riski, döviz kurlarındaki aşağı ve yukarı yönlü hareketlerden kaynaklanan 
risklerdir. Bu riskler bilançodaki aktif veya pasif taraftan kaynaklanabilmektedir.  
 

 
Net Bilanço Pozisyonu 

Öz kaynaklar
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 Kur riskini göstermek için seçilen yukarıdaki oranın payında yer alan net bilanço 
pozisyonu, bilançodaki yabancı para varlıklardan yabancı para cinsindeki yükümlülüklerin 
çıkartılması yoluyla hesaplanmaktadır (TBB, 2020a).  
 
 Bankalar kaldıraçlı işlemler yaptıklarından sistemde devamlı olarak riskli işlemler 
yapılmaktadır. Bankalar, bilanço içindeki yabancı para açık pozisyonlarını türev araçları 
kullanarak dengeleyebilmektedirler. Ülkemizde olduğu gibi enflasyonu yüksek olan ve 
dolarizasyon bulunan ülkelerde kur riski tüm piyasa aktörlerinin ve bankaların karşılaştıkları 
önemli risklerden biridir (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası [TCMB], 2019, ss.63-66). 
 

 3.4. Likidite Riski Oranı 
  

 Likidite riski oranı, nakit paraya hızla, değerinde ve gerektiğinde kolay bir biçimde 
ulaşabilmeyle ilgili risk türüdür. Bankalar en temel olarak topladıkları mevduatları kredi olarak 
kullandırarak piyasalara likidite sağlamaktadırlar. Bu fonksiyonlarını sürdürebilmek için de 
belirli bir nakde ihtiyaç duymaktadırlar. Çalışmada likidite riskini belirtmek için aşağıdaki oran 
kullanılmıştır (TBB, 2020a): 
 

Likit Aktifler (Likit Varlıklar)

Kısa Vadeli Yükümlülükler 
 

 2002-2017 yılları için TBB tarafından oranın payında yer alan likit aktifler aşağıdaki 
hesaplar üzerinden belirlenmiştir: 
 

Likit Aktifler = Nakit Değerler ve TCMB + Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâra/Zarara 

Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net) + Bankalar + Para Piyasalarından Alacaklar + Satılmaya 

Hazır Finansal Varlıklar (Net) 

 TBB, 2018 yılından sonra, likit aktifleri aşağıdaki kalemler üzerinden hesaplamıştır: 

Likit Aktifler = Nakit ve Nakit benzerleri (Nakit Değerler ve Merkez Bankası + Bankalar + 

Para Piyasalarından Alacaklar - TFRS 9 uygulayan bankalar için Beklenen Zarar Karşılıkları) 

 Öncelikle konut sektöründe başlayıp daha sonra diğer sektörlere de yayılan küresel 
kriz piyasadaki likiditenin önemini ortaya koymuştur. Basel III için yapılan çalışmalarda 
likiditenin önemi vurgulanarak likidite karşılama oranı ölçütü geliştirilmiştir.  

 3.5. Kredilerin Aktiflere Oranı 
  
 Kredilerin aktiflere oranı, kredilere tüm varlıklar içinde ne kadar önem verildiğini 
gösteren bir orandır. Çalışmada bankalar incelendiğinden, sistemin temelini oluşturan 
kredilerle ilgili kredilerin aktiflere oranına yer verilmiştir.  
 
 TBB tarafından 2002-2017 yılları arasında sektöre dair kredi ve alacakların 
aktiflerdeki oranı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. Söz konusu oranın pay kısmındaki toplam 
kredi ve alacaklar kalemi, krediler ve alacaklara, takipteki kredilerin eklenip özel karşılıkların 
çıkartılması yoluyla hesaplanmaktadır. 2018 yılından sonra ise, oran toplam kredilerin toplam 
varlıklara oranlanması yoluyla hesaplanmıştır (TBB, 2020a):  
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𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖 𝑣𝑒 𝐴𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓𝑙𝑒𝑟𝑑𝑒𝑘𝑖 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 =
Toplam Kredi ve Alacaklar

 Toplam Aktifler
 

  
           4. Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi  
  

 Ekonomide olduğu gibi tüm bilim dallarında zamana dayalı serilerden faydalanılarak 
öngörüler yapılması önemlidir. Bu öngörülerin yapılabilmesi için verilerin sistemli, birbirleriyle 
tutarlı ve belirli analizlerden geçirilmiş olması gerekmektedir (Sevüktekin, 2017, s.47). 
Birbirinden farklı analiz yöntemleri olsa da, çoğu yöntemde değişkenlerin durağan olması 
gerekmektedir. Değişkenler durağan hale getirilmeden analiz yapılırsa, bu durum hatalı 
sonuçlara ulaşılmasına neden olmaktadır. Durağanlaştırma işlemleri için birim kök testleri 
uygulanmakta ve değişkenlerin farkları alınmaktadır. Değişkenler durağanlaşıncaya kadar 
fark alma işlemleri sürdürülmektedir. Bu işlemler de bilgi kaybına yol açmaktadır (Akkaş ve 
Sayılgan, 2015, s.575). 
 
 Toda-Yamamoto (1995) yaklaşımında önce, değişkenlerin durağanlık seviyeleri tespit 
edilmekte ancak fark alma işlemi uygulanmamaktadır. Daha sonra, gecikme uzunlukları 
belirlenmekte ve en uygun gecikme uzunluklarıyla en yüksek bütünleşme seviyeleri 
toplanarak Vektör Otoregresif (vector autoregressive-VAR) modelle tahminler yapılmaktadır. 
Değişkenlerle ilgili oluşturulan hipotezler test edilmektedir. Bu yaklaşımda tahmin edilen VAR 
denklemleri aşağıdaki gibidir (Yaşar Akçalı ve Şişmanoğlu, 2019, ss.107-108): 
 

 max max

1 1 1 1

1 1

k d k d

t i t i j t j t
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 Yukarıda yer alan 1 ve 2 no’lu denklemlerde k optimal gecikme uzunluğunu, dmax 
değişkenlerin maksimum bütünleşme seviyesini, ε1t ve ε2t ise hata terimlerini ifade etmektedir.  

 Çalışmada bankaların türev işlem hacimleri oransal olarak risklilik ve kârlılıkla ilgili 
seçilen oranlarla Toda-Yamamoto nedensellik analiziyle incelenmiştir. Bu yöntemde, 
değişkenlerin durağan ya da eş bütünleşik olması gerekmemektedir. Kullanılan yöntem 
verilerin seviye değerlerine uygulandığından, fark alma işlemleri sonucu veri kaybı 
yaşanması ve eş bütünleşme derecelerinin hatalı tespiti sorunları önlenmiş olmaktadır.  
 
  Analizde değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla TBB tarafından 
paylaşılan verilerden faydalanılarak türev işlem hacimleri oransal olarak hesaplanmış, kârlılık 
ve risklilikle ilgili oranlarla ikili yapılar halinde ele alınmıştır. Başlangıç aşamasında 
değişkenlerin genel özelliklerinin tespiti için tanımlayıcı istatistik bilgileri paylaşılmıştır. Daha 
sonra ise durağanlık seviyelerinin tespiti için Augmented Dickey Fuller (ADF) testi 
uygulanmıştır. Akaike bilgi kriterine (AIC) göre en uygun gecikme uzunlukları tespit edilmiştir. 
En uygun gecikme uzunluklarına en yüksek durağanlık seviyeleri eklenerek VAR modeller 
oluşturulmuştur. Verilerin düzey değerlerine uygulanan Toda-Yamamoto nedensellik 
analizinde son olarak hipotez testleriyle değişkenler arasındaki ilişkiler ortaya konulmuştur. 
TBB tarafından paylaşılan özel, kamu, yabancı sermayeli bankalarla Türk bankacılık sistemi 
verileri gruplandırılmış ve yapılan tüm testler bu gruplara ayrı ayrı uygulanmıştır.  
 
 Analizde kullanılan değişkenler aşağıdaki gibi kısaltılmıştır: 
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TRV: Toplam Türev Hacim Oranları (diğer oranlarla uyumlu olması için, TBB tarafından 
paylaşılan toplam türev hacim tutarları aşağıda yer alan formülle yüzdesel olarak 
hesaplanarak orana çevrilmiştir.) 

𝐓𝐑𝐕 = (
Bir sonraki dönemdeki türev hacmi toplamı− Bir önceki dönemdeki türev hacmi toplamı) 

Bir önceki dönemdeki türev hacmi toplamı
)* 100 

GR: Genel Risk (sermaye yeterlilik oranı kriter olarak belirlenmiştir) 

KRD: Kredi Oranı (kredilerin aktiflere oranı kriter olarak belirlenmiştir) 

KUR: Kur Riski (net bilanço pozisyonunun öz sermayeye oranı kriter olarak belirlenmiştir) 

LKD: Likidite Riski (likit aktiflerin kısa vadeli yükümlülüklere oranı kriter olarak belirlenmiştir) 

OAK: Ortalama Aktif Kârlılığı (son dört döneme ait aktif kârlılığı oranının ortalaması kriter 
olarak belirlenmiştir) 

OOK: Ortalama Özkaynak Kârlılığı (son dört döneme ait öz kaynak kârlılığı oranının 
ortalaması kriter olarak belirlenmiştir) 

 4.1. Türev Araçların Türk Bankacılık Sistemiyle İlişkisinin Toda-Yamamoto 
Nedensellik Testiyle Analizi 
 

 Türk Bankacılık Sistemi içerisinde, TBB tarafından yayınlanan mevduat bankaları 
(özel, yabancı ve kamu sermayeli) ile kalkınma ve yatırım bankaları verileri dikkate alınmıştır. 
Değişkenlerin genel özelliklerinin belirlenebilmesi için ilk olarak tanımlayıcı istatistik bilgileri 
Tablo 3’te gösterilmiştir.   
 

Tablo 3. Türk Bankacılık Sistemi Tanımlayıcı İstatistik Verileri 

 TRV GR OOK OAK LKD KUR KRD 

Ortalama 8.141989 19.42342 15.65091 1.949756 53.43470 -25.72958 53.28630 

Medyan 7.021697 17.75278 14.29633 1.811062 54.34354 -20.58093 54.93151 

Maksimum 44.31353 32.08340 23.23843 3.098442 74.62372 -2.475675 67.88139 

Minimum -18.04747 14.65917 10.68374 1.183779 25.87481 -68.57114 27.32769 

Standart 
Sapma 

12.47599 4.372440 3.494605 0.523738 11.93024 17.87546 12.24593 

Çarpıklık 0.508603 1.404624 0.543502 0.311026 -0.763369 -0.715050 -0.695009 

Basıklık 3.504455 3.980514 2.212413 1.873066 3.646969 2.391898 2.352685 

Jarque-Bera 3.598972* 24.71542 5.030229* 4.625596* 7.675673 6.741810 6.563667 

Olasılık 0.165384 0.000004 0.080854 0.098984 0.021540 0.034359 0.037559 

Gözlem 
Sayısı 

67 67 67 67 67 67 67 

*%5 anlamlılık düzeyinde. 

 Durağanlık seviyesinin belirlenmesi amacıyla değişkenlere ADF birim kök testi 
uygulanmıştır. Test sonuçları Tablo 4’teki gibidir.  
 
Türk bankacılık sistemi ADF testi sonuçlarına göre, LKD, OAK ve KRD değişkenleri düzeyde 
durağan olmayıp birinci farkları alındığında durağan hale gelmektedir. 
 
 Tablo 5’te yer alan test sonuçlarına göre kur riski (KUR) ile likidite riskinden (LKD) 
toplam türev hacimleri oranına (TRV) doğru tek yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Ortalama öz 
kaynak kârlılığı (OOK), genel risk (GR) ve ortalama aktif kârlılığı (OAK) ile türev hacimleri 
oranı (TRV) arasında çift yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. Kredi oranı (KRD) ile toplam türev 
hacimleri oranı (TRV) arasında herhangi bir ilişki tespit edilememiştir.  
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Tablo 4. Türk Bankacılık Sistemi ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

 Düzey Birinci Fark 

DEĞİŞKENLER ADF TEST 
İSTATİSTİĞİ 

OLASILIK 
DEĞERİ 

ADF TEST 
İSTATİSTİĞİ 

OLASILIK 
DEĞERİ 

KUR  -3.480463* 0.0044 - - 

LKD -2.483296 0.3352 -3.480463* 0.0000 

OOK -3.599972* 0.0388 - - 

GR -3.555552* 0.0428 - - 

TRV -11.08612* 0.0000 - - 

OAK -3.060698 0.1258 -3.489228* 0.0008 

KRD -1.536968 0.8065 -3.480463* 0.0000 

*%5 anlamlılık düzeyinde. 

 
 

Tablo 5. Türk Bankacılık Sisteminde Türev İşlem Hacmi ile Diğer Oranlar Arasındaki 
Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Sonuçları 

 

  

Model k+d** 
Wald Testi  

Ki-Kare 
Test İst. 

Ki-Kare Tablo 
Değeri 

İLİŞKİ ve 
YÖNÜ 

TRV -KUR 
KUR=ƒ(TRV) 

1+0 
0.019 

3.841 KUR→ TRV 
TRV =ƒ(KUR) 5.240* 

TRV -LKD 
LKD=ƒ(TRV) 

1+1 
0.852 

3.841 LKD→ TRV 
TRV =ƒ(LKD) 6.340* 

TRV-OOK 
OOK=ƒ(TRV) 

6+0 
15.304* 

12.591 OOK ↔ TRV 
TRV =ƒ(OOK) 13.568* 

TRV-GR 
GR=ƒ(TRV) 

5+0 
21.467* 

11.070 GR ↔ TRV 
TRV =ƒ(GR) 15.066* 

TRV-OAK 
OAK=ƒ(TRV) 

5+1 
13.946* 

11.070 OAK ↔ TRV 
TRV =ƒ(OAK) 19.866* 

TRV-KRD 
KRD=ƒ(TRV) 

1+1 
1.858 

3.841 YOK 
TRV =ƒ(KRD) 3.061 

*%5 anlamlılık düzeyine göre bakılmıştır. 

**k+dmax=VAR gecikme uzunluğu + en yüksek durağanlık mertebesi. 

  
 
 
 
 
 
 
 



Bankacılar Dergisi 

125 

 4.2. Türev Araçların Kamu Sermayeli Bankalarla İlişkisinin Toda-Yamamoto 
Nedensellik Testiyle Analizi 
  

 Kamu sermayeli bankalar için değişkenlerin temel özelliklerini gösteren Tablo 6 
aşağıda paylaşılmıştır.  
 
 

Tablo 6. Kamu Sermayeli Bankalarda Tanımlayıcı İstatistik Verileri 

 TRV GR OOK OAK LKD KUR KRD 

 Ortalama  25.86754  22.17235  21.57686  2.109413  51.37366 -9.575280  47.42617 

 Medyan  8.082992  16.13596  19.76498  1.991146  47.60266 -6.968742  50.51211 

 Maksimum  423.8331  64.28399  34.43673  3.513271  99.51788 20.45140  70.44377 

 Minimum -71.14617  13.54694  8.423240  0.729598  14.46055 -86.10010  13.45100 

Standart 
Sapma 

83.17830 12.65165 6.569649 0.646163 19.26801 17.83850 17.87452 

Çarpıklık  3.566379  1.899960  0.150055  0.182286  0.423499 -2.653821 -0.432040 

Basıklık  16.79751  5.670923  1.843867  2.311237  3.259775 11.60688  1.912039 

 Jarque-Bera  673.4825  60.22527  3.982895*  1.695401*  2.191149* 285.4462  5.388739* 

 Olasılık  0.000000  0.000000  0.136498  0.428399  0.334348 0.000000  0.067585 

 Gözlem sayısı  67  67  67  67  67 67  67 

*%5 anlamlılık düzeyinde. 

 Kamu sermayeli bankalar için uygulanan ADF testi sonuçları Tablo 7’deki gibidir. 
 

Tablo 7. Kamu Sermayeli Bankalarda ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

 Düzey Birinci Fark İkinci Fark 

DEĞİŞKENLER ADF TEST    
İSTATİSTİĞİ 

OLASILIK 
DEĞERİ 

ADF TEST 
İSTATİSTİĞİ 

OLASILIK 
DEĞERİ 

ADF TEST 
İSTATİSTİĞİ 

OLASILIK 
DEĞERİ 

KUR -1.367149 0.5920 -2.906923* 0.0000 - - 

LKD -3.103440 0.1141 -3.480463* 0.0000 - - 

OOK -2.681184 0.2478 -3.483970* 0.0000 - - 

GR -2.870573 0.1796 -3.493692 0.4054 -3.495295* 0.0457 

TRV -1.762285 0.0742 -1.946878 0.0619 -1.946878* 0.0000 

OAK -3.246913 0.0850 -3.493692 0.0744 -3.492149* 0.0000 

KRD -0.720355 0.9671 -3.480463* 0.0000 - - 

*%5 anlamlılık düzeyinde.   

 
 Kamu sermayeli bankalarda ADF testi sonuçlarına göre, bütün değişkenler düzeyde 
durağan olmayıp farkları alınarak durağanlaştırılmıştır.  GR, TRV ve OAK değişkenleri ise, 
ikinci farkları alındığında durağan hale gelmiştir. 
 
 Tablo 8’de yer alan test sonuçlarına göre, analizde seçilen oranların sadece, kur riski 
(KUR) ile toplam türev hacimleri oranı (TRV) arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır. 
Diğer oranlar ile türev işlem hacmi arasında anlamlı ve çift yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. 
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Tablo 8. Kamu Sermayeli Bankalarda Türev İşlem Hacmi ile Diğer Oranlar Arasındaki 
Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Sonuçları 

 

  Model k+d** Wald Testi  
Ki-Kare Test 

İst. 

Ki-Kare 
Tablo 
Değeri 

İLİŞKİ ve 
 YÖNÜ 

TRV -KUR 

KUR=ƒ(TRV) 

1+2 
0.597 

3.841 YOK 
TRV =ƒ(KUR) 1.416 

TRV -LKD 
LKD=ƒ(TRV) 

4+2 
15.146* 

9.488 LKD ↔ TRV 

TRV =ƒ(LKD) 44.412* 

TRV-OOK 
OOK=ƒ(TRV) 

6+2 
56.026* 

12.592 OOK ↔TRV 

TRV =ƒ(OOK) 48.080* 

TRV-GR 
GR=ƒ(TRV) 

6+2 
61.787* 

12.592 GR ↔ TRV 

TRV =ƒ(GR) 189.722* 

TRV-OAK 
OAK=ƒ(TRV) 

6+2 
48.900* 

12.592 OAK↔ TRV 
TRV =ƒ(OAK) 44.349* 

TRV-KRD 

KRD=ƒ(TRV) 

6+2 
17.101* 

12.592 KRD↔ TRV 
TRV =ƒ(KRD) 35.023* 

*%5 anlamlılık düzeyine göre bakılmıştır. 

**k+dmax=VAR gecikme uzunluğu + en yüksek durağanlık mertebesi. 

 

 4.3. Türev Araçların Özel Sermayeli Bankalarla İlişkisinin Toda-Yamamoto 
Nedensellik Testiyle Analizi 
 
 Özel sermayeli bankalar için tanımlayıcı istatistik bilgileri Tablo 9’da gösterilmiştir. 
 

Tablo 9. Özel Sermayeli Bankalarda Tanımlayıcı İstatistik Verileri 

 TRV GR OOK OAK LKD KUR KRD 

 Ortalama  8.007870  17.13190  15.09632  1.857643  52.39433 -25.39197  54.62154 

 Medyan  7.420074  16.47684  14.28738  1.773305  54.36677 -16.97120  55.89425 

 Maksimum  52.08463  24.74701  32.36907  4.183171  70.75382 23.01132  66.27694 

 Minimum -30.29926  13.59547  4.987341  0.664030  24.25470 -80.44738  32.37547 

Standart 
Sapma 

15.64462 2.521691 4.982727 0.685500 10.08486 24.29981 9.851664 

Çarpıklık  0.323094  1.250230  0.815728  1.027978 -1.398442 -0.637999 -0.744425 

Basıklık  3.973754  4.007542  4.722583  4.822611  4.752112 2.492901  2.542399 

Jarque-Bera  3.812732*  20.28828  15.71412  21.07393  30.40812 5.263192*  6.772789 

Olasılık  0.148619  0.000039  0.000387  0.000027  0.000000 0.071964  0.033830 

Gözlem Sayısı  67  67  67  67  67  67  67 

*%5 anlamlılık düzeyinde. 

  Özel sermayeli bankalar için ADF test sonuçları Tablo 10’da yer almaktadır. 
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Tablo 10. Özel Sermayeli Bankalarda ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

 
Düzey Birinci Fark İkinci Fark 

DEĞİŞKENLER ADF TEST    
İSTATİSTİĞİ 

OLASILIK 
DEĞERİ 

ADF TEST 
İSTATİSTİĞİ 

OLASILIK 
DEĞERİ 

ADF TEST 
İSTATİSTİĞİ 

OLASILIK 
DEĞERİ 

KUR -3.106367 0.1134 -3.480463* 0.0000 - - 

LKD -2.410456 0.3710 -3.480463* 0.0000 - - 

OOK -3.834217* 0.0218 - - - - 

GR -3.300820 0.0756 -3.486509* 0.0151 - - 

TRV -7.204939* 0.0000 - - - - 

OAK -2.947731 0.1561 -3.489228 0.2140 -3.492149* 0.0063 

KRD -1.473679 0.8287 -3.480463* 0.0000 - - 

*%5 anlamlılık düzeyinde.   

 Özel sermayeli bankalarda ADF test sonuçlarına göre, OOK ve TRV değişkenleri 
düzeyde durağandır. OAK ise ikinci farkı alındığında durağan hale gelmiştir.  

 Tablo 11’de yer alan test sonuçlarına göre, kur riskinden (KUR), likidite riskinden 
(LKD), ortalama öz kaynak kârlılığından (OOK), toplam türev hacimleri oranına (TRV) doğru 
tek yönlü nedensellik tespit edilmiştir. Genel risk (GR) ve ortalama aktif kârlılığı (OAK) ile 
toplam türev hacim oranı (TRV) arasında istatistiksel olarak anlamlı ve çift yönlü ilişkiler 
tespit edilmiştir. Toplam türev hacim oranı (TRV) ile kredi oranı (KRD) arasında herhangi bir 
ilişki bulunamamıştır. 

Tablo 11. Özel Sermayeli Bankalarda Türev İşlem Hacmi ile Diğer Oranlar Arasındaki 
Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Sonuçları 

 

 
Model k+d** 

Wald Testi  
Ki-Kare Test 

İst. 

Ki-Kare 
Tablo 
Değeri 

İLİŞKİ ve 
YÖNÜ 

TRV -KUR 
KUR=ƒ(TRV) 

1+1 
1.881 

3.841 KUR→ TRV 
TRV =ƒ(KUR) 7.080* 

TRV -LKD 
LKD=ƒ(TRV) 

1+1 
0.689 

3.841 LKD→ TRV 
TRV =ƒ(LKD) 4.976* 

TRV-OOK 
OOK=ƒ(TRV) 

2+0 
0.274 

5.991 OOK→ TRV 
TRV =ƒ(OOK) 6.396* 

TRV-GR 
GR=ƒ(TRV) 

5+1 
13.358* 

11.070 GR ↔ TRV 
TRV =ƒ(GR) 16.581* 

TRV-OAK 
OAK=ƒ(TRV) 

2+2 
9.325* 

5.991 OAK↔TRV 
TRV =ƒ(OAK) 12.918* 

TRV-KRD 
KRD=ƒ(TRV) 

2+1 
1.249 

5.991 YOK 
TRV =ƒ(KRD) 5.429 

*%5 anlamlılık düzeyine göre bakılmıştır. 

**k+dmax=VAR gecikme uzunluğu + en yüksek durağanlık mertebesi. 
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 Özel sermayeli bankaların Toda-Yamamoto test sonuçlarının Türk bankacılık 
sisteminin test sonuçlarına oldukça benzer olduğu tespit edilmiştir.  Yalnızca ortalama öz 
kaynak kârlılığının (OOK) ilişki yönü farklı tespit edilmiştir.  

 4.4. Türev Araçların Yabancı Sermayeli Bankalarla İlişkisinin Toda-Yamamoto 
Nedensellik Testiyle Analizi 
 
 Yabancı sermayeli bankaların, tanımlayıcı istatistik bilgileri Tablo 12’de paylaşılmıştır.  
 

Tablo 12. Yabancı Sermayeli Bankalarda Tanımlayıcı İstatistik Verileri 

 TRV GR OOK OAK LKD KUR KRD 

Ortalama 8.844987 18.62314 13.84091 1.942957 54.92942 -65.60721 58.58791 

Medyan 5.053731 16.91309 13.50134 1.618436 56.46938 -75.58780 61.55240 

Maksimum 53.80604 36.23563 30.84841 4.550513 82.53268 16.75732 66.80798 

Minimum -18.54612 14.03390 5.189964 0.545133 30.87511 -124.9018 34.93155 

Standart 
Sapma 

16.22712 4.928349 5.450508 0.966405 10.24144 37.18026 7.623996 

Çarpıklık 1.145325 2.282963 1.345419 1.026523 -0.240940 0.707877 -1.635955 

Basıklık 3.974922 7.458097 5.453470 3.245584 3.393414 2.619891 4.756736 

Jarque-Bera 17.30149 113.6831 37.01786 11.93524 1.080330* 5.998857 38.50131 

Olasılık 0.000175 0.000000 0.000000 0.002560 0.582652 0.049816 0.000000 

Gözlem Sayısı 67 67 67 67 67 67 67 

*%5 anlamlılık düzeyinde. 

 Yabancı sermayeli bankaların ADF test sonuçları ise Tablo 13’teki gibidir.  
 

Tablo 13. Yabancı Sermayeli Bankalarda ADF Testi Sonuçları 

 
Düzey Birinci Fark İkinci Fark 

DEĞİŞKENLER ADF TEST    
İSTATİSTİĞİ 

OLASILIK 
DEĞERİ 

ADF TEST 
İSTATİSTİĞİ 

OLASILIK 
DEĞERİ 

ADF TEST 
İSTATİSTİĞİ 

OLASILIK 
DEĞERİ 

KUR -2.177897 0.4936 -3.492149* 0.0008 - - 

LKD -2.913556 0.1651 -3.481595* 0.0000 - - 

OOK -2.500844 0.3267 -3.493692 0.2567 -3.492149* 0.0012 

GR -5.440896* 0.0002 - - - - 

TRV -3.804688* 0.0003 - - - - 

OAK -1.884773 0.6491 -3.493692 0.2393 -3.492149* 0.0004 

KRD -2.197650 0.4828 -3.480463* 0.0000 - - 

*%5 anlamlılık düzeyinde.   

 
 Yabancı sermayeli bankalarda ADF test sonuçlarına göre, ortalama öz kaynak 
kârlılığı (OOK) ile ortalama aktif kârlılığı (OAK) değişkenleri ikinci farkları alındığında durağan 
hale gelmişlerdir. KUR, LKD ve KRD değişkenleri ise birinci farklarında durağanlaşmıştır.  
 
 Tablo 14’te yer alan yabancı sermayeli bankaların Toda-Yamamoto test sonuçlarına 
göre, risklilikle ilgili seçilen oranlarda anlamlı bir ilişki bulunamamış kârlılıkla ilgili seçilen 
oranlarda tek yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. Kur riski (KUR), likidite riski (LKD) ve genel risk 
(GR) ile toplam türev hacim oranı (TRV) arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır. Toplam 
türev hacim oranından (TRV) ortalama öz kaynak kârlılığına (OOK) ve kredi oranına (KRD) 
doğru tek yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. Ortalama aktif kârlılığından (OAK), toplam türev 
hacimleri oranına (TRV) doğru tek yönlü ilişki tespit edilmiştir.  
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Tablo 14. Yabancı Sermayeli Bankalarda Türev İşlem Hacmi ile Diğer Oranlar 
Arasındaki Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Sonuçları 

  Model k+d** Wald Testi  
Ki-Kare Test 

İst. 

Ki-Kare 
Tablo 
Değeri 

İLİŞKİ ve  
YÖNÜ 

TRV -KUR 

KUR=ƒ(TRV) 

1+1 
1.748 

3.841 YOK 

TRV =ƒ(KUR) 3.758 

TRV -LKD 
LKD=ƒ(TRV) 

1+1 
0.091 

3.841 YOK 

TRV =ƒ(LKD) 0.576 

TRV-OOK 
OOK =ƒ(TRV) 

2+2 
14.080* 

5.991 TRV→ OOK 

TRV =ƒ(OOK) 5.248 

TRV-GR 
GR=ƒ(TRV) 

3+0 
4.907 

7.815 YOK 

TRV =ƒ(GR) 6.314 

TRV-OAK 
OAK=ƒ(TRV) 

5+2 
8.862 

11.070 OAK→ TRV 

TRV =ƒ(OAK) 24.254* 

TRV-KRD 

KRD=ƒ(TRV) 

1+1 
7.515* 

3.841 TRV→ KRD 

TRV =ƒ(KREDİORANI) 1.477 

*%5 anlamlılık düzeyine göre bakılmıştır. 

**k+dmax=VAR gecikme uzunluğu + en yüksek durağanlık mertebesi. 

 

 Analizde yer verilen banka gruplarının Toda-Yamamoto test sonuçları karşılaştırmalı 
olarak Tablo 15’te paylaşılmıştır. Bu özet tabloya göre; Türk bankacılık sistemi ile özel 
sermayeli bankaların test sonuçları değişkenler arasında bulunan ilişkiler ve yönleri 
açısından birbirine çok benzerdir. Türk bankacılık sisteminde türev işlem hacimlerinin büyük 
kısmının özel sermayeli bankalar tarafından gerçekleştirildiği göz önüne alınırsa, bu 
beklenen bir sonuçtur. 

Kamu sermayeli bankalarda seçilen değişkenlerin büyük kısmında istatistiksel olarak 
anlamlı ve çift yönlü ilişkiler bulunmuştur. Buna göre, bankaların risklilik ve kârlılıklarıyla ilgili 
seçilen oranlar yapılan türev işlem hacmini etkilemektedir. Öte yandan da, türev işlemler 
bankaların riskliliği ve kârlılığını etkilemektedir. Diğer bir değişle, kamu sermayeli bankaların 
türev işlemler yapması bankaların kârlılık ve riskliliğini etkilerken, bankaların risklilik ve 
kârlılıkları da türev işlem hacimlerini etkilemektedir. Çalışmanın yapıldığı dönem aralığında 
bu banka grubunun bilançoları incelendiğinde, genellikle türev araçları sadece spekülatif 
amaçlı olarak muhasebeleştirdikleri tespit edilmiştir.  

 Yabancı sermayeli bankaların test sonuçlarına göre, türev işlemlerin risklilikle ilgili 
seçilen oranlarla yeterli düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmadığı tespit edilmiştir. Kârlılıkla ilgili 
değişkenlerde ise tek yönlü ilişkiler bulunmuştur.  

 Kârlılığı yüksek olan özel ve yabancı sermayeli bankalar daha fazla türev işlemlere 
yönelmektedirler. TBB tarafından paylaşılan bilanço bilgilerinde işlem hacimleri bu durumu 
göstermektedir. Literatürde yapılmış çalışmalara benzer şekilde, banka bilançoları ve yapılan 
analizle birlikte kârlılık arttıkça türev işlem hacimlerinin de arttığı gözlemlenmiştir. Diğer 
yandan, bankalar müşterileriyle türev işlem sözleşmeleri düzenlerken kâr sağlayacak 
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fiyatlamalar yapmaktadırlar. Özel ve yabancı sermayeli bankaların risk iştahları da yüksektir. 
Bu bankalar farklı risklerini yönetebilmek amacıyla da türev ürünlere başvurmaktadırlar.  

Tablo 15. İncelenen Banka Gruplarına Göre Karşılaştırmalı Olarak Toda-Yamamoto 
Nedensellik Testi Sonuçları 

  

Model 

TÜRK 
BANKACILIK 

SİSTEMİ 
İLİŞKİ ve 

YÖNÜ 

ÖZEL 
SERMAYELİ 
BANKALAR 

İLİŞKİ ve 
YÖNÜ 

KAMU 
SERMAYELİ 
BANKALAR 

İLİŞKİ ve 
YÖNÜ 

YABANCI 
SERMAYELİ 
BANKALAR 

İLİŞKİ ve 
YÖNÜ 

TRV-OOK 
OOK=ƒ(TRV) 

OOK ↔ TRV OOK→ TRV OOK ↔TRV TRV→ OOK 
TRV =ƒ(OOK) 

TRV-OAK 
OAK=ƒ(TRV) 

OAK ↔ TRV OAK↔TRV OAK↔ TRV OAK→ TRV 
TRV =ƒ(OAK) 

TRV-GR 
GR=ƒ(TRV) 

GR ↔ TRV GR ↔ TRV GR ↔ TRV YOK 
TRV =ƒ(GR) 

TRV -LKD 
LKD=ƒ(TRV) 

LKD→ TRV LKD→ TRV LKD ↔ TRV YOK 
TRV =ƒ(LKD) 

TRV -KUR 
KUR=ƒ(TRV) 

KUR→ TRV KUR→ TRV YOK YOK 
TRV =ƒ(KUR) 

TRV-KRD 
KRD=ƒ(TRV) 

YOK YOK KRD↔ TRV TRV→ KRD 
TRV =ƒ(KRD) 

 

 Genel risk (GR) ile toplam türev hacim oranı (TRV) arasında Türk bankacılık 
sisteminde, özel ve kamu sermayeli mevduat bankalarında çift yönlü nedensellik ilişkileri 
tespit edilmiştir. Bir yandan türev işlemlerin kullanımı risklilik düzeyini etkilerken öte yandan 
risklilik de türev işlemleri etkilemektedir. Bankalar karşılaştıkları birbirinden farklı riskleri 
azaltmak veya yok etmek gibi amaçlarla türev işlemleri kullanabilmektedir. 

 Bankaların nakit pozisyonları mevcut ve geleceğe dair yapılacak tüm işlemler 
üzerinde etkili olduğu gibi türev işlemler üzerinde de etkilidir.  Ülkemizde uzun yıllardır devam 
eden ve yapısal bir ekonomik problem haline gelen enflasyon sorunu sebebiyle para ikamesi 
yüksek düzeydedir. Bu yüzden bankalar bilançolarının aktif ve pasif kalemlerini dengede 
tutmak için devamlı dövize ihtiyaç duymaktadırlar. Döviz kaynağı elde etmek amacıyla 
bankalar sıklıkla para swaplarına başvurmaktadır. Bu sebeple, bankaların nakit 
pozisyonlarındaki dengesizlikler (açık veya fazla pozisyonlar) yapılacak türev işlemler 
üzerinde belirleyici olmaktadır. Hem Türk bankacılık sistemi hem de özel sermayeli 
bankalarda likidite riskinden (LKD)  toplam türev hacim oranına (TRV) doğru tek yönlü 
nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Kamu sermayeli bankalarda ise bu ilişkinin çift yönlü olduğu 
tespit edilmiştir. Bankalar temel olarak kaynaklarını verimli ve etkin kullanarak kâr hedeflerine 
ulaşabilmek için risklilikle ilgili politikalarına uygun olarak atıl fon kalmayacak bir biçimde 
likidite pozisyonlarını, bilançolarının aktif ve pasif kalemlerini sürekli olarak kontrol 
etmektedirler. Ayrıca, 2019 yılı konsolide olmayan banka faaliyet raporları incelendiğinde, 
likidite karşılama oranları tespit edilirken bir ay vadeli türev işlemler de hesaplamalara dâhil 
edilmektedir.  

 Hem Türk bankacılık sisteminde hem de özel sermayeli bankalarda kur riskinden 
(KUR) toplam türev hacim oranlarına (TRV) doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit 
edilmiştir. Aktif pasif kalemlerindeki büyük orandaki uyumsuzluklar, uluslararası piyasalarda 
yaşanan durumlar ya da ekonomide meydana gelen gelişmeler ülkemizdeki bankalar için en 
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temel kur riski kaynaklarıdır. Türev işlemler banka bilançolarında ya spekülasyon ya da 
korunma amacı için iki şekilde gruplandırılmaktadır. TBB tarafından yayınlanan verilere göre, 
bankalar daha çok kâr amacı için türev işlem gerçekleştirmektedirler. Fakat bazı işlemler 
korunma amacıyla kullanıldıkları halde, tüm gerekli muhasebe koşullarını taşımadığı için 
spekülatif amaçlı gibi kayıt edilebilmektedir. Ülkemizde yaşanan enflasyon gibi yapısal bazı 
ekonomik sorunların bankaların bilançolarında da yapısal bazı problemlere yol açtığı 
söylenebilir. Yüksek enflasyon yüzünden yerli para cinsinden mevduatlar azalmakta döviz 
cinsinden mevduatlar ise artmaktadır. Krediler çoğunlukla TL olarak tahsis edildiğinden, 
banka bilançolarında sürekli döviz açıkları ile karşılaşılmaktadır. Türev işlemlerden 
faydalanılarak bu döviz açıkları kapatılmaktadır. Bu nedenlerle, bankaların kur riskleri, türev 
işlem hacimlerini etkilemektedir. Özellikle swap işlemleri kur riskleriyle başa çıkabilmek için 
sık başvurulan yöntemlerdendir. Bu işlemlerle farklı döviz cinslerine kolaylıkla ulaşılmakta ve 
çeşitli risklerden de korunma sağlanmaktadır.   

 Kredi oranıyla (KRD) toplam türev işlem hacmi arasında Türk bankacılık sisteminde 
ve özel sermayeli bankalarda anlamlı bir istatistiksel ilişki bulunamamıştır. Fakat, kamu 
sermayeli bankalarda karşılıklı, yabancı sermayeli bankalarda toplam türev hacmi oranından 
(TRV) kredi oranına (KRD) doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Analizde 
bulunan bu ilişkilerin temelinde, nakdi limitlerin türev işlem limitlerine çevrilebilmesi, tam 
teminatlı opsiyon benzeri karma ürünler, çapraz satış gibi unsurların olduğu düşünülmektedir. 
Bankaların türev işlemler için müşterilerine kullandırdıkları limitler, gayrinakdi kredi türü 
olarak görülmektedir. Üstelik firmaların türev işlemlerini gerçekleştirmeleri için hem ayrı limit 
sağlanabilmekte hem de mevcutta bulunan nakdi limitleri kullandırılabilmektedir. Türev 
işlemler, dövizle, likiditeyle veya faizle ilgili risklerden de koruma sağlamaktadır. Yabancı 
sermayeli bankaların ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde faaliyette bulunmasının temel 
nedeni büyüme potansiyelinden faydalanarak yüksek kârlar sağlamaktır. Bu bankalar hem 
uluslararası piyasalardaki kredibilitesi hem de yabancı ortakları sayesinde yabancı 
piyasalardan da döviz fonlarını kolayca elde etmektedirler. Ayrıca, yurt dışındaki ortaklarıyla 
da işlemler yapabilmektedirler. Mevduat, uluslararası piyasalardan elde edilen yabancı 
paralar, eğer bankalar ihtiyaç duyarsa, swap işlemleri aracılığıyla yerli para birimine 
dönüştürülebilmektedir.  

 5. Sonuç 

 

 Türev araçlar, aslında tıpkı bankacılık işlemleri gibi riskli ve kaldıraçlı işlemlerdir. 
Bankalar ise, sahip oldukları kur, faiz, likidite gibi riskleri yönetebilmek, bilançolarının aktif ve 
pasif yönetimi, yeni ürünler geliştirmek, müşteri kazanımı ya da spekülasyon gibi amaçlarla 
türev araçları kullanmaktadırlar.   
  
 Çalışmada Türk bankacılık sistemiyle türev araçlar arasındaki ilişkiler kârlılık ve 
risklilikle ilgili seçilen rasyolar üzerinden TBB tarafından paylaşılan çeyrek dönemli bilanço 
bilgilerinden yararlanılarak 2002 Aralık- 2019 Eylül dönemi için Toda-Yamamoto nedensellik 
analiziyle incelenmiştir. Bu yöntemde, durağanlık ya da eşbütünleşme gibi koşullar 
bulunmadığından kullanılan veride bilgi kaybı yaşanmamış ve eşbütünleşme seviyesinin 
hatalı tespit edilmesi sorunu da önlenmiştir. Böylece, alternatif analiz yöntemlerine göre 
avantaj elde edilmiştir. Analiz kısmında genel olarak Türk bankacılık sistemi ve Türk 
bankacılık sisteminde ağırlığı oluşturan mevduat bankaları ele alınarak sermayelerine göre 
özel, kamu ve yabancı sermayeli mevduat bankaları olarak sınıflandırılmıştır. Türk bankacılık 
sistemi, özel, kamu ve yabancı sermaye mevduat bankalarının test sonuçları önce ayrı ayrı 
incelenmiş daha sonra ise karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Genel olarak bankaların 
riskliliği ve kârlılığıyla türev araçlar arasında istatistiksel olarak anlamlı tek veya çift yönlü 
ilişkiler tespit edilmiştir.  Çalışmada, Tanrıöven ile Yenice'nin (2014) ve Güçver'in (2015) 
analiz sonuçlarına benzer bulgulara ulaşılmıştır. Öte yandan Şirvan ve Sezgin Alp (2017) 
tarafından savunulan görüşlerden farklı sonuçlara ulaşılmıştır. 
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  Ülkemizde bu ürünlerin bankalar tarafından korunma amaçlı kullanılsa bile spekülatif 
amaçlı muhasebeleştirilmeleri, daha geç keşfedilmiş olması, veri sağlayıcı kurumların az 
olması, geniş kapsamlı ve yeterli çalışmanın bulunmaması karşılaşılan temel kısıtlardır.  
 
 Ülkemizde yıllara göre türev işlem hacimleri incelendiğinde türev araçlara verilen 
önemin ilerleyen yıllarda gittikçe artacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda bankalar türev 
işlemlerin müşterilerine tanıtım ve pazarlamasında daha etkin rol üstlenebilir. Tam teminatlı 
opsiyon gibi yeni ürünler geliştirilebilir. Diğer çalışmalardan farklı olarak Türk bankacılık 
sisteminde ağırlığı oluşturan mevduat bankalarının sermayelerine göre gruplandırılmasıyla 
seçilen gruplar arasında karşılaştırma yapılabilmesini sağlamıştır.  İlave olarak, yaklaşık 17 
yıllık piyasa verisi kullanıldığından söz konusu çalışmanın gelecekte Türkiye'deki bankacılık 
sektörü için türev araçlarla ilgili yapılacak yeni çalışmalara ışık tutabileceği düşünülmektedir. 
İleriye dönük yapılacak çalışmalarda farklı sektörlerdeki işletmelerin ve bankaların türev araç 
kullanımları yıllık veya çeyrek dönemli olarak değişik ekonometrik modeller kullanılarak 
karşılaştırmalı şekilde araştırılabilir. 
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Bütçe Açığı Enflasyonist mi? Hoş Olmayan 
Monetarist Aritmetik Bağlamında Türkiye’nin 
Enflasyon, Para Arzı ve Bütçe Açığı Analizi 
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Öz 

Parasal büyüme, bütçe açıkları, kamu borçları ve enflasyon arasındaki ilişkileri inceleyen 
ekonometrik çalışmalarda ilişkinin varlığı ile ilgili bir fikir birliğine ulaşılamamıştır. Bu çalışmada 
enflasyonla mücadelede Türkiye’de bütçe açığı, kamu borç stoku, parasal büyüme değişkenlerinin 
etkisi analiz edilmektedir. Bu doğrultuda ortaya atılan hipotezlerin alternatif yöntemlere göre çok daha 
iyi sınayabileceği düşüncesinden, yöntemin ulusal ve uluslararası çalışmalarda tercih edilmesinden ve 
değişkenlerin durağanlık seviyelerinden hareketle dinamik modelleme yaklaşımı olan ARDL 
(Autoregressive Distributed Lag) yöntemi tercih edilmiştir. Ayrıca değişkenler arasındaki nedensellik 
ilişkisinin varlığı Toda-Yamamoto nedensellik yöntemi ile analiz edilmiştir.  Özellikle 2018 yılında ABD 
ile yaşanan siyasi sorunlar ve sonucunda meydana gelen kur şokunun da etkisinin görülmesinin 
amaçlandığı çalışmada 2005:1-2020:8 dönemini kapsayan aylık veriler kullanılmıştır. Elde edilen 
sonuçlara göre para arzında %1’lik artış enflasyonu %0,19 oranında arttırırken bütçe açığında 
meydana gelen %1’lik artış enflasyonu %0,40 oranında arttırmaktadır. Ayrıca kamu borçlarında 
meydana gelen %1’lik artış enflasyonu 0.33 birim arttırmaktadır. Bu sonuçlar arzına göre bütçe 
açıklarının ve bütçe açıklarının finansmanı için kullanılan borçlanmanın enflasyon üzerinde para 
arzının arttırılmasından daha güçlü bir etkisi olduğunu göstermektedir. Nedensellik analizi sonuçlarına 
göre bütçe açığı ve iç borç stoku enflasyonun nedeniyken enflasyon bütçe açığının nedeni fakat iç 
borç stokunun nedeni değildir. 
 
Anahtar Kelimeler: Bütçe Açığı, Kamu Borcu, Enflasyon, ARDL Sınır Testi, Toda-Yamamoto 
Nedensellik. 
JEL Sınıflandırması: H60, H62, E31, E62. 

Is The Budget Deficit Inflationist? Unpleasant Monetarist Arithmetic In The Context of Turkey’s 
Inflation, Money Supply And Budget Deficit Analysis 

Abstract 

In econometric studies examining the relations between monetary growth, budget deficits, 
public debt and inflation, there is no consensus on the existence of the relationship. In this study, the 
role of the budget, public debt, and monetary growth for the fight against inflation are analyzed. In this 
direction, the dynamic modeling approach ARDL (Autoregressive Distributed Lag) method was 
preferred, based on the idea that the hypotheses put forward could be tested much better than 
alternative methods, the method was preferred in national and international studies, and the stability 
levels of the variables. In addition, the existence of a causality relationship between variables was 
analyzed by the Toda-Yamamoto causality method. In the study, which aims to see the effects of the 
political problems with the USA and the resulting exchange rate shock, especially in 2018, monthly 
data covering the period 2005: 1-2020: 8 were used. According to the results, a 1% unit increase in 
money supply increases inflation by 0.19%, while a 1% unit increase in budget deficit increases 
inflation by 0.40%. In addition, a 1% increase in public debt increases inflation by 0.33 units. These 
results show that borrowing used to finance budget deficits and budget deficits has a stronger effect 
on inflation than increasing the money supply. According to the results of the causality analysis, while 
budget deficit and domestic debt stock are the causes of inflation, inflation is not the cause of the 
budget deficit but not the domestic debt stock. 
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1.Giriş 

Enflasyonun kontrol altın alınması sürdürülebilir büyümenin ve ekonomik hedeflere 
ulaşmanın önemli adımlarından biridir. Bu amaç için kullanılan temel araçlar para ve maliye 
politikalarıdır. Enflasyon hedefine ulaşmada para politikaları mı yoksa maliye politikalarının 
daha etkin olduğu, üzerinde birçok çalışma yapılmış ve fikir birliği sağlanamamış bir konudur. 
Ampirik çalışmaların büyük kısmında bütçe açıklarının merkez bankası kaynaklarından 
karşılanması halinde para arzındaki artış ile enflasyonist etkilerin ortaya çıkabileceğini 
göstermektedir. 

Kamu harcamalarının kamu gelirlerinden daha fazla olması sonucu ortaya çıkan 
bütçe açıkları hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin önemli makroekonomik 
sorunların başında gelmektedir. Bilhassa gelişmekte olan ülkelerde sosyal güvenlik açıkları 
ve kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) görev zararları bütçe dengesini olumsuz 
etkilemektedir. İlave olarak vergi gelirlerinin gecikmeli olması, devletlerin vergi toplamadaki 
zaafları ve çoğu vergi artışı oranlarının kamu harcamalarındaki artıştan düşük olması bütçe 
açığı sorununu derinleştirmektedir. En temel mali disiplin tanımı bütçe denkliği ile ifade 
edilmektedir. Fakat denk bütçe hedefi ülkelerin karşılaştıkları bütçe açıkları, yüksek yüksek 
borç stokları ve bu borçlardan kaynaklanan faiz ödemeleri nedeniyle ulaşılması zor bir hedef 
haline gelmektedir. Tam bu noktada tartışılan konu bütçe açıklarını kapatmak isteyen 
hükümetlerin eninde sonunda para basma yoluna gideceğini ve açıkların parayla 
finansmanının (monetizasyon) enflasyonist sonuçlar yaratacağıdır. Bütçe açıklarının 
kapanmasında hükümetler tahvil satışı yolunu tercih ederlerse bütçe açıklarıyla enflasyon 
arasındaki ilişkinin para yaratımına dayalı gelişebileceği düşüncesi kabul görecektir. Bu 
durumda bütçe açıklarıyla para arzının genişlemesi fiyat artışlarının belirleyicisi olacaktır. 

Bu çalışmada Türkiye’de bütçe açığı, kamu borç stoku, parasal büyüme ve enflasyon 
arasındaki ilişkiyi tahmin etmeye çalışmaktadır. Bu doğrultuda ortaya atılan hipotezlerin 
alternatif yöntemlere göre çok daha iyi sınayabileceği düşüncesinden, yöntemin ulusal ve 
uluslararası çalışmalarda tercih edilmesinden ve değişkenlerin durağanlık seviyelerinden 
hareketle dinamik modelleme yaklaşımı olan ARDL yöntemi tercih edilmiştir. Ayrıca 
değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin varlığı Toda-Yamamoto nedensellik yöntemi ile 
analiz edilecektir. Bununla birlikte konuyla ilgili son dönemde yapılan çalışma bulunmaması 
ve bu çalışmanın son dönem verilerle yapılması, çalışmanın özgünlüğünü arttıran diğer bir 
etmendir. Özellikle 2018 yılında ABD ile yaşanan siyasi sorunlar ve sonucunda meydana 
gelen kur şokunun da etkisinin görülmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Covid-19 salgını nedeni 
ile artan bütçe açıklarının enflasyon üzerinde ne gibi etki yaratacağı kestirilmeye 
çalışılmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de 2000 sonrası kamu maliyesi gelişmeleri ve 
yansımaları ele alınacak olup devamında hoş olmayan monetarist aritmetik kavramının teorik 
alt yapısına değinilecektir. Ulusal ve uluslararası literatürün ardından ARDL yöntemiyle hoş 
olmayan monetarist aritmetik bağlamında bütçe açığı ile enflasyon ilişkisi analiz edilecektir. 

 

2.Türkiye’de 2000 Sonrası Kamu Maliyesi Gelişmeleri ve Yansımaları 

Ekonomik serbestleşmenim başladığı 1980’lerden itibaren yüksek enflasyon ve artan 
bütçe açıkları problemleri ile karşı karşıya kalan Türkiye’de bu problemin çözümü noktasında 
2000 ve 2001 krizi dönemine kadar parasal yöntemler ağırlıkta olduğundan maliye politikaları 
görmezden gelinmiştir. 2000 ve 2001 krizleri sonrasında 2002 yılında hazırlanan “Güçlü 
Ekonomiye Geçiş Programı” ile uygulanan ekonomik programlarda enflasyonun kontrol altına 
alınmasında para ve maliye politikalarının uyumuna dikkat çekilmiştir. İlk başta örtük 
enflasyon hedeflemesi ile başlayan bu politikalar 2006 yılına gelindiğinde açık enflasyon 
hedeflemesine evrilmiş ve disiplinli maliye politikaları ile bu durum desteklenmiştir. 
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Tablo 1: Türkiye’de Enflasyon Gerçekleşmeleri (2002-2019) 

Yıllar Enflasyon (TÜFE) 

2002 29.75 

2003 18.36 

2004   9.35 

2005   7.72 

2006   9.65 

2007   8.39 

2008 10.06 

2009   6.53 

2010   6.40 

2011 10.45 

2012   6.16 

2013   7.40 

2014   8.17 

2015   8.81 

2016   8.53 

2017  11.92 

2018  20.30 

2019  11.84 

Kaynak: TCMB 

Uygulamalar sonucunda Tablo 1’den görülebileceği gibi enflasyon 2004 yılı itibariyle 
tek haneli rakamlara inmiş ihtiyatlı para politikası, kamu gelirleri ve harcamaları bakımından 
sağlanan bütçe disiplininin sürdürülebilir olması ve gerçekleşen enflasyonun hedeflenen 
enflasyonla uyumlu olması enflasyon gerçekleşmelerindeki olumlu seyri devam ettirmiştir 
(TCMB, 2006). 2008 yılında meydana gelen ABD kaynaklı konut kredisi krizi ve dünya 
ekonomilerine etkileri sonucunda tekrar iki haneli rakama ulaşılmıştır.  2010 yılında hayata 
geçirilen “Mali Kural Kanun Tasarısı” ile kurala bağlı maliye politikası uygulaması gündeme 
gelmiştir. Söz konusu tasarı, kamunun finansal yükümlülük altına girme, borçlanma, gelir ve 
gider gibi konularda orta ve uzun dönemde izleyeceği politikaların esneklik limitlerinin belirli 
kurallara bağlanması olarak tanımlanmaktadır (Oktayer, 2010: 435). 2009 yılında Türkiye’ 
%6,3 olarak gerçekleşen enflasyon artışının, 2010 yılında %8.6’ ya yükselmiş olup 2011 
yılında %10.45’e ulaşmıştır. 

Önemli makroekonomik göstergelerden biri de bütçe açıklarıdır. 90’lı yıllarda mali 
disiplini sağlayarak ekonomik istikrarı korumak ve faiz dışı fazlaya ulaşmak hedefiyle sıkı 
maliye politikaları uygulanmaya başlamıştır. Böylelikle bütçe açıklarının sürdürülmesi ve 
kamu borç stokunun azaltılması amaçlanmıştır. 2000 ve 2001 krizleri sonrasında uygulanan 
istikrar arttırıcı politikalar ile temel maliye hedefi mali disiplinin sağlanması ve   bütçe 
açıklarının azaltılması olarak belirlenmiştir (Tüğen ve Dağ, 2018:394). Türkiye’nin 2000-2019 
yılları arasındaki bütçe gerçekleşmeleri Tablo 2’de izlenebilmektedir. 
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Tablo 2: Bütçe Dengesi /GSYİH (2000-2019) 

Yıllar Bütçe Dengesi /GSYİH 

2000 -1.5 

2001 -1.9 

2002 -11.2 

2003 -8.6 

2004 -5 

2005 -1 

2006 -0.6 

2007 -1.6 

2008 -1.8 

2009 -5.3 

2010 -3.5 

2011 -1.3 

2012 -1.9 

2013 -1 .1 

2014 -1.2 

2015 -1 

2016 -1.1 

2017 -1.5 

2018 -1,6 

2019 -1.8 

Kaynak: Maliye Bakanlığı (BUMKO) 

Tablo 2’ye göre 2000 ve 2001 krizleri sonrasında uygulanan istikrar programıyla 
2008’deki küresel krize kadar ekonomi başarılı bir performans sergilemiş ve 2008 yılında 
bütçe açığının GSYH’Ye oranı % -1.8’e kadar inmiştir. Küresel krizle birlikte bütçe 
açığı/GSYİH göstergesi artışa geçmiş olup 2009 yılı bütçe açığı artışlarına kıyasla 2010 ve 
2011 bütçe açığı artışının azaldığı izlenebilmektedir. Türkiye’de kamu kesiminin dış 
kaynaklara bağlılığı yıllar içinde yavaş ve istikrarlı şekilde artmıştır Söz konusu yıllarda 
Türkiye’ de bütçe açığının finansmanı yabancı sermaye ile sağlanmıştır. Sadece ele alınan 
dönemde değil çok daha öncesinden beri kamu finansmanında yabancı kaynakların oranı 
yüksektir. İlginç olan 2008 döneminden itibaren özel kesimin uzun vadeli dış borçlarının 
2014’ten itibaren de kısa vadeli dış borçlarının artmış olmasıdır. 2015’ten sonra özel kesimin 
kısa vadeli dış borçlardaki artış azalmıştır. Benzer şekilde Türkiye’nin büyüme oranlarının 
yabancı sermaye ile sağlanması yabancı sermayeyi yurt içine çekmek amacıyla düşük döviz 
kuruna izin verilmesi ithalatı arttırmış ve cari açığın artmasına neden olmuştur. 2016 yılının 
son çeyreğindeki yaşanan daralmadan dolayı ekonominin canlanması için uygulanan 
genişletici maliye politikasında üretim, yatırım ve istihdamı desteklemek amacıyla hem nakdi 
hem de vergisel teşvikler sağlanmıştır (Dağ, 2008: 55).  2017 yılında hayata geçirilen 
genişletici maliye politikaları ile büyüme desteklenmiş ve Türkiye ekonomisi güçlü bir büyüme 
performansı göstermiştir. Uygulanan genişletici maliye politikalarının etkisiyle bütçedeki açık 
önemli bir artış kaydetmiştir. 
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Mali disiplinden ödün vermemek için bilhassa maliye politikalarının sürdürülebilir mali 
yapıyı temin etmesi amaçlanır. Bu bağlamda kamu gelirlerinin artırılması, kamu 
harcamalarının azaltılması, bütçe kapsamının genişletilmesi ve doğru borç yönetimi 
sonucunda; borçların sürdürülebilir özellik kazanması, faiz dışı dengede fazla verilmesi ve 
bütçe açıklarının azalması beklenir. Bununla birlikte başarıyla uygulanan daraltıcı maliye 
politikalarının enflasyonu ne yönde şekillendireceği iktisat literatüründe tartışılan bir konu 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikler savaşlar, ekonomik ya da finansal krizler, salgın vb. 
dönemlerde hem hane halkının hem de işletmelerin ilk muhatapları kamu otoritesi 
olmaktadır. Süreçteki belirsizlik ve temel insani ihtiyaçlardaki artış bu dönemlerde daha güçlü 
ve etkili bir devlet arayışını ve ihtiyacını artırmaktadır. Bu durum içinde bulunduğumuz Covid-
19 salgını süresince de deneyimlenmiştir. 

 

Türk finansal sisteminin banka temelli bir sistem olduğu göz önünde tutulduğunda 
bankalar satım işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı gibi önemli bir görev üstlenmektedirler. Bu 
bağlamda Türkiye’de bankacılığın ekonomi üzerinde önemli etkilere sahip olması 
kaçınılmazdır. Kamuda bütçe dengesinin sağlanamadığı 90’lı yıllar boyunca hükümetler 
mevcut iç borçlarını menkul kıymetleştirmeye başlamış ve bunlar tahvil ve hazine bonosu 
olarak finansal sektöre pazarlanmış ve en büyük muhatap bankalar olmuştur. Bankacılık 
kesimi, devlet iç borçlanma senetlerinin neredeyse tek alıcısı durumundadır ve 1993-1994 
yılları dışında toplam devlet iç borçlanma senetleri içindeki payı %85’in altına inmemiştir 
(Yeldan, 2001, s.149). Dünyadaki ülkelerin hemen hemen tümü vergi ertelemeleri, 
işletmelerin nakde (krediye) erişimini kolaylaştıran nakit yardımlar, bankacılık sektörüne 
yönelik düzenlemeler ve vergi ertelemeleri ile süreçten hane halkı ve işletmelerin en az 
zararla çıkmasını amaçlamışlardır. Alınan önlemler ekonomide krediye erişimi 
kolaylaştırmayı, finansman maliyetini düşürmeyi ve parasal genişlemeyi hedeflerken gelecek 
dönemlerde kamuya oluşturabileceği mali yükleri göz ardı etmektedir. Bu bağlamda 
Türkiye’de kamu borç stokunun yapısı Tablo 3’te izlenebilmektedir. 

Tablo 3: Türkiye’de Seçilmiş Yıllar İçin Kamu Borç Stokunun Yapısı) 

(Milyar TL) 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Kamu Brüt İç Borç Stoku 55 260 369 474 515 597 665 841 

Kamu Brüt Dış Borç stoku 31 91 128 248 305 358 505 601 

Kamu Brüt Borç Stoku 86 351 497 772 820 955 1170 1442 

Kamu Net İç Borç Stoku 51 228 304 229 285 312 481 705 

Kamu Net Dış Borç Stoku 20 42 13 -68 -66 -50 79 -12 

Kamu Net Borç Stoku/GSYİH 42 40 27 6,9 9,4 8,4 15 16,2 

  Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı 

Tablo 3’e göre 2019 itibariyle kamunun 1.442 Milyar TL brüt borç stokunun % 42’ si 
dış borç ve %58’i iç borç stokundan meydana gelmektedir. Brüt dış borçların brüt iç borçlara 
oranının 2018’e kadar 0.35 ila 0.59 arasında değiştiği, bu tarihten sonra 0.70’lere yükseldiği 
görülmektedir. Ama bu artış dış borçların olağan üstü artışından değil, iç borçlanmanın artış 
eğiliminin azalmasından ileri gelmiştir. Kamu yönetiminde olan varlıkların brüt borç 
stokundan indirildikten sonra net borç stoku 693 Milyar TL olmaktadır. Özelikle son dönemde 
yaşanılan salgın için alınan önlemlerin kısa dönemde ilk olarak bütçe dengeleri ve 
borçlanmalar üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkaracağı kaçınılmazdır. Bu olumsuz etkilerin 
uzun dönemde enflasyon, dış ticaret, işsizlik, büyüme gibi makroekonomik göstergelere nasıl 
yansıyacağı da henüz kestirilememektedir (Yarız, 2020: çevrim içi). Bu durumun ilk 
emarelerini Eylül 2020 itibariyle açıklanan ve Tablo 4’te sunulan bütçe gerçekleşmelerinde 
görebilmekteyiz. 
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Tablo 4: Eylül 2019 ve Eylül 2020 Dönemleri için Bütçe Dengesi Karşılaştırması 

 

2019 2020 2020/2019 

(Milyon TL) Bütçe Eylül Yüzde Bütçe Eylül Yüzde Değişim (%) 

Bütçe Giderleri 960.978 80.814 8.4 1.095.461 108.580 9.9 34.4 

Faiz Hariç Giderler 843.659 68.656 8.1 956.521 92.371 9.7 34.5 

Faiz Giderleri 117317 12.158 10.4 138.940 16.209 11.7 33.3 

Bütçe gelirleri 880.359 63.102 7.2 956.588 78.916 8.2 25.1 

Vergi Gelirleri 756.495 52.607 7.0 784.602 68.311 8.7 29.9 

Bütçe Dengesi -80.616 -17.712 22 -138.873 -29.665 21.4 -67.5 

Faiz Dışı Denge 36.701 -5.554 -15.1 67 -13.455 -20.220 -142.3 

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı 

Tablo 4’e göre merkezi yönetim bütçesinin Eylül 2019 döneminde verdiği açık tutarı 
17 milyar 712 milyon iken Eylül 2020 döneminde önemli bir artış kaydederek da 29 milyar 
665 milyon TL ye yükselmiştir. Özellikle salgın sürecinin bütçede yol açtığı olumsuz etki 
açıkça görülebilmektedir. 

3.Teorik Altyapı 

Kamu gelirleri ile kamu harcamaları arasındaki dengesizler nedeniyle oluşan bütçe 
açıklarının karşılanmasında farklı finansman yöntemleri kullanılmaktadır. Bu bağlamda 
ülkeler bütçe açıklarının finansmanında iç ya da dış borçlanma, vergi oranlarının arttırılması 
yada yeni vergi koyma şeklinde uygulanan vergileme ve para basma (monetizasyon) 
yöntemlerinden birini tercih etmektedirler.  Büyüklüğünden dolayı ekonomi üzerinde önemli 
etkiler yaratan bütçe açıklarının finansmanının amacı, parasal ve makroekonomik etkilerinin 
yanı sıra risk ve maliyet unsurlarına da odaklanarak finansal kaynakların mobilizasyonunu 
sağlamaktır (Beaugrand vd., 2002: 3). Merkez bankalarının temel amacının fiyat istikrarının 
sürdürülmesi olduğu düşünüldüğünde fiyatlar genel seviyesi ile parasal büyüklükler arasında 
istikrarlı ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin mevcudiyeti söz konusu olmalıdır. Özellikle 
maliye politikasının verimli ve etkin bir şekilde işlememesi ve mali açıkların sürdürülebilir 
olmaktan uzaklaşması, hükümetleri para basarak iç borçların ödenmesi olarak bilinen 
monetizasyon davranışına itebilir. Bu gibi durumlar para politikasının etkinliğini sağlamayı 
oldukça güçleştirmektedir ki bu da para ve maliye politikaları arasında koordinasyon 
problemini gündeme getirmektedir (Özatay, 1997: 661-662). 

Enflasyon ile bütçe açığı ilişkisi bütçe açığının monetizasyon, iç borçlanma ve dış 
borçlanma ile finanse edilmesine bağlı olarak değerlendirilmektedir. İç piyasadan 
borçlanılarak bütçe açıklarının finansmanı özel kesimden kamu kesimine kaynak transferini 
gerektirdiğinden enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir baskıya yol açmaz. Bununla beraber iç 
borç anapara ve faizlerinin ödendiği uzun dönemde enflasyon sorunu ortaya çıkmaktadır 
(Kaya ve Öz,2016: 641). Para arzı, bütçe açığı ve enflasyon arasındaki ilişkilere yönelik 
iktisat biliminde fikir birliği sağlanamamış olup farklı birçok teori geliştirilmiştir. Söz konusu 
teorilerin hiçbirinde bütçe açığının hangi kanallar yoluyla enflasyonu etkilediği konusunda da 
fikir birliğine varılamamıştır. Bununla birlikte bütçe açıklarının enflasyona neden olduğu 
konusunda fikir birliği söz konusudur. 

Para arzı, bütçe açığı ve enflasyon arasındaki ilişkiler klasik, Keynesyen, Parasalcı, 
Ricardocu denklik teoremi (Barro Ricardo teoremi) ve Fiyat düzeyinin mali teorileri 
çerçevesinde açıklanmaktadır. Klasikler ilkesel anlamda devletin borçlanmasına karşı 
çıkarak devletin aldığı borçları genelde verimsiz alanlarda harcanmasıyla birlikte bir süre 
sonra devletin iflas edeceği endişesini taşımışlardır. Klasik iktisatçılara göre devletin sadece 
savaş ve olağanüstü bayındırlık hizmetlerinin söz konusu olduğu durumlarda borçlanması 
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uygun görülmüştür. Yine klasik görüşte enflasyon paranın miktar teorisi ile ilişkilidir. Bu 
bağlamda maliye politikası fiyatlar genel seviyesi üzerinde etkin değildir ve enflasyon sadece 
para arzına bağlıdır. Keynes ise bilhassa kamu harcamalarındaki artışın ya da vergi 
gelirlerindeki azalışın sebep olduğu bütçe açıklarının talebi artışına neden olarak enflasyonu 
etkileyebileceğini savunur (Bedir ve Dikmen, 2014:1). Monetarist(parasalcı) görüşe göre, 
bütçe açıklarındaki meydana gelen artışlar para miktarını arttırmakta ve bu durum kaçınılmaz 
olarak enflasyona neden olmaktadır. Monetarist yaklaşım para arzında meydana gelecek 
değişiklerin toplam talebi etkilediğini, bunun sonucunda da enflasyon, istihdam, üretim gibi 
makroekonomik göstergelerin etkilendiğini ileri sürmektedir. Milton Friedman enflasyonun 
parasal bir olgu olduğunu dile getirirken para stokundaki artış ya da azalışın kısa dönemde 
reel faiz oranları ve istihdam üzerinde etkili olacağını fakat uzun dönemde bu değişkenlerin 
tümünün denge değerlerine geri döneceğini ifade etmektedir. Ayrıca Friedman’a göre 
istihdam yaratılması, işsizliğin önlenmesi, üretimin arttırılması, devletin gelir elde etmesi gibi 
nedenlerden dolayı enflasyona belli oranda izin verilmektedir (Friedman, 1975: 21). 
Enflasyonun temel nedeni olarak görülen para politikası 1980’lerde sorgulanmaya 
başlanmıştır. Monetarizm etkisiyle oluşturulan Rasyonel Beklentiler Okulu’nun 
temsilcilerinden Sargent ve Wallace (1981) bütçe açıklarının para basarak finanse 
edilmesinin enflasyona yol açması nedeniyle borçlanmayla kapatılmanın tercih edilebileceği, 
borçlanmanın süreklilik arz etmesi durumunda reel faiz oranlarını yükselmesine neden 
olacağını ve faiz ödemelerinin yeni borçlanmalarla finanse edileceğini savunmaktadırlar 
(Sargent ve Wallace,1981: 14). En son gelinen noktada kamu, borcunu ödeyebilmek 
amacıyla para basmak zorunda kalacak ve yüksek yada hiper enflasyonla karşı karşıya 
kalınacaktır (Uygur, 2001, s.385). Sargent ve Wallace (1981) monetarist görüşün hükümetler 
arası bütçe kısıntını kabul etmemelerinden dolayı yanıltıcı olabileceğini savunmuşlardır. 
Böylelikle sıkı para politikası sonucunda borç finansmanı sürdürülemez bir duruma gelecek 
ve uzun vadede enflasyon artışı kaçınılmaz olacaktır. Bu şekilde enflasyon mali yönlü 
parasallaşmadan kaynaklanan bir olgu olarak karşımıza çıkacaktır(Şahin ve Karanfil, 
2013:98). Sargent ve Wallace bu duruma “Hoş olmayan monetarist aritmetik” adını 
vermişlerdir. 

Borçlanma monetizasyonla karşılandığı sürece enflasyon üzerinde önemli etkiye 
sahiptir. Bu bağlamda enflasyon ve bütçe açığı karşılıklı nedensellik ilişkisi göstermektedir 
(Sugözü ve Yiyit, 2010:368). Barro (1990) tarafından ortaya atılan Ricardocu denklik teoremi 
(Barro Ricardo teoremi) görüşü bireylerin yaşam sürelerinin sonsuz olmamasından dolayı 
ileriki nesile aktarılacakları borçların ve borçların finansmanı için artacak vergi yükünü 
önemsemeyecekleri varsayımına dayanmaktadır. Dolayısıyla bütçe açıklarının borçlanma 
veya vergi ile tolere edilmesi ekonomi üzerinde herhangi bir etki yaratmayacaktır. Her iki 
durumda da sonuçlar eşdeğer olacaktır (Barro, 1989: 216-217). Ricardo ve Barro’nun 
geliştirmiş oldukları Ricardocu denklik teoremi literatürde ilk defa David Ricardo tarafında 
ortaya atılmış olmasına rağmen 1974 yılında Barro tarafında tekrar ele alınarak popüler hale 
gelmiştir. Ricardocu denklik teorisi Keynesyen görüşün aksine bütçe açıklarının toplam talebi 
etkilemeyeceğini ileri sürmektedir. Hükümetler harcamalarını borçlanma ya da yeni vergilerle 
finanse etme özelliğine sahipken borçlanma yoluna giderse borcun faizi ile ödenmesi için 
gelecekte vergi yükünün artması gerekmektedir. Vergi verenler cari dönemde daha çok 
paraya sahip olmalarına rağmen (servet etkisi), gelecekte daha yüksek vergi vermek zorunda 
kalacaklarından gelecekteki daha yüksek vergi yüklerini ödeyebilmek için tasarruflarını 
artıracaklardır. Sonuç olarak, hükümetin ekstra harcaması vergi verenlerin ekstra tasarrufları 
ile dengelenecek ve toplam talepte bir değişme olmayacaktır. Bu sonuca göre, maliye 
politikası talebi artırmak için etkili bir araç değildir. 1980’lerin başlarında Sargent ve Wallace 
tarafından ileri sürülen hoş olmayan monetarist aritmetik görüşü 1990’lı yıllarda yeniden 
popüler olmaya başlamıştır. Fiyat Düzeyi Mali Teorisi olarak adlandırılan bu yeni görüşün 
teorik çerçevesi Leeper (1991), Sims (1993), Woodford (1998) ve Cochrane (2005)’ın 
katkılarıyla meydana getirilmiştir. Woodford (1995) Ricardocu ve Ricardocu olmayan maliye 
politikası ayrımını yapan ilk kişidir. Teoride finansman yöntemleri devamlılık kazanan bütçe 
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açıkları bütçe kısıtı yardımıyla incelenmektedir. Bütçe açığının devamlı olduğu bir 
ekonomide, açıkların finansmanı emisyon ya da borçlanma ile gerçekleştirilecek ve bütçe 
açıkları para politikası tarafından baskılanacaktır. Böylelikle hükümetin bütçe kısıdı genel 
fiyat düzeyinin belirlenmesinde etkili olacaktır. 

4. Literatür 

Konuyla ilgili uluslararası çalışmalara bakıldığında De Haan ve Zelhorst (1990), kamu 
açıkları ile enflasyon ilişkisini 17 gelişmekte olan ülke için 1961-1985 periyodunda analize 
ettikleri çalışmalarında VAR tekniğini tercih etmişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre kamu 
açıkları parasal genişlemeye neden olarak enflasyon üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. 
Chaundhary ve Parai (1991) Peru ekonomisi için 1973-1988 periyodunda bütçe açıkları ile 
enflasyon ilişkisini inceledikleri çalışmalarında bütçe açıklarının enflasyon üzerinde anlamlı 
bir etkiye sahip olduğu sonucuna varmışlardır. Abizadeh ve Yousefi da (1998) bütçe 
açıklarının enflasyon üzerindeki etkisini Amerikan ekonomisi için 1951-1986 yılları için 
inceledikleri çalışmalarında en küçük kareler yöntemini tercih etmişlerdir. Elde edilen 
sonuçlara göre bütçe açıklarının enflasyon üzerinde anlamlı bir ilişkiye sahip değildir. 
Chimobi ve Igwe (2010) Nijerya ekonomisi için bütçe açığı ile enflasyon ilişkilerini 1970-2005 
yılları için test ettikleri çalışmalarında VAR ve Granger Nedensellik yöntemlerini terci 
etmişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre para arzından bütçe açığına doğru bir nedensellik 
ilişkisinin varlığına ulaşılmıştır. Anayochukwu (2012) Nirjerya ekonomisi için bütçe açığı ve 
enflasyon ilişkisini 1970-2010 yılları için analiz ettiği çalışmasında ARDL yöntemi tercih 
edilmiş ve bütçe açığının enflasyonun nedeni olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Khumalo (2012) 
Bütçe artışı ile enflasyon ilişkisini 1980-2012 yılları için Güney Afrika ekonomisi için analiz 
ettiği çalışmasında VAR yöntemini kullanmış ve değişkenler arsında uzun dönemli bir ilişkinin 
varlığına ulaşmıştır. Etki-tepki sonuçlarına göre bütçe açığı enflasyona olumlu katkıda 
bulunmaktadır. Bhattarai vd(2014)’e göre pasif parasal ve aktif maliye politikası rejiminde, 
kamu borcunun değerindeki değişiklikler hanehalkları üzerinde servet etkisi yaratır. Aktif para 
ve pasif maliye politikası rejiminin aksine, enflasyon hedefinin tersine hareket etmekte ve faiz 
oranlarının enflasyona daha güçlü tepki vermesi enflasyonun şoklara tepkisini artırmaktadır. 
Dahası, yüksek bir kamu borcu seviyesi enflasyona tepkiyi artırırken, vergilerin borca daha 
zayıf tepkisi enflasyonun şoklara tepkisini azaltmaktadır. Pasif para ve pasif maliye politikası 
rejiminde hem para hem de maliye politikası parametreleri enflasyonu etkiler. 
Solokova(2015) çalışmasında mali otoritelerin devlet borcunun sürdürülebilirliğini tam olarak 
temin edemediği ortamda düşük enflasyon ile düşük ülke riski arasındaki para politikası 
dengesini incelemektedir. Çalışma sonucunda temsilciler, merkez bankasının enflasyon 
artışlarına toleransının arttığına inandıklarında, denge risk primi düşerek, merkez bankasının 
enflasyon tercihlerindeki değişikliklere ilişkin bilgilerin temerrüt risklerini doğrudan etkilediğini 
düşündürmektedir. Yien vd. (2017) Malezya ekonomisi için yapmış oldukları analizde 1960-
2014 için Johansen eş bütünleşme ve Granger nedensellik yöntemlerini kullanmışlar ve 
çalışma sonucunda uzun dönemde enflasyon ile iç ve dış borcun pozitif ilişki içinde olduğu, 
ayrıca enflasyonun nedeni olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Chortareas ve Mavrodimitrakis 
(2021) stratejik mali-para politikası etkileşimlerinin, kusurlu politika aracı ikame edilebilirliği 
altında bir para birliğinde politika karması ve koordinasyonu üzerindeki etkilerini araştırdıkları 
çalışmalarında para politikasının maliyet kanalıyla güçlendirilmiş Yeni-Keynesyen çerçevenin 
temel özelliklerini içeren bir model geliştirmişlerdir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre 
maliyet kanalı, sendika çapında talep şoklarının istikrarını sınırlar, para otoritesi artık 
döngüyü yönetemez. Lider otorite, takipçi otoritenin tepki parametresine, dolayısıyla 
takipçinin tercih parametresine tepki verirken, hedeflerini değiş tokuş etmemeyi seçebilir. 
Talep tarafı politika araçları için liderlik stratejik rejimlerinde, lider, aracı enflasyonu 
dengelemede (toplam talebe göre) takipçinin politika aracından daha fazla / daha az etkili 
ise, takipçinin tercih parametresine olumlu/olumsuz tepki verir. Leeper vd. (2021)’e göre para 
politikası aktif olarak enflasyonu hedeflemelidir ve maliye politikası borcun sürdürülebilirliğini 
sağlarken vergileri yumuşatmalıdır. Bu tür politika reçeteleri, bir taahhütte bulunma 
yeteneğini gerektirir. Bu yetenek olmadan, enflasyon sürprizlerini tekel ve vergi bozulmalarını 
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dengelemek ve aynı zamanda devlet borcunun gerçek değerini azaltmak için kullanma 
eğilimi, devlete bağlı bir enflasyonist önyargı sorunu yaratır. Yüksek borç seviyeleri ve kısa 
vadeli borçlar, enflasyon eğilimini şiddetlenmektedir. 

Yerli literatürde Günaydın (2001) Türkiye ekonomisi için enflasyon ile bütçe açığı 
ilişkisini 1975-1998 yılları için analiz ettiği çalışmasında her iki değişken arasında karşılıklı 
nedensellik ilişkisinin varlığına ulaşmıştır. Kesbiç Vd.(2005) Türkiye ekonomisi için iç 
borçlanma ve bütçe açıkları ile enflasyon ilişkisini 1989-2003 yılları için analiz ettikleri 
çalışmalarında bütçe açıklarının finansmanında kısa vadeli avans kullanıldığında para arzı ve 
enflasyonun arttığı, iç borçlanmanın kullanıldığı dönemde ise enflasyonun düştüğü sonucuna 
ulaşmışlardır. Altıntaş vd.(2008) Türkiye ekonomisi için parasal büyüme, bütçe açıkları ve 
enflasyon ilişkisini ARDL yöntemi ile 1992-2006 yılları için analiz ettikleri çalışmalarında hem 
kısa hem de uzun dönemde parasal büyüme ve enflasyon arasında anlamlı ve pozitif bir 
ilişkiye ulaşırken enflasyon ile bütçe açığı arasında kısa ve uzun dönemli ilişkiye 
rastlamamışlardır. Oktayer (2010) Türkiye ekonomisi için enflasyon, para arzı ve bütçe açığı 
ilişkisini 1987-2009 yılları için analiz ettiği çalışmasında Fiyat Düzeyinin Mali Teorisi’nin uzun 
dönemde desteklendiği sonucuna ulaşmıştır. Özmen ve Koçak (2012) Türkiye’de para arzı, 
bütçe açığı ve enflasyon ilişkisini 1994-2011 periyodunda ARDL yöntemiyle analiz ettikleri 
çalışmalarında parasalcı görüşe paralel sonuçlar elde etmişlerdir. Analiz sonuçlarına göre 
enflasyon ile para arzı arasında anlamlı bir ilişkinin varlığına ulaşılmış olup söz konusu ilişki 
bütçe açığı ile enflasyon arasında söz konusu değildir.  Doğru (2014) Türkiye ekonomisinde 
kronik enflasyonun olduğu 1978-2002 yılları için bütçe açığı ve enflasyon açığı arasındaki 
ilişkiyi analiz ettiği çalışmasında Johansen eş bütünleşme ve Granger nedensellik 
yöntemlerini tercih etmiştir. Söz konusu çalışma sonucunda enflasyon ile bütçe açığı 
arasında uzun dönemde eş bütünleşme ilişkisinin varlığına ve bütçe açığından enflasyona 
tek yönlü nedensellik ilişkisine ulaşmıştır. Erkam ve Çetinkaya (2014) enflasyon ile bütçe 
açığı arasındaki nedensellik ilişkisini Türkiye ekonomisi için inceledikleri çalışmalarında 
1987–2003 ve 2005–2013 olmak üzere iki farklı dönemi ele almışlardır. Granger nedensellik 
analizi ile yapılan analiz sonuçlarına göre yüksek enflasyonun kaydedildiği 1987–2003 
döneminde, bütçe açığından enflasyona tek yönlü ve güçlü bir ilişkinin varlığına ulaşılırken 
bu ilişki 2005–2013 yıllarında ortadan kalkmaktadır. Erkam ve Çetinkaya’ya göre bu durumun 
temel nedeni 2001 krizi sonrası uygulanan istikrar politikalarıdır. Öruç(2016) bütçe açıklarının 
enflasyonist olup olmadığını Türkiye ekonomisinde 1950-2014 yılları için yaptığı analizde 
Philipis-Oualiris analizini kullanmış olup bütçe açığındaki artışın enflasyonu önemli bir şekilde 
etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Tüleykan (2016) Türkiye ekonomisi için büyüme, faiz oranı,  
faiz dışı bütçe dengesi ve kamu borç stokunun enflasyonla ilişkisini 2006-2014 periyodu için 
analiz ettiği çalışmasında büyüme oranının faiz dışı fazlanın nedeni olduğu sonucuna 
ulaşmıştır. Ayrıca elde edile analiz sonuçları büyüme ve enflasyondaki değişimi açıklamakta 
faiz dışı bütçe dengesinin pozitif sonuçlar verdiğini göstermektedir. İpek ve Akar (2016) 
enflasyon ile bütçe açıkları ilişkisini 2004-2015 yılları için Türkiye ekonomisi için inceledikleri 
çalışmalarında ARDL sınır testi yaklaşımı ve Toda Yamamoto nedensellik analizini tercih 
etmişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre kısa ve uzun dönemde bütçe açıkları enflasyonu 
arttırmaktadır. Ayrıca her iki değişken karşılıklı birbirinin nedenidir. Keho (2016) batı Afrika 
ülkelerinden seçtiği 7 ülke ile gerçekleştirdiği ARDL sınır testi analizinde 1970-2013 
dönemlerini kullanmış ve Mali hariç diğer 6 ülkede para arzı, enflasyon ve bütçe açığı 
değişkenleri arasında uzun dönemli ilişkinin varlığına ulaşmıştır. Şentürk vd.(2017) Türkiye 
ekonomisi için 1980-2016 yılları için uygulanan mali disiplin politikaların nasıl sonuçlandığını 
analiz ettikleri çalışmalarında kamu borç stoku, faiz dışı fazla, bütçe dengesi ve enflasyon 
değişkenlerini kullanmışlardır. Değişkenlere uygulanan Toda-Yamamoto nedensellik ve etki-
tepki fonksiyonu analizleri sonuçlarına göre kamu borç stoku artışı kısa dönemde enflasyonu 
azaltırken bütçe açığındaki artış enflasyonu arttırmaktadır. Faiz dışı fazla se enflasyonu 
azaltıcı etkiye sahiptir. Alper (2018) Türkiye ekonomisi için 1971-2016 dönemini kapsayan 
çalışmasında bütçe açığı, para arzı ve enflasyon ilişkisini Bayer-Hanck eş bütünleşme 
yaklaşımıyla analiz etmiş olup değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin varlığına 
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ulaşmıştır. İlgili çalışmada para arzı ve bütçe açığında meydana gelen %1’lik bir artış 
enflasyonu sırasıyla %0,82 ve %0,64 arttırmaktadır. 

5. Ampirik Analiz 

Merkez bankası bağımsızlığının destekleyen en önemli teorilerden biri olan “hoş 
olmayan monetarist aritmetik” yaklaşımı para ve maliye politikalarının koordinasyonu 
bağlamında karşı karşıya kalınan problemi ele almaktadır. Hoş olmayan monetarist aritmetik 
yaklaşımında mali tarafı yöneten otoritelerin faiz dışı fazlayı (birincil bütçe açıkları) devam 
ettirmesi durumunda merkez bankalarının temel görevi olan fiyat istikrarının 
sağlanamayacağını dile getirmektedir. (Krichel, Levine ve Pearlman, 1996: 28). Bu görüşün 
kabul ettiği temel durum devlete ait borçların belli bir düzeye kadar yükselmesine imkân 
sağlansa da bu borçların belli bir süreden sonra merkez bankasının monetizasyonu yoluyla 
kapatılacağıdır. Maliye politikasının baskınlığının söz konusu olduğu durumlarda mali otorite 
bütçe serbestliğine ulaşmakta, sürekli bütçe açığının olması durumunda ise merkez 
bankasının enflasyonu kontrol altında tutması zorlaşmaktadır. Böylelikle hükûmetlerin para 
basması zorunlu hale gelmekte ve hoş olmayan monetarist aritmetik süreci işlemeye 
başlamaktadır. Maliye politikasına kıyasla para politikasının daha baskın olması durumunda 
ise parasal tabanın büyüme hızı merkez bankasınca bağımsız bir şekilde 
belirlenebilmektedir. Böylece bütçe açığı mali otorite tarafından tahvil talebiyle ya da elde 
edecek sınırlı senyoraj geliri ile finanse edebilmekte ve dolayısıyla enflasyon merkez 
bankasının kontrolü altında tutulabilmektedir (Burdekin ve Laney, 1986: 1). 

5.1. Veri Seti ve Analiz Yöntemi 

Çalışmanın ampirik kısmında bahsi geçen bur durum enflasyon, bütçe açığı ve para 
arzı ilişkisi Tablo 5’deki değişkenler ile analiz edilecektir. 

Tablo 5: Değişkenler, Kısaltmaları ve Elde Elden Kaynakları 

 

Değişken Kısaltması Kaynak 

Enflasyon TÜFE TÜİK 

Para Arzı M3 TCMB 

Bütçe Açığı Açık Hazine ve Maliye Bakanlığı 

Kamu Borç Stoku Borç Hazine ve Maliye Bakanlığı 

 

Tablo 5’te enflasyon tüketici fiyat endeksini; M3, geniş tanımlı para tanımını; açık, bütçe açığı 
değişkenini ve borç, kamu borç stokunu ifade etmektedir. Çalışmanın analiz kısmında 
Dornbusch ve Fischer (1981) Tekin-Koru ve Özmen (2003) ve Altıntaş vd. (2008) 
çalışmalarındaki model referans alınarak eşitlik (1) deki gibi oluşturulmuştur. 

 

𝑇Ü𝐹𝐸𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑀3𝑡 + 𝛼2𝑎ç𝚤𝑘𝑡 + 𝛼3𝑎ç𝚤𝑘𝑡 + 𝑢𝑡                                                                           
(1) 

 

Analizde  𝛼1 𝑣𝑒 𝛼2 katsayıları sırasıyla para arzı ve bütçe açığı değişkenlerinin enflasyonla 
olan ilişkilerini gösteren parametrelerdir. Çalışmada Değişkenlere ilişkin veriler 2005:1-
2020:8 dönemini kapsayan aylık değerlerden oluşmaktadır. Enflasyon değişkeni olarak 
TÜFE (2000=100) olarak analize dahil edilmiştir. Değişkenler Census X-
11 yöntemi kullanılarak mevsimsellikten arındırılmıştır. 
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5.2. Birim Kök Analizleri 

Durağan olmayan serilerin sahte regresyon sorununa yol açacağı gerçeğinden 
hareketle ekonometrik analizin belirlenmesinden önce değişkenlerin durağan olup olmadığı 
birim kök testleri ile gerçekleştirilmiş. Analizin güvenilirliğinin artması açısından geleneksel 
Augmented Dickey Fuller (ADF) birim kök testinin yanında kırılmalara izin veren Clemente, 
Montañés, Reyes (1998) ve Lee ve Strazicich (2003) testleri tercih edilmiştir. ADF testi, 
zaman trendi ve sabit sayı içeren durumlar için kullanılan bir yöntemdir. Bu bağlamda ADF 
testi eşitlik (2) ve (3)’deki şekilde ifade edilmektedir (Dickey ve Fuller,1981:1960); 

∆𝑋𝑡 = 𝜇 + 𝐵𝑋𝑡−1 + ∑ 𝜑∆𝑋𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡
𝑘
𝑖=1                                                                              (2) 

∆𝑋𝑡 = 𝜇 + 𝛼 + 𝐵𝑋𝑡−1 + ∑ 𝜑∆𝑋𝑡−𝑖 + 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 + 𝑢𝑡
𝑘
𝑖=1                                                          (3) 

. Söz konusu hesaplamada boş hipotez olan “seri durağan değildir” ile alternatif hipotez olan 
“seri durağandır” hipotezleri analiz edilmektedir. ADF birim kök testi sonuçları Tablo 6’dan 
izlenebilmektedir. 

        Tablo 1: ADF Birim Kök Test Sonuçları 

Değişkenler Seviye Değeri Birinci Fark Kritik Değer (1%) 

TÜFE -2,12(8) -4,74(5)* -4.18 

M3 -2,05 (6) -5,90(3)* -4,10 

açık -6,97(1) - -4,90 

borç -2,40(8) -5,61(5)* -4,10 

 

Not:* 1 düzeyinde anlamlı olduklarını, parantez içindeki değerler ise, Akaike Bilgi Kriteri (AIC) ile belirlenen 
optimal gecikme uzunluklarını göstermektedir. 

Tablo 6’dan izlenebileceği gibi değişkenlerden sadece bütçe açık değişkeni seviyede 
durağan çıkarken diğer tüm değişkenler birinci farkları alındığında durağan hale gelmiştir. 

Lee ve Strazicich birim kök testi iki farklı model ile tahmin edilmektedir (Lee ve Strazicich 
,2003:144). 

𝑌𝑡 = 𝜗′𝑍𝑡 + 휀𝑡   𝑣𝑒 휀𝑡=𝛽휀𝑡−1 + 𝑒𝑡                                                                                          (4) 

(4) numaralı eşitlikte içsel değişken vektörü  𝑍𝑡 ile ve hata terimi  휀𝑡 ile gösterilmektedir.  Tek 

kırılmaya izin veren A modeli için 𝐷𝑡, 𝑡 ≥ 𝑇𝐵 + 1  durumunda 1, farklı bir durumda ise 0 
değerini alan kukla (dummy) değişkeni simgelemek şartıyla  (2 ) no’lu denklem için; 

𝑍𝑡 = (1, 𝑡, 𝐷1𝑡) şeklinde ifade edilmektedir. Kırılma zamanı 𝑇𝐵 ile temsil edilmektedir. 
Ortalamada iki kırılmaya olanak sağlayan birim kök testi için Model A, 𝐷𝑗𝑡 = 1; 𝑗 = 1,2 olduğu 

durumda  
𝐷𝑡, 𝑡 ≥ 𝑇𝐵𝐽 + 1 iken 1, söz konusu durum haricinde 0 değerini alan kukla (dummy) değişkeni 

gösteren (4) no’lu denklemde  
𝑍𝑡 = (1, 𝑡, 𝐷1𝑡, 𝐷𝑇𝑡)𝑜𝑙𝑚𝑎𝑘𝑡𝑎𝑑𝚤𝑟. 

Sabit ve trendde iki kırılmaya izin veren CC modelini elde etmek için j=1, 2 olacak şekilde 

Sabit ve trendde iki kırılmaya izin veren CC modelini elde etmek için j=1, 2 olacak şekilde 

𝐷𝑇𝑡𝑗, 𝑡 ≥ 𝑇𝐵𝑗 + 1 iken t-𝑇𝐵𝐽 farklı şartlarda 0 değerini alan kukla değişkeni ifade etmek 

suretiyle 𝑍𝑡 yerine 𝑍𝑡 = (1, 𝑡, 𝐷1𝑡, 𝐷2𝑡, 𝐷𝑇1𝑡, 𝐷𝑇2𝑡 konulmaktadır( Altunöz,  2019:51). Elde 

edilen sonuçlar tablo 7’de izlenebilmektedir. 
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Tablo 7: Lee-Strazicich Birim Kök Testi Sonuçları (Düzeyde) 
𝑫𝒆ğ𝒊ş𝒌𝒆𝒏𝒍𝒆𝒓 𝑨 𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍𝒊 𝑪 𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍𝒊 

 𝒕 − 𝒊𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒔𝒕𝒊ğ𝒊 𝑲𝚤𝒓𝚤𝒍𝒎𝒂 𝑻𝒂𝒓𝒊𝒉𝒍𝒆𝒓𝒊 𝒕 − 𝒊𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒔𝒕𝒊ğ𝒊 𝑲𝚤𝒓𝚤𝒍𝒎𝒂 𝑻𝒂𝒓𝒊𝒉𝒍𝒆𝒓𝒊 
TÜFE -1.07 (k=10) 2008, 2009 -3,81 (k=4) 2008, 2009 

M3 -1.54 (k=10) 2009, 2018 -3,18 (k=12) 2009, 2018 

açık -7.19 (k=10) 2009 2010 -7,54(k=12) 2008, 2018 

borç -7.09 (k=10) 2008,2018 -8,22 (k=12) 2008,2018 

𝑵𝒐𝒕: 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 𝐴: − 4.061 (1%), −3.571 (5%), −3.287 (10%), 𝑖𝑖) 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 𝐶: − 6.834(1%), −5.924 (5%), −5.556 (10%). 

Tablo 7’deki Lee-Strazicich birim kök testi sonuçlarında A modeli değişkenin 
ortalamasında kırılma olduğunu ifade ederken C modeli değişkenin hem eğiliminde hem de 
ortalamasında kırılma olduğunu ifade etmektedir. Testte k_max, 14 olarak seçilmiştir.  Lee-
Strazicich birim kök testi sonuçlarına göre hem model A, hem de model C’de testi 
sonuçlarına göre boş hipotez analize konu olan TÜFE ve M3 değişkenlerinde 
reddedilememektedir. Diğer bir ifadeyle değişkenler çift kırılma göstermekte ama durağan bir 
süreç izlememektedirler. Bütçe açığı ve kamu borç stoku değişkenleri ise seviyede 
durağandır.   Kırılma tarihleri küresel kriz ve ABD ile yaşanılan gerginlik sonucu meydana 
gelen kur şokunu gösteren tarihler olarak anlamlıdır. 

Clemente, Montañés, Reyes (1998) birim kök testi bir ve iki kırılma altında 
değişkenlerin birim kök sınamasını ayrı ayrı yapmakta olup Lee-Strazicich testindeki gibi 
kırılmalar içsel olarak analize dahil edilmektedir. Ayrıca Clemente, Montañés, Reyes (1998) 
birim kök testi değişkenlerde yapısal kırılmanın nedeni olan şokun kademli yada anlık olarak 
meydana gelme ihtimallerini dikkate almaktadır. 

Clemente, Montañés, Reyes (1998) testinde eşitlik (5) de yer alan boş hipotez eşitlik 
(6)’teki alternatif hipoteze karşı test edilmektedir. 
𝐻0: 𝑦𝑡 = 𝑦𝑡−1 + 𝛿1𝐷𝑇𝐵1𝑡 + 𝛿2𝐷𝑇𝐵2𝑡 + 𝑢𝑡                                                                                 (5) 

𝐻𝐴: 𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝑑1𝐷𝑈1𝑡 + 𝑑2𝐷𝑇𝐵2𝑡 + 𝑒𝑡                                                                                        (6) 
 

Clemente, Montañés, Reyes (1998) testinde boş hipotez “serilerde yapısal kırılma 
durumunda birim kök vardır” şeklinde olup elde edilen sonuçlar Tablo 8’de izlenebilmektedir. 

Tablo 8: Clemente, Montañés, Reyes Birim Kök Testi Sonuçları 
𝑫𝒆ğ𝒊ş𝒌𝒆𝒏𝒍𝒆𝒓 𝑨𝑶 𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍𝒊 𝑰𝑶 𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍𝒊 

 𝒕 − 𝒊𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒔𝒕𝒊ğ𝒊 𝑲𝚤𝒓𝚤𝒍𝒎𝒂 𝑻𝒂𝒓𝒊𝒉𝒍𝒆𝒓𝒊 𝒕 − 𝒊𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒔𝒕𝒊ğ𝒊 𝑲𝚤𝒓𝚤𝒍𝒎𝒂 𝑻𝒂𝒓𝒊𝒉𝒍𝒆𝒓𝒊 
TÜFE -3.10 (k=3) 2008, 2018 -2.71 (k=6) 2009, 2018 

M3 -5.06(k=0) 2008, 2018 -4,67 (k=14) 2009, 2018 

açık -7.02 (k=8) 2008,2009 -9,59 (k=14) 2008, 2018 

borç -7.81 (k=7) 2008,2018   

Not: Clemente, Montañés, Reyes birim kök testi için AO ve IO modellerinin her ikisinde de kritik değer: 
-6.141 (%5). Gecikme uzunlukları parantez içinde gösterilmiştir. 
 

Lee-Strazicich birim kök testi sonuçlarına paralel olarak Clemente, Montañés, Reyes 
Birim Kök Testi sonuçlarında da enflasyon ve para arzı değişkenleri seviyede birim kök 
içermektedir. Bütçe açığı ve kamu borç stoku değişkenleri ise seride durağandır.  Kırılma 
tarihleri Lee-Strazicich birim kök testi kırılma tarihleri ile aynıdır. Birim kök analizleri 
sonuçlarına göre değişkenlerin bütünleşme derecelerinin farklı olduğu anlaşılmıştır. Bu 
bağlamda aynı dereceden bütünleşik değişkenlere eş bütünleşme analizine izin veren Engle 
ve Granger (1987), Johansen (1988) ve Johansen ve Juselius (1990) tarafından önerilen eş 
bütünleşme yaklaşımlarının uygulanması imkansızdır. 
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5.3. Analiz Yöntemi ve Bulgular 

Peseran (2001) tarafından geliştirilen ARDL sınır testi yaklaşımı bütünleşme 
dereceleri ile ilgili bir kısıtlama getirmemesi yanında, az sayıda gözleme sahip olan 
çalışmalara da uygulanabilmektedir. ARDL testindeki temel şartlardan biri de bağımlı 
değişkenin seviyede durağan olmamasıdır. Tüm bu şartların sağlanması nedenliyle analize 
en uygun analizin ARDL sınır testi olduğuna karar verilmiştir. Sınır testi için kullanılacak 
model eşitlik (7) deki gibidir. 

 

∆𝑇Ü𝐹𝐸𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼1𝑖∆𝑇Ü𝐹𝐸𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼2𝑖∆𝑀3𝑡−𝑖
𝑚
𝑖=0

𝑚
𝑖=1 + ∑ 𝛼3𝑖∆𝑎ç𝚤𝑘𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼4𝑖∆𝑏𝑜𝑟ç𝑡−𝑖

𝑚
𝑖=0 +𝑚

𝑖=0

𝛼5 + ∆𝑇Ü𝐹𝐸𝑡−1 + 𝛼6 + ∆𝑀3𝑡−1 + 𝛼7 + ∆𝑎ç𝚤𝑘𝑡−1 + 𝛼8 + ∆𝑏𝑜𝑟ç𝑡−1+𝑢𝑡    (7) 

Kurulacak kısıtsız hata düzeltme modelleri için göz önünde bulundurulan bilgi 
kriterlerinde kritik değerin en küçük olduğu gecikme uzunluğu uygun gecikme uzunluğu 
olarak seçilmektedir. Bunun yanında seçilen en küçük değer oto korelasyon problemine 
sahipse bir sonraki en küçük değer gecikme uzunluğu olarak kabul edilir. Oto korelasyon 
problemi devam ettikçe bu durum tekrarlanır. Akaike bilgi kriteri ile Schwarz bilgi kriterinden 
yararlanılarak ulaşılan gecikme uzunlukları Tablo 9’da izlenebilmektedir. 

𝑻𝒂𝒃𝒍𝒐 𝟗: 𝑼𝒚𝒈𝒖𝒏 𝑮𝒆𝒄𝒊𝒌𝒎𝒆 𝑼𝒛𝒖𝒏𝒍𝒖ğ𝒖𝒏𝒖𝒏 𝑩𝒆𝒍𝒊𝒓𝒍𝒆𝒏𝒎𝒆𝒔𝒊 

𝑴 𝑨𝒌𝒂𝒊𝒌𝒆 𝑩𝒊𝒍𝒈𝒊 𝑲𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊 𝑺𝒄𝒉𝒘𝒂𝒓𝒛 𝑩𝒊𝒍𝒈𝒊 𝑲𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊 𝑿𝟐 𝑩𝑹𝑬𝑼𝑺𝑪𝑯 − 𝑮𝑶𝑫𝑭𝑹𝑬𝒀 

1* 2.0131 5.212 4.201***(0.211) 

2 4.1661 6.411 8.133 (0.241) 

3 4.8502 6.024 5.879**(0.214) 

4 4.5180 6.114 5.1290**(0.356) 

5 4.1019 5.509 3.019*(0.521) 

6 3.303 7.190 3.320*(0.200) 

7 3.6251 7.233 2.110**(0.319) 

8 3.2199 6.135 1.217**(0.227) 

9 3.2819 7.111 2.514**(0.156) 

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

değerini ifade etmektedir. 

Tablo 9’daki sonuçlara göre kritik değerin en küçük olduğu gecikme uzunluğu 1 olarak 
belirlenmiştir. Gecikme uzunluğu belirlenen sınır testi analizlerinde değişkenlerin eş 
bütünleşme ilişkisi içinde olup olmadıklarının araştırılması gerekmektedir. Bu bağlamda F 
testi kullanılmaktadır. Elde edilen F-istatistiği üst sınır değerinin üzerindeyse boş hipotez 
reddedilir. Diğer bir ifadeyle değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisinin varlığına ulaşılmış 
olur. Tersi durumda boş hipotez kabul edilir. Eğer elde edilen F değeri alt ve üst sınır 
değerlerinin arasında değer alırsa herhangi bir yorum yapılamamaktadır. Sınır testi sonuçları 
Tablo 10’da sunulmaktadır. 

Tablo 10: Sınır testi Sonuçları 

𝑭 İ𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒔𝒕𝒊ğ𝒊 𝒗𝒆 𝑲𝒓𝒊𝒕𝒊𝒌 𝑫𝒆ğ𝒆𝒓𝒍𝒆𝒓 

 

10% 5% 1% 

k 

 

𝐼(𝐼) 𝐼(0) 𝐼(𝐼) 𝐼(0) 𝐼(𝐼) 

1 5,819 6,711 6,716 7,980 8,91 9,314 

Elde Edilen F İstatistik Değerleri 

𝐹𝑟𝑎𝑡𝑒  8,617 
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Tanısal Testler 

𝑅2 = 0,59 
𝐹 İ𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖ğ𝑖: 
5,827(0,00) 𝐵𝑟𝑒𝑢𝑠𝑐ℎ − 𝐺𝑜𝑑𝑓𝑟𝑒𝑦 𝐿𝑀: 0,28(0,11) 

Ramsey 
Reset:1,81(0,06) 

 

𝐷ü𝑧𝑒𝑙𝑡𝑖𝑙𝑚𝑖ş 𝑅2 = 0,48 ARCH-LM:2,16(0,10) 
Jarque-Berra Normallik 
:0,061(0,74)   

Not: Parantez içindeki rakamlar olasılık değerlerini ifade etmektedir. ***,** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 
seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir. 

Uzun Dönem İlişkisi 

Tablo 10’da ulaşılan 8,617 F istatistik değeri %5 seviyesinde kritik değer üst sınırı 
olan 7,980 değerinin üzerindedir. Bu sonuca göre uzun dönemli bir düzey ilişkisinin 
bulunmadığını ifade eden sıfır hipotezi reddedilmektedir. Diğer bir ifade ile değişkenler 
arasında uzun dönemli ilişki mevcuttur. Ayrıca tanısal test sonuçları incelendiğinde Breusch-
Godfrey LM Testi herhangi bir otokorelasyon probleminin olmadığını göstermektedir. Benzer 
şekilde ARCH LM Testi değişen varyans sorunun olmadığını, Jarque-Bera Normallik testi, 
hata teriminin normal dağılıma sahip olduğunu ve Ramsey Reset testi model kurma 
hatasının olmadığını göstermektedir. Analizde kullanılacak uzun dönem ARDL eşitlik (8)’da 
izlenebilmektedir. 

𝑻Ü𝑭𝑬𝒕 = 𝜶𝟎 + ∑ 𝜶𝟏𝒊𝑻Ü𝑭𝑬𝒕−𝒊 +𝒎
𝒊=𝟏 ∑ 𝜶𝟐𝒊𝑴𝟑𝒕−𝒊 +𝒎

𝒊=𝟎 ∑ 𝜶𝟑𝒊𝒂ç𝚤𝒌𝒕−𝒊 +𝒎
𝒊=𝟎 ∑ 𝜶𝟒𝒊𝒃𝒐𝒓ç𝒕−𝒊 +𝒎

𝒊=𝟎 𝒖𝒕                                   

(8) 

𝑻𝒂𝒃𝒍𝒐 𝟏𝟏: 𝑨𝑹𝑫𝑳 (𝟒, 𝟏, 𝟎, 𝟏) 𝑻𝒂𝒉𝒎𝒊𝒏 𝑺𝒐𝒏𝒖ç𝒍𝒂𝒓𝚤 𝒗𝒆 𝑼𝒛𝒖𝒏 𝑫ö𝒏𝒆𝒎 𝑲𝒂𝒕𝒔𝒂𝒚𝚤𝒍𝒂𝒓𝚤 (𝑩𝒂ğ𝚤𝒎𝒍𝚤 𝑫𝒆ğ𝒊ş𝒌𝒆𝒏: 𝑬𝒏𝒇𝒍𝒂𝒔𝒚𝒐𝒏) 

Değişkenler 𝑲𝒂𝒕𝒔𝒂𝒚𝚤 𝒕 İ𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒔𝒕𝒊ğ𝒊 

𝑇Ü𝐹𝐸𝑡−1 2.207 18.216(0.00)*** 

𝑇Ü𝐹𝐸𝑡−2 1.108 2.099(0.00)*** 

𝑇Ü𝐹𝐸𝑡−3 1.234 -2.712(0.00)*** 

𝑇Ü𝐹𝐸𝑡−4 -1.099 -2.441(0.00)*** 

𝑀3𝑡 1,009 3.208(0.00)*** 

𝑀3𝑡−1 2.210 2.661(0.00)*** 

𝑎ç𝚤𝑘𝑡 0.771 1.451(0.00)** 

𝑏𝑜𝑟ç𝑡 0,261 3.112 (0.00)*** 

𝑏𝑜𝑟ç𝑡−1 0.200 3.111(0.00)*** 

DUM2008 0,190 2.910(0.00)*** 

DUM2018 0,181 2.801(0.00)*** 

C -0.476 -1.112(0.00)* 

AR(1) -0.610 -2.311(0,00)*** 

Uzun Dönem Katsayıları 

M3 0.19 1.321(0.00)*** 

açık 0,40 2.711(0.00)*** 

borç 0.33 2.517(0.00)** 

DUM2008 0.16 2.190(0.00)*** 

DUM2018 0.22 1.210(0.01)*** 

C 2.169 23.190(0.02)* 

Not: ***,** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir. 
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ARDL modeli için gecikme uzunlukları belirlemesinde Akaike Bilgi Kriteri tercih edilmiş 
ve maksimum gecikme uzunluğu 3 olarak alınarak (8) no’lu eşitlik tahmin edilmiştir. Birim kök 
testlerinde 2008 krizi ve ABD ile yaşanan gerginlik sonucu 2018 yılında meydana gelen kur 
şoku kırılma tarihleri olup modeli daha anlamlı kılmak amacıyla iki tarihe kukla değişkenler 
DUM2008 ve DUM2018 olarak eklenmiştir. (8) numaralı eşitlik ARDL (4,1,0,1) gecikme 
değerleri ile tahmin edilmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 11’de izlenebilmektedir. 

Tablo 11’de yer alan ARDL (4,1,0,1) modeline ait tahminler ve uzun dönem katsayı 
sonuçlarına göre tüm değişkenlerin enflasyon üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlıdır. 
Elde edilen sonuçlara göre para arzında %1’lik artış enflasyonu %0.19 oranında arttırırken 
bütçe açığında meydana gelen %1’lik artış enflasyonu %0.40 oranında arttırmaktadır. Ayrıca 
kamu borçlarında meydana gelen %1’lik artış enflasyonu 0.33 birim arttırmaktadır. Bu 
sonuçlar arzına göre bütçe açıklarının ve bütçe açıklarının finansmanı için kullanılan iç 
borçlanmanın enflasyon üzerinde para arzının arttırılmasından daha güçlü bir etkisi olduğunu 
göstermektedir. 2008 krizi ve 2018 kur şokunun enflasyon üzerinde arttırıcı bir etkisi olduğu 
izlenmektedir. Bu etkinin 2018 kur şokunda küresel krize göre 2 kat daha fazla olduğu 
anlaşılmakta olup sonuçlar Tablo 1 ile tamamen uyumludur. Uzun dönem tahminlerine 
yönelik tanısal testler Tablo 12’de izlenebilmektedir. 

Tablo 12: Uzun Dönem Tahminlerine Yönelik Tanısal Testler 

Tanısal Testler 

𝑅2 = 0,61 
𝐹 İ𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖ğ𝑖: 
5,981(0,00) 

𝐵𝑟𝑒𝑢𝑠𝑐ℎ
− 𝐺𝑜𝑑𝑓𝑟𝑒𝑦 𝐿𝑀: 0,22(0,10) 

Ramsey 
Reset:1,88(0,01) 

 

𝐷ü𝑧𝑒𝑙𝑡𝑖𝑙𝑚𝑖ş 𝑅2 = 0,50 ARCH-LM:2,12(0,10) 
Jarque-Berra Normallik 
:0,063(0,70)   

 

Teşhis sonuçlarına uygulanan modelde Breusch-Godfrey LM Testi herhangi bir 
otokorelasyon probleminin olmadığını göstermektedir. Benzer şekilde ARCH LM Testi 
değişen varyans sorunun olmadığını, Jarque-Bera Normallik testi, hata teriminin normal 
dağılıma sahip olduğunu ve Ramsey Reset testi model kurma hatasının olmadığını 
göstermektedir. 

Kısa Dönem İlişkisi 

  

Değişkenler için kısa dönem ilişkiler hata düzeltme modeli ile araştırılmıştır. Kullanılan 
model eşitlik (9)’da izlenebilmektedir. 

 

∆𝑇Ü𝐹𝐸𝑡 =
𝛼1𝐸𝐶𝑇𝑡−1 + ∑ 𝛼2𝑖∆𝑇Ü𝐹𝐸𝑡−𝑖 +𝑚

𝑖=1 ∑ 𝛼3𝑖∆𝑀3𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼4𝑖∆𝑎ç𝚤𝑘𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼5𝑖∆𝑏𝑜𝑟ç𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡 
𝑚
𝑖=0

𝑚
𝑖=0

𝑚
𝑖=0    

(9) 

Eşitlik (9)’da ECT, uzun dönem ilişkisinden elde edilen hata terimleri serisinin bir 
dönem gecikmeli değerini ifade etmektedir. ECT değerinin 0 ile 1 arasında ve negatif bir 
değer olması beklenir ve kısa dönemli dengesizliklerin ne kadar sürede dengeye ulaşacağı 
hakkında bilgi verir. (9) no’lu denklemde de otokorelasyon sorunu görülmüş ve AR(1) 
süreciyle otokorelasyon sorunu giderilmiştir. Tahmin sonuçları Tablo 13’te gösterilmektedir. 

 

Hata düzeltme teriminin (ECT), (-1) ile (-2) arası değer alması  hata düzeltme 
sürecinin  uzun dönem  denge  değerleri  etrafında  azalan  dalgalanmalar  göstererek,  
dengeye  ulaşıldığını gösterir  iken  bu  değerin  pozitif  veya -2’den  küçük  olması  ise,  
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dengeden  uzaklaşıldığını gösterir( Eriçok ve Yılancı,2003: 90).  Elde edilen (-1.05) hata 
düzeltme terimi kısa dönemli dengesizliklerin uzun dönemde ortadan kalktığını ifade 
etmektedir. 

 

Tablo 13: ARDL (4,1,0,1) Hata Düzeltme Modeli Sonuçları 

Değişkenler Katsayı t İstatistiği 

𝑇Ü𝐹𝐸𝑡−1 0.312 5,121(0.00)*** 

𝑇Ü𝐹𝐸𝑡−2 0.108 2.102(0.00)*** 

𝑇Ü𝐹𝐸𝑡−3 -1.41 -2.49(0.02)*** 

𝑇Ü𝐹𝐸𝑡−4 -1.102 -2.610(0.00)*** 

𝑀3𝑡 1.121 3.111(0.00)*** 

𝑀3𝑡−1 1.221 2.032(0.60) 

𝑎ç𝚤𝑘𝑡 0.241 1.601(0.00)** 

𝑏𝑜𝑟ç𝑡 0.274 3.100 (0.00)*** 

𝑏𝑜𝑟ç𝑡−1 0.325 3.111(0.76) 

ECT -1.05 -3.71(0.00)*** 

C 0.004 -0,0323(0,889) 

AR(1) -0.498 -2.211(0,00)*** 

Not: ***,** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir. 

 

Tablo 14: Hata Düzeltme Modeline Yönelik Tanısal Testler 

Tanısal Testler 

𝑅2 = 0,64 
𝐹 İ𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖ğ𝑖: 
5,012(0,00) 𝐵𝑟𝑒𝑢𝑠𝑐ℎ − 𝐺𝑜𝑑𝑓𝑟𝑒𝑦 𝐿𝑀: 0,20(0,11) 

Ramsey 
Reset:1,76(0,01) 

 

𝐷ü𝑧𝑒𝑙𝑡𝑖𝑙𝑚𝑖ş 𝑅2 = 0,56 ARCH-LM:1,41(0,10) 
Jarque-Berra Normallik 
:0,056(0,70)   

Teşhis sonuçlarına uygulanan modelde değişen varyans, fonksiyonel form ve oto 
korelasyon, sorunlarının olmadığı anlaşılmaktadır. İlave olarak hatalar normal dağılım 
göstermektedir. 

5.4.Nedensellik Analizi 

Aynı seviyeden bütünleşme ilişkisine sahip olmayan değişkenler için nedensellik 
ilişkisi analizinde Toda-Yamamoto (1995) nedensellik yöntemi tercih edilmiştir. Toda-
Yamamoto (1995) analizlerinin gerçekleştirilebilmesi için Vector autoregression modeline 
ilişkin optimal gecikme uzunluğunun belirlenmesi gerekmektedir. Akaike Bilgi Kriteri (AIC), 
Schwarz Bilgi Kriteri (SC), Hannan-Quinn Bilgi Kriteri (HQ) Schwarz bilgi kriteri kullanılarak 
uygun gecikme uzunluğu 2 olarak belirlenmiş olup tablo 15’te izlenebilmektedir. 
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Tablo 15: VAR Modelinde Optimum Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi 

Lag AIC SC HQ 

1 -9,918 -9,760 -9,016 

2 -10,989* -9,878* -11,019 

3 -10,661 -8,120 -10,809 

4 -10,018 -8,009 -9,311 

Gecikme uzunluğunun belirlenmesinin ardından serilerin maksimum bütünleşme 
derecesi (dmax=1) en uygun gecikme uzunluğuna eklenerek genişletilmiş VAR(3) modeli 
oluşturulmuştur. Genişletilmiş VAR(3) modeli görünürde İlişkisiz Regresyon yöntemi ile 
tahmin edilmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 16’da izlenebilmektedir. 

Tablo 16: Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi Sonuçları 

 

𝐦 = 𝟐, 𝐝𝐦𝐚𝐱 = 𝟏 𝐊𝐢 𝐊𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢ğ𝐢 𝐎𝐥𝐚𝐬ı𝐥ı𝐤 

Para arzı enflasyonun nedenidir 3 7,161 0.01*** 

Enflasyon para arzının nedenidir 3 1,018 0.02*** 

Bütçe açığı enflasyonun nedenidir 3 11,101 0.00*** 

Enflasyon bütçe açığının 
nedenidir 3 5,017 0.07*** 

İç borç enflasyonun nedenidir 3 6,015 0.05*** 

Enflasyon iç borcun nedenidir 3 5,122 0.80 

Not: ***,** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir. 

Tablo 16’daki Toda-Yamamoto nedensellik sonuçlarına göre analize konu olan para 
arzı ve enflasyon değişkenleri karşılıklı nedensellik ilişkisi içindedir (istatistiksel olarak %1 
seviyesinde anlamlıdır). Bütçe açığı ve iç borç stoku enflasyonun nedeniyken enflasyon 
bütçe açığının nedeni fakat iç borç stokunun nedeni değildir. Para arzındaki artışın 
harcamaları arttırma yolu ile enflasyonu etkilemesi beklenen bir durum olup tersi durumda da 
enflasyonla mücadelede daraltıcı para politikalarının uygulanması ile enflasyonun 
baskılanması hedeflenmektedir. Bu bağlamda elde edilen istatistiğin (-1,018) negatif olması 
de beklentiler paralelindedir. Türkiye’de bütçe açıklarının çoğunlukla yurtiçinde ticari 
bankalardan, özelleştirme gelirlerinden ve merkez bankasından alınan avanslarla karşıladığı 
göz önüne alındığında enflasyonun nedeni olması durumu beklentilerle uyumludur. Reel 
kamu harcamaları ile yüksek enflasyon oranı arasındaki ters yönlü ilişki Patinkin etkisini 
akıllara getirmektedir. Patinkin(1993) enflasyonda meydana gelen kamu harcamalarının reel 
değerini düşürmektedir Böylelikle bütçe açıklarında negatif yönlü etkilenme meydana 
gelecektir. 

Tablo 17: Otokorelasyon ve Değişen Varyans Testi Sonuçları 

Larange Çarpanı (LM) Otokorelasyon Testi 

Gecikme Uzunluğu LM Test İstatistiği Olasılık Değeri 

2 3,224 0,311 

White Değişen Varyans Testi 

Gecikme Uzunluğu Test İstatistiği Olasılık Değeri 

2 11,108 0,231 
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Tablo 17’de elde edilen sonuçlara göre 2 gecikme dikkate alınarak yapılan VAR 
analizinde değişen varyans ve otokorelasyon olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Tahmin edilen 
sonuçların durağan olma şartına sahip olup olmadıklarının anlaşılabilmesi için AR 
karakteristik polinomun ters köklerinin birim çember konumu analiz edilmelidir. Analiz 
sonucunda elde edilen çember katsayı matrisinin öz değerlerini içine alıyorsa analiz istikrarlı 
ya da durağan olarak değerlendirilmektedir. 

 

Şekil 1: AR Karakteristik Polinomların Ters Kök Birim Çember Konumu 

 

Şekil 1’deki sonuca göre konumlar çemberin içinde kaldıkları için modelin durağanlık 
açısından herhangi bir problem taşımadığı anlaşılmaktadır. 

Laidler (1993)’e göre eksik modelleme ile yapılan kısa dönem dinamikleri istikrarsızlık 
probleminin belli bir kısmından sorunlu olabilmektedir. Bu nedenle uzun dönem 
parametrelerindeki istikrarı anlayabilmenin yolu kısa dönemli dinamiklerin de 
değerlendirmeye alınmasından geçmektedir. Ekonometrik analizlerde hata düzeltme terimine 
ulaşmak amacı ile kullanılan uzun dönem katsayılarının istikrarının ölçülmesinde tercih edilen 
yöntemlerden biri Brown vd. (1975) tarafından geliştirilen Cusum ve CusumQ analizleridir. 
Cusum ve CusumQ grafikleri şekil 1 de görülmektedir. 

Grafik 1: Cusum ve CusumQ Grafikleri 

 

 

Grafik 1’deki Cusum (soldaki grafik) ve CusumQ (sağdaki grafik) kesik çizgiler 
arasında kalmakta olup yapılan ARDL modelinin istikrarlı olduğunu ifade etmektedir. 
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6. Sonuç 

Türkiye’de 50’li yıllarda düşük seviyelerde seyreden bütçe açıkları ekonomik krizler ve 
hatalı politikalar nedeniyle 80’li yılların ikinci yarısı ile ciddi bir artış kaydetmiş ve bu eğilim 
2001 krizine kadar devam etmiştir. 2002 yılından sonra uygulanan sıkı maliye politikaları ile 
bütçe açıklarında keskin bir düşüş kaydedilmiştir. Enflasyonun da kronik bir sorun olduğu 
Türkiye’de bütçe açığı, kamu borç stoku, parasal büyüme ve enflasyon arasındaki ilişkinin 
bilinmesi uygulanacak politikaların da verimli olmasını beraberinde getirecektir. 

Bu bilgiler bağlamında çalışmada bütçe açığı, kamu borç stoku ve parasal büyüme ile 
enflasyon arasındaki ilişkinin analizi amaçlanmıştır. Bu bağlamda konuyla ilgili ulusal ve 
uluslararası literatür taramasının ardından ARDL sınır testi yaklaşımı ve Toda-Yamamoto 
nedensellik analizi ile değişkenler arası ilişkiler tahmin edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 
para arzında %1’lik artış enflasyonu %0,21 oranında arttırırken bütçe açığında meydana 
gelen %1’lik artış enflasyonu %0.42 oranında arttırmaktadır. Ayrıca iç borçlarda meydana 
gelen %1’lik artış enflasyonu 0.32 birim arttırmaktadır. Elde edilen sonuçlar De Haan ve 
Zelhorst (1990), Yien vd. (2017), Özmen ve Koçak (2012) ve Tüleykan (2016)’ın 
çalışmalarıyla birebir örtüşmektedir. Bu sonuçlara göre; bütçe açıklarının ve bütçe açıklarının 
finansmanı için kullanılan borçlanmanın, enflasyon üzerinde para arzının arttırılmasından 
daha güçlü bir etkisi olduğunu göstermektedir.  

Ayrıca uygulanan nedensellik ilişkisine göre para arzı ve enflasyon değişkenleri 
birbirlerini karşılıklı etkilerken; bütçe açığı ve iç borç stoku enflasyonu etkilemektedir. 
Bununla birlikte enflasyon bütçe açığını etkilerken, iç borç stoku üzerinde herhangi bir etkisi 
söz konusu olmamaktadır.  

Para arzındaki artışın harcamaları arttırma yolu ile enflasyonu etkilemesi beklenen bir 
durum olup tersi durumda da enflasyonla mücadelede daraltıcı para politikalarının 
uygulanması ile enflasyonun baskılanması hedeflenmektedir Türkiye’de bütçe açıklarının 
çoğunlukla yurtiçinde ticari bankalardan, özelleştirme gelirlerinden ve merkez bankasından 
alınan avanslarla karşılandığı göz önüne alındığında enflasyonun nedeni olması durumu; 
beklentilerle uyumludur.  

Reel kamu harcamaları ile yüksek enflasyon oranı arasındaki ters yönlü ilişki 
enflasyonda meydana gelen artışın, kamu harcamalarının reel değerini düşürdüğünü iddia 
eden Patinkin etkisini varlığını ifade etmektedir.  

Elde edilen sonuçlar bütün olarak değerlendirildiğinde, enflasyon ile para arzı 
arasındaki anlamlı pozitif ilişki, bütçe açığı nedeniyle tercih edilen iç borçlanmanın anapara 
ve faiz ödemelerinin yarattığı parasal büyüme ile açıklanabilir. Bütçe açıklarının ve iç 
borçlanmanın enflasyon üzerindeki etkisi para arzını arttırmanın etkisinden çok daha fazla 
olmaktadır ve bu durum Sargent ve Wallace (1981) tarafından ortaya atılan hoş olmayan 
monetarist aritmetik durumunu desteklemektedir. 

Bu sonuçlar ışığında enflasyonla mücadelede faiz dışı bütçe politikası para arzını 
kontrol etmek açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma sonuçları bizlere gösterdi ki 
enflasyon artışında her ne kadar para basarak bütçe açıklarının finansmanı parasal 
genişlemede büyük rol oynasa da iç borçlanma ve bütçe açıkları sonucu daha fazla parasal 
genişleme ile karşılaşılmakta ve daha yüksek bir enflasyona yol açmaktadır. 
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Araştırma Makalesi / Research Article 
 

Karma Frekanslı Veriler İle Okun Kanunu: Türkiye 
Örneği 

 

Dr. Necmettin Alpay Koçak* 
Öz 
 
Ekonomik büyümenin işsizlik üzerindeki azaltıcı etkisini ifade eden Okun Kanunu literatürde 

sıkça tartışılmaktadır. Literatürdeki çalışmalara bakıldığında, aylık işsizlik oranının çeyreklik frekansta 
toplulaştırıldığı ya da ekonomik büyümeyi temsil edebilecek aylık frekansta benzer değişkenlerin 
kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada, 2005:01-2020:09 dönemi için çeyreklik GSYH büyüme oranı 
ile aylık işsizlik oranı değişimi gibi farklı frekanstaki verilerin birlikte modellenebilmesine olanak tanıyan 
Karma Frekanslı Bayesyen Vektör Otoregresif Regresyon (MFBVAR) modeli Türkiye için Okun 
Kanunu’nun araştırılmasında ilk kez kullanılmıştır. Aynı dönem için klasik VAR modeli tahmini de 
yapılarak sonuçların MFBVAR modelinden elde edilen sonuçlar ile kıyaslama imkânı sağlanmıştır. 
Elde edilen bulgular, MFBVAR modelinin klasik VAR modeline göre öngörü performansı açısından 
daha başarılı olduğunu göstermektedir. MFBVAR modeli, ilgili dönem için Türkiye’de Okun 
Kanunu’nun istatistiksel olarak geçerli ancak etki büyüklüğü açısından zayıf etkili olduğunu 
göstermiştir. Dolayısıyla, ekonomik büyümenin işsizlik oranı üzerindeki etkisinin oldukça düşük 
olduğuna işaret eden bu bulgu, ekonomik büyümenin istihdama etkilerinin arttırılması için ekonomi 
politikalarının gerekliliğine işaret etmektedir. 
 
Anahtar Sözcükler: Okun Kanunu, Karma Frekans, Bayesyen, VAR. 
JEL Sınıflandırması: C32, C53, E31, E37. 

 
Okun’s Law With Mixed Frequency Data: Case of Turkey 

 
Abstract 
 
Okun’s Law, which expresses the reducing effect of economic growth on unemployment, has 

been frequently discussed in the literature. Having looked at the studies in the literature, it is seen that 
monthly unemployment rate is aggregated to quarterly frequency or proxy variables are used in 
monthly frequency that can represent quarterly economic growth. In this study, Mixed Frequency 
Frequency Bayesian Vector Autoregressive Regression (MFBVAR) model is first-time used to 
investigate Okun’s Law for 2005:01-2020:09 period of Turkey. This model enables modeling the data 
in different frequency such as monthly unemployment rates and quarterly GDP growth. For the same 
period, the classical VAR model is estimated, and the results are compared with the results obtained 
from the MFBVAR model. The findings indicates that the MFBVAR model is found more accurate than 
the classical VAR model in terms of prediction performance. MFBVAR model estimates showed that 
Okun’s Law is statistically valid for the relevant period in Turkey, however the amount of the effect is 
low. Therefore, this finding, which indicates that the effect of economic growth on the unemployment 
rate is quite low, points to the need to increase the effects of economic growth on employment. 
 
Keywords: Okun’s Law, Mixed frequency, Bayesian, VAR. 
JEL Classification: C32, C53, E31, E37. 
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1. Giriş 
 
İstihdam, neo-klasik ve içsel büyüme modellerinde teknoloji ve sermayenin yanında 

üretimi arttırıcı önemli bir faktör olarak yer almaktadır. Bununla birlikte, diğer şartlar sabitken 
üretim artışının beraberinde getirdiği gelir artışı ve onun sonucunda oluşan iç talep artışının, 
uzun dönemde emek talebini de arttırması sebebiyle istihdamda artışa ve dolayısıyla işsizlik 
oranında azalışa neden olması beklenebilir. Her ne kadar Okun (1962) tarafından yapılan 
çalışmada potansiyel üretimin ölçümüne odaklanılsa da söz konusu çalışmada gayri safi milli 
hasıladan işsizlik oranına doğru kurulan ilişki, üretim-işsizlik arasındaki ilişkinin dinamiklerinin 
sorgulanmasına neden olmuştur. Bununla birlikte, ülkede yaratılan katma değer değişiminin 
işsizlik oranı üzerindeki etkisinin araştırılması istihdam yaratan ya da yaratamayan büyüme 
olgusunun araştırılmasını beraberinde getirmektedir (Bhalotra, 1998). 

 
Okun Kanunu; 1947:2Ç ile 1960:4Ç dönemi için Amerikan ekonomisinde gayri safi milli 

hasıladaki %3’lük bir artışın (azalışın) işsizlik oranında yaklaşık %1’lik bir azalışa (artışa) 
neden olacağı bulgusundan hareketle, işsizlik ile gayri safi milli hasıla arasında ters ve güçlü 
bir ilişkinin var olduğunu ifade etmektedir. Okun (1962) çalışmasında fark ve trendden 

arındırılmış değişkenlerin kullanıldığı denklemler aracılığıyla test ettiği büyüme → işsizlik 
ilişkisinde aynı sonucu elde etmiştir. 

 
Ülkede yaratılan katma değerdeki değişimin, istihdamı ve dolayısıyla işsizlik oranını 

etkilemesi çeşitli faktörlere bağlıdır. Yaratılan katma değerin tasarrufa ayrılarak sonraki 
dönemler için yatırım sermayesi olarak kullanıldığı bir ekonomide artan üretim sermayesi 
beraberin istihdam artışını da getirecektir. Ancak, yaratılan katma değerin tüketim ve ithalat 
artışı nedeniyle sabit sermaye yatırımına dönüşmemesi durumunda istihdam artışı 
gerçekleşmesi oldukça zordur (Domar, 1946). 

 
Bu çalışmanın amacı, ekonomik büyüme oranındaki ile işsizlik oranındaki değişim 

arasındaki negatif ve güçlü ilişkiyi ifade eden Okun Kanunu’nu Türkiye ekonomisi için 
geçerliliğini araştırmaktır. 2005 Ocak-2020 Eylül dönemini kapsayan zaman aralığında aylık 
ve çeyreklik verilerden oluşan karma frekanslı bir veri setinin kullanıldığı bu çalışmada, 
literatürden ilk kez Karma Frekanslı Bayesyen VAR (MFBVAR) modeli kullanılmıştır. Elde 
edilen bulgular, çeyreklik verilerin kullanıldığı klasik VAR tahmininden elde edilen sonuçlar ile 
karşılaştırılmıştır. 

 
Okun Kanunu hakkında çalışmalara ait literatür özeti 2. bölümde sunulmuştur. 

Kullanılan veri ve yöntem, çalışmanın 3. bölümünde açıklanmıştır. 4. bölümde ampirik 
bulgular sunulmuş ve 5. bölümde çalışmanın bulguları genel olarak değerlendirilmektedir. 

 
2. Literatür 
 
İşsizliğin ve ekonomik büyümenin birbiriyle nasıl ilişkili olduğu ekonomik politika 

yapıcılar ve finansal piyasa analistleri için oldukça önemli bir sorudur. Bu iki değişkeni 
birbiriyle ilişkilendiren Okun Kanunu’nun sık sık incelenmiş olması bu nedenle şaşırtıcı 
değildir. Okun Kanunu ile ilgili literatürde erişilebilen çalışmalar Tablo 1’de özetlenmeye 
çalışılmıştır. Literatürde, işsizlik ve ekonomik büyümenin çeyreklik veriler kullanılarak analiz 
edilmesi yaygın bir uygulamadır. Çeyreklik GSYH büyümesinin ikamesi olarak aylık sanayi 
üretim endeksinin kullanıldığı çalışmalar da göze çarpmaktadır (Süzer, 2019). Ancak, 
Chambers ve Zadrozny (2019) çalışmasında ifade edildiği gibi veri üzerinde yapılan 
toplulaştırmalar, gerçek zamanlı öngörülerin yapılmasına engel olmaktadır. Bu nedenle, 
karma frekanslı verilere izin veren modelleme tekniklerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

 
Tüzün vd. (2020) çalışması karma frekansta verileri kullanılarak Okun Kanunu’nun 

Türkiye için geçerliliğini test eden örnek çalışmalardandır. MIDAS model yapısı gereği 
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bağımlı değişkenin düşük frekanslı bağımsız değişkenin yüksek frekanslı olması 
gerektiğinden, aylık sanayi üretim endeksinden üç aylık işsizlik oranına doğru Okun Kanunu 
test etmişlerdir. Ancak, GSYH büyümesi yerine sanayi üretim endeksinin ikame edilmesi, tam 
olarak Okun Kanunu katsayıları ile kıyaslanmasına engel olmaktadır. Türkiye için yapılan 
çalışmalara genel olarak bakıldığında, 2009 küresel ekonomik krizinden önceki dönem için 
yapılan çalışmalarda Okun Kanunu’nun geçerli olmadığı, sonrası için ise geçerli olduğu 
gözlenmiştir. Karlsson ve Österholm (2020) çalışması da çeyreklik ekonomik büyümeyi ve 
aylık işsizlik oranı değişkenlerinin beraber kullanılabildiği karma frekanslı Bayesyen VAR 
modelleme tekniği ile Amerika için Okun Kanunu’nu test etmiştir. 
 
Tablo 1: Okun Yasasını İnceleyen Çalışmalara İlişkin Literatür Özeti 

 

Yazar(lar) 
Örnek 
Ülke(ler) 

Veri 
Başlangıç 
yılı 

Veri 
Bitiş 
yılı Veri frekansı 

Bulgu  
(Okun 
Kanunu…) 

Erdoğan vd. 
(2019) 

Türkiye 1923 2015 Yıllık Geçerli 

Moosa (1999) Amerika 1947 1992 Çeyreklik  Geçerli 

Adanu (2005) Kanada 1981 2001 Yıllık  Geçerli 

Tümbal (2005) Türkiye 1990 2003 Yıllık  Geçerli 

Yüceol vd. 
(2006) 

Türkiye 1950 2004 Yıllık  Geçerli 
değil 

Huang ve Lin 
(2008) 

Amerika 1948 2006 Çeyreklik  Geçerli 

Ayhan (2008) Türkiye 1970 2006 Yıllık  Geçerli 

Uysal ve 
Alptekin (2009) 

Türkiye 1980 2007 Yıllık  Geçerli 
değil 

Balakrishnan vd. 
(2010) 

Gelişmiş 
Ülkeler 

1960 2000 Çeyreklik  Geçerli 

Ceylan ve Şahın 
(2010) 

Türkiye 1950 2007 Yıllık  Geçerli 

Tari vd. (2010) Türkiye 1968 2008 Yıllık  Geçerli 
değil 

Mihci vd. (2010) Türkiye 1970 2006 Yıllık  Geçerli 
değil 

Demirgil (2010) Türkiye 1987 2007 Çeyreklik  Geçerli 
değil 

Barişik vd. 
(2010) 

Türkiye 1988 2008 Çeyreklik  Geçerli 
değil 

Muratoğlu 
(2011) 

Türkiye 2000 2010 Çeyreklik  Geçerli 

Kanca (2012) Türkiye 1970 2010 Yıllık  Geçerli 

Yılmaz (2014) Türkiye 1970 2010 Yıllık  Geçerli 
değil 

Işık vd. (2015) OECD 1990 2014 Yıllık  Geçerli 

Altunöz (2015) Türkiye 2000 2014 Çeyreklik  Geçerli 

Tanrıöver 
(2015) 

Türkiye 2005 2015 Çeyreklik  Geçerli 

Arı (2016) Türkiye 1980 2014 Çeyreklik  Geçerli 
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Yazar(lar) 
Örnek 
Ülke(ler) 

Veri 
Başlangıç 
yılı 

Veri 
Bitiş 
yılı Veri frekansı 

Bulgu  
(Okun 
Kanunu…) 

Mucuk vd. 
(2016) 

Türkiye 2002 2014 Çeyreklik  Geçerli 

Bulut (2016) Türkiye 2005 2015 Çeyreklik  Geçerli 

Yüksel ve Oktar 
(2017) 

Türkiye 1993 2015 Yıllık  Geçerli 

Afşar vd. (2017) Türkiye 2000 2016 Çeyreklik  Geçerli 

Yildiz vd. (2017) Türkiye 2005 2015 Çeyreklik  Geçerli 
değil 

Grant (2018) Amerika 1948 2016 Çeyreklik  Geçerli 

Yazıcı (2018) Türkiye 1960 2015 Yıllık  Geçerli 

Ümit ve Karataş 
(2018) 

Türkiye 2000 2013 Çeyreklik  Geçerli 

Akcan vd. 
(2018) 

Türkiye 2000 2017 Çeyreklik  Geçerli 

Güçlü (2018) Türkiye 2004 2014 Yıllık  Geçerli 

Öztürk and 
Sezen (2018) 

Türkiye 2005 2017 Çeyreklik  Geçerli 

Michail (2019) Amerika 1949 2015 Çeyreklik  Geçerli 

Nebot vd. 
(2019) 

Fransa, 
Almanya, 
Hollanda, 
İspanya 

1990 2018 Çeyreklik  Geçerli 

Ball vd. (2019) Gelişmiş ve 
Gelişmekte 
olan Ülkeler 

1980 2015 Yıllık  Geçerli 

Porras-Arena ve 
Martı́n-Román 
(2019) 

İspanya 
Bölgeleri 

1980 2017 Yıllık  Geçerli 

de Mendonça ve 
de Oliveira 
(2019) 

OECD 2001 2016 Çeyreklik  Geçerli 

Süzer (2019) Türkiye 2005 2018 Aylık (SanayiÜretim 
Endeksi → İşsizlik 
Oranı) 

 Geçerli 

Hanif vs. (2020) Afganistan, 
Hindistan and 
Sri Lanka ve 
Bangladeş 

1991 2015 Yıllık  Geçerli 

Benos ve 
Stavrakoudis  
(2020) 

Almanya, ABD, 
Birleşik Krallık, 
Fransa, 
Kanada 

1994 2018 Çeyreklik  Geçerli 

Karlsson ve 
Österholm 
(2020) 

Amerika 1948 2019 Karma (Çeyreklik 
GSYH Büyüme Oranı 
→ Aylık İşsizlik 
Oranı) 

 Geçerli 

Krüger ve Amerika 1949 2019 Çeyreklik  Geçerli 
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Yazar(lar) 
Örnek 
Ülke(ler) 

Veri 
Başlangıç 
yılı 

Veri 
Bitiş 
yılı Veri frekansı 

Bulgu  
(Okun 
Kanunu…) 

Neugart (2020) 

Donayre (2020) Amerika 1949 2019 Çeyreklik  Geçerli 

Widarjono (2020) Filipinler, 
Malezya, 
Singapur 

1992 2018 Çeyreklik  Geçerli 

Elsayed (2020) Mısır 1982 2018 Yıllık  Geçerli 

Onakoya ve 
Seiyngbo (2020) 

Nijerya,Güney 
Afrika 

1980 2018 Yıllık  Geçerli 
değil 

Arif (2020) Pakistan 1973 2017 Yıllık  Geçerli 

Tüzün vd. 
(2020) 

Türkiye 1990 2017 Karma (Aylık 
SanayiÜretim 
Endeksi → Çeyreklik 
İşsizlik Oranı) 

 Geçerli 

Crowley ve 
Hudgins (2021) 

Amerika 1973 2018 Çeyreklik  Geçerli 

      

      

3. Veri ve Yöntem 
 
Bu çalışmada iki farklı değişken kullanılmıştır. Birinci değişken, Türkiye İstatistik 

Kurumu (TÜİK) tarafından çeyreklik olarak yayımlanan ve 2005 yılı 1. çeyreği ile 2020 yılı 3. 
çeyreği arasındaki döneme ait TÜİK mevsimsellikten arındırılmış gayri safi yurtiçi hasılanın 
(GSYH) bir önceki çeyreğe göre yüzde cinsinden ifade edilen büyüme oranıdır. İkinci 
değişken ise TÜİK tarafından 2005 yılından itibaren aylık olarak yayımlanan ve 2005 yılı 
Ocak ayı ile 2020 yılı Eylül ayı arasındaki döneme ait TÜİK tarafından mevsimsellikten 
arındırılmış işsizlik oranındaki bir önceki aya göre yüzde farklardır. MFBVAR modelinde 
karma frekanslı veriler kullanılabilirken (Schorfheide ve Song 2015), klasik VAR modelinde 
aynı frekansta verilerin kullanılması gereklidir (Sims, 1980) ve bu nedenle çalışmada işsizlik 
oranındaki aylık yüzde fark 2005-Ç1:2020-Ç3 dönemini kapsayacak şekilde çeyreklik olarak 
de kullanılmıştır. Analizde kullanılan değişkenler Grafik 1’de gösterilmiştir. 

 
Uygulamada kullanılan değişkenlerin durağanlık özellikleri Kwiatkowski vd. (1992) 

çalışmasında önerilen KPSS durağanlık testi ile araştırılmıştır. KPSS testi bir zaman serisinin 
ortalama veya doğrusal bir trend etrafında durağan olup olmadığını veya içerdiği birim kökten 
dolayı durağan olup olmadığını belirlemektedir. Testin boş hipotezi, diğer durağanlık 
testlerinin aksine, zaman serisinin durağan olduğu durumu ifade etmektedir. Testin alternatif 
hipotezi ise zaman serisinin durağan olmadığı durumu ifade etmektedir. 𝑛 gözlem sayısını 

göstermek üzere, gecikme uzunluğu “kısa” olarak ayarlanırsa √4 × (𝑛/100)4
 adet gecikme, 

buna karşın “uzun” olarak ayarlanırsa √12 × (𝑛/100)4
 adet gecikme modele dahil edilir. 

 
Schorfheide ve Song (2015) çalışmasında MFBVAR modeli açıklanmaya çalışılmıştır. 

Ayrıca, Yamak (2019) çalışması her ne kadar Okun Kanunu incelemese de karma frekanslı 
MFBVAR uygulaması açısından iyi bir örnektir. 𝑝 dereceden aylık bir klasik VAR modelinin 

(1) numaralı eşitlik gibi olduğu varsayılsın. 𝑥𝑡, aylık işsizlik oranı değişimi ve çeyreklik GSYH 
büyüme oranı değişkenlerinden oluşmaktadır. 𝜙 ise katsayı matrislerini göstermektedir. 𝜙𝑐 
ise sabit terimi ifade etmektedir. 

 
𝑥𝑡 = 𝜙1𝑥𝑡−1 +⋯+ 𝜙𝑝𝑥𝑡−𝑝 + 𝜙𝑐 + 𝑢𝑡 , 𝑢𝑡 ∼ 𝑖𝑖𝑑𝑁(0, 𝜎).  (1) 
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Grafik 1: Çeyreklik GSYH büyüme oranı ile Aylık ve Çeyreklik İşsizlik Oranı Değişimi 

 
MFBVAR modelinin klasik VAR modeline kıyasla en büyük avantajı farklı frekanstaki 

verileri aynı modele dahil edebilmesidir. Bunu yaparken uyguladığı temel yaklaşım, modelin 
frekansını verilerin en yüksek frekansında varsayıp (örn. aylık), diğer düşük frekanslı 
değişkenleri (örn. çeyreklik) eksik gözleme sahip olarak ele alması ve bu eksik gözlemleri 
çeşitli varsayımlarla tahmin etmesidir. Schorfheide ve Song (2015) çalışmasında eksik 
gözlem sorunu çözmek için 1) eksik gözlemlere sıfırlar atanarak ve ölçüm denklemindeki 
ağırlıkları tahmin etme, 2) eksik gözlemlerin tahmin edildiği modelin hata terimlerinin 
varyansını sonsuza ayarlama, 3) eksik gözlemlerin gözlenenlerin zamana göre bir fonksiyonu 
olduğunu varsayma gibi 3 farklı yaklaşım kullanılabilmektedir. Schorfheide ve Song (2015) 
çalışmasındakine benzer şekilde bu çalışmada birinci yaklaşım kullanılmıştır.  

 
En yüksek frekansın aylık, bir derece düşük frekansın çeyreklik olduğu varsayımında 

MFBVAR yapısında 𝑝 en düşük 3 olarak ayarlanabilmektedir. Bu çalışmada, optimal gecikme 
uzunluğu Schorfheide ve Song (2015) tarafından yapılan çalışmada önerildiği gibi marjinal 
veri yoğunluğu (MDD) ölçütüne göre belirlenmiştir. Verilerin marjinal olasılığı olarak da 
bilinen MDD, parametrelerin önceki dağılımına göre olasılıkların toplamı olarak tanımlanır. 
MDD’nin detaylı gösterimi Schorfheide ve Song (2013) çalışmasında verilmiştir. 

 
MFBVAR modelinin uygulanmasındaki önemli bir aşama, 𝜙 katsayı matrisinin tahmindir. 

Bu aşamada başlangıç değerlerinin kullanılması katsayı matrislerinin kolay tahminine 
yardımcı olmaktadır. Bu durum aynı zamanda Bayesyen yaklaşımın bir gerekliliğidir. Bu 
çalışmada, literatürde yaygın olarak kullanılan bir yaklaşım olan Minnesota tipi başlangıç 
değerleri kullanılmıştır (Luetkepohl, 2005). Minnesota tipi başlangıç değerleri, yakın 
gecikmelerde yüksek parametrelerle, uzak gecikmelerde düşük parametrelerle zaman 
serisinin ağırlıklandırılmasını sağlayacak şekilde tahminleri modifiye etmektedir. Bańbura, 
Giannone ve Reichlin (2010) ve Karlsson (2013) çalışmalarında Minnesota başlangıç 
değerleri ve onun varyasyonlarının tahminlerde başarılı olduğu görülmektedir.  
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4. Bulgular 
 
Okun Kanunu’nu araştırmak üzere çalışmada kullanılan işsizlik oranı değişimleri (aylık 

ve çeyreklik) ve çeyreklik GSYH büyüme oranı değişkenlerinin durağanlık özelliklerini 
belirlemek için uygulanan KPSS testinin sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Sabit terim ve trend 
spesifikasyonları altında kısa ve uzun gecikme uzunluklarında uygulanan testlere ilişkin 
sonuçların yer aldığı tabloda test istatistikleri ve kritik değerlere ilişkin bilgiler yer almaktadır. 
Tabloya göre, tüm gecikme uzunluklarında ve tüm spesifikasyonlarda elde edilen test 
istatistikleri ile %1, %5 ve %10 seviyesindeki kritik değerler ile kıyaslandığında boş hipotezin 
reddedilemediği görülmektedir. Dolayısıyla, işsizlik oranı değişimleri (aylık ve çeyreklik) ve 
çeyreklik GSYH büyüme oranı değişkenlerinin seviyelerinde durağan olduğu sonucuna 
varılmıştır. 

 
 
Seviyesinde durağan olan değişkenler kullanılarak iki ayrı model tahmin edilmiştir. 

Birinci model aylık işsizlik oranı değişimi ve çeyreklik GSYH büyüme oranı değişkenlerinin 
kullanıldığı MFBVAR modelidir. Bu modelin gecikme uzunluğu MDD kriterine göre 
belirlenmiştir. En yüksek MDD değerini veren gecikme uzunluğu seçilmiştir. İkinci model ise 
çeyreklik işsizlik oranı değişimi ve çeyreklik GSYH büyüme oranı değişkenlerinin kullanıldığı 
klasik VAR modelidir. Klasik modelin gecikme uzunluğu ise Akaike Bilgi Kriteri (AIC) 
kullanılarak belirlenmiştir. En düşük AIC değerini veren gecikme uzunluğu seçilmiştir. 

 

Tablo 2: Durağanlık Test Sonuçları 

 

Seri adı 

Kısa 
Gecikme 

– Sabit 
terimli 

Kısa 
Gecikme 

– Sabit 
terimli ve 

trendli 

Uzun 
Gecikme 

– Sabit 
terimli 

Uzun 
Gecikme – 

Sabit 
terimli ve 

trendli 

Aylık işsizlik oranı değişimi 0.078 0.064 0.060 0.050 
Çeyreklik GSYH büyüme oranı 0.056 0.054 0.079 0.076 
Çeyreklik işsizlik oranı değişimi 0.059 0.049 0.083 0.070 
% 10 kritik değer 0.347 0.119 0.347 0.119 
% 5 kritik değer 0.463 0.146 0.463 0.146 
% 1 kritik değer 0.739 0.216 0.739 0.216 

 
Çeşitlik gecikme uzunluklarının denenmesiyle elde edilen MDD ve AIC sonuçları Tablo 

3’de sunulmuştur. 12 gecikme uzunluğuna kadar yapılan tahminlerden elde edilen sonuçlara 
göre, MFBVAR modeli için gecikme uzunluğu 5, klasik VAR modeli için gecikme uzunluğu 1 
olarak belirlenmiştir. 

 
Tablo 3: Gecikme uzunluğunun belirlenmesi 

 
Gecikme Uzunluğu MDD AIC 

1 - 1.1495** 
2 - 1.1821 
3 -203.6776 1.3043 
4 -202.1200 1.2959 
5 -200.6482* 1.2507 
6 -205.6014 1.3918 
7 -211.6479 1.5021 
8 -210.0048 1.5520 
9 -214.4079 1.6730 
10 -212.7210 1.7158 
11 -212.6854 1.8155 
12 -217.3349 1.8963 
*  Sütundaki en yüksek, ** Sütundaki en düşük değerdir. 
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Uygun gecikme uzunluklarında tahmin edilen Klasik VAR modeli ve MFBVAR modeli 
sonuçları Tablo 4’de sunulmuştur. Tablonun ikinci ve üçüncü sütununda klasik VAR 
modelinin katsayı tahminleri bulunurken, son iki sütununda MFBVAR modelinden elde edilen 
katsayı tahminleri bulunmaktadır. Klasik VAR modeline göre, çeyreklik GSYH büyüme 
oranının çeyreklik işsizlik oranı üzerindeki etkisi yaklaşık -0.010 seviyesinde istatistiksel 
olarak anlamsız bulunmuştur. Buna karşın, MFBVAR modeline göre çeyreklik GSYH büyüme 
oranının aylık işsizlik oranı üzerindeki etkisi yaklaşık -0.0144 (tüm gecikmeler dikkate 
alındığında -0.0160) seviyesinde istatistiksel olarak %5 seviyesinde anlamlı bulunmuştur. 
Klasik VAR modeli sonuçları, GSYH büyüme oranındaki artış sonucunda çeyreklik işsizlik 
oranındaki azalışın istatistiksel olarak anlamsız olacağını ima ederken, MFBVAR modeli ise 
%3’lük bir GSYH büyüme oranının aylık işsizlik oranın üzerinde %0.03 (tüm gecikmeler 
dikkate alındığında %0.05) düzeyinde bir azalışa neden olacağını ve bu azalışın istatistiksel 
olarak anlamlı olacağını ima etmektedir.  

 

Tahmin edilen MFBVAR ve Klasik VAR modellerinin hata terimlerinde otokorelasyon ve 
değişen varyans problemlerinin varlığının kontrol edilmesi amacıyla Box ve Pierce (1970) 
tarafından önerilen çok değişkenli otokorelasyon ve değişen varyans testleri kullanılmıştır. 

 
Tablo 4: MFBVAR ve klasik VAR model tahmin sonuçları 

 
Model Klasik VAR (1) MFBVAR (5) 

Bağımlı 
Değişken Büyüme (t) İşsizlik (t) Büyüme (t) İşsizlik (t) 

Bağımsız 
Değişkenler 

    

Büyüme (t-1) -0.564
*** 

(0.177) -0.010 (0.038) -0.3462
*
 (0.1984) -0.0144

**
 (0.0064) 

Büyüme (t-2)   -0.0332 (0.1381) -0.0004 (0.0054) 
Büyüme (t-3)   -0.0605 (0.0897) -0.0032 (0.0041) 
Büyüme (t-4)   -0.0124 (0.0696) 0.0012 (0.0032) 
Büyüme (t-5)   -0.0011 (0.0572) -0.0032 (0.0029) 
İşsizlik (t-1) -1.507

** 
(0.723) 0.234 (0.155) -4.4351

*
 (2.3809) 0.2670

*** 
(0.0845) 

İşsizlik (t-2)   -0.4064 (1.6148) 0.1574
**
 (0.0732) 

İşsizlik (t-3)   -0.1718 (1.2268) -0.0756 (0.0557) 
İşsizlik (t-4)   0.0229 (0.9482) 0.0538 (0.0420) 
İşsizlik (t-5)   0.5208 (0.8158) 0.0187 (0.0361) 
Sabit terim 1.886

*** 
(0.429) 0.042 (0.092) 1.9096

*** 
(0.4609) 0.0370

**
 (0.0196) 

Gözlem sayısı 
61 61 

61 çeyreklik 
183 aylık 

61 çeyreklik 
183 aylık 

Not: ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1, Parantez içi değerler standart hataları göstermektedir. 

 
Birinci dereceden altıncı dereceye kadar yapılan testlerin sonuçları Tablo 5’te 

verilmiştir. Tabloda her iki modelden elde edilen hata terimlerinin çok değişkenli 
otokorelasyon ve değişen varyans test istatistikleri bulunmaktadır. Yapılan testlerin hiçbiri 
%10 ya da daha yüksek anlamlılık düzeyinde otokorelasyon ve değişen varyans 
problemlerine işaret etmediği görülmektedir. 

 
Tablo 5: Hata terimlerine ilişkin otokorelasyon ve değişen varyans test sonuçları 

 Otokorelasyon Testi Değişen Varyans Testi 

 MFBVAR Klasik VAR MFBVAR Klasik VAR 
1. derece 3.793 4.403 1.027 0.273 
2. derece 3.801 4.411 1.055 0.273 
3. derece 6.281 5.136 3.681 1.465 
4. derece 6.881 5.292 5.441 1.875 
5. derece 6.882 5.373 6.210 2.898 
6. derece 6.957 5.987 6.952 2.904 
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Normal dağılım varsayımı ile tahmin edilen klasik VAR modeli ve Bayesyen bir dağılım 
varsayımı ile tahmin edilen MFBVAR modelini kıyaslamak konusunda normal dağılım temelli 
istatistiksel testler geçersiz olmaktadır. Modellerin tahmin güçlerini kıyaslamak amacıyla; 
2005-Q1 ile 2018-Q3 arasındaki dönem tahmin edilmiş, 2018-Q4:2020-Q3 arasındaki dönem 
için öngörüler yapılarak modellerin öngörü performansları kıyaslanmıştır. Marcellino ve 
Schumacher (2010) ve Schumacher ve Breitung (2008) çalışmalarından hareketle, Tablo 
6’da çeşitli kriterlere göre VAR ve MFBVAR modellerinin işsizlik oranındaki değişimi öngörü 
performansları kıyaslanmıştır. Tabloya göre ilgili dönemde gerçekleşen işsizlik oranı 
değişimine minimum, ortalama, maksimum, MAE ve RMSE gibi kriterlere göre en yakın 
değerler üreten modelin MFBVAR olduğu anlaşılmaktadır. Modellerden elde edilen tahmin 
sonuçları Grafik 2’de sunulmuştur. 

 
Son olarak, tüm örneklem dönemi için iki modelin tahmin performanslarını kıyaslamak 

için Diebold ve Mariano (1995) çalışmasında önerilen Diebold-Mariano testi kullanılmıştır. 
Diebold-Mariano testi iki tahmin yönteminin tahmin doğruluğunu karşılaştırır. Bu çalışmada 
söz konusu testin Harvey vd. (1997) tarafından önerilen geliştirilmiş şekli uygulanmıştır. Boş 
hipotez, iki yöntemin aynı tahmin doğruluğuna sahip olduğunu ifade ederken, alternatif 
hipotez MFBVAR modelinin VAR modelinden daha iyi tahmin doğruluğuna sahip olduğunu 
iddia etmektedir. 

 
Tablo 6: Klasik VAR ve MFBVAR modellerinin 2018:Q4-2020:Q3 dönemi için örneklem dışı 

öngörü performansları 

 

İstatistikler 

Aylık İşsizlik 
Oranı - 

Gerçekleşen 
MFBVAR-

Tahmin 

Çeyreklik 
İşsizlik Oranı 

- Gerçekleşen 
VAR-

Tahmin 
Minimum -0.60 -0.41 -1.30 -0.27 
Ortalama 0.018 0.02 0.056 0.05 
Maksimum 0.90 0.58 1.80 0.49 
MAE - 0.17 - 0.46 
RMSE - 0.21 - 0.61 

 

 
Grafik 2: Klasik VAR ve MFBVAR modellerinin öngörü performansı kıyaslaması 

 
Tablo 7’de sunulan test sonuçlarına göre boş hipotez güçlü bir şekilde reddedilmiştir. 

Diebold-Mariano testi sonuçları, 2005:Q1-2020:Q3 döneminde Türkiye için Okun Kanunu 
modellemesinde MFBVAR modeli VAR modeline göre daha iyi performans gösterdiğine 
işaret etmektedir. 
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Tablo 7: Diebold-Mariano Test Sonuçları 

Boş hipotez Alternatif hipotez 
Test 

istatistiği 

VAR ve MFBVAR aynı öngörü 
performansına sahiptir. 

MFBVAR, VAR’dan daha başarılı öngörü 
performansına sahiptir. 

-9.028*** 

 
Elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde; Okun Kanunu’nun ima ettiği 

GSYH büyüme oranının işsizlik oranı değişimi üzerindeki güçlü ve azaltıcı etkisini 2005:01-
2020:09 döneminde Türkiye için test eden VAR ve MFBVAR tahminlerinin katsayı büyüklüğü 
açısından aynı ancak istatistiksel anlamlılık açısından farklı sonuçlar ürettiği görülmüştür. 
Çeyreklik verilerin kullanıldığı klasik VAR modelinde ekonomik büyümenin işsizlik oranı 
üzerinden negatif ve çok düşük ancak istatistiksel olarak anlamsız bir etkisinin olduğu 
gözlemlenirken, MFBVAR tahmininde bu etkinin katsayı açısından negatif ve çok düşük 
ancak istatistiksel olarak anlamlı olduğu gözlemlenmiştir. Her iki modelin hata terimlerinin 
otokorelasyon ve değişen varyans problemine sahip olmadığı düşünüldüğünde, öngörü 
performansı kıyaslamalarında MFBVAR modelinin gerek örneklem-dışı tahmin performansı 
gerekse Diebold-Mariano testi sonuçlarına göre daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. 
MFBVAR modelindeki işsizlik oranı değişimi modelinde GSYH büyüme oranı değişkenini 
katsayısının -0.01 olduğu ele alındığında, ekonomik büyümenin işsizlik üzerindeki etkisinin 
anlamlı ancak çok düşük olduğu söylenebilir. 

 
5. Sonuç 

 

Ekonomik büyüme ve işsizlik arasındaki ilişkinin varlığı ve boyutu gerek uluslararası 
ölçekte gerekse Türkiye ölçeğinde araştırma konusu olmaya devam etmektedir. Ekonomik 
büyümenin işsizlik oranı üzerinden azaltıcı etkisi olarak tanımlanan Okun kanunun geçerliliği 
konusunda literatürde bir fikir birliği bulunmaması, bu konudaki araştırmaların artmasındaki 
en önemli neden olarak göze çarpmaktadır. Özellikle, teknolojinin üretim fonksiyonu içindeki 
payının hızlı artışı ve verimlilik artışı gibi etmenler sebebiyle istihdam yaratmayan büyüme 
olgusu tartışmalarını da beraberinde getirmektedir. 

 
Bu çalışmada, 2005 Ocak-2020 Eylül dönemi için Okun Kanunu’nun Türkiye için 

geçerliliği iki farklı yöntemle test edilmeye çalışılmıştır. Birinci yaklaşımda çeyreklik verilerin 
kullanıldığı klasik VAR yöntemiyle Okun Kanunu’nun geçerliliği araştırılırken, ikinci 
yaklaşımda farklı frekansta verilerin (aylık işsizlik oranı değişimi ve çeyreklik GSYH büyüme 
oranı) VAR spesifikasyonu altında tahminine imkân veren MFBVAR yöntemiyle Okun 
Kanunu’nun geçerliliği araştırılmıştır. Sonrasında, iki modelin hata terimlerinin 
varsayımlarının kontrolü ve modellerin öngörü performanslarının kıyaslanmıştır. 

 
Elde edilen bulgular, Türkiye için yapılan literatürün çoğunluğuna paralel olarak Okun 

Kanunu’nun geçerli olduğuna işaret etmektedir. Ancak, ekonomik büyümenin işsizlik 
üzerindeki etkisinin çok küçük olduğunun tespit edilmesiyle literatürden ayrışmaktadır. 
Ayrıca, çalışmanın bulguları klasik VAR ve MFBVAR modeli tahminlerinin katsayılar 
açısından benzer ancak istatistiksel anlamlılık açısından farklı sonuçlar ürettiğine işaret 
etmektedir. Klasik VAR modeli sonuçları söz konusu dönemde Türkiye için Okun Kanunu’nun 
geçerli olmadığını gösterirken, MFBVAR tahmin yöntemi ise söz konusu ilişkinin istatistiksel 
olarak anlamlı ancak etki büyüklüğü açısından zayıf olduğunu göstermektedir. Model 
performanslarının detaylı incelenmesi sonucunda MFBVAR modeli tahminin doğruluk 
ölçümlerinin daha yüksek olduğu ve MFBVAR model tahmin sonuçlarına göre Okun 
Kanunu’nun Türkiye’deki varlığının değerlendirilmesinin daha doğru olduğu 
değerlendirilmektedir. 

 
Sonuç olarak, Türkiye’de ekonomik büyümenin işsizlik oranında Okun Kanunu’nun iddia 

ettiği seviyede bir azalışa sebep olmaması, istihdam yaratamayan büyüme olgusunun geçerli 
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olduğuna ilişkin şüpheleri beraberinde getirmektedir. İstihdam-büyüme ilişkisinin daha detaylı 
bir şekilde araştırılacağı güncel çalışmalarla bu bulgunun geçerliliği araştırılabilir. 
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Yazım Kuralları 
 
1. Bankacılar dergisinde yayımlanmak üzere gönderilecek makaleler, word formatında arial 

yazı karakterinde, 11 punto ile tek aralıklı ve paragraflar arasında bir satır boşluk 
bırakılmak üzere Türkçe yazılmalıdır.  

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

3. Makalenin ilk sayfasında makalenin adı,  öz/ abstract (en fazla 100 kelime), en az üç tane 
anahtar kelime Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı ve makaleye uygun JEL sınıflama 
numaraları verilmelidir. (http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php)  

4. Yazı içinde kullanılan birinci düzey, ikinci ve üçüncü düzey başlıklar koyu harflerle 
yazılmalıdır. Başlıklar ile izleyen metin arasında bir satır boşluk verilmelidir. Başlıklardan 
sonra paragraf başı yapılmalıdır. 

5. Yazı içinde yer alan tablo ve şekiller arial yazı karakterinde 10 punto ile hazırlanmalı, başlık 
ve sıra numarası verilmeli, kaynakları ise alta yazılmalıdır. Denklemlere sıra numarası 
verilmelidir.  

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

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

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

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