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Araştırma Makalesi / Research Article 

Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji ve Cari İşlemler 
Dengesi: Ekonometrik Bulgular ve Türkiye İçin 

Senaryo Analizleri 
Haydar Emre Yalçın*  

Cihan Yalçın** 

Öz 

Yenilenebilir enerji payını (YENİ) ve enerji verimliliğini (ENVER) artırmak kronik cari işlemler 
açığı sorununa sahip Türkiye ekonomisi açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu çalışmada Dünya 
Bankası’nın 1990-2018 dönemi ülke verileri kullanılarak YENİ ve ENVER ile net ithal enerji payı (ithal 
enerji bağımlılığı) ve cari işlemler dengesi arasındaki ilişkiler ekonometrik (panel veri sabit etkiler 
modeli) olarak test edilmiş ve Türkiye için senaryo analizleri yapılmıştır. Ekonometrik tahminler, YENİ 
ve ENVER’deki artışların net ithal enerji payındaki düşüşle ve cari işlemler dengesindeki iyileşmeyle 
istatistiksel olarak ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Ülkelerin gelir düzeyleri ve şehirleşme oranları 
kontrol edilerek elde edilen tahmin sonuçlarına dayanılarak Türkiye için senaryo analizleri yapılmıştır. 
YENİ ve ENVER’de sağlanacak makul olarak nitelenebilecek artışlarla 2030 yılında Türkiye’nin cari 
işlemler açığında 21 milyar ABD dolarına varan bir düşüşün mümkün olacağı sonucuna varılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Enerji verimliliği, Yenilenebilir enerji, İthal Enerji Bağımlılığı, Cari İşlemler 
Dengesi, Panel Veri Analizi. 
JEL Sınıflandırması: C23, F32, O13, O24, Q4. 

Energy Efficiency, Renewable Energy and Current Account Balance: Econometric Findings and 
Scenario Analysis for Turkey 

Abstract 

 Increasing the share of renewable energy (NEW) and energy efficiency (ENVER) is very 
important for the Turkish economy, which has a chronic current account deficit problem. In this study, 
using the country data of the World Bank for the period 1990-2018, the relations between YENİ and 
ENVER, net imported energy share and current account balance were tested econometrically (panel 
data fixed effects model) and scenario analyzes were made for Turkey. Estimations reveal that 
increases in NEW and ENVER are statistically related to the decrease in the share of net imported 
energy and the improvement in the current account balance. Based on the estimation results, obtained 
by controlling the income levels and urbanization rates of the countries, scenario analyzes were made 
for Turkey. It has been concluded that a decrease of up to 21 billion USD in Turkey's current account 
deficit by 2030 is possible with reasonable increases in YENİ and ENVER. 

Keywords: Energy Efficiency, Renewable Energy, Imported Energy Dependency, Current Account 
Balance, Panel Data Analysis. 
JEL Classification: C23, F32, O13, O24, Q4. 

* T.C. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Uzman, https://orcid.org/0000-0002-3544-
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Makale Başvuru Tarihi:08/09/2021 Kabul Tarihi:21/10/2021 

https://orcid.org/
https://orcid.org/0000-0002-5747-646X


Haydar Emre Yalçın - Cihan Yalçın 

4

1. Giriş

Küresel düzeyde yaşanmakta olan üç önemli süreç enerji ve çevre ile ilgili sürdürülebilirlik 
kaygılarını canlı tutmaktadır. Bunlardan birincisi, dünyada giderek artan enerji tüketimi 
sonucu oluşan karbon salınımının küresel iklimde değişikliğe neden olmasıdır. İkincisi, 
özellikle gelişmekte olan ülkelerde hızlı şehirleşme eğiliminin şehirlerin sürdürülebilirliğinin 
küresel düzeyde olumsuz sonuçları olabilecek bir sorun haline getirmesidir. Üçüncüsü, 
dünyadaki enerji kaynaklarının ağırlıklı kısmını oluşturan fosil yakıtların ömrünün giderek 
kısalması dolayısıyla alternatif enerji kaynaklarına olan ihtiyacın artmasıdır. Bu üç önemli 
gelişmeye, ülkeler enerji, çevre ve şehirleşme politikalarında radikal değişiklikler yaparak ve 
bu alanda yeni projeler hayata geçirerek tepkiler vermektedirler.  

Yukarıda değinilen üç süreçte de enerji güvenliği öncelikli politika alanlarından biri haline 
gelmiştir. Kişi başı milli geliri yüksek olan Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke enerji 
güvenliğini artırma motivasyonu ile ithal enerji bağımlılığını düşürücü politikalara yönelmekte, 
bu alana finansal kaynak aktarmaya ve ilgili projeleri desteklemeye devam etmektedirler. Bu 
amaca hizmet etmek üzere uygulanan politikaların başında akıllı şehir uygulamalarının 
sağladığı fırsatları değerlendirerek enerji verimliliğini (veya tasarrufunu) artırmak gelmektedir. 
Günümüzde enerji verimliliğini artırmak en ucuz ve en sürdürülebilir enerji kaynağı olarak 
görülmektedir (Kavaz, 2019; EESI, 2019; UEA, 2019). Şehirlerde enerji verimliliğini artırıcı 
akıllı projeler bina, ulaşım, aydınlatma ve şebeke gibi alanlarda yoğunlaşırken, temiz 
yenilenebilir enerji üretimi buna eşlik etmektedir. Nitekim Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 
birçok ülke elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamanın 
çabası içine girmiş ve bu yönde hedefler koymuşlardır.  

Bina, ulaşım, aydınlatma ve şebeke gibi alt bileşenlerinin her biri için farklı ülkelerde farklı 
oranlarda enerji tasarrufu potansiyeli bulunmaktadır. Farklı kurum ve ülkelerin yaptığı makro 
düzeydeki projeksiyonlar, enerji verimliliğinin ortalama olarak yüzde 30 oranında 
artırılabileceğini göstermektedir. Avrupa Komisyonu AB’nin 2030 yılına kadar en az yüzde 27 
oranında enerji verimliliğinde artış sağlanabileceği yönünde bir hedef belirlemiştir. Bu alanda 
sağlanan ilerlemeye bağlı olarak 2020 yılından sonra bu hedefin yüzde 30 olarak 
güncellenmesi söz konusudur (Avrupa Komisyonu, 2015). ABD enerji verimliliğini artırma 
konusunda AB kadar bir çaba içinde olmamasına karşın bu ülkede enerji verimliliğinin 
kolaylıkla yüzde 23 düzeyinde artırılması potansiyeli olduğu ileri sürülmektedir. Enerji 
tasarrufu potansiyelinin daha yüksek olduğu gelişmekte olan ülkelerde makul yatırım 
bütçeleriyle yüzde 25 düzeyindeki bir enerji tasarrufu kolaylıkla erişilebilir bir hedef olarak 
görülmektedir. Kısaca küresel düzeyde karbon salınımlarının yüzde 40 düzeyinde düşüşünü 
garanti edici enerji verimliliği projelerinin makul yatırım bütçesiyle yapılabileceği görüşü genel 
kabul haline gelmiştir (McKinsey, 2010).  

Enerji verimliliğinin artırılmasının yanı sıra ithal enerji bağımlılığını düşürmenin en 
kestirme ve en verimli yollarından birisi de enerji tüketimi içindeki yenilenebilir enerji 
kaynaklarının payının artırılmasıdır. Yenilenebilir enerji kullanımı ve yatırımları dünyada hızla 
yaygınlaşmaktadır. Bu alanda dünyada son 10 yılda yaşananlar tahminlerin ötesine 
geçmiştir. Yenilenebilir enerji teknolojisindeki gelişmeler ve sektör ölçeğinin büyümesi yatırım 
maliyetlerini belirgin ölçüde düşürmüş, yatırımların geri dönüş süreleri 5 yılın altına kadar 
gerilemiştir. Ülkeler enerji güvenliği çerçevesinde enerji ithalatını düşürmek, temiz enerji 
üreterek karbon salınımını azaltmak ve bu alanda gelişen endüstriyi desteklemek üzere 
yenilenebilir enerji yatırımlarına hız vermişlerdir. Bu alanda öncü ülkelerden biri olan 
Almanya’nın yenilenebilir enerji payını artırmak için yaptığı yatırımların maliyetinin 2030 
yılına kadar 1,8 trilyon ABD dolarını bulabileceği ileri sürülmektedir (World Nuclear News, 
2012). Dünyada yenilenebilir enerji sektörü yaklaşık 11 milyon çalışana ulaşmıştır (IRENA, 
2019). Türkiye’de de yenilenebilir enerjinin (güneş, rüzgâr, jeotermal) toplam elektrik enerjisi 
tüketimi içindeki payı son yıllarda belirgin olarak artış sergilemiştir. Nitekim 2010 yılında 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Nuclear_News
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yüzde 1,9 olan söz konusu pay 2018 yılında yüzde 12,5 düzeyine çıkmıştır. Hidroelektirik 
dâhil edildiğinde bu pay yüzde 30’un üzerine çıkmaktadır.  

IRENE ve C2C2 (2015) enerji verimliliği ile yenilenebilir enerjinin payını artırma 
arasında bir sinerji olduğunu öne sürmektedir. Bu çalışmada yapılan bir senaryoya göre 
küresel düzeyde yenilenebilir enerjinin payında 10 puanlık bir artışın enerji verimliliğinin 
yüzde 5-10 düzeyinde artmasına katkıda bulunabileceği ileri sürülmüştür. Yenilenebilir enerji 
payındaki artışın yanında enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar sonucunda 2010-
2030 döneminde dünyanın büyük ekonomilerinde (ABD, Çin, AB ve Hindistan) mevcut 
şartların korunduğu baz senaryoya göre yüzde 25 daha az enerji tüketiminin mümkün 
olabileceği ileri sürülmüştür. Enerjide sağlanan söz konusu yüzde 25’lik tasarrufun yüzde 50-
75’lik bölümünün enerji verimliliğinden, kalanının ise yenilenebilir enerjinin payındaki artıştan 
sağlanabileceği tespit edilmiştir.  

Enerji güvenliğini artırmak üzere küresel düzeyde temiz ve yerli enerji üretme ile ilgili 
ortaya çıkan eğilim, yüksek ithal enerji faturasına sahip ve ödemeler dengesinde kırılganlık 
yaşayan Türkiye için daha da önem taşımaktadır. Türkiye enerji talebinin dörtte üçünü enerji 
ithalatı yoluyla karşılamaktadır. Önemli bir üretim girdisi olan enerjinin ağırlıklı olarak ithalat 
yoluyla sağlanması nedeniyle döviz kurlarında, enerji fiyatlarında ve enerji arzında 
yaşanabilecek dalgalanmalar Türkiye’de makroekonomik denge ve sürdürülebilir büyüme 
açısından önemli sonuçlar doğurabilmektedir. Enerji ithalatı, cari işlemler açığının temel 
bileşeni olması nedeniyle sürdürülebilir dış dengeyi ve büyümeyi doğrudan etkileyebilen bir 
unsurdur. Enerji ithalatının neden olduğu cari işlemler açığının finansmanı, finansal istikrar 
boyutuyla sağlıklı makroekonomik denge açısından önem taşımaktadır. Türkiye gibi tasarruf 
açığı olan bir ülkede enerji tüketiminden sağlanacak tasarruf ve yerli enerji kaynaklarının 
ekonomiye kazandırılması yüksek sürdürülebilir büyüme hedefine ulaşmanın en kestirme 
yollarından biridir.  

Bu çalışmada 1990-2018 dönemi ülke verileri kullanılarak net ithal enerjinin toplam 
enerji tüketimi içindeki payının (İTHAL_PAY) ve cari işlemler dengesinin GSYH’ya oranının 
(CİD) belirleyicileri ekonometrik olarak analiz edilmektedir. Ekonometrik tahminlerde çıkan 
bulgular baz alınarak Türkiye’de enerji verimliliği ve tasarrufu ile yenilenebilir enerjiye ilişkin 
farklı senaryoların net İTHAL_PAY’a ve CİD’ya etkisini değerlendiren bir makro senaryo 
analizi de yapılmıştır. Bu analiz enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinden elde 
edilen gözlemlere dayanılarak makro düzeyde oluşturulan varsayımlara dayanmaktadır. 
Yapılan tahminler, yenilenebilir enerji payındaki (YENİ) ve enerji verimliliğindeki (ENVER) 
artışların İTHAL_PAY’daki düşüşle ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. YENİ’deki artışın 
İTHAL_PAY’ı düşürücü etkisinin Türkiye gibi orta gelirli ülkeler grubu ile yüksek derecede 
şehirleşmiş ülkeler grubu için daha güçlü olduğu gözlenmiştir. Göreli olarak yüksek derecede 
şehirleşmiş ülkelerde ENVER’deki artışın İTHAL_PAY’ı düşürücü etkisinin daha belirgin 
olduğu tahmin edilmiştir. Diğer yandan ENVER’in İTHAL_PAY’ı düşürücü etkisinin göreli 
olarak düşük gelirli ülke gruplarında daha güçlü olduğu gözlenmiştir. YENİ ve ENVER ile CİD 
arasında regresyonların çoğunda istatistiksel olarak anlamlı ölçüde pozitif bir ilişki tahmin 
edilmiştir. YENİ’deki artışın CİD’i iyileştirici etkisinin göreli olarak yüksek gelir grubunda yer 
alan ülkeler ile orta derecede şehirleşmiş ülke grubunda daha belirgindir. ENVER’deki artışın 
CİD’i iyileştirici etkisinin Türkiye’nin de içinde yer aldığı orta derecede şehirleşmiş ve orta 
düzeyde gelire sahip ülke grupları ile yüksek gelire ve şehirleşme oranlarına sahip ülke 
grupları için daha belirgin olduğu tahmin edilmiştir. Buradan ortaya çıkan temel bulgu, enerji 
verimliliğindeki artışın cari işlemler dengesini iyileştirici etkisinin daha ziyade (i) kişi başı 
enerji tüketimin yüksek, (ii) bu alandaki teknolojik gelişmeleri uyarlama yeteneği olan, (iii) 
akıllı şehir uygulamalarına imkân veren altyapı ve kaynağa sahip ülke grupları için geçerli 
olduğudur.   
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Ekonometrik tahminlere dayanılarak Türkiye için yapılan senaryo analizleri 
yenilenebilir enerjinin payındaki artışların cari işlemler dengesindeki düzelmeye yaptığı 
katkının enerji verimliliğindeki artışa oranla daha güçlü olduğunu ortaya koymaktadır. 
Yenilenebilir enerjinin payının 2030 yılına kadar 20 puan artırılması durumunda cari işlemler 
dengesinde 15,4 milyar ABD dolarına varan bir iyileşmenin olabileceği tahmin edilmiştir. Söz 
konusu payın 2025 yılına kadar 10 puan artması durumunda ise bu rakam 6,3 milyar ABD 
doları olabilecektir. Diğer yandan enerji verimliliğinde 2030 yılına kadar sağlanacak olan 
yüzde 30’luk artışın cari işlemler dengesinde 5,5 milyar ABD doları ve 2025 yılına kadar 
sağlanacak yüzde 20’lik artışın cari işlemler dengesinde 2,7 milyar ABD dolarına varan 
düşüşler sağlayabileceği tahmin edilmiştir. Böylece enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjinin 
payında sağlanacak makul olarak nitelenebilecek artışlarla birlikte Türkiye’nin 2030 yılında 
cari işlemler açığını 21 milyar ABD dolarına varan bir düzeyde düşürme şansına sahip 
olduğu değerlendirilmektedir.  

Takip eden bölümde Türkiye’nin ithal enerji faturası ve bunun cari işlemeler dengesi 
açısından önemi ile seçilmiş ülkelerdeki ithal enerji bağımlılığı irdelenmektedir. Bu 
çalışmanın üçüncü bölümünde deneysel (ampirik) analizde kullanılan veriler tanıtılmakta, 
analiz yöntemi ve ekonometrik bulgular sunulmakta ve senaryo analizi yapılmaktadır. Son 
bölümde genel sonuçlar ve politika önerileri verilmektedir.  

2. Türkiye’de İthal Enerji ve Seçilmiş Ülkelerle Karşılaştırma

Türkiye’nin enerji ithalatı faturası yıldan yıla değişmekle birlikte toplam ithalat 
içerisinde yüksek payını korumaktadır. Böylece Türkiye’de kronik bir hal almış olan cari 
işlemler açığının önemli belirleyicilerinden biri net enerji ithalatı olmaya devam etmektedir. 
Toplam enerji ithalatının mal ithalatı içindeki payı enerji fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle 
son yıllarda bir miktar azalmakla birlikte toplam ithalatın beşte birine yakın düzeylerde 
seyretmektedir (Grafik 1, Panel 1). Bununla birlikte özellikle rafine edilmiş petrol ürünleri 
kaynaklı olarak enerji ihracatının toplam enerji ithalatı içindeki payında, son yıllarda düşüş 
olmakla birlikte, 2000’li yılların ikinci yarısında belirgin artış olmuştur. Enerji ihracatında 
zaman zaman görünen artışlara karşın net enerji ithalatı cari işlemler dengesinin önemli 
bileşeni olmaya devam etmiştir. Net enerji ithalatı hariç cari işlemler dengesinin zaman 
içindeki seyrine bakıldığında genellikle sıfır etrafında dalgalandığı görülmektedir. Başka bir 
ifadeyle, net enerji ithalatının sıfır olduğu bir senaryo altında normal koşullarda 
makroekonomik istikrar açısında risk teşkil eden cari işlemler açığı önemli oranda ortadan 
kalkacağı için sürdürülebilir ekonomik kalkınma açısından önemli bir kazanım olacağı 
düşünülmektedir (Grafik 1, Panel 2).  

Türkiye’de enerji yoğunluğunun (üretilen bir birim katma değer için gerekli enerji 
miktarı) dünya ortalamasının altında ve düşüş eğiliminde olmasına karşın hızlı şehirleşmenin 
ve ekonomik faaliyetlerdeki büyümenin sonucunda artan enerji tüketimi gerek 
makroekonomik dengenin sağlanması gerekse de sürdürülebilir çevre açısından üzerinde 
durulması gereken temel değişkenlerden biridir. 1990-2020 döneminde Türkiye’nin enerji 
yoğunluğundaki düşüş hızı dünya ve seçilen ülkelerin ortalamasının altında gerçekleşmiştir 
(Tablo 1).1 Enerji tüketimindeki söz konusu artışla birlikte son yıllarda temel olarak ithal doğal 
gaz kaynaklı olmak üzere net enerji ithalatının payında yükseliş devam etmiştir. Şehirlerde 
doğal gaz kullanımının yaygınlaşması, şehirleşme ile birlikte odun, tezek gibi geleneksel ısı 
enerjisi kaynaklarının toplam enerji tüketimi içindeki payındaki düşüş ithal enerji faturasını 
artırmıştır. Benzer şekilde ekonomik büyüme ve trafikteki araç sayısının artmasıyla birlikte 
petrol ithalatında da artış olmuştur. Türkiye son yıllarda enerji kaynaklarını önemli oranda 
çeşitlendirme yoluna gitmiş ve bu alandaki çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. 
Ancak yenilenebilir enerji üretiminde önemli orandaki artış, büyüyen enerji tüketimi nedeniyle 
ithal enerji bağımlılığında azalma olması için yeterli olmamıştır.  



Bankacılar Dergisi 

7 

Grafik 1: Enerji İthalatı ve Cari İşlemler Dengesi 

Penel-1: Enerji İthalatının Payı (%) Panel 2: Cari İşlemler ve Enerji İthalatı 
(Milyar $) 

  

  Kaynak: TCMB Ödemeler Dengesi İstatistikleri ve TÜİK. 
 

Tablo 1: Türkiye’de ve Seçilmiş Ülkelerde Enerji Yoğunluğu Oranları 
(Enerji arzı/GSYH - Gigajoule/ GSYH bin GSYH bin 2015 ABD doları ne demek istiyor) 

 Türkiye Dünya OECD Almanya ABD Birleşik 
Krallık 

Çin Hindistan Güney 
Kore 

1990 7,5 10,2 6,9 6,3 8,2 4,9 32,2 25,2 9,7 
1995 7,6 9,5 6,7 5,5 7,8 4,8 22,2 24,4 10,0 
2000 7,7 8,7 6,1 5,0 6,9 4,1 16,2 21,9 9,9 
2005 6,7 8,5 5,7 4,9 6,2 3,6 16,2 18,8 8,6 
2010 7,2 8,3 5,3 4,5 5,7 3,2 13,6 18,2 8,3 
2015 6,2 7,5 4,7 3,9 5,0 2,6 11,1 16,4 7,8 

2020(*) 6,1 7,2 4,3 3,4 4,4 2,3 9,7 14,5 7,1 
1990-2020 

Değişim (%)  
-18,9 -29,1 -37,6 -45,9 -46,0 -52,6 -69,8 -42,7 -26,4 

UEA (2021). World Energy Balances, https://www.iea.org/data-and-statistics. 
(*): Dünya, Çin ve Hindistan’ın verileri 2019 yılına aittir. 

  Türkiye’de 2017 yılında toplam birincil enerji kullanımının yaklaşık yüzde 75’i net 
enerji ithalatından karşılanmıştır.2 Bu oran yıllar itibarıyla artış eğilimindedir. Söz konusu oran 
1990-2017 döneminde 21 puan ve 2000-2017 döneminde ise yaklaşık 10 puan artış 
göstermiştir. Türkiye’de enerji ithalatındaki artış nüfus artışından daha hızlı olmuş dolayısıyla 
kişi başı net enerji ithalatı da zaman içinde büyüme kaydetmiştir. 1990-2017 döneminde kişi 
başı net enerji ithalatı yıllık ortalama yüzde 3,7 oranında büyümüştür (Grafik 2). Son yıllarda 
bu değişkendeki büyüme hızlanarak 2009-2017 döneminde yıllık ortalama yüzde 4,2 
oranında gerçekleşmiştir. Yukarıda belirtilen dönemlerde kişi başı net enerji ithalatındaki 
büyümenin (yüzde 4,2) kişi başı milli gelir büyümesinden (yıllık ortalama yüzde 3,6) daha 
yüksek olması Türkiye’de yerli enerji kaynaklarının üretilmesinin ve enerji tasarrufunun 
önemini ortaya koymaktadır.    

 

https://www.iea.org/data-and-statistics
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Grafik 2: Net İthal Enerjinin Payı (%) ve Kişi Başı Net Enerji İthalatı 

  

Kaynak: UEA (2019) Enerji Verimliliği Raporu, TÜİK ve kendi hesaplamalarımız.  

Tablo 2 net enerji ithalatının alt bileşenlerinin zaman içindeki dağılımını vermektedir. 
Tablodan anlaşılacağı üzere başlıca ithal enerji kalemleri kömür, ham petrol, petrol ürünleri 
ve doğal gazdır. 1990-2017 döneminde doğal gazın payında 30 puanlık artış olurken, ham 
petrolün payında 51 puanlık düşüş olmuştur. 1990 yılında petrol ürünleri ithal edilmezken, 
hatta sınırlı bir oranda ihraç edilirken, 2017 yılında toplam net enerji ithalatı içindeki payı 
yüzde 13,7’e çıkmıştır. Bu dönemde kömür ithalatının payında da yaklaşık 6,5 puanlık bir 
artış olmuştur.   

Tablo 2: Net İthal Enerjinin Yüzde Dağılımı  

 Kömür Ham Petrol Petrol Ürünleri Doğal Gaz Diğer 

1990 15,8 75,1 -0,7 10,1 -0,2 

1995 12,4 67,5 4,1 16,2 -0,2 

2000 19,7 42,3 13,1 24,3 0,6 

2005 19,6 38,8 5,2 36,6 -0,2 

2010 19,5 24,6 14,4 41,6 -0,1 

2015 22,3 25,9 11,2 40,2 0,3 

2017 22,2 24,1 13,7 40,0 0,0 

Kaynak: UEA (2019) Enerji Verimliliği Raporu.  

Türkiye’de 1990-2015 döneminde enerji kaynaklarının kompozisyonunda temiz enerji 
olarak nitelenebilecek doğal gaz ve yenilenebilir (rüzgâr, güneş vb) enerji lehine belirgin bir 
artış olmuştur. Bu dönemde doğal gazın payı 21,4 puan ve yenilenebilir enerjinin payı ise 3,8 
puan artış göstermiş, sırasıyla yüzde 27’ye ve yüzde 4,7’ye ulaşmıştır (Grafik 3). Buna 
karşın, petrolün payında ve biyoyakıtın paylarında önemli oranda düşüşler olmuştur. Bu 
dönemde kömürün ve hidroelektriğin paylarında sınırlı bir düşüş olmuştur. Söz konusu 
gelişme Türkiye’de enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve temiz enerjinin payının 
artmasına katkıda bulunması açısından olumlu olarak nitelendirilmektedir. Bu dönemde yerli 
enerji olarak nitelendirilen yenilenebilir enerji üretiminde artış olmuştur. Buna karşın yine yerli 
olarak nitelendirilebilecek biyoyakıt ve atık kaynaklı enerji üretiminin payında belirgin düşüş 
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olmasının etkisiyle Türkiye zaman içinde giderek daha fazla oranda enerjide dışa bağımlı 
hale gelmiştir. Buna bağlı olarak yukarıda da vurgulandığı üzere 1990-2015 döneminde net 
enerji ithalatının toplam enerji kullanımına oranı 23 puanın üzerinde artış göstererek yüzde 
75 düzeyine çıkmıştır. 

Türkiye dünya ülkeleri arasında yüksek net enerji ithalat payına sahip ülkelerin 
arasında yer almaktadır. Doğal enerji kaynak yapısı benzer ve coğrafik olarak yakın olan 
Avrupa ülkelerine kıyasla Türkiye daha fazla oranda ithal enerjiye bağımlı bir görüntüye 
sahiptir. Eurostat verilerine göre 2017 yılında enerji ithalatının toplam enerji arzına oranı 
Türkiye için yüzde 77 olarak hesaplanmışken bu oran AB (28 ülke) ortalaması için yüzde 
55’tir. AB ülkelerinin zaman içinde daha fazla oranda yenilenebilir, nükleer, biyoyakıt ve atık 
kaynaklı enerji üretimi yapmaları bu sonuçta etkili olan temel faktördür. Grafik 4, 1990-2015 
dönemi için seçilmiş Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye net ithal enerji paylarını vermektedir. 
Türkiye’nin seçilmiş ülkelerden önemli oranda olumsuz ayrıştığı görülmektedir. Başka bir 
ifadeyle Türkiye yüksek net ithal enerji payına sahip olup da son yıllarda söz konusu payın 
yüksek oranda artış sergilediği ülkelerin başında gelmektedir.  

Grafik 3: Türkiye ve Seçilmiş Ülkelerde Enerji Kaynaklarının Dağılımı (2015) 

 

Kaynak: UEA (2019) World Energy Balances 2019, www.iea.org/statistics 

Dünya, çeşitli ülke ve ülke grupları ortalamasıyla karşılaştırıldığında da Türkiye’nin 
yüksek net enerji ithalatı payına sahip olduğu ve bunun zaman içinde artış sergilediği 
gözlenmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinin net enerji ithalatı payı 1990-2015 döneminde 10,1 
puan artarak yüzde 52,3 olurken, Türkiye’nin net ithal enerji payı yaklaşık 23 puanlık artış 
göstererek yüzde 75,2’ye çıkmıştır. OECD ülkelerinde net enerji ithalatı payı ise aynı 
dönemde 2,6 puan düşerek yüzde 21,5 olmuştur. Söz konusu dönemde seçilmiş ülkeler 
arasında net ithal enerji payında en yüksek artış Birleşik Krallık ve Hindistan’da olmuştur.  

Türkiye’de 2000-2017 döneminde yerli enerji üretiminde bir değişim olmadığı 
varsayımı altında net enerji ithalat oranının 2017 yılında yüzde 82 düzeylerine kadar 
çıkabildiği öngürülmüştür. Başka bir ifadeyle, yerli enerji üretimindeki artış ithal enerji 
oranının 7 puan daha düşük olmasına neden olmuştur. Ancak, son yıllarda yenilenebilir 
enerji, kömür, hidroelektrik ve diğer yerli enerji arzındaki artış Türkiye’nin ithal enerji oranının 
artmasını engelleyememiştir. Türkiye’nin net enerji ithalat oranını düşürmek için yerli enerji 
üretiminin artırılmasının yanı sıra enerji verimliliği ve tasarrufu ile ilgili çalışmaların daha da 
öncelik kazanması gerekmektedir. 
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Türkiye’de net enerji ithalatındaki artış özellikle ekonominin hızlı büyüdüğü 
dönemlerde yüksek cari işlemler açığının oluşmasına neden olan kalemlerin başında 
gelmektedir. Bununla birlikte doğal gazın şehirlerde binaların ısıtılmasında yaygın hale 
gelmesi karbon salınımını bir miktar azaltmakla birlikte ithal enerji bağımlılığının artmasına 
neden olmuştur. Dolayısıyla binalarda ısınma amaçlı olarak yaygınlaşan doğal gaz kullanımı 
ekonomik faaliyetlerden bağımsız olarak enerji ithalatı faturasını kalıcı olarak artırmıştır. 
Enerji verimliliğini ve tasarrufunu artırıcı çalışmalar ile yenilenebilir enerjinin payının 
yükseltilmesi kısa zamanda binalarda ısınma amaçlı doğal gaz ithalatını azaltmasa da 
elektrik enerjisi üretimi için kullanılan doğal gaz ithalatını sınırlandıracaktır.  

Grafik 4: Avrupa Ülkelerinde Net Enerji İthalatı Payı ve 1990-2015 Dönemindeki 
Değişim (Yüzde Puan) 

 

Kaynak: Dünya Bankası Dünya Kalkınma İstatistikleri (World Development Indicators). 

 

3. Enerji Verimliliğinin ve Yenilenebilir Enerjinin İthal Enerji Bağımlılığına ve 
Cari İşlemler Dengesine Etkisi 

 
3.1. Kısa Literatür Taraması 

Ülkeler sürdürelebilir büyümeyi yakalamak üzere (i) enerji güvenliğini sağlamaya 
yönelik olarak ithal enerji bağımlılığını düşürmek, (ii) enerji maliyetlerini azaltarak ekonominin 
rekabet gücünü artırmak, (iii) ekolojik dengeyi korumak gibi hedefleri giderek daha fazla 
oranda ekonomi politikalarının merkezine koymaktadırlar. Enerji güvenliğini artırma çabaları 
özellikle 1973 yılında yaşanan petrol krizinin sonrasında daha belirgin hale gelmiştir. Daha 
sonraki dönemlerde küresel düzeyde yaygın hale gelen karbon salınımını azaltma girişimleri 
enerji verimliliğini artırma çabalarını en üst noktalara taşımıştır. Bu açıdan özellikle AB 
ülkeleri, Amerika, Japonya gibi ekonomik açıdan imkânları olan ülkeler, yaptıkları 
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düzenlemelerle bu alandaki faaliyetleri teşvik etmişler ve bütçeden yüksek oranlarda kaynak 
ayırmışlardır (Kavaz, 2019). “Yeşil ekonomi” yaklaşımı özellikle AB ülkelerinde kabul görmüş, 
yeşil enerji ile ilgili yoğun çabalar sarf edilerek önemli mesafeler alınmıştır (Avrupa 
Komisyonu 2012; Baran 2015). Bu hedeflere hizmet eden iki temel enerji kaynağı olan enerji 
verimliliğinin ve yenilenebilir enerjinin önemi giderek daha fazla artmaktadır (Aslantürk ve 
Kıprızlı, 2020).  

Türkiye gibi cari işlemler açığı yüksek ülkeler için ithal enerji bağımlılığını azaltmak ve 
sürüdürülebilir bir büyüme sağlamak için hayati öneme sahipir (Özürk, 2014). Enerji 
verimliliğini-tasarrufunu artırıcı ve yerli enerji kaynaklarının payını yükseltici girişim ve 
çabaların, Türkiye’de sadece cari işlemler açığını düşürerek makroekonomik istikrarın tesis 
edilmesi yoluyla değil aynı zamanda, (i) büyüyen şehirlerde çevre kalitesinin iyileştirilmesi, (ii) 
başta yenilenebilir enerji olmak üzere yerli enerji arzının artırılması, (iii) şehirlerin 
akıllandırılması ve güncel teknolojilerin adaptasyonu yoluyla da iktisadi kalkınmaya katkıda 
bulunması öngörülmektedir.  

Literatürde enerji tüketimi ve sürdürülebilir kalkınma ilişkisini çeşitli boyutları ile ortaya 
koyan çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Burada makelenin konusuyla ilintili iki temel 
başlıkta literatürden örnekler paylaşıldıktan sonra deneysel analize geçilecektir.Bu 
başlıklardan birincisi büyüme, cari işlemler açığı ve enerji ithalat ilişkisini irdeleyen 
çalışmalardır. İkincisi ise ekonomi literatüründe enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji ile ithal 
enerji bağımlılığı ve cari işlemler dengesi ilişkisini ele alan çalışmalardır.  

Enerji ithalatı ile cari işlemler açığı ve ekonomik büyüme arasında istatistiksel olarak 
anlamlı ilişki olduğunu ortaya koyan çok sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmaların bir kısmı 
büyümeden enerji ithalatına ve cari işlemler açığına doğru bir nedensellik olduğunu ortaya 
koyarken bazıları nedenselliğin enerji arzından büyümeye doğru olduğunu ileri 
sürmektedirler. Bu alanda yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak ekonomik faaliyetteki artışın 
enerji talebini, dolayısıyla enerji ithalatını artırdığı bunun da cari işlemler açığına neden 
olduğu görüşünü destekleyen ampirik bulguları içermektedir (Telatar ve Terzi, 2009; Demir, 
2013; Çiftçi, 2014; Şen ve diğer., 2014; Uysal ve diğer., 2015; Gökten ve Karatepe, 2016; 
Sarıtaş ve diğer., 2018). Bu çalışmalar, oluşan yüksek cari işlemler açığının orta vadede 
büyüme üzerinde yarattığı olumsuzlukları ölçecek analitik ve teknik çerçeveyi yeterince 
sunmamaktadır. Hâlbuki yüksek cari işlemler açığının olduğu durumlarda yaşanacak bir 
döviz kuru şokunun finansal istikrarı tehdit edebildiğini, döviz kurlarında ve büyüme oranında 
önemli oynaklıklar yaratarak ülkenin kalkınma potansiyelini aşağıya çekebilediğini ileri süren 
çalışmalar da mevcuttur (Meliciani, 2002; McCombie ve Thirlwall, 2004; Freund ve Warnock, 
2007; Dünya Bankası, 2012; Ganioğlu ve Yalçın, 2015). Ömer ve Bayrak (2017) ithal 
enerjiye bağımlılığın ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilediğini panel veri analiziyle 
ortaya koymuştur. Enerji ithalatının büyümeyi olumsuz etkilediğini ileri süren çalışmalar 
deneysel analizde yapısal kırılmaları dikkate alınmasının önemine ve ithal enerjiye alternatif 
olarak yenilenebilir yerli enerji arzının artırılmasına dikkat çekmişlerdir (Alsamara ve diğer. 
2019). Nitekim yapılan çalışmalar yenilenebilir enerji üretimindeki göreli artışın ekonomik 
büyümeyi olumlu etkilediğini ortaya koymaktadır (Halicioglu ve Ketenci, 2018; Jebli ve 
Youssef, 2015). 

Enerji verimliliği ile cari işlemeler dengesi ve ithal enerji bağımlılığı arasındaki ilişkiyi 
analiz eden sınırlı sayıda deneysel çalışma tespit edilmiştir. Buna karşın, literatürde 
yenilenebilir enerjinin etkisini irdeleyen daha çok çalışma mevcuttur. Yapılan çalışmalar daha 
ziyade yenilenebilir enerji ile ithal enerji bağımlılığı ilişkisini irdelemektedir. Bu alanda yapılan 
çalışmalar ağırlıklı olarak panel veri yöntemlerini kullanırken, az sayıda zaman serileri 
yöntemini kullanan çalışma da mevcuttur. Mevcut çalışmada, geniş bir ülke veri seti 
kullanılması ve ülkeleri sınıflandırararak analiz yapılmasının yanı sıra yenilebebilir enerjinin 
payıyla birlikte enerji verimliliğinin ithal enerji payı ile ilişkisini iredelemesi yönüyle literatüre 



Haydar Emre Yalçın - Cihan Yalçın 

12 

katkı sunulması hedeflenmiştir. Ayrıca, literatürde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjinin 
payı ile cari işlemler dengesi arasındaki ilişkiyi analiz eden çalışmalar oldukça sınırlı olup, 
mevcut çalışma açığın kapanmasına katkı sunma amacını taşımaktadır.    

Ülkelerin enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji paylarına ait yıllık gözlem sayısı 
sınırlı olduğu için zaman serilerine dayalı çalışma yapmak güçleşmektedir.3 Nitekim mevcut 
çalışmada kullanılan Dünya Bankası veri setinde Türkiye’ye ait enerji verimliliği ve 
yenilenebilir enerjinin payı değişkenleri sadece 1990-2015 dönemi için yıllık gözlemleri 
içerilmektedir. Benzer durum diğer birçok ülke için de geçerlidir. Uçak (2019) Dünya Bankası 
veri setindeki sınırlı sayıdaki yıllık gözlemi kullanarak Türkiye, Hindistan ve Brezilya için 
zaman serileri analizi yapmıştır. Yenilenebilir enerjinin payındaki artışın cari işlemler 
dengesinde önemli oranda iyileştirdiği hipotezi sadece Brezilya için geçerli olduğu tahmin 
edilirken Türkiye ve Hindistan için istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilmemiştir. Bu 
çalışmada kullanılan gözlem sayısının sınırlı olmasından dolayı bulguların temkinle 
değerlendirilmesi önerilmektedir.  

Mevcut makalede olduğu gibi Vaona (2016) ülke verilerini ve panel veri yöntemini 
kullanarak yenilenebilir enerjinin enerji ithalatına etkisini test etmiştir. Bu çalışmada 
yenilenebilir enerjinin üretimindeki artışın enerji ithalatını önemli oranda azaltığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Tapşın (2021) panel veri yöntemi kullanarak gelişmekte olan ülkelerde 
yenilenebilir enerji üretmindeki artışın ithal enerji bağımlılığını düşürdüğünü, fosil yakıtlara 
dayalı enerji üretiminin ise artırdığını ortaya koymuştur. Selei ve diğerleri (2017) tarafından 
geliştirilen modelin (PRIMES Model 2014) baz senaryosuna göre, AB ülkelerinin enerji 
verimliliğinde ve yenilenebilir enerji üretiminde sağlayacakları makul artışlarla Rusya’dan 
sağladıkları doğal gazın faturası yüzde 37 düzeyinde düşebilmektedir. Hosseinabad ve 
Moraga (2020) yenilenebilir enerji teknolojisindeki ilerlemenin başta gelişmekte olan ülkeler 
için enerji güvenliğinin artmasına önemli katkılar sunabildiğini ileri sürmüştür. Hosseinabad 
ve Moraga (2020) “sistem dinamik yaklaşımı”nı kullanarak senaryo analizlerine yer vermiş ve 
ithal enerji bağımlılığının düşürülmesinde yenilenebilir enerji arzının artırılmasının oldukça 
etkili sonuç verebildiği sonucuna ulaşmıştır. Benzer yöntemi Finlandiya ekonomisi için 
kullanan Aslani ve diğerleri (2014) enerji tüketimindeki artışa rağmen yenilenebilir enerjiden 
dolayı ithal enerji bağımlılığının düştüğü sonucuna varmıştır. Gökgöz ve Güvercin (2018) 
kullandıkları deneysel yöntemle (the super-efficiency model of data envelopment analysis) 
Avrupa Birliği’nde ithal enerji bağımlılığını düşürmenin en etkili yollarından birinin yenilenebiir 
enerji üretiminin artırılması olduğunu ortay koymuştur.  

Boluk (2013), Bağcı (2019) gibi çalışmalar başta olmak üzere Türkiye’de yenilenebilir 
enerjinin payının artırılmasının enerji ithalatını düşürdüğünü ve cari işlemler dengesinde 
iyileşme sağladığını belirtmişlerdir. Mevcut enerji politikalarının cari işlemler denegesini 
zaman içinde daha da düşüreceği görüşü savunulmuştur. Diğer yandan, Demir (2013) 
hâlihazırda Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının sınırlı oranda kullanıldığını 
dolayısıyla bu potansiyelin daha çok kullanılması için daha fazla yatırım yapılması gerektiğini 
ileri sürmüştür. Mevcut çalışmada elde edilen bulgular da bu görüşü desteklemektedir. 

3.2. İthal Enerji Bağımlılığının ve Cari İşlemler Dengesinin Makro Belirleyicileri: 
Ekonometrik Analiz 

Türkiye’de zaman içinde artan iktisadi faaliyet, motorlu kara taşıt sayısında belirgin 
artış ve doğal gaz kullanımının giderek yaygınlaşması ithal enerji bağımlığında etkili olan 
temel unsurlardır. İthal enerji bağımlılığı sonucu oluşan cari işlemler açığı Türkiye’de 
sürdürülebilir ekonomik büyümeyi tehdit eden değişkenlerden biridir. Nitekim enerji 
fiyatlarında, döviz kurunda ve enerji arzında oluşabilecek gelişmeler ekonomik büyümede 
oynaklığa veya istikrarsızlığa neden olabilmektedir. Son yıllarda Türkiye gibi ülkelerde enerji 
fiyatlarındaki düşüşün büyümeyi olumlu yönde etkilemesi ekonomik büyümenin ithal kaynaklı 
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enerji kaynaklarına olan duyarlılığını açıkça göstermiştir. Şehirleşme ve büyüme ile birlikte 
artan enerji tüketimi ve söz konusu enerjinin büyük oranda ithal edilmesi ülkenin kalkınma 
hedefleri açısından risk teşkil etmekle birlikte, şehirleşmenin sağladığı olanakları kullanarak 
yenilenebilir enerji arzını ve enerji verimliliğini artırıcı girişimlerin ithal enerjinin olumsuz 
etkisini dengeleyici bir işlev gördüğü ileri sürülmektedir. Yerli enerji üretimi yoluyla enerji 
ithalatını azaltan girişim ve çabaların orta vadede ekonominin sürdürülebilir yüksek bir 
büyüme patikasına oturmasına önemli katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.  

Bu bölümün devamında ülke verileri kullanılarak net ithal enerji payının (İTHAL_PAY) 
ve cari işlemler dengesinin GSYH’ya oranının (CİD) belirleyicileri ekonometrik olarak analiz 
edilmiştir. Ekonometrik tahminlerde çıkan bulgular baz alınarak Türkiye’de enerji verimliliği ve 
tasarrufu ile yenilenebilir enerjiye ilişkin farklı senaryoların net İTHAL_PAY’a ve CİD’e etkisi 
değerlendiren bir makro senaryo analizi yapılmıştır. Bu analiz enerji verimliliği ve yenilenebilir 
enerji projelerinden elde edilen gözlemlere dayanılarak makro düzeyde oluşturulan 
varsayımlar üzerine oturtulmuştur (Yalçın, 2020). Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji 
senaryoları birbirinden bağımsız olarak oluşturulmuştur. Bununla birlikte enerji 
verimliliğindeki artışa yenilenebilir enerji üretimi eşlik ettiği ölçüde enerji tasarrufunda ve ithal 
enerji talebini düşürmede daha etkili bir sonuca ulaşılabileceği düşünülmektedir.  

Bu bölümde Dünya Bankası Kalkınma Göstergeleri (World Development Indicators) 
veri setinde yer alan yaklaşık 160 ülke verisi kullanılarak 1990-2018 dönemi için 
İTHAL_PAY’ın ve CİD’in belirleyicileri ekonometrik model kullanılarak analiz edilmiştir.4 Bu 
analizde ülke ve zaman boyutunu analize dâhil eden panel veri yöntemi kullanılmıştır. Söz 
konusu analizde kullanılan sabit etkiler (fixed effect) yöntemi, modele dâhil edilemeyen 
ülkelere özgü ve zaman içinde değişiklik göstermeyen etkiler ile zaman içinde değişip de 
ülkelere göre değişmeyen unsurları (zaman sabit etkileri) dikkate alarak daha sağlıklı 
tahminlerin elde edilmesine imkân verebilmektedir.  

İthal enerji bağımlılığının düşürülmesi ülkeden ülkeye farklı dinamikler sergilemekle 
birlikte, şehirleşmenin sağladığı ölçek avantajından yararlanarak enerji tüketiminde tasarrufu 
artırıcı girişimlerde bulunmak, yenilenebilir enerji kaynakları üretimini artırmak, enerji 
yoğunluğu düşük sektörlerde uzmanlaşmak gibi faktörlerin söz konusu bağımlılığı 
düşürmenin en kestirme yolları olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle oluşturulan ekonometrik 
modelde ülkelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjinin elektrik üretimi içindeki payı temel 
politika değişkenleri olarak İTHAL_PAY’ı ve CİD’i açıklamak için ekonometrik modele dahil 
edilmiştir. Ayrıca, söz konusu bağımlı değişkenleri açıklamak üzere bu değişkenlerin 
ülkelerin gelir düzeyleri ve şehirleşme oranları baz alınarak oluşturulan ülke gruplarını 
yansıtan kukla değişkenlerle “etkileşimleri” de aşağıda oluşturulan hipotezler çerçevesinde 
test edilmiştir. Bu analiz orta gelire ve orta derecede şehirleşme oranına sahip olan Türkiye 
için referans oluşturması için yapılmış ve bu çerçevede senaryolar üretilmiştir.  

2010-2018 dönemi için cari ABD doları cinsinden hesaplanan kişi başı ortalama 
GSYH’ları kullanılarak, ülkeler düşük, orta, yüksek gelir grupları olarak sınıflandırılmıştır. Bu 
sınıflama yapılırken, Dünya Bankası’nın uyguladığı Atlas Metodu’ndaki ülkelerin gelir 
aralıkları baz alınmıştır. Buna göre, kişi başı GSYH’sı 4 bin ABD doları altında olan ülkeler 
“düşük” (DÜŞ_GELİR), kişi başı GSYH’sı 12 bin 375 ABD doları üstünde olanlar “yüksek” 
(YÜK_GELİR) ve kişi başı GSYH’sı 4 bin ve 12 bin 375 ABD doları arasında olanlar ise “orta” 
(ORT_GELİR) gelirli olarak sınıflandırılmıştır. 2010-2018 dönemi için satına alma gücü 
Türkiye’nin kişi başı milli geliri ortalama 11 bin 100 ABD doları ile orta gelirli ülke grubunda 
yer almakla birlikte yüksek gelirli ülke grubuna oldukça yakındır. Buna ek olarak, ülkeler 
şehirleşme oranları baz alınarak da yüksek, orta ve düşük şehirleşme oranlarına göre 
sınıflandırılmıştır. Bunu yaparken veri setinden şehirleşme oranları rapor edilen 215 ülke baz 
alınmıştır. Şehirleşme oranı en düşük yüzde 25’lik dilimde yer alan ülkeler “düşük” 
(DÜŞ_KENT), en yüksek yüzde 25’lik diliminde olanlar “yüksek” (YÜK_KENT) ve yüzde 25-
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75 arasındaki dilimde yer alanlar ise “orta” (ORT_KENT) düzeyde şehirleşmiş ülkeler olarak 
sınıflandırılmıştır. Böylece veri setinde yer alan ülkeler için 2010-2018 döneminde ortalama 
şehirleşme oranları yüzde 36,9’un altında olan ülkeler düşük, yüzde 76,8’in üstünde olanlar 
yüksek ve geri kalanları ise orta düzeyde şehirleşmiş olan ülkeler olarak değerlendirilmiştir. 
Bu sınıflamaya göre Türkiye orta düzeyde şehirleşme oranına sahip ülkeler arasında yer 
almaktadır.  

Kişi başı milli gelir ve şehirleşme oranları kullanılarak ülkeler için oluşturulan kukla 
değişkenler, YENİ ve ENVER ile çarpımları regresyona dâhil edilmiştir. Buna göre, bu 
yöntem YENİ ve ENVER gibi değişkenlerin, şehirleşme oranı ve kişi başı milli gelir 
kategorileri bazında İTHAL_PAY’a ve CİD’e etkilerinin deneysel olarak tahmin edilmesi 
hedeflenmektedir. Bu testler, oluşturulacak politika önerilerine girdi sağlaması açısından 
önem taşımaktadır.  

Ekonometrik analizde beş farklı hipotez test edilmesi hedeflenmektedir. Bu hipotezler;  

Hipotez 1: Yenilenebilir enerjinin toplam elektrik enerjisi tüketimi içindeki payındaki artış 
net ithal enerji payını ve cari işlemler açığını düşürebilir. Bu etki yenilenebilir enerji 
yatırımlarını yoğunlaştıran ve kişi başı enerji tüketimi daha yüksek olan orta ve yüksek 
gelirli ülkelerde daha belirgin olabilir.  

Hipotez 2: Şehirleşme oranlarındaki artışla birlikte özellikle doğal gazın temel ısınma 
kaynağı olarak yaygınlaşmasına bağlı olarak net ithal enerji payında ve cari işlemler 
açığında bir artış beklenebilir.  

Hipotez 3: Yüksek şehirleşme oranlarına sahip ülkelerde çevrenin korunması kaygısının 
da ön plana çıkmasıyla yenilenebilir enerji arzını artırma ihtiyacı net ithal enerji payını ve 
cari işlemler açığını düşürücü etkisi daha güçlü olabilir.   

Hipotez 4: Bir birim enerji kullanılarak elde edilen katma değerin artması (enerji verimliliği) 
net ithal enerji payını ve dolayısıyla cari işlemler açığını düşürebilir. Söz konusu düşürücü 
etki bu alana yatırım yapabilecek imkâna sahip Türkiye’nin de içinde yer aldığı orta gelirli 
ülke gruplarında daha güçlü olabilir.  

Hipotez 5: Şehirleşme oranının yüksek olduğu ülkelerde enerji verimliliğindeki iyileşmenin 
net ithal enerji payını ve cari işlemler açığını azaltıcı etkisi daha belirgin olabilir. Bu 
hipoteze göre yüksek şehirleşme oranlarının olduğu ülkelerde enerji verimliliğini artırmaya 
ilişkin çabalar enerji talebini azaltmada ve yerli kaynaklarla ikame edilmesinde ölçek 
avantajı önemli rol oynayabilir.      

Yukarıda belirtilen hipotezleri test etmek üzere aşağıdaki model oluşturulmuştur.  

𝑌𝑖𝑡,𝑑 = 𝛼𝑖 + 𝑋𝑖𝑡𝛽 + (𝑋𝑖𝑡,𝑙 ∗ 𝐾𝑈𝐾𝐿𝐴𝑖,𝑚)𝛿 + 𝑍𝑖𝑡𝜃 + 𝑔𝑉𝑖 + 𝛼𝑡 + 휀𝑖𝑡   

Burada bağımlı değişkenler olan 𝑌𝑖𝑡.𝑑 , 𝑖 ülkesinin 𝑡 zamanındaki 
𝐼𝑇𝐻𝐴𝐿_𝑃𝐴𝑌′nı  ve 𝐶𝐼𝐷′𝑛𝑖  (𝑑 = 𝐼𝑇𝐻𝐴𝐿_𝑃𝐴𝑌,  𝐶𝐼𝐷), bağımlı değişken olan 𝑋𝑖𝑡,𝑙 politika 
değişkenleri olan YENİ’yi ve ENVER’i (l=YENİ, ENVER), KUKLAi,m kişi başı milli gelir ve 
şehirleşme oranları için üretilen kukla değişkenlerinin alt kategorilerini (m=DÜŞ_KENT, 
ORT_KENT, YÜK_KENT, DÜŞ_GELİR, ORT_GELİR, YÜK_GELİR), Zit diğer bağımlı 
değişkenleri (kişi başı milli gelirin logaritmasının gecikmeli değeri, kişi başı milli gelir büyüme 
oranı, şehirleşme oranı, nüfus büyüme oranı, sanayi katma değerinin payı), Vi zaman içinde 
değişim göstermeyen ülke yüzölçümünü, i ülkeye özgü sabit etkileri, t zamana özgü 
etkileri (zaman kukla değişkenlerini) ve 휀𝑖𝑡 hata terimlerini göstermektedir.  
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Tablo 3’de regresyonlarda kullanılan değişkenlere ait kısa tanım ve özet istatistikler 
verilmiştir. Regresyonlarda kullanılan bağımsız değişkenlerle (kişi başı milli gelirin 
logaritmasının gecikmeli değeri, kişi başı milli gelir büyüme oranı, şehirleşme oranı, nüfus 
büyüme oranı, sanayi katma değerinin payı, ülke yüzölçümünü) bağımlı değişkenler (Net 
ithal enerji payı ve cari işlemler dengesinin GSYH’ya oranı) arasında beklenen ilişkinin yönü 
Tablo 4’de verilmiştir. Buna göre kişi başı milli gelirdeki ve büyüme oranında artışlar enerji 
tüketimini artırmak suretiyle esnek olmayan yerli enerji arzı varsayımı altında ithal enerji 
payının yükselmesi (+) ve dolayısıyla cari işlemler dengesinin olumsuz etkilenmesi (-) 
sonucunu yaratabilir. Ancak kişi başı geliri yüksek olan ülkelerin üretim faaliyetlerinin daha 
yüksek katma değer içermesi ve dış ticarette daha rekabetçi olmaları varsayımı altında 
yüksek kişi başı milli gelirle birlikte cari işlemler dengesinin olumlu etkilenmesi beklenebilir. 
Enerji talebinin etkilenmesi nedeniyle şehirleşme oranı ve nüfus artış hızı ithal enerji payıyla 
pozitif ve cari işlemeler dengesiyle negatif yönde ilişkili olabileceği öngörülmektedir. Sanayi 
katma değeri payının yükselmesi enerji kullanımı yüksek olan sanayi faaliyetlerinin 
yoğunlaşması nedeniyle enerji talebini dolayısıyla ithal enerji payını artırabilir (+). Buna 
karşın ticarete konu olan ürünlerin arzının artması yoluyla ihracatı destekleyerek cari işlemler 
dengesinin olumlu etkilenmesi (+) beklenebilir. Ülkenin yüzölçümünün büyük olması ithal 
enerji payını enerji talebi yoluyla artırabileceği (+) varsayılmıştır. Buna karşın, söz konusu 
değişken ile cari işlemler dengesi arasındaki ilişkinin yönü birçok faktöre bağlı olduğu 
düşünülmektedir. Ülkenin yüzölçümünün büyük olması ithal enerji talebini artırmak suretiyle 
cari işlemler dengesini olumsuz etkileme, büyük alanlı ülkelerin sunduğu doğal kaynak 
zenginliği ise cari işlemler dengesini iyileştirme potansiyeli olduğu düşünülmektedir. Yukarıda 
sıklıkla irdelendiği üzere enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjinin payı, ithal enerji payının 
düşmesinde (-) ve cari işlemler dengesinin iyileşmesinde (+) etkili olması beklenen 
değişkenlerdir.  

Tablo 3: Regresyonda Kullanılan Değişkenlere Ait Özet İstatistikler 

 Değişken Tanım Gözlem  Ort. Std. 
Sapma 

Min Maks 

İTHAL_PAY Net ithal enerji/enerji tüketimi (%)  2941 -33,2 197,2 -1942,0 100,0 

CİD Cari işlemler dengesi/GSYH (%) 2941 -1,4 8,9 -49,7 48,2 

Log_KB_GSYH Kişi başı GSYH’nın logaritması  2941 8,2 1,6 4,6 11,7 

KB_GSYH_Büyüme Kişi başı GSYH büyümesi (%) 2941 2,3 5,2 -65,0 92,2 

Şehirleşme_Oranı Şehir nüfusu/toplam nüfus (%) 2941 59,7 21,0 9,2 100,0 

Nüfus_Büyüme Nüfus büyüme oranı (%) 2941 1,4 1,4 -9,1 15,2 

Sanayi_Payı Sanayi katma değeri/GSYH (%) 2941 29,8 11,6 6,1 87,8 

Log_Yüzölçüm Ülke yüzölçümü (km2) 
logaritması  

2941 12,2 2,0 5,8 16,6 

ENVER GSYH/enerji tüketimi logaritması    2941 1,8 0,6 -0,6 3,3 

YENİ Yenilenebilir enerjinin toplam 
elektrik tüketimi içindeki payı (%) 

2941 34,9 34,1 0,0 100,0 
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Tablo 4: Bağımsız Değişkenlerin Beklenen İşaretleri 

 İTHAL_PAY CİD 

Log_KB_GSYHi,t-1 + ? 

KB_GSYH_Büyümeit + - 

Şehirleşme_Oranıit +   - 

Nüfus_Büyümeit + - 

Sanayi_Payıit + + 

Log_Yüzölçümit + ? 

ENVERit - + 

YENİit - + 

Yukarıda belirtilen hipotezleri test etmek üzere yapılan regresyon sonuçları 
ITHAL_PAY ve CİD değişkenleri için dört farklı tabloda sunulmuştur. İTHAL_PAY için yapılan 
regresyon sonuçları Tablo 5- 8 ve CİD için ise Tablo 9-12’de raporlanmıştır. Bekletilerle 
uyumlu olarak tahminlerin genelinde ülkelerin kişi başı milli gelirinin bir yıl gecikmeli 
değerinin, kişi başı GSYH büyümesinin, nüfus artış hızının, şehirleşme oranının, 
yüzölçümünün net ithal enerji payıyla pozitif; enerji verimliliğinin ve yenilenebilir enerji payının 
ise net ithal enerji payıyla negatif yönde ilişkili olduğu yönünde bulgular elde edilmiştir. Diğer 
yandan, kişi başı milli gelirin bir yıl gecikmeli değerinin (2011 yılı sabit ABD doları, SAP) cari 
işlemler dengesinin GSYH’ya oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki elde 
edilmezken; milli gelir büyümesinin, nüfus artış hızının ve şehirleşme oranının cari işlemler 
açığını artırıcı yönde ilişkili olduğu tahmin edilmiştir. Buna karşın, sanayi katma değerinin 
payı, ülke yüzölçümü, yenilenebilir enerjinin payı, enerji verimliliği gibi değişkenlerdeki artışın 
cari işlemler açığını azaltıcı yönde ekili olduğuna yönelik istatistiksel olarak anlamlı tahminler 
elde edilmiştir.  

 
 

Tablo 5: İthal Enerji Bağımlılığının Belirleyicileri - Hipotez 1-2 
 (1) (2) (3) (4) (5) 

Log_KB_GSYHi,t-1 56,06*** 18,32*** 18,14*** 18,25*** 19,86*** 

 (4,46) (5,10) (5,13) (5,09) (5,15) 

KB_GSYH_Büyümeit 1,03*** 0,71*** 0,71*** 0,75*** 0,77*** 

 (0,26) (0,26) (0,26) (0,26) (0,26) 

Şehirleşme_Oranıit 4,13*** -1,11** -1,10** -1,07** -1,13** 

 (0,49) (0,54) (0,54) (0,54) (0,54) 

Nüfus_Büyümeit 5,24*** 7,55*** 7,55*** 7,55*** 7,58*** 

 (1,74) (1,66) (1,66) (1,66) (1,66) 
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Parantez içindekiler standart sapmaları göstermektedir. *** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1 

Tablo 5’de İTHAL_PAY bağımlı değişkeni için Hipotez-1 ve Hipotez-2 test edilmiş ve 
bulgular verilmiştir. Regresyon sonuçları, YENİ’deki artışın istatistiksel olarak anlamlı 
derecede İTHAL_PAY’daki azalmayla ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır., YENİ’deki 10 
yüzde puanlık artışın İTHAL_PAY’daki 3 yüzde puanlık düşüşü açıklayabildiği tahmin 
edilmiştir (Kolon 2). YENİ’deki artışın 𝐼𝑇𝐻𝐴𝐿_𝑃𝐴𝑌′𝚤  düşürücü etkisinin Türkiye gibi orta gelirli 
gruptaki ülkeler için (YENİ*ORT_GELİR) tüm ülkelerin kapsandığı tahmine göre iki kat daha 
fazla olduğu (6,5 yüzde puan) tahmin edilmiştir (Kolon 4). Düşük gelirli ülke grubu 
(YENİ*DÜŞ_GELİR) için istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde edilmezken (Kolon 3), 
yüksek gelir gelirli ülke grubu (YENİ*YÜK_GELİR) için istatistiksel olarak anlamlı pozitif 
katsayı (Kolon 5) tahmin edilmiştir. Bu bulgular, Hipotez-1’in istatistiksel olarak 
reddedilmediğini ortaya koymaktadır.  

Sanayi_Payıit 0,45 0,51* 0,51* 0,55** 0,51* 

 (0,28) (0,27) (0,27) (0,27) (0,27) 

Log_Yüzölçümit 508,42*** 358,68** 359,52** 386,55** 390,08** 

 (192,50) (181,51) (181,56) (182,02) (182,09) 

ENVERit -133,3*** -207,3*** -207,0*** -205,9*** -208,1*** 

 (7,06) (7,75) (7,80) (7,78) (7,75) 

YENİit -0,39** -0,28* -0,35 -0,13 -0,40** 

 (0,16) (0,16) (0,25) (0,18) (0,17) 

YENİ*DÜŞ_GELİR   0,10   

   (0,31)   

YENİ*ORT_GELİR    -0,65*  

    (0,35)  

YENİ*YÜK_GELİR     0,92** 

     (0,46) 

Sabit Terim -6702,6*** -4211,9* -4221,3* -4552,9** -4604,8** 

 (2346,9) (2215,4) (2215,9) (2221,7) (2222,8) 

Gözlem Sayısı 2941 2941 2941 2941 2941 

R2 0,27 0,28 0,28 0,28 0,28 

Ülke Sayısı 135 135 135 135 135 

Zaman Kuklası Hayır Evet Evet Evet Evet 

Ülke Kuklası Evet Evet Evet Evet Evet 
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Tablo 5’de Kolon 1’deki regresyonda şehirleşme oranı ile İTHAL_PAY arasında 
istatistiksel olarak pozitif bir ilişki olduğu yönünde bir sonuç elde edilmiştir. Buna karşın, 
ülkeden ülkeye değişmeyen ve zaman içinde değişen etkilerin hesaba katıldığı “zaman 
kukla” değişkenleri regresyona dâhil edildiğinde (Kolon 2) şehirleşme oranının katsayısının 
negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu tahmin edilmiştir. Başka bir ifadeyle Kolon 1’de 
pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı tahmin edilen şehirleşme oranının katsayısı, bütün 
ülkeler için geçerli olan zaman çevrimleri dikkate alındığında negatife dönmüştür. Buna göre 
şehirleşme oranındaki artışla birlikte ithal enerji bağımlılığının düştüğü sonucu elde ele 
edilmiştir. Bu sonuç Hipotez 2’nin geçerli olmayabileceğini ve şehirleşme oranı ile 
İTHAL_PAY arasındaki ilişkinin daha ayrıntılı incelenmesini ima etmektedir. Buna karşın 
aşağıda tartışıldığı üzere şehirleşme oranındaki artışın cari işlemler açığındaki bozulmayla 
ilgili olduğu tahmin edilmiştir.  

Tablo 6: İthal Enerji Bağımlılığının Belirleyicileri - Hipotez 3 

 (1) (2) (3) (4) 

Log_KB_GSYHi,t-1 18,32*** 18,05*** 18,24*** 16,91*** 

 (5,10) (5,09) (5,10) (5,09) 

KB_GSYH_Büyümeit 0,71*** 0,71*** 0,71*** 0,66** 

 (0,26) (0,26) (0,26) (0,26) 

Şehirleşme_Oranıit -1,11** -1,18** -1,09** -0,97* 

 (0,54) (0,54) (0,54) (0,54) 

Nüfus_Büyümeit 7,55*** 7,59*** 7,55*** 7,65*** 

 (1,66) (1,65) (1,66) (1,65) 

Sanayi_Payıit 0,51* 0,48* 0,51* 0,55** 

 (0,27) (0,27) (0,27) (0,27) 

Log_Yüzölçümit 358,68** 331,46* 357,97** 297,19 

 (181,51) (181,47) (181,54) (181,35) 

ENVERit -207,28*** -204,61*** -207,37*** -203,18*** 

 (7,75) (7,78) (7,75) (7,77) 

YENİit -0,28* -0,63*** -0,36* -0,01 

 (0,16) (0,20) (0,21) (0,17) 

YENİ*DÜŞ_KENT  0,94***   

  (0,31)   

YENİ*ORT_KENT   0,15  

   (0,29)  
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YENİ*YÜK_KENT    -1,83*** 

    (0,40) 

Sabit Terim -4211,94* -3871,70* -4204,83* 3,463,57 

 (2215,39) (2215,02) (2215,72) (2213,34) 

Gözlem Sayısı 2941 2941 2941 2941 

R2 0,28 0,28 0,28 0,281 

Ülke Sayısı 135 135 135 135 

Zaman Kuklası Evet Evet Evet Evet 

Ülke Kuklası Evet Evet Evet Evet 

Parantez içindekiler standart sapmaları göstermektedir. *** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1 

Tablo 6’da yapılan tahminler, Hipotez 3’ün istatistiksel olarak geçerli olabildiğini 
göstermektedir. Buna göre, yüksek şehirleşme oranına sahip olan ülkelerde, YENİ’deki 10 
yüzde puanlık artışın 𝐼𝑇𝐻𝐴𝐿_𝑃𝐴𝑌′da  18 yüzde puanlık bir düşüşle ilişkili olduğu tahmin 
edilmiştir (Kolon 4). Buna karşın, düşük şehirleşme oranına sahip ülkelerde bu ilişkinin tersi 
olarak pozitif olduğu gözlenmiştir. Düşük şehirleşme oranına sahip ülkelerde yenilenebilir 
enerjiye yapılan yatırımların sınırlı olması ve ithal enerji bağımlılığındaki hızlı artışın bu 
bulguyu destekleyen bir faktör olduğu düşünülmektedir. 

Tablo 7’de Hipotez 4’ü test eden tahminler verilmiştir. Bu kez YENİ yerine etkileşim 
değişkeni olarak ENVER kullanılmıştır. Yukarıda da vurgulandığı üzere enerji verimliliğindeki 
artışın daha az enerji kullanılması yoluyla İTHAL_PAY’ını düşürücü etkisi olabilmektedir. 
Tahmin sonuçları enerji verimliliğini artırıcı girişimlerin İTHAL_PAY’ı düşürmede düşük ve 
orta gelirli ülkeler gruplarında daha etkili sonuçlar verebileceğine işaret etmektedir. Kolon 2 
ve Kolon 3 düşük ve orta gelirli ülke gruplarını ifade eden kukla değişkenlerinin 
(ENVER*DÜŞ_GELİR ve ENVER*ORT_GELİR) katsayılarının işaretleri negatif ve 
istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu sonuç söz konusu ülkelerde enerji verimliliği politikalarında 
ve uygulamalarında açığın olabileceğini, bu alanda gösterilecek çabaların ithal enerji 
bağımlılığını düşürücü sonuçlarının daha güçlü olabileceğini ve Hipotez 4’ün iststistiksel 
olarak geçerli olabildiğini ima etmektedir. 

Tablo 7: İthal Enerji Bağımlılığının Belirleyicileri - Hipotez 4 

 (1) (2) (3) (4) 

Log_KB_GSYHi,t-1 18,32*** 12,91** 24,45*** 21,40*** 

 (5,10) (5,20) (5,27) (5,28) 

KB_GSYH_Büyümeit 0,71*** 0,48* 0,81*** 0,85*** 

 (0,26) (0,26) (0,26) (0,26) 

Şehirleşme_Oranıit -1,11** -1,27** -1,02* -0,97* 

 (0,54) (0,54) (0,54) (0,54) 

Nüfus_Büyümeit 7,55*** 8,08*** 6,92*** 7,30*** 
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 (1,66) (1,65) (1,66) (1,66) 

Sanayi_Payıit 0,51* 0,39 0,55** 0,57** 

 (0,27) (0,27) (0,27) (0,27) 

Log_Yüzölçümüit 358,68** 452,54** 315,86* 323,68* 

 (181,51) (181,89) (181,17) (182,08) 

YENİit  -0,28* -0,26 -0,30* -0,34** 

 (0,16) (0,16) (0,16) (0,16) 

ENVERit -207,28*** -199,10*** -189,65*** -210,27*** 

 (7,75) (7,91) (8,70) (7,86) 

ENVER*DÜŞ_GELİR  -48,20***   

  (10,17)   

ENVER*ORT_GELİR   -34,91***  

   (7,93)  

ENVER*YÜK_GELİR    23,06** 

    (10,48) 

Sabit Terim -4211,94* -5295,04** -3747,53* -3822,62* 

 (2215,39) (2218,65) (2210,60) (2220,92) 

Gözlem Sayısı 2941 2941 2941 2,941 

R2 0,28 0,28 0,28 0,28 

Ülke Sayısı 135 135 135 135 

Zaman Kuklası Evet Evet Evet Evet 

Ülke Kuklası Evet Evet Evet Evet 

Parantez içindekiler standart sapmaları göstermektedir. *** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1 

Tablo 8’de Kolon 4, yüksek şehirleşme grubunda yer alan ülkelerde enerji 
verimliliğindeki artışın ithal enerji bağımlılığını düşürücü etkisinin daha belirgin olduğunu 
göstermektedir. Bu sonuç şehirleşmenin enerji verimliliği açısından fırsatlar yaratabileceğini 
ve bunun da ithal enerji bağımlılığını düşürebileceğini göstermektedir. Bu bulgu, Türkiye’de 
şehirleşme oranının giderek yükselmesinin enerji verimliliğini artırarak ithal enerji 
bağımlılığını düşürmek için bir fırsat olduğuna işaret etmektedir. Bulgular Hipotez 5’in 
istatistiksel olarak rededilmediğini ima etmektedir. 
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Tablo 8: İthal Enerji Bağımlılığının Belirleyicileri - Hipotez 5 

 (1) (2) (3) (4) 

Log_KB_GSYHi,t-1 18,32*** 18,97*** 17,61*** 12,91** 

 (5,10) (5,08) (5,20) (5,20) 

KB_GSYH_Büyümeit 0,71*** 0,69*** 0,69*** 0,48* 

 (0,26) (0,26) (0,26) (0,26) 

Şehirleşme_Oranıit -1,11** -1,00* -1,14** -1,27** 

 (0,54) (0,54) (0,54) (0,54) 

Nüfus_Büyümeit 7,55*** 7,68*** 7,59*** 8,08*** 

 (1,66) (1,65) (1,66) (1,65) 

Sanayi_Payıit 0,51* 0,42 0,50* 0,39 

 (0,27) (0,27) (0,27) (0,27) 

Log_Yüzölçümit 358,68** 388,19** 365,61** 452,54** 

 (181,51) (181,17) (181.82) (181.89) 

YENİit  -0,28* -0,27* -0,28* -0,26 

 (0,16) (0,16) (0,16) (0,16) 

ENVERit -207,28*** -214,09*** -211,00*** -199,10*** 

 (7,75) (7,91) (9,49) (7,91) 

ENVER*DÜŞ_KENT  42,09***   

  (10,50)   

ENVER*ORT_KENT   5,56  

   (8,20)  

ENVER*YÜK_KENT    -48,20*** 

    (10,17) 

Sabit Terim -4211,94* -4577,00** -4288,72* -5295,04** 

 (2215,39) (2211,27) (2218,49) (2218,65) 

Gözlem Sayısı 2941 2941 2941 2941 

R2 0,28 0,28 0,28 0,28 

Ülke Sayısı 135 135 135 135 
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Zaman Kuklası Evet Evet Evet Evet 

Ülke Kuklası Evet Evet Evet Evet 

Parantez içindekiler standart sapmaları göstermektedir. *** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1 

Yukarıda İTHAL_PAY’ı açıklamak için kullanılan değişkenler, CİD için de kullanılarak 
regresyonlar tekrarlanmış ve hipotezler test edilmiştir  (Tablo 9-Tablo 12). Ülkelerin gelir 
düzeyi ve şehirleşme oranları bazında gruplara ayırarak yapılan regresyonlarla aşağıda 
Türkiye için yapılan senaryo analizlerine girdi sunması hedeflenmektedir. Ampirik model 
çerçevesinde yapılan regresyonlarda yukarda olduğu gibi 1990-2018 dönemi için panel veri 
sabit etkiler (fixed effect) tahmin yöntemi kullanılmıştır.  

Zaman kukla değişkeninin kullanıldığı regresyonların sonuçları burada 
değerlendirilmiştir. Beklendiği üzere kişi başı milli gelirin büyüme hızı ile CİD arasında 
istatistiksel olarak anlamlı ve negatif bir ilişki olduğu tahmin edilmiştir. Buna karşın kişi başı 
milli gelir seviyesinin gecikmeli değerinin logaritmasına ait katsayısının istatistiksel olarak 
anlamlı olmaması, CİD’in kişi başı milli gelirin seviyesinden ziyade milli gelirdeki değişime 
duyarlı olduğunu ima etmektedir. Benzer şekilde, şehirleşme oranın ve nüfus artış hızının 
cari işlemler açığını artırıcı bir etkide bulunduğu tahmin edilmiştir. Buna karşın, ülkenin 
yüzölçümü, sanayi katma değerinin payı, ENVER ve YENİ cari işlemler açığını düşürücü 
yönde etkide bulunduğu gözlenmiştir. Elde edilen bulgular göre, cari işlemler açığını 
düşürmek için öngörülen politika seçenekleri arasında, (i) enerji verimliliğini, (ii) yenilenebilir 
enerjinin payını, (iii) sanayi katma değerinin payını artırmak yer almaktadır. Diğer yandan 
yüksek yüzölçümüne sahip ülkelerde cari işlemler açığının daha düşük olduğu, bunun da 
büyük yüzölçümlü ülkelerde ithalatı sınırlayan doğal kaynak zenginliğinden kaynaklanmış 
olabildiği düşünülmektedir.  

Tablo 9: CİD’in Belirleyicileri - Hipotez 1-2 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

Log_KB_GSYHi,t-1 -0,61 -0,05 0,18 -0,05 0,18 

 (0,44) (0,53) (0,54) (0,53) (0,53) 

KB_GSYH_Büyümeit -0,04 -0,07** -0,07** -0,07** -0,07** 

 (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) 

Şehirleşme_Oranıit -0,05 -0,23*** -0,24*** -0,23*** -0,23*** 

 (0,05) (0,05) (0,05) (0,05) (0,05) 

Nüfus_Büyümeit -1,22*** -1,07*** -1,07*** -1,07*** -1,06*** 

 (0,20) (0,20) (0,20) (0,20) (0,20) 

Sanayi_Payıit 0,54*** 0,53*** 0,52*** 0,53*** 0,52*** 

 (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) 

Log_Yüzölçümit 46,65*** 46,66*** 44,74*** 46,77*** 50,82*** 

 (17,51) (17,29) (17,27) (17,43) (17,28) 
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ENVERit 3,22*** 0,33 -0,10 0,33 0,08 

 (0,71) (0,81) (0,82) (0,82) (0,81) 

YENİit 0,03** 0,05*** 0,11*** 0,05*** 0,02 

 (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) 

YENİ*DÜŞ_GELİR   -0,10***   

   (0,03)   

YENİ *ORT_GELİR    -0,00  

    (0,04)  

YENİ *YÜK_GELİR     0,13*** 

     (0,03) 

Sabit Terim -575,36*** -568,30*** -546,24*** -569,55*** -619,08*** 

 (210,56) (208,06) (207,79) (209,73) (207,98) 

Gözlem Sayısı 2751 2751 2751 2751 2751 

R2 0,13 0,16 0,16 0,16 0,17 

Ülke Sayısı 159 159 159 159 159 

Zaman Kuklası Hayır Evet Evet Evet Evet 

Ülke Kuklası Evet Evet Evet Evet Evet 

Parantez içindekiler standart sapmaları göstermektedir. *** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1 

Tablo 9’da ülkelerin gelir kategorilerine ait kukla değişkenlerin YENİ ile çarpılarak elde 
edilen değişkenlerin regresyona dâhil edildiği tahminler verilmiştir. Tahmin sonuçları yüksek 
gelir grubundaki ülkelerde YENİ’deki artışın daha fazla oranda cari işlemler dengesinde 
iyileşmeye imkân verdiğini göstermektedir. Bu bulgu özellikle yüksek gelirli ülkelerde 
yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanılan malzemelerin daha ziyade bu ülkelerde 
üretilmesiyle ilgili olabilir. 5 Orta gelirli ülkelerde bu nedenden kaynaklı olarak YENİ’deki 
artışın CİD üzerindeki olumlu etkisinin göreli olarak daha az olması ve düşük gelirli ülkelerde 
bu etkinin olmaması bu bulguyla tutarlıdır.  

Tablo 10’da ülkelerin şehirleşme oranı kategorilerine ait kukla değişkenlerin YENİ ile 
çarpılarak elde edilen değişkenlerin regresyona dâhil edildiği tahminler verilmiştir. Tahmin 
sonuçları orta derecede şehirleşmiş ülke grubunda YENİ’deki artışın daha fazla oranda cari 
işlemler dengesinde iyileşmeyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu sonuç Türkiye gibi orta 
düzeyde şehirleşme oranına sahip bir ülkenin YENİ’deki artışın cari işlemler dengesi 
açısından olumlu sonuçlar verebileceğini ima etmektedir. Söz konusu ilişkinin düşük düzeyde 
şehirleşme oranına sahip ülkeler için oldukça zayıf olduğu tahmin edilmiştir.   
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Tablo 10: CİD’in Belirleyicileri - Hipotez 3 

 (1) (2) (3) (4) 

Log_KB_GSYHi,t-1 -0,05 0,02 -0,06 -0,07 

 (0,53) (0,53) (0,53) (0,53) 

KB_GSYH_Büyümeit -0,07** -0,07** -0,07** -0,07** 

 (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) 

Şehirleşme_Oranıit -0,23*** -0,22*** -0,22*** -0,23*** 

 (0,05) (0,05) (0,05) (0,05) 

Nüfus_Büyümeit -1,07*** -1,08*** -1,07*** -1,06*** 

 (0,20) (0,20) (0,20) (0,20) 

Sanayi_Payıit 0,53*** 0,53*** 0,53*** 0,53*** 

 (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) 

Log_Yüzölçümit 46,66*** 47,24*** 45,18*** 46,14*** 

 (17,29) (17,28) (17,29) (17,33) 

ENVERit 0,33 0,13 0,33 0,38 

 (0,81) (0,82) (0,81) (0,82) 

YENİit 0,05*** 0,08*** 0,02 0,06*** 

 (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) 

YENİ*DÜŞ_KENT  -0,07**   

  (0,03)   

YENİ*ORT_KENT   0,07**  

   (0,03)  

YENİ*YÜK_KENT    -0,02 

    (0,04) 

Sabit Terim -568,30*** -576,17*** -551,39*** -561,93*** 

 (208,06) (207,95) (208,02) (208,59) 

Gözlem Sayısı 2751 2751 2751 2751 

R2 0,16 0,16 0,16 0,16 

Ülke Sayısı 159 159 159 159 
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Zaman Kuklası Evet Evet Evet Evet 

Ülke Kuklası Evet Evet Evet Evet 

Parantez içindekiler standart sapmaları göstermektedir. *** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1 

Tablo 11’de ülkelerin gelir kategorilerine ait kukla değişkenlerin ENVER ile çarpılarak 
elde edilen değişkenlerin regresyona dâhil edildiği tahminler verilmiştir. Türkiye’nin de içinde 
bulunduğu orta gelirli ülke grubunda enerji verimliliğindeki artışın daha fazla oranda CİD’deki 
iyileşmeyi desteklediği tahmin edilmiştir. Buna karşın düşük gelirli ülkeler grubu için söz 
konusu ilişki negatif tahmin edilmiştir. Bu ülkelerde enerji verimliliğini artırma çabalarının da 
cari işlemler açığını artırması verimliliğini artırmak için gerekli malzeme ve hizmet (bilgi işlem 
sistemleri, yalıtım malzemesi gibi) ithalatının artışıyla açıklanabilir.  

Tablo 12’de ülkelerin şehirleşme oranı kategorilerine ait kukla değişkenlerin ENVER 
ile çarpılarak elde edilen değişkenlerin regresyona dâhil edildiği tahminler verilmiştir. Buna 
göre ENVER’deki artışla birlikte cari CİD’deki iyileşmenin yüksek şehirleşme oranı grubunda 
yer alan ülkelerde belirgin olduğu, buna karşın düşük şehirleşme oranındaki ülkelerde 
ENVER’deki artışın CİD’de belirgin bir bozulmayla sonuçlandığı görülmüştür. Tahmin 
sonuçları Türkiye’nin de içinde yer aldığı orta derecede şehirleşmiş ülkelerde yüksek 
şehirleşme oranına sahip ülkelere oranla daha sınırlı olmakla birlikte enerji verimliliğini 
artırma çabalarının CİD’de bir iyileşmeyle sonuçlanabileceği görüşünü desteklemektedir.  

Tablo 11: CİD’in Belirleyicileri - Hipotez 4 

 (1) (2) (3) (4) 

Log_KB_GSYHi,t-1 -0,05 -0,18 -0,65 0,29 

 (0,53) (0,53) (0,55) (0,54) 

KB_GSYH_Büyümeit -0,07** -0,05 -0,09*** -0,05 

 (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) 

Şehirleşme_Oranıit -0,23*** -0,22*** -0,29*** -0,18*** 

 (0,05) (0,05) (0,05) (0,06) 

Nüfus_Büyümeit -1,07*** -1,04*** -1,02*** -1,08*** 

 (0,20) (0,20) (0,20) (0,20) 

Sanayi_Payıit 0,53*** 0,55*** 0,52*** 0,54*** 

 (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) 

Log_Yüzölçümüit 46,66*** 46,58*** 53,96*** 41,81** 

 (17,29) (17,12) (17,30) (17,34) 

YENİit  0,05*** 0,04** 0,05*** 0,05*** 

 (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) 

ENVERit 0.33 2.10** -1.31 -0.49 
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 (0.81) (0.84) (0.89) (0.86) 

ENVER*DÜŞ_GELİR  -6.27***   

  (0.87)   

ENVER*ORT_GELİR   4.01***  

   (0.89)  

ENVER*YÜK_GELİR    2.65*** 

    (0.91) 

Sabit Terim -568,30*** -566,72*** -647,10*** -515,54** 

 (208,06) (206,00) (208,02) (208,55) 

Gözlem Sayısı 2751 2751 2751 2751 

R2 0,16 0,18 0,17 0,16 

Ülke Sayısı 159 159 159 159 

Zaman Kuklası Evet Evet Evet Evet 

Ülke Kuklası Evet Evet Evet Evet 

Parantez içindekiler standart sapmaları göstermektedir. *** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1 

Tablo 12: CİD’in Belirleyicileri- Hipotez 5 

 (1) (2) (3) (4) 

Log_KB_GSYHi,t-1 -0,05 -0,06 -0,48 0,22 

 (0,53) (0,53) (0,54) (0,55) 

KB_GSYH_Büyümeit -0,07** -0,06* -0,08*** -0,06** 

 (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) 

Şehirleşme_Oranıit -0,23*** -0,26*** -0,25*** -0,22*** 

 (0,05) (0,05) (0,05) (0,05) 

Nüfus_Büyümeit -1,07*** -1,17*** -1,05*** -1,10*** 

 (0,20) (0,20) (0,20) (0,20) 

Sanayi_Payıit 0,53*** 0,56*** 0,53*** 0,54*** 

 (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) 

Log_Yüzölçümit 46,66*** 44,33*** 51,55*** 43,07** 

 (17,29) (17,13) (17,31) (17,39) 
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YENİit  0,05*** 0,05*** 0,05*** 0,05*** 

 (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) 

ENVERit 0,33 1,24 -1,65* -0,09 

 (0,81) (0,82) (0,99) (0,84) 

ENVER*DÜŞ_KENT  -8,47***   

  (1,19)   

ENVER*ORT_KENT   2,95***  

   (0,85)  

ENVER*YÜK_KENT    1,87* 

    (1,01) 

Sabit Terim -568,30*** -538,81*** -622,27*** -527,70** 

 (208,06) (206,10) (208,19) (209,11) 

Gözlem Sayısı 2751 2751 2751 2751 

R2 0,16 0,18 0,16 0,16 

Ülke Sayısı 159 159 159 159 

Zaman Kuklası Evet Evet Evet Evet 

Ülke Kuklası Evet Evet Evet Evet 

Parantez içindekiler standart sapmaları göstermektedir. *** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1 

3.3. Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Payındaki Artış Senaryoları  

Bu alt bölümde yukarıda net ithal enerji payı ve cari işlemler dengesinin GSYH’ya 
oranının belirleyicileri için yapılan regresyonların sonuçlarının ekonomik politika açısından ne 
anlama geldiğini göstermek için bazı senaryoların analizleri yapılmıştır (Tablo 13). Bu 
çerçevede bazı temel varsayımlar yapılmıştır.   

Varsayımlar:  

1. Yapılan makro projeksiyonlar ve incelenen akıllı şehir projeleri, Türkiye gibi ülkelerde 
2025 yılına kadar yüzde 20 ve 2030 yılına kadar yüzde 30 oranında bir enerji 
tasarrufunun yapılabileceğini desteklemesi; 

2. Yenilenebilir enerjinin elektrik tüketimi içindeki payının 2025 yılında yüzde 40’a ve 
2030 yılında yüzde 50’ye çıkarılması; 

3. Yatırımların dönüş süresi kısa olan enerji verimliliğini artırıcı girişimlerin veya 
uygulamaların öncelik teşkil etmesi, dolayısıyla aydınlatma, bina, şebeke ve ulaştırma 
alanlarında bu kriterin baz alınması; 

4. Yenilenebilir enerjide mevcut destek sisteminin bina çatılarında daha fazla güneş 
paneli yatırımını destekleyecek şekilde gözden geçirilmesi; 
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5. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları için uygun finansman koşulları 
mevcut ve yatırımın geri dönüş süresi 5 yılın altında olması; 

6. Türkiye’nin GSYH’nın 2025 yılında 900 milyar ABD doları ve 2030 yılında 1,1 trilyon 
ABD doları olması. 

Tahmin 1: Yenilenebilir Enerji 

Yukarıda dünyada verisine erişilen ülkeler için ithal enerji bağımlılığı oranının ve cari işlemler 
dengesinin milli gelir içindeki payının belirleyicileri çeşitli değişkenler kullanılarak test 
edilmiştir. Ekonometrik tahmin sonuçları Tablo 5-Tablo 12’de verilmiştir. Yenilenebilir 
enerjinin payının ithal enerji bağımlılığı üzerindeki etkisine ilişkin regresyon sonuçları Tablo 5 
ve Tablo 6’da ve yenilenebilir enerjinin payının cari işlemler dengesinin GSYH’ya oranı 
üzerindeki etkisine ilişkin regresyon sonuçları ise Tablo 9 ve Tablo 10’da verilmiştir.  

Sonuçlar 1: Yenilenebilir Enerji  

2018 yılı itibarıyla hidroelektrik dâhil Türkiye’de yenilenebilir enerjinin elektrik tüketimi içindeki 
payı yüzde 31’dir. Bunun yüzde 19,7 puanı hidroelektrik, 6,6 puanı rüzgâr, 2,5 puanı güneş 
ve 2,3 puanı jeotermal kaynaklıdır. Bu senaryoda bu alanda yapılan çalışmalarla tutarlı 
olarak Türkiye’nin yenilenebilir enerji ile ilgili mevcut hedefleri de dikkate alındığında makro 
düzeyde yenilenebilir enerji payını 2025 yılına kadar 10 puan, 2030 yılına kadar ise 20 puan 
artırılması makul bir varsayım olarak alınmış ve dolayısıyla buna yönelik senaryo analizi 
yapılmıştır.6 

İthal Enerji Bağımlılığı Oranı Üzerindeki Etkisi 

1. Yapılan ekonometrik tahminlerde bütün ülkelerin dikkate alındığı regresyonda 
yenilenebilir enerjinin elektrik kullanımı içindeki payının katsayısı -0,28 olarak tahmin 
edilmiş olup söz konusu paydaki yüzde 10 puanlık artışın enerji bağımlılığı oranını 2,8 
puan; yüzde 20 puanlık artışın ise 5,6 puan düşürebildiği tahmin edilmiştir (Tablo 5, Kolon 
2).  

2. Türkiye’nin de içinde yer aldığı orta gelirli ülkelerin etkisinin dikkate alındığı regresyonda 
bu katsayı -0,65 olarak tahmin edilmiştir. Bu durumda yenilenebilir enerjinin payında 2025 
yılına kadar olması varsayılan yaklaşık 10 puanlık artışın ithal enerji bağımlılığı oranını 
6,5 puan ve 2030 yılına kadar olması varsayılan yaklaşık 20 puanlık artışın 13 puan 
düşürmesi tahmin edilmektedir (Tablo 5, Kolon 4).   

3. Ekonometrik tahminler, Türkiye’nin orta düzeyde şehirleşmiş bir ülke olmasından dolayı 
söz konusu etkinin daha sınırlı olabileceğini ima etmektedir. Bu grupta yenilenebilir 
enerjinin payında 10 puanlık artışın ithal enerji bağımlılığı oranını 3,6 puan; 20 puanlık 
artışın ise 7,2 puan düşürmesi söz konusu olabilmektedir (Tablo 6, Kolon 3). Buna karşın 
yüksek düzeyde şehirleşmiş ülkelerde bu etkinin çok daha yüksek olduğu tahmin 
edilmiştir. 

Cari İşlemler Dengesinin GSYH’ya Oranına Olan Etkisi 

1. Bütün ülkelerin verilerinin kapsandığı regresyonda yenilenebilir enerji payındaki 10 
puanlık artış CİD’de 0,5 puana kadar bir iyileşmeyi ima etmektedir. Söz konusu paydaki 
artış yüzde 20 puan olduğunda CİD’deki iyileşme bir puana çıkabilmektedir. 2025 yılında 
Türkiye’nin GSYH’nın 900 milyar ABD doları ve 2030 yılında 1,1 trilyon ABD doları olması 
durumda CİD’deki iyileşmenin 2025 yılında 4,5 milyar ABD doları ve 2030 yılında 11 
milyar ABD dolarına kadar çıkabildiği tahmin edilmiştir (Tablo 9, Kolon 2).  

2. Türkiye gibi orta gelir grubundaki ülkelerin etkisi regresyona dâhil edildiğinde sonuçlarda 
bir değişiklik olmamıştır (Tablo 9, Kolon 4). Bu durum yenilenebilir enerji yatırımlarında 
kullanılan malzemelerin yüksek oranda ithal edilmesiyle açıklanabilir. Diğer yandan 
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yüksek gelirli ülkelerin yenilenebilir enerji teknolojilerine genellikle sahip olmalarının da 
etkisiyle yenilenebilir enerji payındaki 10 puanlık artışa yüksek gelirli ülkelerde cari 
işlemler dengesinde 1,3 puanlık bir iyileşmenin eşlik ettiği tahmin edilmiştir (Tablo 9, 
Kolon 5).  

3. Türkiye gibi orta derecede şehirleşmiş ülkeler için yapılan tahminlerde sonuçlarda bir 
miktar iyileşme olmuştur. Yenilenebilir enerji payındaki 10 puanlık artışla birlikte CİD’de 
0,7 puana kadar bir iyileşmenin olabileceği tahmin edilmiştir. Söz konusu paydaki artış 
yüzde 20 puan olduğunda CİD’deki iyileşme 1,4 puana kadar çıkabilmektedir (Tablo 10, 
Kolon 3). CİD’deki iyileşmenin 2025 yılında 6,3 milyar ABD doları ve 2030 yılında 15,4 
milyar ABD dolarına kadar çıkabildiği tahmin edilmiştir.  

Tahmin 2: Enerji Verimliliği 

Enerji verimliliği değişkeninin net ithal enerji payı (ithal enerji bağımlılığı oranı) üzerindeki 
etkisini ayrıntılı olarak test eden sonuçlar Tablo 7 ve Tablo 8’de ve enerji verimliliğinin cari 
işlemler dengesinin GSYH’ya oranı üzerindeki etkisi ise Tablo 11 ve Tablo 12’de verilmiştir.   

Sonuçlar 2: Enerji Verimliliği  

Bu senaryoda referans çalışmalarla tutarlı olarak Türkiye gibi ülkelerde enerjinin farklı 
kullanım alanlarında değişiklik arz etmekle birlikte makro düzeyde enerji verimliliğindeki 
artışın kolaylıkla yüzde 20 ile yüzde 30 arasında olabileceği ve dolayısıyla bu oranları baz 
alan senaryo sonuçları paylaşılmıştır.  

İthal Enerji Bağımlılığı Oranı Üzerindeki Etkisi 

1. Yapılan ekonometrik tahminlerde bütün ülkelerin dikkate alındığı regresyonda, enerji 
verimliliği değişkeninin katsayısı -207,3 olarak tahmin edilmiş olup enerji verimliliğinde 
yüzde 30 oranındaki artış ithal enerji bağımlılığı oranında 23,6 (207,3*log1,30) 
puanlık bir düşüşü, yüzde 20 oranındaki artış ise 16,4 (207,3*log1,20) puanlık bir 
düşüşü ima etmektedir (Tablo 7, Kolon 1).  

2. Türkiye’nin de içinde yer aldığı orta gelirli ülkelerin etkisinin dikkate alındığı 
regresyonda bu katsayı -224,6 olarak tahmin edilmiştir. Bu durumda enerji 
verimliliğindeki yüzde 30’luk artışın ithal enerji bağımlılığı oranını 25,6 puan 
(224,6*log1,30), yüzde 20’lik artışın 17,8 (224,6*log1,20) puanlık bir düşüşle 
sonuçlanabileceğini ima etmektedir (Tablo 7, Kolon 3).   

3. Türkiye’nin de içinde yer aldığı orta düzeyde şehirleşmiş ülkelerde enerji 
verimliliğindeki artışın ithal enerji bağımlılığını düşürme etkisinin orta gelirli ülkelere 
oranla bir miktar küçük olduğu (-211) tahmin edilmiştir. Dolayısıyla enerji 
verimliliğinde yüzde 30 oranındaki artış enerji bağımlılığı oranında yüzde 24,0 
(211*log1,30), yüzde 20 oranındaki artış ise 16,7 (211*log1,20) puanlık bir düşüşü 
ima etmektedir (Tablo 8, Kolon 3).   

Cari İşlemler Dengesinin GSYH’ya Oranına Olan Etkisi 

1. Bütün ülkelerin verisi kullanılarak yapılan regresyonda enerji verimliliğinin katsayısı 
oldukça küçük ve istatistiksel olarak anlamsız tahmin edilmiştir (Tablo 11, Kolon 1).  

2. Buna karşın Türkiye gibi orta gelir grubu ülkeler için bu katsayı 4 olarak tahmin 
edilmiştir. Dolayısıyla enerji verimliliğinde yüzde 30 oranındaki artış CİD’de yüzde 0,5 
(4*log1,30), yüzde 20 oranındaki artış ise 0,3 (4*log1,20) puanlık bir artışı ima 
etmektedir. Türkiye’nin GSYH’nın 900 milyar ABD doları ve 2030 yılında 1,1 trilyon 
olması durumda CİD’deki iyileşmenin 2025 yılında 2,7 milyar ABD doları ve 2030 
yılında 5,5 milyar ABD dolarına kadar çıkabildiği tahmin edilmiştir (Tablo 11, Kolon 3).  
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3. Türkiye’nin de içinde yer aldığı orta düzeyde şehirleşmiş ülkelerde enerji 
verimliliğindeki artışın CİD’i düşürme etkisinin orta gelirli ülkelere oranla oldukça 
düşük olduğu (1,3) tahmin edilmiştir. Dolayısıyla enerji verimliliğinde yüzde 30 
oranındaki artış CİD’de yüzde 0,15 (1.3*log1,30), yüzde 20 oranındaki artış ise 0,10 
(1,3*log1,20) puanlık bir düşüşü ima etmektedir (Tablo 12, Kolon 3). Böylece 
verimliliğin yüzde 30 arttığı durumda CİD’deki iyileşme 1,65 milyar ABD doları ve 
yüzde 20 arttığı durumda ise 0,9 milyar ABD doları olabilmektedir.  

Ekonometrik modelden elde edilen tahminler ile Türkiye için yapılan aritmetik bir hesap 
paralellik göstermektedir. Türkiye’nin enerji tüketim değerinin 2018 yılında 60 milyar ABD 
doları olduğu dikkate alındığında (tasarruf yapılan dönemde enerji tüketiminin artmadığı 
varsayımı altında), enerjide sağlanacak yüzde 20’lik tasarruftan elde edilecek kazanç 12 
milyar ABD dolarını bulabilmektedir. İthal enerji bağımlılığının yüzde 75 olduğu varsayımı 
altında söz konusu enerji tasarrufu kaynaklı olarak enerji ithal faturasının 9 milyar ABD doları 
daha düşük olma potansiyeli bulunmaktadır. Tasarruf oranı yüzde 30 olduğu durumda ise 
söz konusu rakam 13,5 milyar ABD dolarına kadar çıkabilmektedir. 

Tablo 13: Ekonometrik Model Tahminlerine Dayalı Senaryolar(*) 

                            
Politika Aracı 

İthal Enerji Bağımlılığında 
Azalma 

                                                                                     
Cari İşlemler Dengesi/GSYH’de İyileşme 

 Yüzde Puan Yüzde Puan Milyar ABD doları 

 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

Enerji Verimliliği 
Arışı, % 20 

16,4 17,8 16,7 0 0,3 0,1 0 2,7 0,9 

Enerji Verimliliği 
Arışı, % 30 

23,6 25,6 24,0 0 0,5 0,15 0 5,5 1,65 

Yenilenebilir Payı 
Artışı 10 % Puan 

2,8 6,5 3,6 0,5 0,5 0,7 4,5 4,5 6,3 

Yenilenebilir Payı 
Artışı 20 % Puan 

5,6 13,0 7,2 1,0 1,0 1,4 11,0 11,0 

 

15,4 

 

(*): İlk kolon (1) bütün ülkelerin dikkate alındığı tahmini, ikinci kolon (2) orta gelirli ülkeleri dikkate alan ait tahmini 
ve üçüncü kolon (3) ise orta derecede şehirleşmiş ülkeleri dikkate alan tahmini göstermektedir.  

4. Sonuç ve Değerlendirmeler 

Enerji tüketimindeki hızlı artış bir yandan toplumun refah düzeyinde iyileşme 
sağlarken diğer yandan ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği tehdit eden riskleri de 
içinde barındırmaktadır. Enerji tüketiminin neden olduğu zararlı gaz salınımlarının iklim 
değişikliğine neden olması dünya genelinde enerjinin daha verimli kullanılmasını gündeme 
getirmiştir. Paris İklim Antlaşması çerçevesinde ülkeler enerji verimliliğini ve alternatif enerji 
kaynaklarını artırmak suretiyle fosil yakıt kaynaklı zararlı gaz salınımlarını düşürme hedefleri 
belirlemişlerdir. Bu bağlamda Avrupa ülkeleri başta olmak birçok ülke 2050 yılı için “sıfır 
karbon salınımı” hedefiyle uyumlu olarak enerji politikalarını gözden geçirmişler ve bu süreci 
“enerjide dönüşüm” olarak adlandırmışlardır. Birçok platformda bu süreç “temiz enerji çağı” 
olarak nitelendirilmekte ve “bilgi çağının” devamı olarak değerlendirilmektedir.  
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Türkiye’de yüksek olarak nitelenebilecek ekonomik büyüme ve nüfus artış hızı ile 
şehirleşme süreci enerji talebini artırmaktadır. 1990-2017 döneminde Türkiye’de kişi başı 
nihai enerji tüketimi yaklaşık yüzde 78 artarken, yüksek gelirli ülkelerdeki enerji tüketimindeki 
gerilemenin etkisiyle söz konusu artış dünya genelinde yüzde 9 düzeyinde kalmıştır. Aynı 
dönemde kişi başı elektrik enerjisi tüketimi Türkiye’de yüzde 268 oranında artarken, dünyada 
bu artış yüzde 52’de kalmıştır. Türkiye’nin kişi başı enerji tüketimi dünya ortalamasının bir 
miktar üzerindeyken, OECD ülkeleri ortalamasının belirgin olarak altındadır. Diğer yandan 
Türkiye OECD ülkelerine göre daha düşük enerji verimliliğine (daha yüksek enerji 
yoğunluğuna) sahiptir. Gelişmekte olan Türkiye gibi ülkelerde önümüzdeki dönemde enerji 
tüketimindeki artışın devam etmesi beklenmektedir. Kişi başı enerji tüketiminin artmadığı bir 
durumda dahi, enerji verimliliğinde OECD ülkeleri ortalamasına yaklaşmak için Türkiye’de 
enerji verimliliğinin (yoğunluğunun) yüzde 20 düzeyinde artırılmasına (düşürülmesine) ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Mevcut koşullarda en ucuz enerji kaynağı niteliğinde olan enerji verimliliğini ve 
tasarrufunu artırma, bu alanda yatırım yapan ülkelere birçok yönden kazanç sağlamaktadır. 
Söz konusu kazanç sadece sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanmasından elde edilecek 
toplumsal refah artışından ibaret olmayıp aynı zamanda yatırım yapanların ve enerji 
tüketenlerin elde ettiği önemli finansal getirileri de barındırmaktadır. Bu durum özellikle 
Türkiye gibi yüzde 75 oranında net ithal enerji payı olan bir ülke için daha da önemli bir 
kazanca dönüşmektedir. Söz konusu kazancın içinde döviz kuru oynaklığının düşürülmesinin 
yanı sıra enerji fiyatlarının küresel gelişmelere olan duyarlılığının ve dolayısıyla fiyatlardaki 
oynaklığın azalması yoluyla makroekonomik istikrara katkı sunması da vardır. Bunun 
yanında karbon salınımını azaltarak ekolojik dengenin sürdürülmesine katkıda bulunması 
yönüyle de enerji verimliliğini artırıcı çabalar oldukça önem taşımaktadır.  

Bu çalışmanın amacı gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin de katkısıyla enerji 
verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında ortaya çıkan gelişmelerle birlikte bunların ithal 
enerji bağımlılığına ve cari işlemler dengesine olan etkisini deneysel olarak araştırmaktır. 
Şehirleşmeyle birlikte kişi başı enerji tüketiminin hızla arttığı ülkemizde enerji verimliliğini 
veya tasarrufunu artırıcı yatırım ve girişimler ekonomi açısından birçok fırsatlar içermektedir. 
Yapılan ekonometrik tahminlerle enerji verimliliğinin ve yenilenebilir enerji üretiminin ithal 
enerji bağımlılığını ve dolayısıyla cari işlemler açığını önemli ölçüde düşürdüğü ortaya 
konulmuştur.  

Bu çalışmada enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji payının artırılmasının ithal enerji 
bağımlılığı ve cari işlemler dengesine etkilerini tahmin etmek üzere Dünya Bankası Kalkınma 
Göstergeleri veri seti kullanılarak ekonometrik analiz yapılmıştır. Söz konusu analiz 1990-
2018 dönemi için yaklaşık 160 ülkenin verisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Beklendiği 
üzere, enerji verimliliğindeki ve yenilenebilir enerjinin payındaki artışların ithal enerji 
bağımlılığı ve cari işlemler açığı ile istatistiksel olarak anlamlı negatif ilişkili olduğu bulgusu 
elde edilmiştir. Söz konusu bulgunun Türkiye’nin de içinde yer aldığı orta gelirli ülkeler için 
daha da güçlü olduğu görülmüştür.  

Ekonometrik tahminlerden elde edilen sonuçların Türkiye için yol gösterici olduğu 
düşünülmektedir. Hâlihazırda yüzde 30’un üzerinde olan yenilenebilir enerjinin elektrik 
üretimi içindeki payının 2025 yılında yüzde 40’a ve 2030 yılında yüzde 50’ye çıkarılması 
makul varsayımlar olarak değerlendirilmiştir. Orta gelirli ülke grubu regresyonu baz 
alındığında yenilenebilir enerji payındaki yüzde 10 puanlık artışın net ithal enerji payında 
yüzde 6,5 puanlık düşüşle ve cari işlemler dengesinde 4,5 milyar ABD doları iyileşmeyle 
ilişkili olabileceği tahmin edilmiştir. Yenilenebilir enerji payında 20 puanlık artış olması 
durumunda ise söz konusu rakamlar sırasıyla yüzde 13 puana ve 11 Milyar ABD dolarına 
çıkabilmektedir. Orta derecede şehirleşmiş ülke regresyonunda elde edilen katsayılar baz 
alındığında yukarıda tahmin edilen rakamlar cari işlemeler dengesi için daha yüksek ve net 
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ithal payı için daha düşük hesaplanmıştır. Buna göre yenilenebilir enerji payındaki yüzde 10 
puanlık artışın net ithal enerji payında yüzde 3,6 puanlık düşüşle ve cari işlemler dengesinde 
6,3 milyar ABD doları iyileşmeyle ilişkili olabileceği tahmin edilmiştir. Yenilenebilir enerji 
payında 20 puanlık artış olması durumunda ise söz konusu rakamlar sırasıyla yüzde 7,2 
puana ve 15,4 Milyar ABD dolarına çıkabilmektedir.    

Yapılan makro projeksiyonlar ve incelenen akıllı şehir projeleri, Türkiye’de 2025 yılına 
kadar yüzde 20 ve 2030 yılına kadar yüzde 30 oranında bir enerji tasarrufunun 
yapılabileceğini ortaya koymaktadır. Türkiye’de enerji verimliliğini veya tasarrufunu yüzde 20 
oranında artırılması varsayımı altında ithal enerji bağımlılığının (orta gelirli ülkelerin dikkate 
alındığı regresyon göre) yüzde 17,8 puan düşebileceği ve cari işlemler dengesinde 2,7 milyar 
ABD doları civarında bir iyileşme sağlanabileceği tahmin edilmiştir. Enerji tasarruf oranının 
yüzde 30 olması durumunda söz konusu rakamlar sırasıyla yüzde 25,6 puan ve 5,5 milyar 
ABD dolarına kadar çıkabilmektedir. Orta derecede şehirleşmiş ülkelerin dikkate alındığı 
regresyon baz alındığında özellikle cari işlemler dengesi için daha düşük rakamlar tahmin 
edilmiştir.  

Yenilenebilir enerjinin payını ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik uygulamaya 
konan akıllı projelerin dünya genelinde yaygınlaşması, bununla ilgili ürünlerin pazarının 
büyümesi ve finansman imkânlarının çeşitlenmesi dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bu 
yatırımların maliyetlerini hızla düşürmektedir. Nitekim son 10 yılda yenilenebilir enerji 
yatırımları maliyetlerinde hemen hemen sekiz kat kadar düşüş olmuştur. Söz konusu 
yatırımların geri dönüş süresi 4-5 yıla kadar gerilemiştir. Benzer eğilim enerji verimliliğini ve 
tasarrufunu artırıcı akıllı şehir teknolojilerinde daha yavaş yaşanmakla birlikte dünyada 
giderek büyüyen pazarın da etkisiyle maliyetlerdeki düşüşün yakın zamanda daha da 
belirginleşeceğine yönelik beklentiler oldukça güçlüdür.   

Enerji verimliliğini artırıcı yatırımların geri dönüş süresinin de giderek düşmesi bu 
alandaki yatırım iştahını artırmaktadır. Bu derece yüksek yatırım getirisi sunan projeler için 
kaynak bulmanın günümüz dünyasında zor olmayabileceği düşünülmektedir. Bu aşamada 
önemli olan uygun finansman model ve araçların ortaya konmasıdır. Bankalar öncülüğünde 
bu tür projeleri destekleyici kredi ürünlerinin artırılması en pratik yollardan biri olabilir. Ayrıca 
ekonomik faaliyetlerin zayıf seyrettiği mevcut ortamda enerji verimliliğini artırıcı yatırımlara 
yönelik kamu teşvik ve desteklerinin çeşitlendirilmesi hem ekonominin daha hızlı 
toparlanmasının hem de sürdürülebilir bir kalkınma için etkin bir enerji altyapısı oluşturmanın 
en etkin yollarından biridir.   

Türkiye’de yenilenebilir enerjide lisanslı üretim yanı sıra lisansız üretim daha fazla 
teşvik edilerek binalarda, sanayide, aydınlatmada hanelerin ve firmaların bu alanda yapılacak 
yatırımlara daha fazla katkısı sağlanabilir. Bu alanda yaşanan gelişmeler özellikle güneş 
panelleri ve rüzgar tribünleri yatırımlarının geri dönüş sürelerini giderek düştüğünü 
göstermektedir. Gerekli mevzuat altyapısı hazırlandığında yenilenebilir enerji yatırımları 
sadece firmalar için değil hanehalkları için de verimli ve kazançlı yatırımlar olma özelliğine 
sahiptir. Söz konusu yatırım seçenekleri arasında akıllı yaklaşımlar çerçevesinde binalarda, 
sokak aydınlatmasında güneş enerjisini kullanmak dikkat çekmektedir. Mevcut binalara ek 
olarak özellikle şehirlerde yapılacak yeni konutlarda, toplu konut alanlarında güneş bazlı 
yenilenebilir enerji yatırım imkânları oldukça kazançlı fırsatlar sunmaktadır. Türkiye’de ticari 
ve kamu binalarında enerji tüketiminin hızla artması ve diğer ülkelere kıyasla teknik verimlilik 
düzeyinin oldukça düşük olması bu alanda acil önlemlerin bir an önce alınmasını 
gerektirmektedir. Bu çerçevede, mevcut düzenlemelerde şehirlerde enerji verimliliğini ve 
yenilenebilir enerji üretimini artırıcı iyileştirmelerin yapılması önem arz etmektedir. Bu 
kapsamda, Türkiye’de enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji arasında oluşan sinerjiden en 
üst düzeyde faydalanmak üzere bütüncül bir politika ile düzenleme çerçevesinin 
oluşturulması gerekmektedir. Kamunun buna yönelik oluşturacağı makul destek 
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mekanizmaları ve düzenlemeler ile yenilenebilir ve akıllı şehir yatırımlarının maliyetlerinin 
giderek düşmesi Türkiye’nin bu alanda önemli atılımlar yapmasına imkân vermektedir. Bu 
alanda oluşan yatırım ihtiyacının sadece kamu kesiminin ve özel şirketlerin değil aynı 
zamanda hanelerin yüklenmesi önem arz etmektedir.  
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Dipnotlar 
                                                                 
1 Enerji yoğunluğundaki düşüş, ilgili ekonominin sektörel üretim kompozisyonunda daha az enerji 
kullanan sektörlerin payında ve enerji verimliliğindeki artışla ilgilidir. Dolayısıyla, sektörel üretim 
kompozisyonun çok değişmediği bir ekonomide enerji yoğunluğu enerji verimliliğinin tersi bir 
göstergesi olarak kullanılmakta ve enerji yoğunluğundaki artış enerji verimliliğinde düşüş anlamına 
gelmektedir.   
2 Dünya Bankası net ithal enerji değerini hesaplarken enerji arzından yerli üretimi ve enerji ihracatını 
çıkarmaktadır.  
3 Bu değişkenlere ait daha yüksek frekanslı zaman serileri çoğu zaman yayınlanmamaktadır.  
4 İTHAL_PAY’ın bağımlı değişken olarak kullanıldığı regresyonlarda ülke sayısı 135, CİD’in bağımlı 
değişken olarak kullanıldığı regrasyonlarda ise 159’dur.   
5 Aslan ve Solak (2019) Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımlarından kaynaklı olarak ilgili ürünlerin 
ithalatında bir artış olduğunu ekonometrik olarak test etmiştir. Zaman içinde söz konusu ürünlerin yurt 
içinde üretilmesine bağlı olarak yenilenebilir enerji yatırımlarından kaynaklı ithalatın azalabileceği 
belirtilmiştir.  
6 Diğer birçok ülkeye bakıldığında bu hedeflerin Türkiye açısından ulaşılabilir olduğu düşünülmektedir. 
Örneğin özellikle güneş enerjisi alanında dikkat çeken Uganda yenilenebilir enerjinin elektrik kullanımı 
içindeki payını 2010-2015 döneminde 38 puan artırarak yüzde 95’e çıkarmıştır. Benzer şekilde rüzgar 
enerjisinin ağrılıkta olduğu Danimarka’da ise aynı dönemde söz konusu pay 35,5 puan artarak yüzde 
65,5 düzeyine çıkmamıştır. Bu ülkelerin orta-uzun vadedeki hedefleri yenilenebilir enerji kaynağının 
tek enerji kaynağı olmasıdır. Almanya’nın 2030 yılında bu oranı yüzde 50’nin, 2050 yılında yüzde 80’in 
üzerine çıkarma; Danimarka’nın ise 2030 yılında yüzde 100’e çıkarma ve 2050 yılında tüm enerjinin 
yenilenebilir kaynaklardan üretme hedefleri bulunmaktadır.    
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Kurumsal Yönetimin Özkaynak Maliyetine ve Şirket 
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Öz 

Bu çalışmada kurumsal yönetimin özkaynak maliyeti ve şirket değeri üzerindeki etkisi 
incelenmiş ve kurumsal yönetim uygulamaları açısından kendine özgü özellikler barındıran Türkiye 
örneğine odaklanılmıştır. Analiz sonucunda Menfaat Sahipleri alt başlığında Türk şirketlerinin almış 
oldukları notların şirket değeri ile pozitif ilişkili olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu bulgu, şirketin 
hedeflerine ulaşmasında katkısı olan menfaat sahiplerinin (çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, 
tedarikçiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve diğerleri) haklarını koruma ve iyileştirme yönünde 
izlenecek politikaların önemine ilişkin şirket yöneticilerine ve kural koyuculara önemli bir referans 
sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetim, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, Özkaynak Maliyeti, 
Şirket Değeri, Tobin’s Q. 
JEL Sınıflandırması: D24, C33, C36, G32, G34, M41. 

 

Impact of Corporate Governance on Cost of Equity and Firm Value 

Abstract 

In this paper, the impact of corporate governance on cost of equity and firm value has been 
evaluated with a focus on Turkey which has its own unique characteristics. Result of the analysis 
specify that the Stakeholders subrating has positive and statistically significant relationship with firm 
value. This finding provides an important reference point for corporate managers and policy makers in 
pursuing policy measures towards protecting and improving the rights of stakeholders (employees, 
creditors, customers, suppliers, unions, non- governmental organizations and others) who are 
contributors to the achievements of the firm. 
 
Keywords: Corporate Governance, Corporate Governance Rating, Cost of Equity, Firm Value, 
Tobin's Q. 
JEL Classification: D24, C33, C36, G32, G34, M41. 

 
1. Giriş 

Finans piyasalarında çok konuşulan çeşitli kurumsal yolsuzluk ve muhasebe skandalları 
sebebiyle şirketlerde kurumsal yönetim yatırımcılar tarafından önem verilen konulardan biri 
haline gelmiştir. Yatırımcılar şirketlerde ortaklık hakları, şeffaflık ve kamuyu bilgilendirme, 
paydaş hakları, yönetim kurullarının etkinliği gibi konuları daha yakından incelemeye 
başlamıştır. Kurumsal yönetimin yatırımcılar için önemi arttıkça finansmana erişim ihtiyacı 
duyan şirketler de bu yönde çabalarını artırmaktadır. Diğer yandan kurumsal yönetim 
çalışmalarını yürütmek için ayrılan kaynakların şirketlere finansal getiri olarak yansıyıp 
yansımadığı şirket yönetimlerince sıkça tartışılan, özellikle kurumsal yönetim komitesi 
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toplantılarının gündeminde yer alan bir konudur. Bu konuyla ilgili çeşitli akademik çalışmalar 
yapılmıştır.  

 
 Jensen ve Meckling (1976, s.53) tarafından ortaya konan vekâlet teorisi yöneticiler ve 
pay sahipleri arasında çıkar çatışması olduğunu belirtmektedir. Kurumsal yönetimin önemli 
bir fonksiyonu pay sahiplerini, yöneticiler veya hakim pay sahipleri tarafından haklarının 
suistimal edilmesinden korumasıdır (La Porta, Lopez-De-Silanes, Shleifer ve Vishny, 2002, 
s.2). Yöneticileri tarafından yapılan yolsuzluklar nedeniyle iflas eden yüksek profilli şirketler 
kurumsal yönetimin dünya çapında ilgi konusu olmasına neden olmuştur. Medya, kurumsal 
yatırımcılar ve hissedar hakları gözlemcileri dahil olmak üzere çeşitli taraflar daha iyi 
kurumsal yönetim performansı için şirketler üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu durum daha 
iyi kurumsal yönetimin yöneticilerin gözetimini artırarak ve fırsatçı davranışlarını 
sınırlandırarak vekalet problemini azaltacağı ve dolayısıyla şirket değerini artıracağı inancına 
dayanmaktadır. 
 
 Yapılan çalışmalar genellikle kurumsal yönetimin şirket değerine gelecek nakit akışları 
yoluyla etki ettiğini varsayar. Buna göre kurumsal yönetim, şirket yöneticileri veya hakim pay 
sahipleri tarafından elde edilen kişisel menfaatleri azaltarak pay sahiplerine dağıtılacak nakit 
akışlarını arttırabilir (nakit akışı etkisi). Öte yandan kurumsal yönetimin şirket değeri 
üzerindeki etkisi sermaye maliyeti yoluyla da olabilir (sermaye maliyeti etkisi). Hail ve Leuz’a 
(2008, s.8) göre kurumsal yönetimin şirket değeri üzerindeki etkisinin yatırımcılar tarafından 
talep edilen risk primini yansıtıyor olması mümkündür. Kurumsal yönetim daha fazla şeffaflık 
ve daha iyi raporlama ile bilgi asimetrilerini azaltarak gelecek nakit akışlarındaki belirsizliğin 
azalmasına yardımcı olur. Diğer her şey eşit olduğunda daha az riskli olan şirketler daha az 
sermaye maliyetine sahip olmalıdır ve yatırımcı değerlemeleri de daha fazla olmalıdır.  
 
 Öte yandan kurumsal yönetim ile sermaye maliyeti arasındaki bağlantı çeşitlendirme ile 
giderilemeyen sistematik risklerin kurumsal yönetim performanslarındaki farklılıklar nedeniyle 
şirketler arasında ölçülebilir farklılıklara yol açıp açmaması ile ilişkilidir. Kurumsal yönetim 
dışarıdaki ortakların içeridekilerin suistimalinden kendilerini korumalarını sağlayan 
mekanizmalar seti olarak da tarif edilmiştir (La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer ve Vishny, 
2000, s.2). Bu mekanizmalar şirket değerini veya sermaye maliyetini birçok şekilde 
etkileyebilir.  
 

İlk olarak, kurumsal yönetim şirket yöneticilerinin veya hakim hissedarların çeşitlendirme 
ile azaltılamayan suistimal riskini azaltır. Literatür suistimal derecesinin diğer faktörlerin 
yanısıra yatırım fırsatlarına ve suistimalin maliyetine bağlı olduğunu ifade eder. Bir şirketin 
yatırım fırsatları makroekonomik koşullara bağlı olan ve çeşitlendirme ile azaltılamayan bir 
bileşene sahiptir. Bunun sonucu olarak, şirket yöneticilerinin veya hakim hissedarların 
suistimali de piyasa koşullarına bağlı olan ve çeşitlendirme ile giderilemeyen bir bileşene 
sahiptir. Piyasalar aşağı yönlü hareket ettiğinde pay sahiplerinin haklarının daha fazla, yukarı 
yönlü hareket ettiğinde ise daha az suistimal edilmesi beklenir (Johnson, Boone, Breach ve 
Friedman, 2000, s.44; Durnev ve Kim, 2005, s.5). Piyasa koşulları ve suistimal düzeyi 
arasındaki bu negatif ilişki bir şirketin sistematik riskini büyütebilir ve bu durumun telafisi için 
beklenen getiride artış olur. İyi kurumsal yönetim suistimalin maliyetini artırarak piyasa 
koşulları ile arasındaki negatif ilişkiyi azaltır. 

 
İkinci olarak, kurumsal yönetim şirketin dışarıdan izlenme maliyetlerini düşürebilir.  

Lombardo ve Pagano (2002, s.2) yatırımcıların şirket yönetiminden getiri elde etmeyi garanti 
edebilmek için şirketin haricen izlenmesine ilişkin maliyetlere katlanması gerektiğini ortaya 
koyar. Bu izleme maliyeti daha yüksek beklenen getiri ile telafi edilmektedir (Stulz, 1999, s.4). 
Bu nedenle dışarıdaki yatırımcılar kurumsal yönetimin kötü olduğu şirketlerden daha fazla 
beklenen getiri talep ederler çünkü bu şirketlerin yönetimini izleyebilmek için daha fazla 
zaman ve kaynak ayırmak durumundadırlar. 
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Üçüncü olarak kurumsal yönetim bilgi suiistimalini (içeriden öğrenenlerin ticaretini) 
sınırlandırarak bilgi asimetrisini azaltır. Easley ve O'Hara (2004, s.13) bilgi asimetrisinin 
sermaye maliyeti ile pozitif ilişkisi olduğunu ortaya koymuştur. Hung ve Trezevant (2003, 
s.24) Güneydoğu Asya’da iyi kurumsal yönetimin bilgi suistimalini azalttığını ortaya 
koymuşlardır. Zayıf kurumsal yönetime sahip olan şirketlerde özellikle de aile şirketlerinde 
içsel bilgilerle yoğun şekilde işlem yapılmaktadır. Bhattacharya ve Daouk (2002, s.31) bilgi 
suistimaline kanunlar çerçevesinde verilen ilk cezadan sonra bir ülkedeki sermaye 
maliyetinin önemli oranda azaldığını göstermişlerdir.  

 
Tüm bu argümanlar kurumsal yönetimin şirket değeri ve sermaye maliyetini etkilediği 

öngörüsünü güçlendirmektedir. Ancak bu etkinin büyüklüğü de önemlidir. Hail ve Leuz (2008, 
s.8) tarafından da belirtildiği gibi, bu etkinin çeşitlendirme ile giderilemeyen risk üzerinde çok 
küçük seviyelerde olması veya riskin geleneksel temsilcileri olan piyasa değeri-defter değeri 
oranı, şirket büyüklüğü ve beta tarafından büyük oranda kapsanmış olması mümkündür. Bu 
çalışmada bu sorulara cevap aranacaktır. Borçlanma maliyeti çalışma kapsamı dışında 
bırakılarak sermaye maliyeti yerine özkaynak maliyeti kullanılacaktır. Çalışmanın temel 
hipotezleri aşağıdaki gibidir: 
 
H1: Kurumsal yönetim performansının özkaynak maliyeti üzerindeki etkisi negatiftir. 
 
H2: Kurumsal yönetim performansının şirket değeri üzerindeki etkisi pozitiftir. 

 
Bu çalışma aşağıdaki şekillerde önceki çalışmalardan ayrışarak ve onların devamı 

niteliğinde literatüre katkı sunmaktadır.  
 
Öncelikle çalışma Türk şirketlerine odaklanmıştır, Türkiye kurumsal yönetim konusunda 

kendine özgü bir ortam sunmaktadır. Türkiye’de, İngiltere hariç Avrupa ülkelerinin tabi olduğu 
Kıta Avrupası Hukuk Sistemi (Civil Law) uygulanmaktadır. ABD, İngiltere, Kanada, 
Avustralya, Güney Afrika, Hindistan olmak üzere ingilizce konuşulan diğer birçok ülkede ise 
Anglo-Sakson Hukuk Sistemi (Common Law) kullanılmaktadır ve şirketler buna uygun 
kurumsal yönetim sistemine sahiptir. Genel olarak pay sahiplerinin Anglo-Sakson Hukuk 
Sisteminde en güçlü şekilde korunduğu varsayılır. Piyasa odaklı bu tip finansal sistemlerde 
halka açık şirketlerde pay sahipliği ve kontrol ayrımı daha belirgindir. Aksine banka 
finansmanı Kıta Avrupasında geleneksel olarak daha hakimdir. Almanya hissedarlıkla kontrol 
arasındaki ayrımın Amerika’ya kıyasla çok daha az olduğu bir örnektir. Japonya kurumsal 
yönetim sistemi ise bazı yönleriyle Almanya ve Amerika arasında bir yerdedir, bazı yönleriyle 
de her ikisinden de farklıdır (Shleifer ve Vishny, 1997, s.24). Türkiye sermaye piyasaları 
şirket kırılganlıkları ve yönetim hataları karşısında kurumsal kontrol ve düzeltme 
mekanizması olarak sermaye piyasaları son derece gelişmiş olan Amerika ve İngiltere 
piyasaları kadar aktif değildir. Türk şirketlerinin yönetim kurulu yapıları daha çok Alman ve 
Japon yönetim kurullarına benzerlik göstermektedir. Ancak Türkiye finans piyasaları bu 
ülkelerde olduğu gibi banka eksenli olmasına rağmen bankalar Almanya ve Japonya’da 
olduğu gibi hissedar olarak aktif rol almamaktadır. Bu durum şirket kırılganlıklarını önlemede 
kurumsal yönetim mekanizmalarını ülkemizde daha da önemli hale getirmektedir. 

 
İkinci olarak daha önceki çalışmalarda çoğunlukla yapıldığı gibi şirket değeri analizi ile 

sınırlı kalınmayıp aynı zamanda özkaynak maliyeti de analiz edilecektir. Önceki çalışmalar 
çoğunlukla güçlü kurumsal yönetim sayesinde nakit akışlarının olması gerekenden farklı 
biçimde gerçekleşmesinin sınırlanacağı ve böylece şirket değerinin artacağı hipotezine 
odaklanmaktadır. Bu çalışma ise güçlü kurumsal yönetimin aynı zamanda şirketin özkaynak 
maliyetini azaltabileceği hipotezini de değerlendiren daha kapsamlı bir analiz hedeflemiştir.  

 
Üçüncü olarak çalışma 2013-2019 zaman aralığında en güncel verilerle 

gerçekleştirilmektedir. Bu zaman aralığı, ülkemizde 2012 yılında yürürlüğe giren ve sermaye 
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piyasalarında kurumsal yönetim uygulamaları da dahil olmak üzere çok kapsamlı değişiklikler 
getiren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun etkilerinin görüldüğü yıllar olması 
bakımından ayrı bir öneme sahiptir.  

 
Çalışmada kurumsal yönetimin özkaynak maliyeti ve şirket değeri üzerindeki etkisi 

Kurumsal Yönetim Endeksinde (XKURY) yer alan ve 2013-2019 yılları arasında kurumsal 
yönetim derecelendirme notları bulunan 26 halka açık şirkete ilişkin 182 gözlem verisi ile 
incelenmiştir.  

1.1 Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3 Ocak 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim 
İlkeleri dört temel prensibe dayanmaktadır: Adillik, Şeffaflık, Hesap Verebilirlik ve Sorumluluk. 
Bu prensiplere uygun olarak pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri 
ve yönetim kurulu alt başlıklarında alınan notların ağırlıklı ortalamalarının hesaplanmasıyla 
toplam kurumsal yönetim derecelendirme notu elde edilmekte, böylece “ilkelere uyum 
düzeyi” belirlenmektedir. Alt başlıkların içerdiği hususlar Tablo 1’de özet olarak sunulmuştur: 

 
Tablo 1: SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 

Pay Sahipleri   
 
Pay sahipliğinden kaynaklanan yasal hakların kullanılabilmesini kolaylaştırmak için şirket 
tarafından yeterli önlemler alınmış olmalıdır. Pay sahipleri arasında herhangi bir ayrımcılık 
yapılmamalıdır. Pay sahipliği haklarının kullanımını kolaylaştırmak için gerekli tüm bilgiler 
eksiksiz, doğru ve zamanında sunulmak üzere mevcut olmalıdır. Çoğunluk pay sahipleri 
azınlık pay sahipleri üzerinde baskın olmamalı, azınlık pay sahiplerinin haklarına saygı 
göstermeli ve suistimal etmemelidir. Oy haklarına saygı esastır. Kâr dağıtım politikası 
açıkça tanımlanmalı ve kamuya açıklanmalıdır. Kar dağıtımı zamanında yapılmalıdır. 
Payların devrinde herhangi bir sınırlama olmamalıdır. Pay sahipleri alt başlığının toplam 
kurumsal yönetim derecelendirme notu içindeki ağırlığı yüzde yirmi beştir (%25). 
 
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık  
 
Şirketlerin yatırımcılara ve alacaklılara şeffaf olması beklenmektedir. Açıklanacak bilgi 
doğru, eksiksiz, anlaşılır olmalı, zamanında ve kolay erişilebilir olmalıdır. Şirketlerin 
internet siteleri aracılığıyla Türkçe ve İngilizce olarak kapsamlı bilgi paylaşması beklenir. 
Şirketler finansal durumlarını tam olarak gösterecek şekilde finansal tablolarını ve 
dipnotlarını hazırlamalı ve açıklamalıdırlar. Şirketlerin finansal tabloları bağımsız bir 
denetçi tarafından denetlenmiş olmalıdır. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık alt başlığının 
toplam kurumsal yönetim derecelendirme notu içindeki ağırlığı yüzde yirmi beştir (%25). 
 
Menfaat Sahipleri  
 
Şirketlerin tüm paydaşlarla sağlıklı bir ilişkisi olmalıdır. Yasalar, karşılıklı anlaşmalar ve 
sözleşmelerle korunan paydaş haklarına saygılı olunmalıdır. Uzun süreli sağlıklı ilişkiyi 
sürdürebilmek için şirketler paydaş sorunlarına yönelik yazılı prosedürler bulundurmalıdır. 
İnsan kaynakları ilkeleri iyi bir şekilde tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. Müşteri, tedarikçi ve 
diğer paydaş şikayetleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmalıdır. Yasal mevzuata uyum, 
sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılık konularında gerekli hassasiyet gösterilmelidir. 
Menfaat sahipleri alt başlığının toplam kurumsal yönetim derecelendirme notu içindeki 
ağırlığı yüzde on beştir (%15). 
 
Yönetim Kurulu  
 
Şirketin en yüksek yönetim organı olan yönetim kurulu, pay sahipleri için şirket toplam 
değerini artırmayı hedeflerken, pay sahiplerinin ve diğer paydaşların çıkarlarını 
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dengelemelidir. Seçilen yönetim kurulu üyeleri iyi bilgilendirilmeli, yeterli altyapıya ve 
uzmanlığa sahip olmalıdır. Herhangi bir dış etki olmaksızın kendi özgür iradeleri ile karar 
alabilmelilerdir. Bu nedenle bağımsız yönetim kurulu üyelerinin oranı önemli bir faktördür. 
Karar verme sürecinde daha nesnel davrandıkları varsayılan bağımsız yönetim kurulu 
üyeleri komitelerde yer almalı ve onlara başkanlık etmelidir. Yönetim kurulu alt başlığının 
toplam kurumsal yönetim derecelendirme notu içindeki ağırlığı yüzde otuz beştir (%35). 
 

 

2. Literatür  

Çok sayıda uluslararası çalışma kurumsal yönetim ve şirket değeri arasındaki ilişkiyi 
incelemiştir; McConnell ve Servaes (1995), Agrawal ve Knober (1996), Holderness, Kroszner 
ve Sheehan (1999), Demsetz ve Villalonga (2001), Gompers, Ishii ve Metrick (2003) 
bunlardan bazılarıdır. Kurumsal yönetimin ölçümünde yönetim kurulu üye sayısı, yönetim 
kurulunun yapısı, komiteler, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin oranı, genel müdür ve 
yönetim kurulu başkanının aynı kişi olup olmaması, üst seviye yöneticilere ödenen ücretler 
ve ücretlendirme sistemi gibi değişkenler kullanılmıştır. Bugüne kadar yapılan çalışmalar 
genel olarak hangi değişkenlerin şirket performansını ve değerini artırdığını belirleme 
konusunda kuşatıcı bir sonuca ulaşmış değildir. 

 
Türkiye’de yapılan birçok çalışmada kurumsal yönetim performansı ile Tobin’s Q oranı, 

hisse değeri, hisse getirisi arasındaki ilişki incelenmiş ve birbirinden farklı sonuçlara 
ulaşılmıştır: Doğan (2015), Erdoğan (2015),  Kula ve Baykut (2017), Kara, Erdur ve Karabıyık 
(2015), Yavuz,  Yıldırım ve Elmas (2015), Gümüş, Güngör ve Gümüş (2016),  Boyacıoğlu 
(2017), Turnacıgil (2018).  

 
Literatürde şirket performansını ölçmek için gelirlerdeki değişime veya Tobin’s Q ile şirket 

değerindeki değişime odaklanma eğilimi gözlenmektedir. Alternatif performans ölçümü 
yöntemi olarak özkaynak maliyeti veya borçlanma maliyeti de son zamanlarda kullanılmaya 
başlanmıştır.  

 
Chen, Chen ve Wei (2009), Johnson, Boone, Breach ve Friedman (2000), Durnev ve Kim 

(2005) piyasa koşulları ve suistimal arasında negatif bir ilişki olduğuna, Easley ve O'Hara 
(2004) bilgi asimetrisinin şirketin sermaye maliyetini artırdığını gösteren bulgulara 
ulaşmışlardır. Ancak bu etkilerin sadece çeşitlendirilemeyen riskte küçük farklılıklara yol 
açması ya da defter değeri/piyasa değeri, şirket büyüklüğü veya piyasa riski gibi risk 
faktörleri ile kapsanmış olması mümkündür. Öte yandan kurumsal yönetim ile sermaye 
maliyeti arasında ilişki olduğunu ortaya koyan bulgular da vardır. Healy, Hutton ve Palepu 
(1999), Botosan (1997), Sengupta (1998), Botosan ve Plumlee (2002) yöneticiler ve 
hissedarlar arasındaki bilgi asimetrisinde azalmanın özkaynak ve borçlanma maliyetinde de 
azalmaya yol açtığı bulgusuna ulaşmışlardır.  

 
Kamuyu aydınlatma dışında kurumsal yönetimin diğer unsurlarının sermaye maliyeti 

üzerinde etkisi olup olmadığını araştıran çalışmalar da bulunmaktadır. Chen, Chen ve Wei 
(2009) bağımsız yönetim kurulu üyesi sayısının ve azınlık haklarının sekiz gelişmekte olan 
Asya ülkesinde özkaynak maliyeti üzerinde etkili olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Bhojraj ve 
Sengupta (2003), Anderson, Mansi ve Reeb (2004), Ashbaugh, Collins ve LaFond (2005), 
Klock, Mansi ve Maxwell (2005) benzer şekilde kurumsal yönetim değişkenlerinin 
Amerika’daki şirketlerin özkaynak ve borçlanma maliyetleri üzerinde etkili olduğu bulgusuna 
ulaşmışlardır. 

 
Literatürde vekâlet problemini gidermeye yönelik mekanizmalar ve şirket değeri 

arasındaki ilişki incelenirken çoğunlukla kurumsal yönetimin şirketin beklenen nakit akışını 
artırma ve hissedarlardan nakit çıkışını azaltma yoluyla şirket değerini etkilediği 
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varsayılmaktadır. La Porta, Lopez-De-Silanes ve Shleifer (2002), Black, Jang ve Kim (2003), 
Claessens, Djankov, Fan ve Lang (2002), Gompers, Ishii ve Metrick (2003) tarafından 
yapılan çalışmalar bu şekildedir. Bu çalışmalarda kurumsal yönetimin sermaye maliyetlerini 
azaltarak şirket değerini artırması konusu yer almamaktadır. 
 

Bozec ve Bozec (2010, s.22) Kanada şirketleri üzerine yaptıkları çalışmada kurumsal 
yönetim skorları ve sermaye maliyeti arasında negatif ilişki olduğu, kurumsal yönetim 
uygulamalarındaki iyileşmenin özkaynak ve borçlanma maliyetini azalttığı bulgusuna 
ulaşmışlardır. 

 
Pham, Suchard ve Zein (2013, s.19) Avustralya şirketlerinde içeridekilerin pay sahipliği 

oranında, kurumsal yatırımcıların oranında ve yönetim kurulunun bağımsızlığında artışın 
sermaye maliyetini azalttığını ortaya koymuşlardır. Ayrıca kurumsal yönetimin şirket değeri 
üzerindeki etkisini ölçmek için literatürde yoğun olarak kullanılan Tobin’s Q analizi yerine 
sermaye maliyeti analizinin alternatif ve potansiyel olarak daha uygun bir yöntem olduğunu 
ifade etmişlerdir. 

 
Srivastava, Das ve Pattanayak (2019) kurumsal yönetim ve özkaynak maliyeti arasında 

negatif ilişki bulunduğunu ve kurumsal yönetim performansı yüksek olan şirketlerin 
yatırımcılardan daha kolay ve ucuz finansman sağladığını ortaya koymuşlardır. 

 
Kurumsal yönetim derecelendirme notları da literatürde yaygın olarak kullanılmıştır. 

Donker ve Zahir (2008, s.11) Amerika’da en yaygın kullanılan dört kurumsal yönetim 
derecelendirme şirketi olarak kabul edilen Governance Metrics International (GMI) Rating, 
Corporate Governance Quotient (CGQ), Standard & Poor's Corporate Governance Score 
(CGS) ve Board Effectiveness Rating of the Corporate Library (BER) tarafından verilen notlar 
ve şirketlerin performansları arasında zayıf bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 
 

Ertuğrul ve Hegde (2009, s.20) Amerika’da The Corporate Library, Institutional 
Shareholder Services, and Governance Metrics International tarafından verilen notların şirket 
performansı ile anlamlı ilişkisinin olmadığını bununla birlikte bazı alt kategori notlarının pozitif 
ilişkili olduğunu bulmuşlardır.  

 
Berthelot, Morris ve Morrill (2010) Kanada’da kurumsal yönetim derecelendirme şirketleri 

tarafından verilen notların yalnızca firma piyasa değeriyle değil aynı zamanda muhasebe 
sonuçlarıyla da ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır. 
 

Isiaka (2014, s.18) Kanada’da Globe and Mail Report on Business (ROB) ve Institutional 
Shareholder Services (ISS) Governance Quickscore şirketleri tarafından verilen notlar ile 
Tobin’s Q arasında pozitif ilişki olduğunu ortaya koymuştur. 
 

Hitz ve Lehmann (2015, s.29) İngiltere ve Almanya’da ISS şirketinin kurumsal yönetim 
derecelendirme notları ve şirket değerleri arasında pozitif ilişki bulmuşlardır.  
Izquierdo ve Blandon (2017, s.15) S&P Europe 350 endeksinde yer alan şirketlerin ISS 
şirketi tarafından verilen notları ile bu şirketlerin performansları arasında pozitif ilişki 
olduğunu bulmuştur. 
 

Yağlı, Ünlü ve Yalçın (2017) Türkiye’de faaliyet gösteren kurumsal yönetim 
derecelendirme şirketleri tarafından verilen notların şirket performansı (ROA, MVA, Tobin’s 
Q) ile ilişkisini analiz etmiş ve bazı alt kategori notlarında farklılıklar olmakla birlikte toplam 
notun performans ile kayda değer bir ilişkisi olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. 
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Ataünal ve Aybars (2017, s.13), Ece ve Güner (2015) Türkiye’de kurumsal yönetim 
derecelendirme notları ile şirket performansı (ROA, Tobin’s Q) arasında pozitif ilişki olduğu 
bulgusuna ulaşmışlardır. 

 
Aydın (2017) kurumsal yönetim derecelendirme notu ile şirket performansı ölçütü olarak 

cari oran arasında negatif bir ilişki olduğu, ROE, ROA, toplam borç/özsermaye oranı ve 
özsermaye büyüme oranları ile pozitif ilişkisi olduğu bulgusuna ulaşmıştır. 

 
Kayalı ve Doğan (2018, s.11) BIST Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alan imalat 

sektörü şirketlerinin kurumsal yönetim derecelendirme notları arttıkça iflas olasılıklarının 
azaldığı bulgusuna ulaşmışlardır. 

 
Tükenmez, Gençyürek ve Karakelleoğlu (2017) BIST Kurumsal Yönetim Endeksinde yer 

alan mali sektör harici şirketlerin şirket değerinin kamuyu ayınlatma ve şeffaflık notu ile şirket 
değeri arasında negatif, pay sahipleri ve menfaat sahipleri notu ile pozitif yönlü ilişki olduğu 
bulgusuna ulaşmışlardır. 

 
Bozec ve Bozec (2010) tarafından hazırlanan, kurumsal yönetim derecelendirme notu ve 

şirket değeri arasındaki ilişkiye odaklanan çalışmaları çeşitli ülke ve bölgeler için sonuçları 
bakımından kategorize eden tablo temel alınarak çalışma kapsamında güncellenmiş ve 
ülkemizi de içerecek şekilde genişletilmiştir. Sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur. Kurumsal 
yönetim ve şirket değeri arasında pozitif ilişki bulan çalışmalar tablonun sol sütununda, ilişki 
bulmayan çalışmalar ise sağ sütununda belirtilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 
Kanada ve Türkiye’de her iki sütunda yer alan çalışma sayılarının birbirine yakın olduğu 
gözlenirken Avrupa ve diğer gelişmekte olan ülkelerde pozitif ilişki bulan çalışmaların 
sayısının daha fazla olduğu görülmektedir.  

 
Tablo 2: Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ve Şirket Değeri Arasındaki İlişkiyi 
Analiz Eden Çalışmalar 

Pozitif İlişki Bulanlar İlişki Bulmayanlar 
Gelişmekte Olan Ülkeler 

• Black (2001) • Limpaphayom ve Connelly (2008) 
• Mohanty (2003) • Price vd. (2010) 
• Bai vd. (2004)   
• Klapper ve Love (2004)   
• Durnev ve Kim (2005)   
• Black vd. (2006a)   
• Black vd. (2006b)   
• Zheka (2006)   
• Cheung vd (2007)   
• Bauer vd. (2008)   
• Balasubramanian vd (2008)   
• Garay and Gonzalez (2008)   
• Black vd. (2009)   
• Chen vd.  (2009)   
• Anwar vd. (2019)   

Türkiye 
• Doğan (2015) • Erdoğan (2015) 
• Kara vd. (2015) • Yavuz vd. (2015) 
• Gümüş vd. (2016) • Kula ve Baykut (2015) 
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• Ece ve Güner (2015) • Aydın (2017) 
• Ataünal ve Aybars (2017)  • Boyacıoğlu (2017)  
• Tükenmez, Gençyürek ve Karakelleoğlu (2017)* • Yağlı vd. (2017)  
 • Kayalı ve Doğan (2018) • Turnacıgil (2018)  

Avrupa 
• Fernandez-Rodriguez vd. (2004)   
• Drobetz vd. (2004)   
• Bauer vdl. (2004)   
• Pagett and Shabbir (2005)   
• Beiner vd. (2006)   
• Toudas and Karathanassis (2007)   
• Clacher vd. (2008)   
• Blom and Schauten (2008)   
• Renders vd. (2010)   
• Toledo (2009)   
• Hitz ve Lehmann (2015)   
• Izquierdo ve Blandon (2017)   

ABD  
• Gompers vd. (2003) • Koehn ve Veng (2005) 
• Brown ve Caylor (2004) • Core vd. (2006) 
• Brown ve Caylor (2005) • Lehn vd. (2007) 
• Ashbaugh vd. (2005) • Bhagat ve Bolton (2008)* 
• Brown ve Caylor (2006) • Chidambaran vd. (2008) 
• Cheng vd. (2006) • Johnson vd. (2008) 
• Aggarwal ve Williamson (2006) • Daines vd. (2008) 
• Cheng ve Wu (2006) • Epps ve Cereola (2008) 
• Donker ve Zahir (2008)  • Fodor ve Diavatopoulos (2010) 
• Spellman ve Watson (2009) • Ertuğrul ve Hegde (2009)* 
• Bebchuk vd. (2009)   

Kanada  
• Foerstever and Huen (2004) • Klein vd. (2005)* 
• Bozec vd. (2009) • Gupta vd. (2009) 
• Bozec ve Bozec (2010)   
• Berthelot vd. (2010)    
• Isiaka (2014)    

* çelişkili sonuçlar  

3. Veriler 

Veri seti ilk aşamada Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alan 51 halka açık şirket esas 
alınarak oluşturulmuştur. Gerekli verileri sağlamayanlar ve finansal kuruluşlar çıkarıldıktan 
sonra 26 şirkete ulaşılmıştır. Bu şirketlere ilişkin 2013-2019 yıllarını kapsayan toplam 182 
gözlem verisi içeren dengeli panel veri seti kullanılmıştır.  

3.1 Kurumsal Yönetim Performansı Ölçümü ve Kullanılan Değişkenler 

Çalışmada kurumsal yönetim bağımsız değişkenleri olarak Toplam Kurumsal Yönetim 
Derecelendirme Notu (TKYDN) ve alt başlık notları (Pay Sahipleri (PS), Kamuyu Aydınlatma 
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ve Şeffaflık (KAS), Menfaat Sahipleri (MS) ve Yönetim Kurulu (YK)) kullanılmıştır. 
Derecelendirme şirketleri tarafından verilen bu notlar Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği 
internet sitesinden elde edilmiştir. 

3.2 Özkaynak Maliyeti 

Çalışmada bağımlı değişken olarak Bloomberg tarafından geçmiş verilere dayalı olarak 
hesaplanan ağırlıklı ortalama tahmini Özkaynak Maliyeti (OKM) kullanılmıştır. Bloomberg 
tarafından OKM hesaplamada Finansal Varlık Fiyatlama Modeli (FVFM) esas alınmıştır. 
Risksiz faiz oranı 10 yıllık Türkiye hazine bonolarının getirisi olarak alınmıştır. Beta günlük 
getiriler kullanılarak hesaplanmaktadır.  

 
Hail ve Leuz (2008, s.8) tarafından da belirtildiği gibi özkaynak maliyetini ölçmek kolay 

değildir. Gerçekleşmiş pay senedi getirilerini esas alarak geçmiş verilerle özkaynak maliyetini 
hesaplama yönteminin, analist tahminleri ve pay senedi fiyatlarına göre beklenen getiriyi 
tahmin etme yöntemine göre genellikle daha zayıf olduğu kabul edilir çünkü beklenen getiri 
ve gerçekleşen getiri aynı olmayabilir. Bu nedenle geçmiş verilere dayanan tahmini özkaynak 
maliyeti verisinin yeterli temsil niteliği olup olmadığını teyit etmek amacıyla ek bir analiz 
yapılmıştır (Pham ve diğerleri, 2013, s.13). Yapılan analiz 5.1 numaralı uygulama alt 
başlığında açıklanmıştır. 

3.3 Şirket Değeri 

Şirket değerini temsilen Bloomberg veri tabanından alınan Tobin’s Q kullanılmıştır. 
Literatürde şirket değerinin ölçüsü olarak sıklıkla kullanılan Tobin’s Q, şirket üzerindeki 
finansal hakların pazar değerinin şirket varlıklarının cari yerine konma maliyetine 
bölünmesiyle elde edilmiştir.  

3.4 Kontrol Değişkenleri 

Literatürde birçok çalışmada olduğu gibi; şirket büyüklüğünü kontrol etmek üzere toplam 
aktiflerin logaritması (logTAKTF), borçluluk oranını kontrol etmek üzere toplam borcun 
toplam aktiflere oranı (TB_TAKTF), büyüme potansiyelini kontrol etmek üzere piyasa 
değerinin defter değerine oranı (PD) kontrol değişkenleri olarak kullanılmıştır. Ayrıca 
yatırımları kontrol etmek üzere yatırımların toplam aktiflere oranı (YT_TAKTF), maddi 
varlıkları kontrol etmek üzere maddi varlıkların toplam aktiflere oranı (MV_TAKTF) 
kullanılmıştır. Kontrol değişkenlerine ilişkin veriler Bloomberg veri tabanından elde edilmiştir. 
Belirlenen kontrol değişkenleri hem özkaynak maliyeti analizlerinde hem de şirket değeri 
analizlerinde kullanılmıştır (Skaife, Collins ve LaFond, 2005, s.20; Pham ve diğerleri, 2013, 
s.11). Ayrıca makro düzeydeki tüm oynaklıkların özkaynak maliyeti ve şirket değeri 
üzerindeki etkisini kontrol etmek amacıyla yıl kukla değişkenleri modele eklenmiştir 
(Wooldridge, 2012, s.484).  

4. Model 

Bozec ve Bozec (2010, s.16) ve Pham ve diğerleri (2013, s.14) tarafından yapılan 
çalışmalardan yola çıkılarak özkaynak maliyeti (OKM) ve toplam kurumsal yönetim 
derecelendirme notu (TKYDN) arasındaki ilişkinin modeli aşağıdaki gibi kurgulanmıştır.  
 
𝑂𝐾𝑀𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑇𝐾𝑌𝐷𝑁𝑖𝑡 + 𝛽2 log(𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹)𝑖𝑡 + 𝛽3𝑇𝐵_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 + 𝛽4𝑃𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑌𝑇_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 +
𝛽6𝑀𝑉_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 + 𝜆𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                                                             (1) 
 

𝜆𝑖𝑡 sabit etkileri ifade etmektedir. ε hata terimidir. 
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      Özkaynak maliyeti (OKM) ve kurumsal yönetim derecelendirme notu alt başlıkları (PS, 
KAS, MS, YK) arasındaki ilişkiye dair model her bir alt başlık için ayrı ayrı olmak üzere 
aşağıdaki gibidir: 
 
𝑂𝐾𝑀𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2 log(𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹)𝑖𝑡 + 𝛽3𝑇𝐵_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 + 𝛽4𝑃𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑌𝑇_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 +
𝛽6𝑀𝑉_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 + 𝜆𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                                                             (2) 
 
𝑂𝐾𝑀𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐾𝐴𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2 log(𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹)𝑖𝑡 + 𝛽3𝑇𝐵_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 + 𝛽4𝑃𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑌𝑇_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 +
𝛽6𝑀𝑉_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 + 𝜆𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                                                             (3) 
 
𝑂𝐾𝑀𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑀𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2 log(𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹)𝑖𝑡 + 𝛽3𝑇𝐵_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 + 𝛽4𝑃𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑌𝑇_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 +
𝛽6𝑀𝑉_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 + 𝜆𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                                                             (4) 
 
𝑂𝐾𝑀𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑌𝐾𝑖𝑡 + 𝛽2 log(𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹)𝑖𝑡 + 𝛽3𝑇𝐵_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 + 𝛽4𝑃𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑌𝑇_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 +
𝛽6𝑀𝑉_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 + 𝜆𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                                                             (5) 

 
Şirket değeri (Tobinsq) ve toplam kurumsal yönetim derecelendirme notu (TKYDN) 

arasındaki ilişkinin modeli aşağıdaki gibidir: 
 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠𝑞𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑇𝐾𝑌𝐷𝑁𝑖𝑡 + 𝛽2 log(𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹)𝑖𝑡 + 𝛽3𝑇𝐵_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 + 𝛽4𝑃𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑌𝑇_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 +
𝛽6𝑀𝑉_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 + 𝜆𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                                                            (6) 
 

Şirket değeri (Tobinsq) ve kurumsal yönetim derecelendirme notu alt başlıkları (PS, 
KAS, MS, YK) arasındaki ilişki modelleri aşağıdaki gibidir: 

 
𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠𝑞𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2 log(𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹)𝑖𝑡 + 𝛽3𝑇𝐵_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 + 𝛽4𝑃𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑌𝑇_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 +
𝛽6𝑀𝑉_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 + 𝜆𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                                                             (7) 
 
𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠𝑞𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐾𝐴𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2 log(𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹)𝑖𝑡 + 𝛽3𝑇𝐵_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 + 𝛽4𝑃𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑌𝑇_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 +
𝛽6𝑀𝑉_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 + 𝜆𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                                                             (8) 
 
𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠𝑞𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑀𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2 log(𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹)𝑖𝑡 + 𝛽3𝑇𝐵_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 + 𝛽4𝑃𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑌𝑇_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 +
𝛽6𝑀𝑉_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 + 𝜆𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                                                             (9) 
 
𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠𝑞𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑌𝐾𝑖𝑡 + 𝛽2 log(𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹)𝑖𝑡 + 𝛽3𝑇𝐵_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 + 𝛽4𝑃𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑌𝑇_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 +
𝛽6𝑀𝑉_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 + 𝜆𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                                                           (10) 

5. Uygulama 

Korelasyon testinde yüksek düzeyde ilişkili çıkan bağımsız değişkenler modelden 
çıkarılarak ve modeldeki tüm değişkenlerin VIF  (variance inflation factor) oranlarının 10’un 
altında olduğu kontrol edilerek çoklu doğrusal bağıntı (multicollinearity) olmadığı teyit 
edilmiştir. TKYDN ile alt başlık notları (PS, KAS, MS ve YK) arasında yüksek korelasyon 
görülmüştür, bu beklenen bir durumdur çünkü TKYDN alt başlıkların belirli oranlarda 
ağırlıklandırılarak toplanmasıyla elde edilmiştir. Bu nedenle TKYDN ve alt başlık notları (PS, 
KAS, MS ve YK) ayrı ayrı modellerle regresyona tabi tutulmuştur.  

 
Verilerin durağanlığı Augmented Dickey-Fuller (ADF) test ile test edilmiştir. ADF testinde 

null hipotezi serinin durağan olmadığı durumdur. Tüm değişkenler serileri için null hipotezi 
reddedilmiş ve durağan oldukları teyit edilmiştir. Böylece değişkenlerin orjinal (level) 
halleriyle modelde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.  

 
Panel veri modellerinden (klasik -pooled, sabit etkiler - fixed ve tesadüfi etkiler - random) 

hangisinin daha uygun olduğunu belirlemek amacıyla öncelikle klasik ve sabit etkiler 
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modelleri kıyaslanmıştır. Bu amaçla bireysel etkiler için F test (pFtest (fixed, ols)) 
kullanılmıştır. Bu test için null hipotezi klasik modelin daha uygun olduğu durumdur. Test 
sonucunda null hipotezi hem özkaynak maliyeti hem de şirket değeri modelleri için 
reddedilmiş, sabit etkiler modelinin klasik modele kıyasla daha uygun olduğu görülmüştür. 

 
Çalışmaya ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 3’te sunulmuştur.  

Tablo 3: Tanımlayıcı İstatistikler 

 
Gözlem 

Sayısı Ort. 
Std 

Sapma Min. 
Yüzde 

(25) 
Yüzde 

(75) Maks. 
OKM % 182 15.839 3.053 11.358 13.497 17.163 24.568 
Tobins Q % 182 1.367 0.721 0.470 0.969 1.542 5.752 
TKYDN 182 91.797 3.705 77.900 90.905 94.050 96.670 
PS 182 90.026 5.276 74.000 86.460 95.080 96.360 
KAS 182 93.803 4.215 80.000 92.340 97.077 99.470 
MS 182 93.964 6.301 68.400 91.772 98.330 99.510 
YK 182 90.633 3.471 78.800 89.352 92.830 97.820 
TAKTF  
(milyar TL) 182 9.119 11.430 0.122 0.885 13.579 55.512 
TB_TAKTF % 182 25.698 17.820 0.000 8.751 39.315 57.575 
PD % 182 2.173 2.069 0.282 0.921 2.607 13.178 
YT_TAKTF % 182 4.281 4.533 0.001 1.323 4.918 28.025 
MV_TAKTF % 182 88.477 15.224 40.545 84.280 99.513 100.000 

 
İkinci olarak klasik model ve tesadüfi etkiler modelleri kıyaslanmıştır. Bu amaçla 

Breusch-Pagan Lagrange Multipler (LM) testi (plmtest (pool, type=c(“bp”)) uygulanmıştır. LM 
testi birimler arasında (şirketler) önemli düzeyde fark olup olmadığını test etmektedir. LM 
testinde null hipotezi panel etkisi olmadığı, tercih edilmesi gereken modelin klasik model 
olduğu durumdur. Yapılan test sonucunda özkaynak maliyeti için ve şirket değeri için tesadüfi 
etkiler modelinin klasik modele kıyasla daha uygun olduğu görülmüştür.  

 
Son olarak sabit etkiler ve tesadüfi etkiler modelleri kıyaslanmıştır. Bu amaçla Hausman 

testi (phtest(fixed, random)) uygulanmıştır. Hausman testi hata terimlerinin açıklayıcı 
değişkenler ile ilişkili olup olmadığını test etmektedir. Hausman testinde null hipotezi tercih 
edilmesi gereken modelin tesadüfi etkiler olduğu durumdur. TKYDN, PS, KAS, MS, YK 
değişkenlerinin her biri için yapılan testler özkaynak maliyeti için sabit etkiler modelini, şirket 
değeri için ise tesadüfi etkiler modelini işaret etmektedir. Bununla birlikte literatürde yapılan 
incelemelerde Hausman testi sonuçları aksini gösterse bile hata terimlerinin açıklayıcı 
değişkenler ile ilişkili olmasına izin vermesi nedeniyle sabit etkiler modelinin tesadüfi etkilere 
göre daha güvenilir bir yöntem olarak birçok araştırmacı tarafından tercih edildiği 
görülmüştür. Ayrıca tesadüfi etkiler modeli sonucunda elde edilen katsayıları yorumlamak 
nispeten daha zordur. Bu nedenle şirket değeri analizi için de sabit etkiler modeli tercih 
edilmiştir. 

 
Yatay kesitte hata terimlerinde bağımlılık (cross sectional dependence) olup olmadığını 

test etmek için Breusch-Pagan LM test of independence ve Pesaran CD test (pcdtest(fixed, 
test=c(“lm”), pcdtest(fixed, test=c(“cd”)) kullanılmıştır. Hata terimlerinde bağımlılık genel 
olarak uzun zaman serilerinde sorun olabilirken, kısa zaman serisi ve çoklu birim sayısı 
içeren mikro panellerde (short T, large N) büyük sorun oluşturmamaktadır. LM ve Pesaran 
testlerinde null hipotezi hata terimlerinde bağımlılık olmadığı durumdur. Test sonuçlarının 
özkaynak maliyeti ve şirket değeri için çoğunlukla null hipotezini reddettiği görülmüş, 
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dolayısıyla alternatif hipotezin kabul edilerek modelde hata terimlerinde bağımlılık olabileceği 
değerlendirilmiştir.   
 

Modelde ardışık bağımlılık (autocorrelation, serial correlation) olup olmadığını test etmek 
için Breusch-Godfrey/Wooldridge test (pbgtest(fixed)) kullanılmıştır. Ardışık bağımlılık uzun 
zaman serisine sahip makro panellerde sorun olabilirken, kısa zaman serisine sahip mikro 
panellerde büyük bir sorun oluşturmamaktadır. Breusch-Godfrey/Wooldridge testinde null 
hipotezi ardışık bağımlılığın olmadığı durumdur. Test sonucunda null hipotezi reddedilmiştir, 
dolayısıyla modelde ardışık bağımlılık olduğu görülmüştür.  

 
Modelde farklı varyans (heteroskedasticity) olup olmadığını görmek için Breusch-Pagan 

testi (bptest(y ~ x1, data = Panel, studentize=F)) uygulanmıştır. Breusch-Pagan testinde null 
hipotezi farklı varyans olmadığı durumdur. Test sonucunda null hipotezi reddedilmiş modelde 
farklı varyans olduğu görülmüştür. 
 

Test sonuçlarından görüldüğü üzere modelde hata terimlerinde bağımlılık bulunmaktadır 
ancak kullanılan veri seti kısa t (7 yıl), geniş N (26 şirket) olduğundan sonuçlarda yanılgıya 
yol açacak bir faktör olmadığı değerlendirilmiştir. Test sonuçlarında ayrıca modelde farklı 
varyans ve ardışık bağımlılık bulunduğu görülmektedir. Bu sorunları gidermek üzere modelin 
White robust düzeltmesinin genel versiyonu (vcovHC) ile çalıştırılması yeterli olacaktır. 
VcovHC White’ın farklı varyans tutarlı kovaryans matrisinin üç türünü tahmin eder, sandviç 
tahmincisi olarak bilinir. Bunlardan en genel olanı panel veri için farklı varyans ve ardışık 
bağımlılık düzeltmesi için kullanılabilmektedir.  
 

Sabit etkiler modeli her bir şirkete özgü olarak zaman içinde bağımlı ve bağımsız 
değişkenler arasındaki ilişkiyi araştırır. Her şirketin kendine özgü karakterinden kaynaklanan 
ve zaman içinde değişmeyen veya çok yavaş değişen özellikleri vardır.  Örneğin bir şirketin 
kendine özgü uygulamaları, kültürü, sermayesi, çalışanlarının ve yönetiminin ortalama 
yeteneği bunlardan bazılarıdır. Şirkete özgü gözlemlenebilen veya gözlemlenemeyen zaman 
içinde değişmeyen tüm özelliklerin bağımlı veya bağımsız değişkenler üzerinde olası 
etkisinin kontrol edilmesi, ölçülemediği için veya başka sebeplerle modelde yer almayan 
değişkenlerin neden olduğu yanıltıcı sonuçlardan modeli arındırmakta ve daha doğru sonuç 
alınmasını sağlamaktadır. Sabit etkiler modeli zamanla değişmeyen veya çok az değişen, 
hata terimi içinde yer aldığı varsayılan tüm bu özelliklerin etkisini kaldırarak bağımsız 
değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki net etkisinin değerlendirilmesini sağlamaktadır. 
Sabit etkiler modelinde hata terimi ile bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon varsayımı 
buradan kaynaklanmaktadır. 

 
Öte yandan şirketler arası sabit etkiler de söz konusudur. Bu tür sabit etkiler zaman sabit 

etkiler olarak da isimlendirilmektedir. Zaman sabit etkiler zamanla değişim göstermekte fakat 
bir şirketten diğerine değişim göstermemektedir, tüm şirketler için aynıdır. Örnek olarak 
bağımlı ve bağımsız değişkenler üzerinde etkisinin kontrol edilmesi gereken tüm sistematik 
faktörler verilebilir, örneğin CDS pirimi, döviz kuru, enflasyon, değişen regülasyonlar 
bunlardan bazılarıdır. Gözlemlenebilen veya gözlemlenemeyen tüm bu sistematik faktörlerin 
bağımlı veya bağımsız değişkenler üzerindeki olası etkisinin de kontrol edilmesi 
gerekmektedir. Bu amaçla modele 2013 hariç olmak üzere her yıl için kukla değişkenler dahil 
edilmiştir. Kukla değişkenlerinin toplam yıl sayısından bir eksiği olarak girilmesi çoklu 
doğrusal bağıntı (multicollinearity) problemini ortadan kaldırmaktadır. 

5.1 Özkaynak Maliyeti Teyit Analizi 

Özkaynak maliyeti verisinin yeterli temsil niteliği olup olmadığını teyit etmek amacıyla 
2013-2018 zaman aralığında Bloomberg veri tabanından elde edilen özkaynak maliyeti 
verisinin 60 aylık ortalamaları, aynı dönem için 60 aylık getiriler kullanılarak hesaplanan beta 
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ile regresyona tabi tutulmuştur. Özkaynak maliyeti teyit analizi için 2013-2018 aralığı test 
amacıyla kullanılmıştır, çalışmanın normal analiz dönemi 2013-2019 yılları arasındadır. 

 
Analiz sonucunda Bloomberg özkaynak maliyeti ve hesaplanan beta arasında pozitif ve 

anlamlı güçlü ilişki tespit edilmiştir. Böylelikle Bloomberg özkaynak maliyeti verisinin temsil 
kabiliyeti teyit edilmiştir.  

 
Analiz sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur. Tablo 4 beta bağımsız değişkeni ve kontrol 

değişkenleri ile özkaynak maliyeti bağımlı değişkenleri kullanılarak OLS regresyon 
yöntemiyle gerçekleştirilen kesit veri analizi sonuçlarını göstermektedir. Bağımlı değişken 
Bloomberg veri tabanından alınan özkaynak maliyeti verisinin 60 aylık ortalamasıdır. 
İncelenen bağımsız değişken Borsa İstanbul’da işlem gören, gerekli verileri sağlayan ve 
finans kuruluşlarını içermeyen 159 şirket ve BIST100 endeksi 2013-2018 arası 60 aylık 
getirileri kullanılarak hesaplanan Beta değeridir. Kontrol değişkenleri beklenen getiriyi 
etkilediği bilinen değişkenler olan şirket büyüklüğü (logTAKTF), borcun aktiflere oranı 
(TB_TAKTF) ve piyasa değeri/defter değeri oranının (PD) 60 aylık ortalamalarıdır. Beta ve 
kontrol değişkenleri 1,2,3,4 numaralı sütunlarda tek başlarına modellenirken 5 numaralı 
sütünda birlikte modellenmiştir. Değişken katsayıları altında robust standart hatalar 
belirtilmiştir. 

 
Tablo 4: Özkaynak Maliyeti Teyidi İçin Kesit Veri Analizi 

 Bağımlı Değişken: Özkaynak Maliyeti 

 
1 2 3 4 5 

      
Sabit katsayı 14.038*** 14.887*** 15.136*** 14.082*** 13.441*** 
 (0.240) (0.110) (0.079) (0.150) (0.247) 
      
LogTAKTF 0,163***    0.123*** 
 (0,036)    (0.035) 
      
TB_TAKTF  0.007**   -0.0001 
  (0.004)   (0.003) 
      
PD   -0.029  -0.023 
   (0.019)  (0.016) 
      
Beta    1.293*** 1.183*** 
    (0.179) (0.179) 
      
R2 0.080 0.019 0.011 0.185 0.238 
      
Gözlem Sayısı 231 231 231 231 231 
      
*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 
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5.2 Kurumsal Yönetim Performansının Özkaynak Maliyetine Etkisi 

Kurumsal yönetim performansının özkaynak maliyeti üzerindeki etkisi analiz edilirken 
Bozec ve Bozec (2010, s.16) ve diğer birçok araştırmacı tarafından uygulandığı gibi hem 
birim hem de zaman sabit etkileri birlikte değerlendirilmiştir. Bu amaçla şirket içi sabit etkiler 
modeline ilk yıl hariç her bir yıl için kukla değişkenler eklenmiştir (Wooldridge, 2012, s.484). 
Özkaynak maliyeti (OKM) bağımlı değişkeni için uygulanan beş model sabit etkileri de 
içerecek şekilde aşağıda sunulmuştur: 
 
𝑂𝐾𝑀𝑖𝑡 =
 𝛽0 + β1 𝑇𝐾𝑌𝐷𝑁𝑖𝑡 + β2 𝐿𝑜𝑔(𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹)𝑖𝑡 + β3 𝑇𝐵_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 + β4 𝑃𝐷𝑖𝑡 + β5 𝑌𝑇_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 +
β6 𝑀𝑉_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 +  β7 𝑌_2014𝑖𝑡 +  β8 𝑌_2015𝑖𝑡 +  β9 𝑌_2016𝑖𝑡 +  β10 𝑌_2017𝑖𝑡 +
 β11 𝑌_2018𝑖𝑡 +  β12 𝑌_2019𝑖𝑡 + β13 Şirket İçi Sabit Etkiler𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡    

 

𝑂𝐾𝑀𝑖𝑡 =  𝛽0 + β1 𝑃𝑆𝑖𝑡 + β2 𝐿𝑜𝑔(𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹)𝑖𝑡 + β3 𝑇𝐵_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 + β4 𝑃𝐷𝑖𝑡 +  β5 𝑌𝑇_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 +
β6 𝑀𝑉_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 +  β7 𝑌_2014𝑖𝑡 +  β8 𝑌_2015𝑖𝑡 +  β9 𝑌_2016𝑖𝑡 +  β10 𝑌_2017𝑖𝑡 +
 β11 𝑌_2018𝑖𝑡 +  β12 𝑌_2019𝑖𝑡 + β13 Şirket İçi Sabit Etkiler𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡     

 

𝑂𝐾𝑀𝑖𝑡 =  𝛽0 + β1 𝐾𝐴𝑆𝑖𝑡 + β2 𝐿𝑜𝑔(𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹)𝑖𝑡 + β3 𝑇𝐵_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 + β4 𝑃𝐷𝑖𝑡 +  β5 𝑌𝑇_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 +
β6 𝑀𝑉_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 +  β7 𝑌_2014𝑖𝑡 +  β8 𝑌_2015𝑖𝑡 +  β9 𝑌_2016𝑖𝑡 +  β10 𝑌_2017𝑖𝑡 +
 β11 𝑌_2018𝑖𝑡 +  β12 𝑌_2019𝑖𝑡 + β13 Şirket İçi Sabit Etkiler𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡      

 

𝑂𝐾𝑀𝑖𝑡 =  𝛽0 + β1 𝑀𝑆𝑖𝑡 + β2 𝐿𝑜𝑔(𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹)𝑖𝑡 + β3 𝑇𝐵_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 + β4 𝑃𝐷𝑖𝑡 +  β5 𝑌𝑇_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 +
β6 𝑀𝑉_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 +  β7 𝑌_2014𝑖𝑡 +  β8 𝑌_2015𝑖𝑡 +  β9 𝑌_2016𝑖𝑡 +  β10 𝑌_2017𝑖𝑡 +
 β11 𝑌_2018𝑖𝑡 +  β12 𝑌_2019𝑖𝑡 + β13 Şirket İçi Sabit Etkiler𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡      

 

𝑂𝐾𝑀𝑖𝑡 =  𝛽0 + β1 𝑌𝐾𝑖𝑡 + β2 𝐿𝑜𝑔(𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹)𝑖𝑡 + β3 𝑇𝐵_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 + β4 𝑃𝐷𝑖𝑡 +  β5 𝑌𝑇_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 +
β6 𝑀𝑉_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 +  β7 𝑌_2014𝑖𝑡 +  β8 𝑌_2015𝑖𝑡 +  β9 𝑌_2016𝑖𝑡 +  β10 𝑌_2017𝑖𝑡 +
 β11 𝑌_2018𝑖𝑡 +  β12 𝑌_2019𝑖𝑡 + β13 Şirket İçi Sabit Etkiler𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡       

 
Analiz sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur. Toplam kurumsal yönetim derecelendirme 

notunun (TKYDN) ve kurumsal yönetim alt başlıklarından alınan notların (PS, KAS, MS, YK) 
özkaynak maliyeti ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisinin olmadığı görülmektedir. Tablo 5, 
incelenen kurumsal yönetim bağımsız değişkenleri ve kontrol değişkenleri ile özkaynak 
maliyeti bağımlı değişkeni arasında sabit etkiler regresyon analizi sonuçlarını göstermektedir. 
Bağımlı değişken geçmiş verilere dayalı Bloomberg ağırlıklı ortalama tahmini özkaynak 
maliyetidir. Kurumsal yönetim değişkenleri notları yüz üzerindendir. Değişken katsayıları 
altında robust standart hatalar belirtilmiştir. 

 
Tablo 5: Özkaynak Maliyeti ve Kurumsal Yönetim Değişkenleri Sabit Etkiler Regresyon 
Analizi 

 Bağımlı Değişken: Özkaynak Maliyeti 

  1 2 3 4 5 
TKYDN 0.037     
 (0.044)     
PS  0.014    
  (0.034)    
KAS   0.020   
   (0.022)   
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5.3 Kurumsal Yönetim Performansının Şirket Değerine Etkisi 

Kurumsal yönetim performansının şirket değeri üzerindeki etkisi analiz edilirken (Bozec 
ve Bozec, 2010, s.16) ve diğer birçok araştırmacı tarafından uygulandığı gibi hem birim hem 
de zaman sabit etkileri birlikte değerlendirilmiştir. Bu amaçla şirket içi sabit etkiler modeline 
ilk yıl hariç her bir yıl için kukla değişkenler eklenmiştir. Şirket değeri (Tobinsq) bağımlı 
değişkeni için uygulanan beş model sabit etkileri içerecek şekilde aşağıda sunulmuştur: 

 
𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠𝑞𝑖𝑡 =
 𝛽0 + β1 𝑇𝐾𝑌𝐷𝑁𝑖𝑡 + β2 𝐿𝑜𝑔(𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹)𝑖𝑡 + β3 𝑇𝐵_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 + β4 𝑃𝐷𝑖𝑡 + β5 𝑌𝑇_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 +
β6 𝑀𝑉_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 +  β7 𝑌_2014𝑖𝑡 +  β8 𝑌_2015𝑖𝑡 +  β9 𝑌_2016𝑖𝑡 +  β10 𝑌_2017𝑖𝑡 +
 β11 𝑌_2018𝑖𝑡 +  β12 𝑌_2019𝑖𝑡 + β13 Şirket İçi Sabit Etkiler𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡       
𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠𝑞𝑖𝑡 =  𝛽0 + β1 𝑃𝑆𝑖𝑡 + β2 𝐿𝑜𝑔(𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹)𝑖𝑡 + β3 𝑇𝐵_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 + β4 𝑃𝐷𝑖𝑡 +  β5 𝑌𝑇_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 +
β6 𝑀𝑉_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 +  β7 𝑌_2014𝑖𝑡 +  β8 𝑌_2015𝑖𝑡 +  β9 𝑌_2016𝑖𝑡 +  β10 𝑌_2017𝑖𝑡 +
 β11 𝑌_2018𝑖𝑡 +  β12 𝑌_2019𝑖𝑡 + β13 Şirket İçi Sabit Etkiler𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡           
𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠𝑞𝑖𝑡 =
 𝛽0 + β1 𝐾𝐴𝑆𝑖𝑡 + β2 𝐿𝑜𝑔(𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹)𝑖𝑡 + β3 𝑇𝐵_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 + β4 𝑃𝐷𝑖𝑡 +  β5 𝑌𝑇_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 +
β6 𝑀𝑉_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 +  β7 𝑌_2014𝑖𝑡 +  β8 𝑌_2015𝑖𝑡 +  β9 𝑌_2016𝑖𝑡 +  β10 𝑌_2017𝑖𝑡 +
 β11 𝑌_2018𝑖𝑡 +  β12 𝑌_2019𝑖𝑡 + β13 Şirket İçi Sabit Etkiler𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡       
𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠𝑞𝑖𝑡 =
 𝛽0 + β1 𝑀𝑆𝑖𝑡 + β2 𝐿𝑜𝑔(𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹)𝑖𝑡 + β3 𝑇𝐵_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 + β4 𝑃𝐷𝑖𝑡 +  β5 𝑌𝑇_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 +

MS    -0.018  
    (0.020)  
YK     0.037 
     (0.028) 

       log(TAKTF) -0.161 -0.163 -0.158 -0.135 -0.126 
 (0.321) (0.324) (0.335) (0.338) (0.322) 

       TB_TAKTF -0.004 -0.004 -0.004 -0.002 -0.004 
 (0.009) (0.008) (0.009) (0.008) (0.009) 

       PD -0.175*** -0.174*** -0.173*** -0.170*** -0.178*** 

 (0.043) (0.043) (0.044) (0.045) (0.043) 
       YT_TAKTF 0.006 0.007 0.007 0.008 0.004 

 (0.013) (0.013) (0.012) (0.012) (0.012) 
       MV_TAKTF 0.004 0.004 0.004 0.002 0.004 

 (0.014) (0.014) (0.013) (0.013) (0.013) 
       Y_2014 -0.723*** -0.755*** -0.708*** -0.692*** -0.657*** 

 (0.091) (0.143) (0.085) (0.076) (0.096) 
       Y_2015 0.177 0.175 0.212** 0.274*** 0.237** 

 (0.117) (0.170) (0.107) (0.088) (0.102) 
       Y_2016 2.326*** 2.337*** 2.365*** 2.444*** 2.379*** 

 (0.165) (0.203) (0.147) (0.139) (0.135) 
       Y_2017 2.002*** 2.030*** 2.051*** 2.150*** 2.044*** 

 (0.219) (0.240) (0.192) (0.198) (0.174) 
       Y_2018 8.252*** 8.294*** 8.304*** 8.428*** 8.289*** 

 (0.277) (0.278) (0.235) (0.247) (0.227) 
       Y_2019 4.356*** 4.409*** 4.414*** 4.548*** 4.388*** 

 (0.332) (0.345) (0.276) (0.268) (0.271) 
      Gözlem Sayısı 182 182 182 182 182 

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 



Bankacılar Dergisi 
 

51 

β6 𝑀𝑉_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 +  β7 𝑌_2014𝑖𝑡 +  β8 𝑌_2015𝑖𝑡 +  β9 𝑌_2016𝑖𝑡 +  β10 𝑌_2017𝑖𝑡 +
 β11 𝑌_2018𝑖𝑡 +  β12 𝑌_2019𝑖𝑡 + β13 Şirket İçi Sabit Etkiler𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡       
𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠𝑞𝑖𝑡 =  𝛽0 + β1 𝑌𝐾𝑖𝑡 + β2 𝐿𝑜𝑔(𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹)𝑖𝑡 + β3 𝑇𝐵_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 + β4 𝑃𝐷𝑖𝑡 +  β5 𝑌𝑇_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 +
β6 𝑀𝑉_𝑇𝐴𝐾𝑇𝐹𝑖𝑡 +  β7 𝑌_2014𝑖𝑡 +  β8 𝑌_2015𝑖𝑡 +  β9 𝑌_2016𝑖𝑡 +  β10 𝑌_2017𝑖𝑡 +
 β11 𝑌_2018𝑖𝑡 +  β12 𝑌_2019𝑖𝑡 + β13 Şirket İçi Sabit Etkiler𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡       

 
Analiz sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur. Toplam kurumsal yönetim derecelendirme 

notunun (TKYDN) ve kurumsal yönetim alt başlıklarından alınan notlardan PS, KAS ve 
YK’nın şirket değeri ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi olmadığı, bununla birlikte Menfaat 
Sahipleri (MS) notunun şirket değeri ile anlamlı pozitif ilişkisi olduğu görülmektedir. Tablo 6 
incelenen kurumsal yönetim bağımsız değişkenleri ve kontrol değişkenleri ile şirket değeri 
bağımlı değişkeni arasında sabit etkiler regresyon analizi sonuçlarını göstermektedir. Bağımlı 
değişken Bloomberg Tobin’s Q değeridir. Kurumsal yönetim değişkenleri notları yüz 
üzerindendir. Değişken katsayıları altında robust standart hatalar belirtilmiştir. 
 
Tablo 6: Şirket Değeri ve Kurumsal Yönetim Değişkenleri Sabit Etkiler Regresyon 
Analizi 

 Bağımlı Değişken: Tobin’s Q 

  1 2 3 4 5 

TKYDN 0.025     

 (0.018)     

PS  0.001    

  (0.017)    

KAS   0.005   

   (0.007)   

MS    0.018**  

    (0.008)  

YK     0.007 

     (0.011) 

      
log(TAKTF) -0.003 0.003 0.002 -0.012 0.009 

 (0.064) (0.054) (0.063) (0.074) (0.069) 

      
TB_TAKTF -0.005 -0.004 -0.005 -0.005 -0.004 

 (0.004) (0.004) (0.003) (0.003) (0.003) 

      
PD 0.339*** 0.340*** 0.340*** 0.335*** 0.339*** 
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Anlamsız değişkenler model dışında bırakılarak yalnızca anlamlı değişkenleri içerecek 

şekilde model yeniden oluşturulduğunda sonucun değişmediği gözlenmiştir. Yalnızca anlamlı 
değişkenleri içeren analiz sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur. Tablo 7 incelenen kurumsal 
yönetim bağımsız değişkenleri ve kontrol değişkenleri ile şirket değeri bağımlı değişkeni 
arasında sabit etkiler regresyon analizi sonuçlarını göstermektedir. Bağımlı değişken 
Bloomberg Tobin’s Q değeridir. Kurumsal yönetim değişkenleri notları yüz üzerindendir. 
Değişken katsayıları altında robust standart hatalar belirtilmiştir. 
 

 (0.097) (0.097) (0.097) (0.094) (0.096) 

      
YT_TAKTF 0.003 0.005 0.004 0.004 0.004 

 (0.004) (0.004) (0.004) (0.004) (0.004) 

      
MV_TAKTF 0.004 0.003 0.003 0.005** 0.003 

 (0.003) (0.003) (0.003) (0.002) (0.003) 

      
Y_2014 -0.001 0.007 0.011 0.001 0.021 

 (0.039) (0.089) (0.036) (0.034) (0.027) 

      
Y_2015 -0.067 -0.033 -0.034 -0.064 -0.027 

 (0.057) (0.093) (0.051) (0.049) (0.047) 

      
Y_2016 -0.164*** -0.122 -0.125** -0.163*** -0.120** 

 (0.059) (0.076) (0.051) (0.058) (0.049) 

      
Y_2017 -0.117 -0.066 -0.069 -0.121** -0.068 

 (0.074) (0.098) (0.049) (0.057) (0.052) 

      
Y_2018 -0.131* -0.070 -0.077 -0.139* -0.076 

 (0.069) (0.074) (0.066) (0.074) (0.061) 

      
Y_2019 -0.101 -0.023 -0.034 -0.079 -0.033 

 (0.090) (0.127) (0.064) (0.062) (0.079) 

      
Gözlem Sayısı 182 182 182 182 182 

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 
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Tablo 7: Şirket Değeri ve Kurumsal Yönetim Değişkenleri Sabit Etkiler Regresyon 
Analizi (Yalnızca Anlamlı Değişkenler) 

 
Sonuç olarak belirlenen model: 
 
Şirket Değeri (Tobins Q Oranı) = 0,016* MS (Menfaat Sahipleri Notu) + 0,335*PD (Piyasa 
Değerinin Defter Değerine Oranı) + 0,006*MV_TAKTF (Maddi Varlıkların Toplam Aktiflere 
Oranı) + 0,005* Y_2014 (2014 Yılı Kukla Değişkeni) – 0,069* Y_2015 (2015 Yılı Kukla 
Değişkeni) – 0,175* Y_2016 (2016 Yılı Kukla Değişkeni) – 0,146* Y_2017 (2017 Yılı Kukla 
Değişkeni) – 0,169* Y_2018 (2018 Yılı Kukla Değişkeni) – 0,108* Y_2019 (2019 Yılı Kukla 
Değişkeni) 
 

Kukla değişkenler geçerli oldukları yıl için “1”, diğer yıllar için “0” değerini almaktadır. 
Referans kategori 2013 yılıdır, diğer yılların etkileri 2013 yılına göre tanımlanmıştır. 

5.4 Kurumsal Yönetim ve Özkaynak Maliyeti Arasındaki Olası İçsellik  

İçsellik (endogeneity) riski regresyon modelinde eksik olan bir değişkenin hem açıklayıcı 
bağımsız değişkeni hem de bağımlı değişkeni aynı anda belirlemesi ve bunun sonucunda 
yapay bir korelasyona yol açması durumunda ortaya çıkar. Çalışmada kullanılan şirket ve 

 Bağımlı Değişken: Tobin’s Q 
  1 2 3 4 5 
TKYDN 0.019     
 (0.016)     
PS  -0.002    
  (0.017)    
KAS   0.003   
   (0.006)   
MS    0.016**  
    (0.007)  
YK     0.008 
     (0.010) 
            PD 0.342*** 0.342*** 0.342*** 0.335*** 0.341*** 
 (0.097) (0.097) (0.097) (0.094) (0.096) 
            MV_TAKTF    0.006***  
    (0.002)  
      Y_2014 0.015 0.033 0.024 0.005 0.034 
 (0.036) (0.087) (0.032) (0.035) (0.024) 
      Y_2015 -0.054 -0.014 -0.029 -0.069 -0.023 
 (0.057) (0.093) (0.051) (0.049) (0.047) 
      Y_2016 -0.166*** -0.116 -0.133** -0.175*** -0.129** 
 (0.061) (0.075) (0.059) (0.066) (0.056) 
      Y_2017 -0.118* -0.061 -0.079* -0.146** -0.079* 
 (0.065) (0.091) (0.047) (0.059) (0.045) 
      Y_2018 -0.128* -0.064 -0.084 -0.169* -0.084 
 (0.071) (0.071) (0.080) (0.094) (0.072) 
      Y_2019 -0.090 -0.010 -0.036 -0.108* -0.038 
 (0.062) (0.105) (0.056) (0.057) (0.058) 
      Gözlem Sayısı 182 182 182 182 182 

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 
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zaman sabit etkiler modeli bu riski azaltmaya yardımcı olur. Şirket sabit etkiler ile zamanla 
değişim göstermeyen şirkete özgü sabit faktörler ve yıl kukla değişkenleri ile tüm şirketler için 
ortak olan zaman içindeki değişim faktörleri kontrol edilmiştir.   

 
Bununla birlikte, içsellik ters nedenselliği de (reverse causality) içerebilir. Bu çalışmada 

ters nedensellik kurumsal yönetimden etkilenen bağımlı değişken özkaynak maliyetinin tekrar 
kurumsal yönetimi etkilemesi anlamına gelmektedir. (Black ve Kim, 2008, s.37) ve (Black, 
Kim, Jang ve Park, 2009, s.12) kurumsal yönetimin içsellik riski içerdiğini ortaya koyan 
bulgular elde etmişlerdir. Bu riski azaltmak için, araç değişken (instrumental variable) 
kullanılarak iki aşamalı en küçük karaler (2SLS) yöntemiyle panel regresyon analizi 
gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemde zor olan açıklayıcı bağımsız değişkenler ile ilişkili olan 
ancak bağımlı değişken ile doğrudan ilişkili olmayan uygun araç değişkeni bulmaktır. Bu 
amaçla özkaynak maliyeti modelinde araç değişken olarak şirkete özgü risk (idiosyncratic 
risk) kullanılmıştır (Pham ve diğerleri, 2013, s.18).  

 
Özkaynak maliyeti sistematik riskin bir fonksiyonudur. Yatırımcılar çeşitlendirmeyle 

giderilebilecek olan şirkete özgü risk nedeniyle getiri elde edemeyeceğinden şirkete özgü risk 
ve özkaynak maliyeti içsel değil dışsaldır (exogenous), aralarında doğrudan bir nedensellik 
ilişkisi yoktur. Şirkete özgü risk ve kurumsal yönetim değişkenleri arasında ise doğrudan 
negatif ilişki olmalıdır çünkü şirket içi pay sahipleri için kendine özgü riski yüksek olan 
şirketlerde kontrolü elde tutmak maliyetlidir. Bir diğer ifadeyle kurumsal yönetim 
performansında artan iyileşme şirketin kendine özgü riskini de azaltmalıdır.  

 
Araç değişken olarak belirlenen şirkete özgü risk değişkeni her bir şirket için örnek yıl 

öncesi 5 yıla ait aylık getirileri ile BIST100 aylık getirilerinin tek faktör piyasa modeline göre 
regresyonunda ortaya çıkan standart hata olarak hesaplanmıştır. Şirkete özgü risk değişkeni 
verileri hesaplandıktan sonra 2SLS yöntemiyle analiz gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda 
kurumsal yönetim ve özkaynak maliyeti arasında istastiksel olarak anlamlı ilişki olmadığı teyit 
edilmiştir. Sonuçlar Tablo 8’de sunulmuştur. Tablo 8 incelenen kurumsal yönetim bağımsız 
değişkenleri ve özkaynak maliyeti bağımlı değişkeni arasındaki olası içsellikten kaynaklı 
olabilecek yanlılığı gidermek amacıyla araç değişken yöntemlerinden 2SLS kullanılarak 
yapılan analiz sonuçlarını göstermektedir. Araç değişken olarak şirkete özgü risk 
kullanılmıştır. Değişken katsayıları altında robust standart hatalar belirtilmiştir. 

 
 
Tablo 8: Özkaynak Maliyeti ve Kurumsal Yönetim Değişkenleri 2SLS – İçsellik 
(Endogeneity) Analizi 

 Bağımlı Değişken: Özkaynak Maliyeti 

  1 2 3 4 5 
TKYDN 0.007     
 (0.336)     
PS  0.003    
  (0.120)    
KAS   -0.004   
   (0.182)   
MS    0.003  
    (0.133)  
YK     0.007 
     (0.305) 
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6. Sonuç 

Bu çalışmada Türkiye sermaye piyasalarında kurumsal yönetim performansının özkaynak 
maliyeti ve şirket değeri üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Dünyada kurumsal yönetim 
derecelendirme notları ile şirket değeri arasındaki ilişkiyi analiz eden çalışmalara 
bakıldığında kuşatıcı tek bir sonucun olmadığı, farklı çalışmalarda farklı sonuçlara ulaşıldığı 
görülmektedir. Türkiye’de yapılan çalışmalarda da kurumsal yönetim ve şirket değeri 
arasındaki ilişkiye dair birbirinden farklı sonuçlar elde edilmiştir. Literatürde kurumsal yönetim 
derecelendirme notu ve özkaynak maliyeti ilişkisini inceleyen çok fazla çalışma 
bulunmamaktadır. Yapılan çalışmalar daha çok kurumsal yönetim derecelendirme notu ve 
şirket değeri ilişkisine, bir kısmı da kurumsal yönetimin bazı bileşenlerinin sermaye maliyeti 
ile ilişkisine odaklanmıştır. Bu çalışma kurumsal yönetim uygulamaları bakımından kendine 
özgü özellikleri bulunan Türkiye örneğini ele almaktadır. Kurumsal yönetimin özkaynak 
maliyeti ve şirket değeri ile ilişkisini birlikte ele alması bakımından önceki çalışmaların büyük 
çoğunluğuna kıyasla daha kapsamlı sonuçlar sunmaktadır. Ayrıca Türkiye’de enflasyon, kur 
ve faizlerde önemli değişikliklerin yaşandığı, 6362 sayılı Sermaye Piyasaları Kanununun 

log(TAKTF) -0.193 -0.196 -0.196 -0.197 -0.187 
 (0.335) (0.331) (0.330) (0.340) (0.495) 
      
TB_TAKTF -0.003 -0.003 -0.002 -0.003 -0.003 
 (0.011) (0.008) (0.013) (0.008) (0.008) 
      
PD -0.165** -0.165*** -0.164*** -0.165*** -0.166* 
 (0.064) (0.044) (0.040) (0.062) (0.087) 
      
YT_TAKTF 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 
 (0.020) (0.012) (0.013) (0.013) (0.034) 
      
MV_TAKTF 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
 (0.014) (0.013) (0.014) (0.017) (0.013) 
      
Y_2014 -0.744*** -0.751* -0.744*** -0.744*** -0.731 
 (0.108) (0.421) (0.107) (0.116) (0.514) 
      
Y_2015 0.195 0.193 0.207 0.198 0.206* 
 (0.475) (0.537) (0.140) (0.314) (0.122) 
      
Y_2016 2.355*** 2.356*** 2.371*** 2.360*** 2.366*** 
 (0.607) (0.546) (0.218) (0.406) (0.167) 
      
Y_2017 2.048*** 2.053*** 2.069*** 2.054*** 2.057*** 
 (0.745) (0.533) (0.302) (0.505) (0.358) 
      
Y_2018 8.327*** 8.335*** 8.354*** 8.334*** 8.335*** 
 (0.960) (0.582) (0.423) (0.643) (0.590) 
      
Y_2019 4.454*** 4.465*** 4.491*** 4.469*** 4.462*** 
 -1.251 (0.759) (0.578) (0.610) (0.891) 
      
Gözlem 
Sayısı 

182 182 182 182 182 
*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

    
    

  



Dr. Mahmut Aydoğmuş - Prof. Dr. Ali Hepşen 

56 

hayata geçtiği 2013-2019 dönemini kapsayan verilerle analiz yapılmış olması da ayrı bir 
öneme sahiptir. 

Çalışma sonucunda özkaynak maliyeti ile toplam kurumsal yönetim derecelendirme 
notunun ve kurumsal yönetim alt başlık notlarının istatistiksel olarak anlamlı ilişkisinin 
olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Kontrol değişkenlerine bakıldığında piyasa değerinin defter 
değerine oranının beklendiği şekilde özkaynak maliyeti ile güçlü negatif ilişkili olduğu 
görülmüştür. Özkaynak maliyetinin yıl değişkenleri ile ilişkisine bakıldığında ise diğer 
değişkenler sabit tutulduğunda ortalama özkaynak maliyetinin 2013 yılına kıyasla; 2014 
yılında 0,65 oranında daha az olduğu görülürken, 2015 yılında 0,24, 2016 yılında 2,38, 2017 
yılında 2,04, 2018 yılında 8,29, 2019 yılında ise 4,39 oranında daha fazla olduğu 
görülmüştür. Analiz edilen zaman dilimi içinde en fazla artışın yaşandığı 2018 yılında 
özkaynak maliyetinin 2013 yılına kıyasla yaklaşık olarak iki katına çıktığı gözlenmiştir. 

Literatürde Türkiye’de şirket değeri ile kurumsal yönetim performansı arasında anlamlı 
pozitif ilişki bulan ve bulmayan çalışmaların sayısının birbirine yakın olduğu gözlenmiştir. 
Ayrıca birçok çalışmada toplam kurumsal yönetim notu ile şirket değeri arasında anlamlı ilişki 
bulunamazken, alt başlıklarda anlamlı ilişkiler olabildiği hatta bazı alt başlıklarda negatif ilişki 
bulunurken bazılarında pozitif ilişki olduğu görülmüştür. Özetle literatür tek bir kuşatıcı 
sonuca işaret etmemektedir. Çalışmanın literatüre katkısı da esasen bu nokta ile 
bağlantılıdır. Bu konuda kuşatıcı bir sonuca ulaşılabilmesi için daha fazla çalışma 
yapılmasına ihtiyaç vardır. Yapılan çalışmanın sonucunda şirketlerin özkaynak maliyetlerinin 
kurumsal yönetim performansı ile doğrudan bir ilişkisi bulunamamıştır. Bunun sebebi Türkiye 
ekonomisinde enflasyon, faiz ve döviz kuru gibi makro faktörlerde görülen dalgalanmaların 
özkaynak maliyeti üzerinde çok baskın olması nedeniyle şirket içi faktörlerin bu etkinin 
yanında anlamlı bir etki gösteremeyişi olabilir. Bununla birlikte menfaat sahiplerinin anlamlı 
sonuç vermesi ve diğer kurumsal yönetim derecelendirme alt başlıklarının arasında öne 
çıkması, şirketin dokunduğu tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla dengeli ve iyi ilişkiler 
yürütmesinin kritik önemine vurgu yapmaktadır.   

Şirket değerine bakıldığında ise toplam kurumsal yönetim derecelendirme notunun ve 
pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ve yönetim kurulu alt başlık notlarının şirket 
değeri ile anlamlı ilişkisi olmadığı, bununla birlikte menfaat sahipleri notunun şirket değeri ile 
anlamlı pozitif ilişkisi olduğu görülmüş, menfaat sahipleri notundaki bir puanlık artışın şirket 
değerinde 0,016 artışla ilişkili olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Kontrol değişkenlerinden piyasa 
değerinin defter değerine oranının  beklendiği şekilde şirket değeri ile güçlü pozitif ilişkili 
olduğu, maddi varlıkların toplam aktiflere oranının şirket değeri ile yine güçlü pozitif ilişkisi 
olduğu görülmüştür. Şirket değerinin yıl değişkenleri ile ilişkisine bakıldığında ise diğer 
değişkenler sabit tutulduğunda ortalama şirket değerinin 2013 yılına kıyasla; 2014 yılında 
0,005 oranında daha fazla olduğu, 2015 yılında 0,069 oranında daha az olduğu, 2016 yılında 
0,18 oranında daha az olduğu, 2017 yılında 0,15 oranında daha az olduğu, 2018 yılında 0,17 
oranında daha az olduğu, 2019 yılında ise 0,11 oranında daha az olduğu görülmüştür.  

Şirket değeri ile şirket büyüklüğü, borçluluk ve yatırımların toplam aktiflere oranı gibi 
bağımsız değişkenler arasında anlamlı ilişki tespit edilememiştir. Bunun sebebi söz konusu 
değişkenlerin şirket değeri üzerinde etkisinin görece zayıf olması olabilir. Şirket 
büyüklüğünün şirket değeri ile anlamlı ilişkisi olmayabileceği gibi borçluluk oranının şirket 
değerine etkisine bakıldığında bu konuda da çeşitli teoriler olduğu görülmektedir. Yatırımların 
şirket değeri üzerindeki etkisi ise büyük ölçüde yatırımın içeriğine bağlıdır. Mevcut üretim ve 
karlılığın sürdürülebilmesi için rutin bakım ve onarım amacıyla yapılan yatırımlar şirket 
değerini düşürücü etkiye sahip olabilirken, büyüme ve karlılığı artırmaya yönelik olduğunda 
şirket değerini artırabilmektedir. Bununla birlikte incelenen çok sayıda çalışmada kontrol 
değişkenlerinde anlamlı ilişki olmasa dahi incelenmek istenen ana değişkendeki anlamlı 
ilişkinin yapılan analizlerde dikkate alındığı gözlenmiştir.  
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Elde edilen bu sonuçlar çalışanları, alacaklıları, tedarikçileri, müşterileri ve diğer 
paydaşları ile sağlıklı ilişkiler yürüten, paydaşların karar alma süreçlerine katılımını sağlayan, 
doğru insan kaynakları politikaları uygulayan, etik kurallara ve sosyal sorumluluğa önem 
veren ve bunlar gibi diğer aksiyonları alarak menfaat sahipleri notunda artış sağlayan 
şirketlerin aynı zamanda piyasa değerlerini de artırmakta olduğunu göstermektedir.  

Menfaat sahipleri notu ile şirket değeri arasında pozitif ilişki olduğunun görülmesi, şirketin 
hedeflerine ulaşmasında katkısı olan menfaat sahiplerinin (çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, 
tedarikçiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve diğerleri) haklarını koruma ve iyileştirme 
yönünde izlenecek politikaların önemine ilişkin şirket yöneticilerine ve kural koyuculara 
önemli bir referans sunmaktadır. 

Bir şirketin rekabetçiliği ve nihai başarısı yatırımcılar, çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, 
tedarikçiler ve diğer menfaat sahipleri dâhil çeşitli kaynak sağlayıcılarının katkılarından 
oluşan takım çalışmasının bir sonucudur. Bu bulgudan hareketle şirket yönetimleri kurumsal 
yönetime ve özellikle menfaat sahipleri alt kategorisine ayrılan kaynakların ve bu konuda 
yürütülen çalışmaların şirkete somut finansal değer artışı sağladığının farkında olarak, gerekli 
aksiyonları almak konusunda kendilerini daha güvende ve rahat hissedebileceklerdir. Kural 
koyucular da aynı şekilde şirketlerin değerlerini artıracak bu adımları destekleyici çalışmalar 
yürütebilecektir.  

Çalışmanın kısıtlarından biri farklı kurumsal yönetim derecelendirme şirketleri tarafından 
verilen notların aynı anlama geldiği varsayımıdır. Kurumsal yönetim derecelendirme 
notlarının büyük bir çoğunluğunun (182 gözlem verisinden 138’inin) aynı derecelendirme 
şirketi tarafından verilmiş olması çalışmanın tutarlılığını artıran bir faktördür. Ayrıca 
ülkemizde mevzuat gereği aynı temel ilkelere bağlı kalınması zorunlu olduğundan farklı 
derecelendirme şirketlerinin notları arasında kurumsal yönetim performansını ölçme 
bakımından büyük farklar beklenmemektedir. Bununla birlikte gelecekte daha fazla şirket ve 
daha uzun zaman dilimi verileriyle yapılacak çalışmalarda bu varsayımın test edilmesi yararlı 
olacaktır. Gelecekte yapılacak çalışmalar için bir başka araştırma konusu da kurumsal 
yönetim performansının özkaynak maliyeti ve şirket değeri üzerindeki etkisinin sektör 
bazında analizi olabilir.  
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Öz 

Faiz ve faiz dışı gelirler, bankaların aracılık fonksiyonunu yerine getirirken en önemli aracılık 
maliyeti unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada, Türkiye’de finansal aracılık fonksiyonunu 
etkin şekilde yerine getiren bankaların faiz dışı gelirlerinin risksiz kısmı olan bankacılık hizmet gelirleri 
ayrımıyla birlikte banka performanslarına etkisi, mevduat ve katılım bankaları karşılaştırmalı olarak ele 
alınmıştır. Çalışmanın kapsamı, Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat ve katılım bankalarıdır. Bulgular 
faiz dışı gelir seviyesinin mevduat ve katılım bankalarının hem aktif kârlılığı hem de öz sermaye 
kârlılığı üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Bu etkileşimin, mevduat bankalarında katılım 
bankalarından daha fazla olmak üzere, faiz dışı gelir kalemlerinden kaynaklandığına dair bulgular elde 
edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Faiz Dışı Gelir, Mevduat Bankaları, Katılım Bankaları, Aktif Karlılık, Öz Kaynak 
Karlılığı, VAR Analizi, Granger Nedenselliği. 
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A Study on The Turkish Bankıng Sector 

Abstract 

Interest and non-interest incomes appear as the most important intermediary cost factors of 
banks. Within this study, the most effective way in which financial intermediation function of the risk of 
non-interest income of banks fulfilling banking services performance impact on the income of banks in 
Turkey, deposit and participation banks are discussed comparatively. The findings show that the level 
of non-interest income has a significant effect on both ROA and ROE of banks. The results obtained in 
the study show that non-interest income items have a significant effect on the financial performances 
of commercial and participation banks in Turkey. 
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Giriş 

Türk Bankacılık Sektöründeki kaynak ve kullandırım dengesine bakıldığında, son 17 
yıl içinde, net faiz marjının düşmesine paralel olarak, faiz gelirlerine nispeten faiz dışı 
gelirlerde de önemli bir artış gerçekleşmiştir. Türkiye’de bankalar daha fazla kredi 
kullandırmaya başlamış, aktif büyüklüğü 2003 yılındaki 215 milyar TL seviyesinden, 20 
kattan büyük bir artış ile 2021 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 6.7 trilyon TL seviyesine 
yükselmiştir (BDDK, 2021).  
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Bankaların temel işlevi vadesi, tutarı, para birimi farklı fonları toplayıp, bunları ihtiyacı 
olanlara aktararak ekonominin büyümesine katkı sağlamaktır. Bankaların gelir tablosunda 
yer alan seçilmiş kalemlerden olan Faiz Gelirleri, kredi olarak kullandırdıkları kaynakları için 
elde ettikleri en önemli gelir kalemidir (Atasoy, 2007). Bunun yanı sıra, bankaların gelir 
kalemlerindeki çeşitlendirme ve faiz dışı gelirlerdeki artış, günümüzde sektör ve paydaşları 
tarafından hissedilen şekilde bankaların bankacılık hizmet gelirleri artırmaya dönük 
çalışmalarının sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bu noktadan hareketle gerçekleştirilen çalışmanın amacı, bankaların faiz dışı gelir 
düzeyleri ile finansal performansları arasındaki ilişki düzeyini belirlemektir. Literatürde faiz 
dışı gelirler ile banka performansı arasındaki ilişki farklı açılardan ele alınmıştır. Yapılan bir 
kısım akademik çalışma banka kârlılığının belirleyicilerine ağırlık verirken faiz dışı gelir 
kalemi bağımsız değişken olarak belirlenmiştir (Tunay ve Silpagar, 2006). Bazı çalışmalarda 
ise bankaların ürün ya da gelir çeşitlendirmesinin banka performans göstergesi olarak piyasa 
değerine etkileri üzerinde durulurken faiz dışı gelirler bu çeşitlendirmenin önemli bir unsuru 
olarak ele alınmıştır (Sawada, 2013). 

Çalışmamızla paralellik gösteren bazı akademik çalışmalar, doğrudan doğruya 
bankaların faiz dışı gelir düzeyi ile finansal performans göstergesi olarak aktif ve öz kaynak 
kârlılığı arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. Genel bir bakış açısı ile, elde edilen bulgularda 
sağlanmış bir fikir birliği bulunmamaktadır. Bian, Wang ve Sun (2015, ss.762-782), Çin 
bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 107 ticari bankanın 2007-2012 dönemine ait verileri 
ile faiz dışı gelirlerin bankaların kâr ve risk verimliliği üzerindeki etkisini incelemişler ve faiz 
dışı gelirlerin Çin bankalarının kâr ve risk verimliliği üzerinde olumsuz etkiye sahip olduklarını 
ortaya koymuşlardır.  

Türk bankacılık sektöründeki faiz dışı gelirlerin banka performansına etkisini ele alan 
çalışmanın birinci bölümünde, incelememizin kavramsal çerçevesi dahilinde, aktif karlılık, öz 
kaynak karlılığı ve faiz dışı gelir kavramları bankacılık hizmet gelirleri dahil bileşenleri ile 
birlikte ele alınacak ve bu kavramların ışığında mevcut uluslararası ve yurt çapındaki literatür 
taramasına yer verilecektir. İkinci bölümde çalışmada kullanılacak veri ve metodoloji üzerinde 
durulacak, çalışmaya esas teşkil edecek değişkenler ve ilişkiyi ortaya koyacak model 
hakkında bilgi verilecektir. Burada, değişkenlerin genel özelliklerinden hareketle birim kök 
testleri yapılarak, VAR (vektör otoregresyon) modeli kapsamında etki tepki analizi ile varyans 
ayrıştırma faktörü analizi uygulanacak, ayrıca Granger nedensellik testi ile değişkenlerin 
birbirleri ile nedensellik ilişkisi yorumlanacaktır. Üçüncü bölümde çalışmaya yönelik ampirik 
bulgular değerlendirilerek tartışılacak ve sonuç değerlendirmesi ile çalışma tamamlanacaktır. 

1. Kavramsal Çerçeve ve Literatür Taraması 

Bankaların faiz dışı gelirlerini oluşturan bileşenler bankacılık hizmet ücret gelirleri, 
sermaye piyasasındaki faaliyetlerden elde edilen gelirler, finansal varlık alım-satımından elde 
edilen gelirler, kredilerden ve özellikle gayrinakdi kredilerden alınan işlem ücretleri ve 
komisyon gelirleridir. Bankaların faiz dışı gelirleri, sınırlı kaynakla ya da kaynak 
kullanmaksızın elde edilen kazanç kalemleridir. Böylelikle bankaların faiz dışı gelirlerinde 
kaydedilen yükselişin, onların varlık devir hızlarını artırarak daha yüksek kârlılık sağlayacağı 
görüşü ortaya atılmıştır (Atik, 2013). 

Banka gelir tablosunda yer alan faiz dışı gelir kalemleri (BDDK, 2021); 

1) Kredilerden alınan ücret ve komisyonlar,    
a. Nakdi kredilerden alınan ücret ve komisyonlar, 
b. Gayrinakdi kredilerden alınan ücret ve komisyonlar, 
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2) Alınan kar payları, 
3) Bankacılık hizmetleri gelirleri,  
4) Aktiflerimizin satışından elde edilen gelirler,  
5) Diğer faiz dışı (kar payı dışındaki) gelirlerden oluşmaktadır.  

Banka karlılıkları ülke ekonomilerinin maruz kalabilecekleri negatif şokları 
karşılamada kritik öneme sahiptirler ve çeşitli değişkenlerle ölçülebilmektedirler. Konu ile ilgili 
literatür, (Jiang vd., 2003; Garcia ve Guerreiro, 2016) aktif karlılığı (ROA) ve öz kaynak 
karlılığını (ROE) banka karlılığının ölçülmesinde önemli değişkenler olarak ön plana 
çıkarmaktadır. Bunlardan özellikle aktif karlılık, banka karlılık ölçütü olarak literatürde oldukça 
geniş bir kullanım alanına sahiptir. Aktif karlılığı bankanın mevcut varlıkları ile ne kadar kar 
üretebildiğini ve bu kar üretilir iken varlıkların ne kadar etkin kullanıldığını ortaya koyan 
oldukça önemli bir göstergedir (Dietrich ve Wanzenried, 2014). 

Grafik 1, mevduat ve katılım bankalarının karşılaştırmalı olarak aktif karlılıklarının 
gelişimini göstermektedir. Grafik, mevduat ve katılım bankalarının aktif karlılık oranları, 
dönemsel olarak benzer bir salınım ile seyir gösterdiğini, belli dönemlerde gruplara özel 
dalgalanmalara maruz kaldıklarını (2005 yılı başlarında İmar Bankası’nın batışı mevduat 
bankalarındaki dalgalanmayı açıklarken, 2015 yılında Bank Asya’nın TMSF’ye devri ve 
sonrasındaki tasfiye süreci, katılım bankacılığı özelindeki bir dalgalanmayı açıklamaktadır) ve 
katılım bankacılığı özelinde, özellikle 2005 – 2015 döneminde düşüş trendi gösterdiğini bize 
anlatmaktadır (BDDK, 2021). 

Grafik 1. Türk Bankacılık Sektörünün 2005 Ocak – 2021 Haziran Döneminde Aktif 
Karlılık Gelişimi (Mevduat Bankaları ile Katılım Bankaları Karşılaştırmalı) 
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Kaynak: BDDK aylık bülten Haziran 2021. 

Aktif kârlılığı bize banka varlıklarının ne derecede etkin kullanıldığını ve kâr elde etme 
düzeylerini gösterirken, bankanın sermayedarları ise genellikle koydukları sermayenin kârlılık 
düzeyi ile ilgilenmektedir (Gülhan ve Uzunlar, 2011). Bunu en iyi ifade eden değişken ise öz 
kaynak kârlılığıdır. Öz kaynak kârlılığı değişkeni; bankaya konulan sermayenin ne derece 
kârlı olarak kullanıldığını ortaya koyan, kârlılık ile ilgili önemli kriterlerden birisidir. Grafik 2, 
mevduat ve katılım bankalarının karşılaştırmalı olarak öz kaynak karlılıklarının gelişimi, aktif 
karlılığına benzer şekilde, dönemsel olarak paralel denebilecek bir salınım ile seyir 
gösterdiklerini, belli dönemlerde gruplara özel dalgalanmalara maruz kaldıklarını ve katılım 
bankacılığı özelinde, özellikle 2005 – 2015 döneminde düşüş trendi sonrasında da oldukça 
dalgalı bir seyir gösterdiğini bize anlatmaktadır (BDDK, 2019). 
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Grafik 2. Türk Bankacılık Sektörünün 2005 Ocak – 2021 Haziran Döneminde Öz Kaynak 
Karlılığı gelişimi (Mevduat Bankaları ile Katılım Bankaları Karşılaştırmalı) 
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Kaynak: BDDK aylık bülten Haziran 2021. 

Araştırmada faiz dışı gelirlerin riskli ve risksiz faiz dışı gider alt grupları şeklinde iki 
farklı bağımsız değişken olarak belirlenmesindeki amaç ve yöntem aşağıda açıklanmaktadır. 

Öncelikle Mevduat ve Katılım bankalarının karşılaştırmalı analizi yapılması 
hedeflenmektedir. Bu nedenle özellikle faiz dışı gelir kalemlerinin banka performansı ile 
ilişkisi ele alınırken, “faiz dışı” kavramında özellikle gayrinakdi kredi komisyonları ya da kredi 
/ finansman ücret ve komisyonları ile diğer faiz dışı giderlerin yer aldığı alt grup önem arz 
etmektedir. Faiz dışı gelir kavramının detaylandırılması ile, “Bankacılık Hizmet Geliri” hem en 
yüksek payı alan diğer bir alt başlık ayırımı olarak hem de risksiz gelir kalemi niteliği ile 
faizden bağımsız her iki grubun da ortak gelir kalemi özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır 
(BDDK, 2021). Bu nedenle banka performans göstergelerini etkileyebilecek ortak bağımsız 
değişken olarak “Bankacılık hizmet geliri” ve “Diğer Faiz Dışı Gelirler” (Diğer Faiz Dışı 
Gelirler = Toplam Faiz Dışı gelirler – Bankacılık Hizmet Gelirleri) belirlenmiştir.  

Grafik 3. Türk Bankacılık Sektöründe 2005 Ocak – 2021 Haziran Döneminde Bankacılık 
Hizmet Gelirlerinin ve Diğer Faiz Dışı Gelirlerin (Toplam Faiz Dışı Gelirler – Bankacılık 
Hizmet Gelirleri) Büyüme Hızlarının Gelişimi (Mevduat Bankaları ile Katılım Bankaları 

Karşılaştırmalı)1  
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Bankacılık hizmet gelirleri, faiz dışı gelirler içinde, kredilerden alınan masraf ve 
komisyonlar ile diğer faiz dışı gelirlerin oluşturduğu kısım düştükten sonra, risksiz işlemlerden 
alınan ücret ve komisyon şeklinde en önemli paya sahiptirler (BDDK, 2021). Türk Bankacılık 
sektöründe faaliyet gösteren bankaların 2005 Ocak – 2021 Haziran dönemindeki faiz dışı 
gelirlerindeki büyüme hızlarına, bankacılık hizmet gelirleri ve diğer faiz dışı gelirlerin ayırımı 
ile bakıldığında (Grafik 3), mevduat bankalarında istikrarlı (mevsimsellikten arındırılmış, 
yatay, büyük kırılmaların olmadığı) bir gelişim gözlenmektedir. Katılım bankalarının 
bankacılık hizmet gelirlerinde 2005 – 2007 yılları arasında, 2009 – 2010 yıllarında ve 2016 
yılının sonlarına doğru, diğer faiz dışı gelirlerde ise 2006 – 2007 ile 2016 yılı son çeyreğinde 
meydana gelen dalgalanmalar dikkat çekmektedir. Katılım bankaları için 2005 yılında 
gerçekleşen ve söz konusu dalgalanmalara açıklık getirebilecek iki önemli olay mevcuttur: (1) 
Katılım Bankalarının Özel Finans Kurumları’ndan bugünkü statüsüne dönüşmesinin getirdiği 
birtakım yapısal değişiklikler ve (2) Family Finans – Anadolu Finans birleşmesi. 2016 yılında 
ise Bank Asya’nın TMSF’ye devri sonrası tasfiye süreci ve 15 Temmuz darbesinin etkisinden 
bahsedilebilir (Kılıç ve Güçlü, 2019; Önden, 2019). Özellikle Grafik-3’te gözlemlenen 2020 ve 
2021 yıllarında bankacılık hizmet gelirlerinde görülen dalgalanmanın, tüm dünyayı ve 
Türkiye’yi etkisi altına alan COVID-19 salgınının etkili olduğu dönemle paralellik göstermesi 
dikkat çekicidir. 

Uluslararası literatürde faiz dışı gelirlerin bankaların kârlılık ve risklerine etkisi üzerine 
gerçekleştirilmiş önemli çalışmalar mevcuttur. Williams (2012, s.16-37), Avustralya'da banka 
geliri kompozisyonu ve banka riski arasındaki ilişkiyi modellemiş, daha düşük faiz dışı gelir 
düzeyine ve daha yüksek gelir yoğunluğuna sahip bankaların, daha önceki uluslararası 
kanıtlarla tutarlı şekilde daha az riskli olduğunu bulmuştur. Çalışmada faiz dışı gelirin 
genellikle riski artırdığı tespit edilmiş, ancak bazı faiz dışı gelir türlerinin, banka uzmanlaşma 
etkileri dikkate alındığında riski azaltıcı etkisi olduğu da vurgulanmıştır.  

Lee, Yang ve Chang, (2013, s.48-67), 1995–2009 yılları arasında 22 adet Asya 
ülkesindeki 967 banka için faiz dışı gelirin kârlılık ve risk üzerindeki etkilerini araştırmak için 
dinamik panel genelleştirilmiş momentler yöntemini uygulamıştır. Williams’ın aksine 
araştırmaya konu olan bankaların faiz dışı gelirlerinin riski azalttığı, ancak karlılığı artırmadığı 
tespit edilmiş, faiz dışı gelirlerin, karlılığı azaltırken tasarruf bankaları için riski artırdığı 
bulunmuştur. Öte yandan gözlemlenen etki, ticari, kooperatif ve yatırım bankaları için kârlılığı 
artırarak veya riski azaltarak da farklılaşmakta, ayrıca, faiz dışı gelirler yüksek gelirli 
ülkelerde bankalar için risk oluştururken, orta ve düşük gelirli ülkelerdeki bankalar için karlılığı 
artırmakta veya riski azaltmaktadır. Son olarak, sonuçlar, tüm risk değişkenleri bir yıldan 
diğerine kalıcılık gösterdiğinden, riskin kalıcılığının banka uzmanlığından ve bir ülkenin gelir 
düzeyinden büyük ölçüde etkilendiğini ortaya koymaktadır.  
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Sawada (2013, s.40-61), gelir çeşitlendirmesinin bankaların performansına etkisini 
Japonya bankacılık sektörü özelinde ele almış ve çalışmasında gelir çeşitlendirmesi ölçütü 
olarak faiz dışı gelirlerin/toplam faaliyet gelirlerine oranını kullanmıştır. İnceleme sonucunda 
gelir çeşitlendirmesinin bankaların piyasa değeri üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu 
bulgulanmış, ancak Williams ve Lee vd. çalışmalarından farklı olarak gelir çeşitlendirmesinin 
banka riskini azalttığına dair bir kanıt bulunamamıştır. 

Köhler (2014, s.182-193), faiz dışı gelirin banka riski üzerindeki etkisinin perakende 
ve yatırım bankaları arasında farklılık gösterdiğini ifade etmiştir. Tasarruf, kooperatif, kredi 
verme ve mevduat toplama hizmetlerine odaklanan diğer bankalar gibi, perakende odaklı 
bankalar, faiz dışı gelir paylarını artırırlarsa önemli ölçüde daha istikrarlı hale gelirken, yatırım 
bankaları daha riskli hale gelmektedir. Çalışma, pek çok yönü ile Williams ve Lee vd. 
çalışması ile benzerlik gösterirken, banka sınıflandırmalarındaki farklılıklar nedeni ile 
farklılıklar da içermektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerin karlılığı ve finansal sağlamlık göstergelerini belirlemek için 
yapılan başka bir çalışmada, Albulescu (2015, s.203-209), aktif karlılığı ve öz kaynak 
karlılığını bağımlı değişken olarak kullanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, takipteki krediler 
ve faiz dışı giderler karlılık üzerinde negatif etkiye sahipken; kapitalizasyon ve faiz oranı 
marjları pozitif etkilemektedir. 

Ülkemizde de konu ile ilgili gerçekleştirilen önemli akademik çalışmalar mevcuttur. 
Gürbüz, Yanık ve Aytürk (2013, s.9-29), faiz dışı gelir yaratan faaliyetler (gelir 
çeşitlendirmesi) ve riske göre düzeltilmiş banka performansı arasındaki ilişkiyi, (mevduat 
bankaları 2005 – 2011 dönemi), Samırkaş, Evci ve Ergün (2014, s.118-134), Türkiye’de 
faaliyet gösteren mevduat bankalarının karlılığını etkileyen faktörleri (Ocak 2003-Haziran 
2012), Atik (2019, s.271-292), mevduat bankalarının faiz gelirinden faiz dışı gelir 
kaynaklarına doğru kayışı ile kaynaklanan çeşitlendirmenin banka gelir ve riski üzerindeki 
etkisini belirlemeye çalışmışlardır. Sonuçlar, Gürbüz vd. ile Samırkaş vd. çalışmalarında faiz 
dışı gelirlerin ve bunun sağladığı gelir çeşitlendirmesinin banka performanslarını olumlu 
etkilediğini, bunun aksine Atik çalışmasında ise gelir istikrarsızlığına ve riskin olumsuz 
etkilenmesine yol açtığını ortaya koymuştur.  

2. Veri ve Metodoloji 

Birçok çalışmada performans göstergesi olarak aktif kârlılığı (ROA) ve öz kaynak 
karlılığı (ROE) kullanılmaktadır (Lepetit vd., 2008; Elsas vd., 2010; Floreani vd., 2015). 

Bu bağlamda, çalışma kapsamında banka performans göstergesi olarak aktif kârlılığı 
ve öz kaynak kârlılığı rasyoları bağımlı değişkenler olarak kullanılmıştır. Kurulan modelin 
bağımsız değişkenini ifade eden faiz dışı gelir ölçüsü olarak bankaların toplam faiz dışı (kar 
payı dışındaki) gelirleri oluşturan en önemli kalem “bankacılık hizmet gelirleri” ile toplam faiz 
dışı gelirlerden risksiz gelir kalemi olan bankacılık hizmet gelirleri kalemi düşüldükten sonra 
geri kalan kısım olarak “diğer faiz dışı gelirler” tercih edilmiştir (BDDK, 2019). 

Çalışmanın veri seti, mevduat ve katılım bankalarının ayrı ayrı 2005 Ocak – 2021 
Haziran arası çeyrek dönemlerine ait aktif karlılık ve öz kaynak karlılık oranları ile aynı 
döneme ait bankacılık hizmet gelirlerinin bir önceki döneme göre büyüme oranı 
değerlerinden oluşmaktadır. Veri setinde zaman boyutu bulunduğu için yöntem olarak Zaman 
Serileri Analizi tercih edilmiş, 34 mevduat ve 6 katılım bankasının 66 dönemlik verisi, veri 
setini oluşturmuştur (BDDK, 2021).  

Kalkınma ve yatırım bankalarının hem mevduat toplama yetkisine sahip olmaması ve 
mevduat ve katılım bankalarına nazaran sektörün genelinden çok düşük pay alması (%0.5) 
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nedeniyle bu grup çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır. Aslında toplam bankacılık sektörü 
içinde aktif büyüklükleri açısından mevduat bankalarının payı %85.7, kalkınma ve yatırım 
bankalarının payı %6.8, katılım bankalarının ise %7.5’tir (Grafik 4). Grafik 4’te bu özel statülü 
ya da alanındaki tek bankaların bankacılık sistemi içindeki payını temsil eden dilimin yüzdesi 
kırmızı renkli çerçeve ile belirtilmiştir (%6.3). Bu bankalar ile örneklem grubumuzda mevcut 
bankalar arasında, özellikle işleyiş, hizmet verdiği müşteri grupları ve faiz dışı gelir üretimi 
yönünden önemli farklılıklar bulunması nedeni ile, kalkınma ve yatırım bankaları çalışma 
kapsamının dışında tutulmuştur. 

Grafik 4. Türk Bankacılık Sektörü Grup Payları (Aktif Büyüklüğü – Haziran 2021) 

 

Kaynak: TBB 

Tablo 2’de yer alan değişkenler dışında farklı değişkenlerin de modele ilave edilmesi 
düşünülmüştür. Ancak değişkenler arasında yüksek korelasyon ve durağanlık problemi tespit 
edildiği için bu değişkenler çalışmaya dahil edilmemiştir. Örneğin bankaların faiz dışı gelir 
hesaplamasında önemli bir ölçüt olarak kullanılan ve performansları üzerinde etkili olduğu 
kabul edilen faiz dışı gelirler / toplam aktifler rasyosunun çalışmaya dahil edilen ROA ve ROE 
bağımlı değişkenleri ile korelasyonu özellikle katılım bankalarında yüksek (%80 üzerinde) 
çıkmıştır. Ayrıca, faiz dışı gelirler / toplam gelirler rasyosunun tüm birim kök testlerinde 
durağan olmadığı tespit edilmiş ve gecikmeli değerlerde de durağanlık sağlanamamıştır. Bu 
nedenle faiz dışı gelirlerle ilgili belirtilen rasyo değerleri çalışma dışında tutulmuştur. 

Değişkenler arasında ekonometrik olarak anlamlı ilişkiler elde edilebilmesi için analizi 
yapılan serilerin durağan seriler olması gerekmektedir. Bunun için farklı yöntemler 
geliştirilmiş olmakla birlikte, Geliştirilmiş Dickey Fuller (ADF), Phillips Perron (PP) ve 
Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ve Shin (KPSS) testleri ile serilerin durağan olup olmadıkları 
belirlenebilmektedir (Sevüktekin ve Çınar, 2017).  
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Tablo 1. Çalışma Kapsamında Kullanılan Değişkenler 

 Mevduat Bankaları Katılım Bankaları 

Bağımlı Değişken 
(1) 

Aktif Karlılık 
(MAKTIFKARLILIK) 

Aktif Karlılık 
(KAKTIFKARLILIK) 

Bağımlı Değişken 
(2) 

Öz kaynak Karlılığı 
(MOZKYNKARLILIK) 

Öz kaynak Karlılığı 
(KOZKYNKARLILIK) 

Bağımsız Değişken 
(1) 

Bankacılık Hizmet Gelirleri 
Büyüme Oranı 
(MBHIZGELIRFARK) 

Bankacılık Hizmet 
Gelirleri Büyüme Oranı 
(KBHIZGELIRFARK) 

Bağımsız Değişken 
(2) 

Diğer Faiz Dışı Gelirler 
Büyüme Oranı 
(MDFDGELIRFARK) 

Diğer Faiz Dışı Gelirler 
Büyüme Oranı 
(KDFDGELIRFARK) 

3. Ampirik Bulgular 

Çalışmaya konu olan değişkenlerin birbirlerine etki gücü ve ilişki düzeyi bize önemli 
kanıtlar sunacağı için, metodoloji, değişkenlerin birbirleri ile ilişkisini ortaya koyacak VAR 
Modeli kapsamında çalışarak bu kapsamdaki gecikme etkisi, etki tepki analizi ve varyans 
ayrıştırma faktörü analizi ile Granger nedensellik testi kapsamında belirlenmiştir. Tüm veriler 
mevsimsellikten, özellikle bağımlı değişkenleri oluşturan aktif karlılık ve öz kaynak karlılığı 
verileri, trend özelliği gösterdiğinden, ayrıca trendden arındırılmıştır. Durağanlık analizi ile 
ilgili tablomuz, test ve değişken bazında Tablo 3’te yer almaktadır. 

Durağanlık analizi için gerçekleştirilen ADF testlerinin sonucunda, sekiz değişkenden 
katılım bankaları aktif karlılık ve öz kaynak karlılığı değişkenleri (KAKTİFKARLILIK ve 
KOZKYNKARLILIK) ile katılım bankaları diğer faiz dışı gelirler (KDFDGELIRFARK) 
değişkeni, %5 kritik değer içindeki değerden daha yüksek değerlere sahip oldukları için 
durağan değildirler. Diğer beş değişken ise %5 kritik değerden daha düşük çıktıkları için 
durağandırlar. PP testlerine göre katılım bankaları öz kaynak karlılığı (KOZKYNKARLILIK) 
%1, diğer tüm değişkenler %5 kritik değer seviyesinde durağandır. KPSS testine göre ise 
katılım bankaları aktif karlılık ve öz kaynak karlılığı değişkenleri (KAKTİFKARLILIK ve 
KOZKYNKARLILIK) %5 kritik değerden daha yüksek değere sahip olduklarından durağan 
değildirler. Altı değişkenden mevduat bankaları diğer faiz dışı gelirler (MDFDGELIRFARK) 
%1, geri kalan tüm değişkenler de %5 kritik değer seviyesinde durağandır.  Değişkenlerin 
söz konusu üç testin sonuçlarındaki genel durumuna bakıldığında ise, durağan oldukları 
söylenebilir. 

ADF testinde kritik değerler %1 için (-4.115684), %5 için (-3.485218), %10 için (-
3.170793)’tür. PP testinde kritik değerler %1 için (-4.105534), %5 için (-3.480463), %10 için 
(-3.168039)’dur. KPSS testi için %1 kritik değer 0.216000, %5 kritik değer 0.146000, %10 
kritik değer 0.119000’dur. %1 kritik değer içinde durağan olan değişkenler *, %5 kritik değer 
içinde durağan olan değişkenler **, %10 kritik değer içinde durağan olan değişkenler *** ile 
belirtilmiştir. 
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Tablo 2. ADF, PP ve KPSS Birim Kök Testleri 

 ADF PP KPSS 

MAKTİFKARLILIK -4.328608** -5.709952** 0.072813** 

MOZKYNKARLILIK -4.683495** -4.547801** 0.083546** 

MBHIZGELIRFARK -5.113642** -9.398248** 0.115360** 

MDFDGELIRFARK -10.02174** -17.51217** 0.165589* 

KAKTİFKARLILIK -1.427548 -4.669423** 0.227733 

KOZKYNKARLILIK -1.659139 -3.958915* 0.244210 

KBHIZGELIRFARK -12.97040** -13.83692** 0.087522** 

KDFDGELIRFARK -2.093600 -8.887951** 0.112919** 

3.1. VAR Modeli 

Birim kök analizleri için gerçekleştirilen ADF, PP ve KPSS testlerinin sonuçlarına 
göre, her iki gruba ait toplam sekiz verinin de durağan olduğunun tespit edilmesinin ardından, 
VAR Modeli oluşturulmuştur. VAR Modelindeki optimum gecikme dönemi sayısı, mevduat 
bankalarına ilişkin analizde aktif karlılığında iki, öz kaynak karlılığında üç, katılım bankalarına 
ilişkin her iki modelde de ikidir. Çalışmaya esas teşkil eden VAR Modelinde stabilizasyon 
koşulunun sağlandığı ve modelin tutarlı ve anlamlı olduğu tespit edilmiştir. 

3.1.1. Etki – Tepki Analizi 

Oluşturulan VAR Modeli, değişkenlerin birbirlerine etki derecesini ortaya koyabilmek 
amacı ile, öncelikle etki-tepki analizine tabi tutulmuştur. Mevduat bankalarında VAR Modeli, 
hem aktif karlılık hem de öz kaynak karlılığı için 3 gecikmeli dönem üzerinden 
oluşturulmuştur: Bankacılık hizmet gelirinin standart sapmasında gerçekleşen bir birim şok, 
aktif karlılıkta ve öz kaynak karlılığında benzer şekilde negatif etki yaratsa da, üçüncü 
dönemde pozitife dönerek azalan bir seyir ile başlangıç noktasına yaklaşmakta, ancak sıfır 
noktasına gelmemektedir. Diğer faiz dışı gelirlerin standart sapmasında gerçekleşen bir 
birimlik şokun aktif karlılığa ve öz kaynak karlılığına etkisi başlangıçta pozitif olurken, ikinci 
dönemde en yüksek noktasından negatife dönmekte, dördüncü dönemde artışa, beşinci ve 
sekizinci dönemlerde de tekrar düşüşe geçerek onuncu dönemde başlangıç noktasına 
yaklaşmakta, ancak sıfır noktasına gelmemektedir. Aktif karlılık ile öz kaynak karlılığının 
standart sapmasında gerçekleşen bir birimlik şok, bankacılık hizmet gelirlerini benzer şekilde 
önce negatif etkilemekte, ikinci dönemde pozitife dönen etki, dördüncü ve altıncı dönemlerde 
en yüksek, ardından negatife dönerek yedinci döneme kadar düşüş göstermiş, onuncu 
döneme kadar da başlangıç değeri olan sıfır noktasına dönmüştür. Diğer faiz dışı gelirlerin 
standart sapmasında gerçekleşen bir birimlik şok, bankacılık hizmet gelirlerini önce pozitif 
etkilemekte, ikinci dönemde negatife dönen etki, yedinci dönemden itibaren tekrar yükselişe 
geçerek başlangıç noktasına dönmektedir. “Aktif karlılık ve bankacılık hizmet gelirleri” ile “öz 
kaynak karlılığı ve bankacılık hizmet gelirlerinin” standart sapmalarında meydana gelen bir 
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birimlik şok, diğer faiz dışı gelirleri benzer şekilde etkilemekte ve ikinci döneme kadar görülen 
negatif etki, üçüncü döneme kadar pozitife dönmekte, takip eden dönemlerde negatif ve 
pozitife döndükten sonra, yedinci dönemden itibaren başlangıç noktasına dönmektedir. Aktif 
karlılığın ve öz kaynak karlılığının bankacılık hizmet gelirleri ve diğer faiz dışı gelirlerde 
meydana gelen bir birimlik şokun etkisini atlatma süresi onuncu dönemde çok düşük etki ile 
halen sürse de, genel olarak, aktif karlılığı modelinde de öz kaynak karlılığı modelinde de 
şokun etkisi onuncu dönemden önce atlatılarak, başlangıç seviyesine dönen tüm 
değişkenlerin anlamlı ve durağan hareket ettiği söylenebilir. 

Katılım bankalarında VAR Modeli hem aktif karlılık hem de öz kaynak karlılığı için 2 
gecikmeli dönem üzerinden oluşturulmuştur: Bankacılık hizmet gelirinin standart sapmasında 
gerçekleşen bir birim şok, aktif karlılıkta ve öz kaynak karlılığında benzer şekilde negatif etki 
yaratmış, ikinci dönemde pozitife dönerek üçüncü ve altıncı dönemlerde tekrar başlangıç 
noktasına yaklaşmış, ancak onuncu dönemde başlangıç noktasına çok yakın olsa da sıfır 
noktasına gelememiştir. Diğer faiz dışı gelirlerin standart sapmasında gerçekleşen bir birimlik 
şokun aktif karlılığa ve öz kaynak karlılığına etkisi başlangıçta pozitif olurken, ikinci dönemde 
en yüksek noktasından negatife dönmekte, üçüncü dönemde sıfır noktasına geldikten sonra 
tekrar artışa geçmekte, sonra tekrar düşüş yaşayarak beşinci ve yedinci dönemde tekrar 
başlangıç noktasına çok yaklaşmakta, ancak sıfır seviyesine gelmemektedir. Aktif karlılık ve 
öz kaynak karlılığının standart sapmasında meydana gelen bir birimlik şokun etkisi ile, 
bankacılık hizmet geliri ilk başta pozitif etki ile ikinci dönemde en yüksek değerine ulaştıktan 
sonra düşüş göstererek yedinci dönemde başlangıç değerine dönmüştür.   Diğer faiz dışı 
gelirlerin standart sapmasında gerçekleşen bir birimlik şok, bankacılık hizmet gelirlerini önce 
negatif etkilemekte, ikinci dönemde pozitife dönen etki, üçüncü dönemde negatife dönse de 
altıncı ve yedinci dönemlerde başlangıç noktasına dönmektedir. Aktif karlılık ile öz kaynak 
karlılığının standart sapmalarında meydana gelen bir birimlik şok, diğer faiz dışı gelirleri 
benzer şekilde etkilemekte ve ikinci döneme kadar görülen negatif etki, üçüncü döneme 
kadar pozitif ilerlemekte, sonrasında negatife dönmekte, onuncu dönemde başlangıç 
noktasına çok yaklaşsa da sıfır seviyesine dönmemektedir. Bankacılık hizmet gelirlerinin 
standart sapmalarında meydana gelen bir birimlik şokun yarattığı etki aktif karlılık ve öz 
kaynak karlılığının etkisi ile benzer şekilde olmakta, ancak öz kaynak karlılığı etkisinden farklı 
olarak, sekizinci dönemden itibaren başlangıç değerine dönülmektedir. Öz kaynak karlılığı 
modelinde yer alan diğer faiz dışı gelir üzerindeki etkide, aktif karlılığı modeline göre 
şoklardan daha geç dönemde başlangıç noktasına dönülse de burada da tüm değişkenlerin 
anlamlı ve durağan hareket ettiği söylenebilir.  

Modelin etki – tepki analizi genel olarak değerlendirildiğinde, her iki bankacılık 
grubunun aktif karlılık ve öz kaynak karlılık değişkenlerinin, bağımsız değişkenlerin standart 
sapmalarındaki bir birimlik şoka verdikleri tepkiler ayrışmakta, onuncu dönemler itibariyle 
başlangıç değerlerine çok yaklaşsalar da tam olarak dönmemektedirler. Bu da etki 
seviyelerinin diğer değişkenlere göre daha düşük olduğunu göstermektedir. Bunun dışındaki 
tüm değişkenlerin birbirleri ile olan etkileşimlerinde, etki seviyeleri farklı olsa da etki yönlerinin 
genellikle aynı olduğu, etki tepki analizinin grafiklerinde tüm değişkenlerin anlamlı ve durağan 
hareket ettiği ve söz konusu değişkenlerin şoklara karşı onuncu dönemden önce başlangıç 
değerlerine döndüğü görülmektedir. Diğer bir deyişle şokların etkileri ortadan kalkmaktadır 
(Grafik 5).  

 

 

 

 



Bankacılar Dergisi 
 

71 

Grafik 5. VAR Modeli Etki Tepki Analizi Grafikleri 
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Eviews programında modelin etki – tepki analizi ile ilgili birleştirilmiş grafiklerinden alınmıştır. 
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3.1.2. Varyans Ayrıştırma Faktörü Analizi 

Mevduat bankaları bankacılık hizmet geliri ve diğer faiz dışı gelirler ile aktif karlılığı 
ilişkisi varyans ayrıştırma faktörü analizi ile incelendiğinde şu sonuçlar elde edilmiştir: 
Onuncu dönem itibariyle aktif karlılıkta meydana gelecek bir şokun %90’ı kendisinden, %9’u 
faiz dışı gelirden, %1’i ise bankacılık hizmet gelirlerinden kaynaklanacaktır. Bankacılık hizmet 
gelirinde meydana gelecek bir şokun %89’u kendisinden, %7’si faiz dışı gelirlerden, %4’ü ise 
aktif karlılıktan kaynaklanacaktır. Faiz dışı gelirde meydana gelecek bir şokun %61’i yine 
kendisinden, %29’u aktif karlılığından, %10’u ise bankacılık hizmet gelirlerinden 
kaynaklanacaktır.  

Mevduat bankaları bankacılık hizmet geliri ve diğer faiz dışı gelirler ile öz kaynak 
karlılığı ilişkisi varyans ayrıştırma faktörü analizi ile incelendiğinde şu sonuçlar elde edilmiştir: 
Onuncu dönem itibariyle öz kaynak karlılığında meydana gelecek bir şokun %91’i 
kendisinden, %9’u faiz dışı gelirden, %1’i ise bankacılık hizmet gelirlerinden 
kaynaklanacaktır. Bankacılık hizmet gelirinde meydana gelecek bir şokun %90’ı kendisinden, 
%7’si faiz dışı gelirlerden, %3’ü ise öz kaynak karlılığından kaynaklanacaktır. Faiz dışı 
gelirde meydana gelecek bir şokun %63’ü kendisinden, %28’i öz kaynak karlılığından, %9’u 
ise bankacılık hizmet gelirlerinden kaynaklanacaktır. 

Katılım bankaları bankacılık hizmet geliri ve diğer faiz dışı gelirler ile aktif karlılığı 
ilişkisi varyans ayrıştırma faktörü analizi ile incelendiğinde şu sonuçlar elde edilmiştir: 
Onuncu dönem sonunda aktif karlılıkta meydana gelecek bir şokun %97’si kendisinden, 
%2’si bankacılık hizmet gelirlerinden, %1’i ise faiz dışı gelirden kaynaklanacaktır. Bankacılık 
hizmet gelirinde meydana gelecek bir şokun %86’sı kendisinden, %7’si faiz dışı gelirlerden, 
%7’si ise aktif karlılıktan kaynaklanacaktır. Faiz dışı gelirde meydana gelecek bir şokun 
%73’ü yine kendisinden, %19’u aktif karlılığından, %8’i ise bankacılık hizmet gelirlerinden 
kaynaklanacaktır.  

Katılım bankaları bankacılık hizmet geliri ve diğer faiz dışı gelirler ile öz kaynak 
karlılığı ilişkisi varyans ayrıştırma faktörü analizi ile incelendiğinde şu sonuçlar elde edilmiştir: 
Onuncu dönem sonunda öz kaynak karlılığında meydana gelecek bir şokun %98’i 
kendisinden, %1’i faiz dışı gelirden, %1’i ise bankacılık hizmet gelirlerinden kaynaklanacaktır. 
Bankacılık hizmet gelirinde meydana gelecek bir şokun %82’si kendisinden, %9’u faiz dışı 
gelirlerden, %9’u ise öz kaynak karlılığından kaynaklanacaktır. Faiz dışı gelirde meydana 
gelecek bir şokun %76’sı yine kendisinden, %15’i öz kaynak karlılığından, %9’u ise 
bankacılık hizmet gelirlerinden kaynaklanacaktır. 

Modelin varyans ayrıştırma faktörü analizinin sonuçları değerlendirildiğinde: 

1) Mevduat bankalarında aktif karlılığı ve öz kaynak karlılığı ile diğer faiz dışı 
gelirlerde meydana gelen şokların en fazla birbirlerini etkilediği ve uzun vadede 
etkilerinin azalmadığı, 

2) Katılım bankalarında diğer faiz dışı gelirlerde meydana gelecek şokta uzun 
dönemde aktif karlılık ve öz kaynak karlılığının etkili olduğu, 

3) Diğer değişkenlerin çoğunluğunda büyük ölçüde (en az %90) kendi etkilerinin 
bulunduğu, kendileri dışındaki değişkenlerin etkilerinin ise uzun dönemde de 
oldukça sınırlı (en fazla %10) kaldığı görülmüştür. 
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3.2.  Granger Nedensellik Analizi 

Granger nedensellik testine göre, probability değeri 0.05 ya da 0.10’dan büyük ise H0 
ret, değil ise alternatif hipotez geçerli olacaktır. Sadece anlamlı çıkan nedensellik sonuçlarına 
göre, H0 ret, ilgili değişkenler bir diğerinin Granger nedenidir, kısıtlı model geçerli değildir. 
Tablo 4’te modelin anlamlı çıkan Granger nedensellik testi sonuçları f-istatistik değeri, 
gecikme sayıları ve olasılık değerleri ile yer almaktadır.  

Tablo 3. Granger Nedensellik Testi 

 

Modelin Granger nedensellik testlerinin de önemli sonuçları vardır (Tablo 5’te 
Granger nedensellik analizinin özet sonuçları gösterilmektedir):  

1) Mevduat bankalarında diğer faiz dışı gelirlerin aktif karlılık ve öz kaynak karlılığı ile 
aralarında çift yönlü Granger nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Bankacılık hizmet 
gelirinin diğer değişkenlerle Granger nedensellik ilişkisi bulunmaması ise dikkat 
çekicidir. 

2) Katılım bankalarında aktif karlılık ve öz kaynak karlılığının diğer faiz dışı gelirler ile 
Granger nedensellik ilişkisi bulunurken, öz kaynak karlılığının bankacılık hizmet geliri 
ile de Granger nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Ayrıca, bankacılık hizmet gelirleri ile 
diğer faiz dışı gelirler arasında çift yönlü Granger nedensellik ilişkisi vardır.  

Tablo 4. Granger Nedensellik Analizinin Özet Sonuçları 

MDFDGELIRFARK  MAKTİFKARLILIK 

MDFDGELIRFARK  MOZKYNKARLILIK 

KAKTİFKARLILIK  KDFDGELIRFARK 

KDFDGELIRFARK  KBHIZGELIRFARK 

KOZKYNKARLILIK  KBHIZGELIRFARK 

KOZKYNKARLILIK  KDFDGELIRFARK 

   : Çift yönlü nedensellik,         : Tek yönlü nedensellik. 

Değişkenler

F-

İstatistik

Ölçüm 

Sayısı Gecikme P.Olasılık

H0: Mevd.Bank. D.Faiz dışı gelir Aktif karlılığın Granger nedeni değildir. 3.57178 63 3 0.0195**

H0: Mevd.Bank. Aktif karlılık D.Faiz dışı gelirin Granger nedeni değildir. 9.31778 63 3 0.00004**

H0: Mevd.Bank. D.Faiz dışı gelir Özkaynak karlılığının Granger nedeni değildir. 3.58688 63 3 0.0192**

H0: Mevd.Bank. Özkaynak karlılığı D.Faiz dışı gelirin Granger nedeni değildir. 6.74330 63 3 0.0006**

H0: Kat.Bank. Aktif karlılık D.Faiz dışı gelirin Granger nedeni değildir. 10.0430 64 2 0.0002**

H0: Kat.Bank. D.Faiz dışı gelir Bankacılık hizmet gelirinin Granger nedeni değildir. 3.71144 64 2 0.0303**

H0: Kat.Bank. Bankacılık hizmet geliri D.Faiz dışı gelirin Granger nedeni değildir. 3.43438 64 2 0.0388**

H0: Kat.Bank. Özkaynak karlılığı Bankacılık hizmet gelirinin Granger nedeni değildir. 3.19147 64 2 0.0483**

H0: Kat.Bank. Özkaynak karlılığı D.Faiz dışı gelirin Granger nedeni değildir. 8.50789 64 2 0.0006**

Tablodaki değerler, sadece anlamlı çıkan nedensellik sonuçlarına ilişkindir. *p<0.10, **p<0.05.                                                                                        
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Sonuç 

Azalan enflasyon ve buna paralel olarak düşen faiz ortamında bankalar, mevcut 
faaliyetlerini farklılaştırarak kaynaklarını ve sermayesini daha verimli kullanacağı hizmetlere 
yoğunlaşmaktadır. Türk Bankacılık Sektöründe 2005 – 2021 yılları arasındaki 16 yıl 6 aylık 
dönemi içeren çalışmanın ortaya koyduğu model ile ilgili ampirik çalışma çarpıcı sonuçlar 
ortaya koymaktadır. Ulaşılan sonuçlar, bankacılık sektöründeki faiz dışı gelir kalemlerinin, 
mevduat ve katılım bankalarının finansal performansları üzerinde önemli bir etkisinin 
olduğunu ortaya koymaktadır.  

Her iki bankacılık grubunda da değişkenlerin birbirleri ile etki tepki analizleri 
kapsamında ilişkili oldukları bulgusuna ulaşılmıştır. Değişkenlerin standart sapmasında 
meydana gelen bir birimlik şokun etkisi, altı ile on dönem arasında ortadan kalkmaktadır. 
Yine modelin etki tepki analizi sonuçlarına göre, her iki bankacılık grubunda, aktif karlılık ve 
öz kaynak karlılığının bankacılık hizmet gelirleri ve diğer faiz dışı gelirlerdeki karşılıklı 
etkileşimi diğer değişkenlere göre daha zayıf kalmakta, faiz dışı gelir değişkenlerinin standart 
sapmasında meydana gelen bir birimlik şokun karlılığa etkisi, onuncu dönemde ancak 
ortadan kalkmaya yakın seviyeye gelmektedir.  

Varyans ayrıştırma faktörü analizi ile Granger nedensellik testine göre, mevduat 
bankalarında aktif karlılık ve öz kaynak karlılığının diğer faiz dışı gelirler ile anlamlı ilişkisi 
birbirini doğrular niteliktedir. Aynı testlerin katılım bankaları ile ilgili sonuçlarında da aktif 
karlılık ve öz kaynak karlılığının diğer faiz dışı gelirler üzerindeki etkisi yine birbirini doğrular 
niteliktedir. 

Faiz dışı gelir bileşenlerinden risksiz gelir özelliğine sahip olan bağımsız değişken 
“bankacılık hizmet gelirlerinin”, her iki bankacılık grubunda, banka performansı ile 
etkileşiminin diğer bileşen olan “diğer faiz dışı gelirlere” göre etkisinin ve karşılıklı 
etkileşiminin daha düşük seviyede olması da çalışmanın önemli bir sonucu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Çalışmada elde edilen sonuçlar, literatürle örtüşen ve ayrışan yönleri ile de dikkat 
çekicidir. Bulgular, faiz dışı gelirlerin banka performansına pozitif etkisi açısından Lee vd. 
(2014), Bian vd. (2015) ve Atik’in (2019) çalışmalarının sonuçları ile farklılık gösterirken, 
Gürbüz vd. (2013), Samırkaş vd. (2014) ve Köhler’in (2014) çalışmalarında elde edilen 
bulgularla, özellikle mevduat bankaları açısından paralellik göstermektedir. Literatürde adı 
geçen çalışmalardan, Türk bankacılık sektörü ile ilgili olan diğerlerine göre çok daha geniş bir 
banka örneklem grubunu kapsayan bu çalışmanın, regresyon analizi ve panel veri analizi 
içermemesi mevcut kısıtları olarak adlandırılabilir. Öte yandan, uluslararası literatür ve 
Türkiye’deki literatürde yer alan benzer çalışmalarda katılım bankacılığı (ya da İslami 
bankacılık) ayırımı yer almamaktadır. Toplam sektör içindeki katılım bankalarının mevcut 
payının (%7.5), karşılaştırma yapılan mevduat bankacılığı grubuna göre (%85.7) halen çok 
düşük olması da çalışmanın diğer bir kısıtlayıcı özelliğidir. 

Mevduat ve katılım bankacılığı ayırımı ile faiz dışı gelirin bileşenlerini oluşturan 
bankacılık hizmet gelirleri ve diğer faiz dışı gelirler ayırımının yapılmış olması, çalışmanın 
literatür için yenilik sayılabilecek önemli bir özelliğidir. Öte yandan, bu çalışmanın, faiz dışı 
gelir kavramının önemine binaen Türkiye çapında kamu-özel ayırımı ile derinleştirilmesi ve 
uluslararası çapta da gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin bankacılık sektörleri ile 
karşılaştırmalı olarak daha geniş bir örneklem grubu kapsamına genişletilmesi halinde, faiz 
dışı gelir – banka performansı ilişkisi perspektifinde global bankacılığa ilişkin literatüre önemli 
katkı sağlanacağı düşünülmektedir. 
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Öz  

Sorunlu kredilerin genel ekonomik dinamikler ve bankaların sürdürülebilir finansal yapısına 
etkileri nedeniyle, yakından izlenmesi ve gerekli tedbirlerin önleyici bir yaklaşımla alınması gereklidir. 
Bu çalışmanın amacı Türkiye Bankacılık Sektöründe 2003-2019 yılları arasında geri ödemede sorunlar 
yaşanan kredilerin analiz edilmesidir. Çalışmada, kredi çerçevesi, takipteki krediler, takibe dönüşüm ve 
buna ilişkin hesaplamalar farklı yönleriyle tartışılmış, ayrıca yakın izlemedeki krediler, kredi kalitesinin 
bozulmasının kamusal maliyeti gibi özellikli konulara da değinilmiştir. Çalışmada kullanılan veriler 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türkiye Bankalar Birliği elektronik veri tabanlarından 
alınmıştır. Veriler analize uygun hale getirilerek tablo ve grafiklere aktarılmış, yorumlanmıştır. 
Araştırma sonucunda, sektörde kredi hacmi, kredi riski, takipteki krediler ve takibe dönüşüm 
oranlarında artışlar görülmüş; takipteki krediler, takibe dönüşüm oranlarının hesaplanmasında bazı 
yapısal problemler olduğu, bunun bazı düzeltmeler ile kısmen de olsa giderilebileceği 
değerlendirilerek, takipteki kredi analizlerinde düzeltilmiş oranlar önerilmiştir. Ayrıca çalışmada, 
finansal kuruluşların cari dönem takipteki kredi hareketlerinden oluşturulan ve “Takibi Eritme Oranı” 
olarak ifade edilen yeni bir oransal hesaplama kullanılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Türkiye Bankacılık Sektörü, Takipteki Krediler, Takibe Dönüşüm Oranı, Takibi 
Eritme Oranı. 
JEL Sınıflandırması: E44, E51, G10, G21. 
 

Turkish Banking Sector Non-Performing Loans (NPL) Outlook, NPL Ratio and Some 
Calculation Suggestions 

Abstract  

Due to the general economic dynamics and the effects of non-performing loans on the 
sustainable financial structure of banks, it is necessary to monitor closely and take necessary 
precautions with a preventive approach. The aim of this study is to analyze the loans that had 
problems in repayment between 2003-2019 in the Turkish Banking Sector. In the study, different 
aspects of the loan framework, non-performing loans, non-performing loans and related calculations 
are discussed, and specific issues such as loans under close monitoring and the public cost of 
deterioration in loan quality are also discussed. The data used in the study were taken from the 
electronic databases of the Banking Regulation and Supervision Agency and the Banks Association of 
Turkey. The data were made suitable for analysis, transferred to tables and graphics, and interpreted. 
As a result of the research, increases were observed in the loan volume, loan risk, non-performing 
loans and NPL ratios in the sector; Considering that there are some structural problems in the 
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calculation of non-performing loans and non-performing loan ratios, and that this can be partially 
resolved with some adjustments, adjusted rates have been suggested in the non-performing loan 
analysis. In addition, in the study, a new proportional calculation, which is formed from the current 
period non-performing loan movements of financial institutions and expressed as “NPL Melting Ratio”, 
was used. 

Keywords: Turkish Banking Sector, Non-Performing Loans, NPL Ratio, NPL Melting Ratio. 
JEL Classification: E44, E51, G10, G21. 
 

1. Giriş 
5411 sayılı Bankacılık Kanunu1 “Amaç” başlığını taşıyan ilk maddesinde Kanunun 

amacını, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir 
şekilde çalışması, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması olarak belirlemiştir. 
Finansal piyasalar fon fazlası olanlardan fon ihtiyacı olanlara fon aktarımı sağlayan 
piyasalardır. Fon fazlası olan birey ve kurumlar getiri sağladıkları için finansal piyasalara fon 
sağlamaya isteklidir. Harcadıklarından daha fazla para kazanan piyasa katılımcılarına fon 
fazlası olanlar (yatırımcı), kazandıklarından daha fazla harcayan piyasa katılımcılarına ise 
fon açığı olanlar denir. Finansal piyasalar sayesinde fon açığı olanlara fon aktarımı mümkün 
olmaktadır (Madura, 2015, s. 3).  

Kanunun güven ve istikrarını sağlamak üzere görev edindiği finansal piyasaların temel 
unsuru olan bankaların; finansal aracılık faaliyetini yerine getirirken kullandığı en önemli araç 
kredi plasmanlarıdır. Her kredi plasmanı, teminat yapıları farklı olsa da geri ödeme ya da 
tahsilat riski taşır. Kredi kelimesi ilk bakışta bir ödüncü ifade etse de esasında karşılıklı 
güveni içerir. Kredi riski ya da karşı taraf riski, kredi müşterilerinin alacaklı bankaya bir 
sözleşmeden doğan edimlerini yerine getirmemeleri ya da getirememeleri ihtimalinden doğar. 
Söz konusu ihtimal alacaklı banka açısından bir zarar tehlikesini içerir (Altıntaş M. A., 2020, 
s. 406). Kredi riski sadece nakdi ya da gayrinakdi kredi ödünçleri ile ilgili değil, bankanın bir 
menkul kıymet yatırımı açısından da söz konusu olabilir. Bankalar maruz kaldıkları kredi 
riskinin etkilerini bertaraf edebilmek için farklı araçlar kullanırlar. Bu araçlar kredi-müşteri 
derecelendirmesinden, teminatlandırma ve kredi zarar karşılıklarına kadar geniş bir 
yelpazede uygulanan araçlardır. Ayrıca denetim otoritesince kredi riski başta olmak üzere 
bankaların maruz kaldıkları tüm risk parametreleri düzenli ve sürekli olarak izlenmekte ve 
gerekli önlemler alınmaktadır.  

Türkiye bankacılık mevzuatı uyarınca krediler beş farklı grupta/sınıfta izlenir. Bu sınıflar, 
özü itibarıyla, kredinin risk derecesinin artması ya da kredi geri ödeme gücünde bozulma 
temel alınarak oluşturulmuştur. Birinci gruptan beşinci gruba kadar kredi kalitesindeki 
bozulma artmaktadır. Bu sınıflardan ilk ikisi “canlı alacaklar” geri kalan sınıflar ise “donuk 
alacaklar” (takipteki krediler) olarak ifade edilmiştir. Donuk alacaklar, temel kriter olarak (ilave 
kriterler olmakla birlikte); kredi geri ödemesinde gecikme gün sayıları bakımından 90 günden 
fazla geciken krediler ve diğer alacakları ifade etmektedir. Takipteki krediler ve toplam nakdi 
kredilerin kaçta kaçının takipteki kredi niteliğinde olduğunu ifade eden “Takibe Dönüşüm 
Oranı (TDO)” bankacılıkta aktif kalitesinin ölçümünde kullanılan temel göstergelerden biridir. 
TDO, muhasebe kaynaklı verilerle hesaplanmakta ve sektörün sorunlu krediler açısından 
izlenmesi, gelişimi, alınacak tedbirler bakımından olduğu kadar, bankaların aktif kalitesinin ve 
performanslarının, farklı ülke ve ülke topluluklarının bankacılık sektörü karşılaştırmalarında 
ve akademik çalışmalarda da sıklıkla kullanılmaktadır.  

Bu çalışmada, takipteki krediler, takipteki kredilerin neden-sonuçları, takibe dönüşüm 
hesaplamaları, Türkiye Bankacılık Sektörünün takipteki krediler açısından genel görünümü, 
takipteki kredilerin kamusal maliyet unsuru ile takipteki krediler ve TDO hesaplamalarının 
bünyesinde taşıdığı yapısal sorunlara ve bazı çözüm önerilerine değinilecektir. Çalışmada 
ayrıca, son yıllarda göze çarpan bir artış yaşadığı görülen yakın izlemedeki kredilere de 
özellikle yer verilecektir. Çalışma, 2003-2019 yılları arasında ve bu yılları içerecek şekilde 
Türkiye Bankacılık Sektörü verilerini kapsamakla birlikte bazı verilere her dönem için 
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ulaşılamamış olması ya da bazı verilerin tüm bu yılları kapsayacak şekilde grafiklere 
aktarılmasının çalışmanın çok fazla genişleyeceği ve anlamlı olmayacağı düşüncesiyle 
kısaltılmıştır. Çalışma kapsamına 2019 yılı sonrası verilerin alınmama nedeni, Covid-19 
salgını nedeniyle, bankacılık mevzuatında salgının ekonomik etkilerini bertaraf etmeye 
yönelik birçok değişikliğin/esnekliğin getirilmesi ve dönemler arası karşılaştırmaları anlamsız 
hale getirerek, analiz ve yorumlamayı hatalı etkileme potansiyelidir. Veriler, Türkiye Bankalar 
Birliği (TBB), ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) online veri 
tabanlarından elde edilerek, analize dahil edilmiştir. Çalışmada konsolide olmayan (solo) 
verilerden faydalanılmıştır.2  

 

2. Kavramsal Çerçeve  
2.1. Bankacılık Kanununa Göre Kredi Sayılan İşlemler 

Fransızca kökenli bir kelime olan kredi kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde, “Borç 
ödemede güvenilir olma durumu; ödünç alınan veya verilen mal, para; güven, saygınlık, 
itibar” olarak ifade edilmiştir (Türk Dil Kurumu Sözlüğü, 2021). Birçok tanımı olmakla birlikte 
kredi işlemi aslında herhangi bir gerçek ya da tüzel kişiye, belirli bir süreyle sınırlı olmak 
üzere ve geri ödenmesi koşuluyla satın alma gücü sağlanmasıdır. Kredi işlemi nakdi veya 
gayrinakdi olabilir. Nakdi kredi “para ödüncü”, gayrinakdi kredi ise “itibar ödüncü” olarak ifade 
edilebilir (Altıntaş, 2020, s.406). Bankacılık Kanunu ise krediyi tanımlamak yerine kredi 
sayılan işlemleri tek tek sıralamayı ve bu yöntemle esasında kredi işlemlerinin türlerini ve 
kapsamını da belirlemiştir. Bankacılık Kanununun 48. maddesine göre aşağıda sayılan 
işlemler izlendikleri hesaba bakılmaksızın kredi sayılmaktadır: 

a) Bankalarca verilen nakdî krediler ile teminat mektupları, kontrgarantiler, kefaletler, 
aval, ciro, kabul gibi gayri nakdî krediler ve bu niteliği haiz taahhütler,  

b) Satın alınan tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçları,  
c) Tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve surette verilen ödünçler,  
d) Varlıkların vadeli satışından doğan alacaklar,  
e) Vadesi geçmiş nakdî krediler,  
f) Tahakkuk etmekle birlikte tahsil edilmemiş faizler,3  
g) Gayrinakdî kredilerin nakde tahvil olan bedelleri,  
h) Ters repo işlemlerinden alacaklar,  
i) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler nedeniyle 

üstlenilen riskler,  
j) Ortaklık payları, 
k) Kurulca kredi olarak kabul edilen işlemler (Örneğin, merkezi yurt dışında kurulu 

bankaların Türkiye’deki şubelerinin, merkezlerine ve yurt dışında kurulu diğer şubelere 
yaptıkları tevdiat), 

Yukarıdaki işlemlerden anlaşılacağı üzere, sadece nakdi ve gayrinakdi ödünçlerin 
değil bunların yanı sıra, hisse senedi yatırımları ya da bir bankanın farklı bir bankadaki 
mevduatının dahi “kredi” çerçevesi içerisinde değerlendirileceği belirtilmiştir. Böylece, her ne 
isim ya da her ne hesap altında sınıflandırılırsa sınıflandırılsın, bankacılık faaliyeti kapsamına 
giren birçok işlemin kredi “kabul edileceği” hüküm altına alınmıştır. Bankacılık Kanunu 
böylece işlemin “tanımından” ziyade “özü-mahiyeti” ile ilgilenmiştir. Örneğin bir bankanın 
herhangi bir şirkete yaptığı hisse senedi yatırımı veya farklı biçimlerde yaptığı portföy 
yatırımları söz konusu bankanın kredi hesaplarında değil (ve dolayısıyla bilançoda krediler 
kalemi içerisinde değil) menkul kıymetler hesapları içerisinde yer alsa da Bankacılık Kanunu 
uygulamasında kredi olarak kabul edilecek ve kredilere ilişkin ilgili Kanunda öngörülen 
sınırlamalar4 ve kredilere ilişkin özel hükümlere tabi olacaktır.  

Kredi tanımından hareketle kredi riskinin de sadece bankanın kullandırdığı geleneksel 
anlamda “kredi” ile sınırlı bir risk olmadığı anlaşılmaktadır. Bankacılığın doğasında olan kredi 
riski, ödemelerin ertelenebileceği veya yapılamayacağı anlamına gelir; bu da ilgili bankada 
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nakit akışı sorunlarına neden olabilir ve bir bankanın likiditesini etkileyebilir. Finansal 
hizmetler sektöründeki yeniliklere rağmen, bir bankanın bilançosunun yüzde 70'inden fazlası 
genellikle risk yönetiminin bu yönü ile, yani kredi riski ile ilgilidir. Bu nedenle kredi riski banka 
başarısızlıklarının esas nedenidir (Greuning ve Bratanovic, 2020). Kredi riski bir “müşteri 
riski” olduğundan, riskin kaynağı, borçlu konumunda olan kredi müşterisinden borç ödememe 
veya ödeyememe ya da iflas gibi nedenlerle öngörülen tahsilatın yapılamamasıdır. Bankalar 
kredi riskinin yönetimi ve azaltılması için kredi teminatları, kredi değerliliği analizi, risk 
tutarının küçültülmesi (çok sayıda ancak küçük miktarlarda kredi kullandırımı) ve riskin 
sınırlandırılması (verilecek kredilerin banka öz kaynaklarının belirli bir oranı ile 
sınırlandırılması) gibi çeşitli politikalar uygularlar (Kaval, 2000, s. 60-62).  

 

2.2. Kredilerin Sınıflandırılması ve Takipteki Krediler (Donuk Alacaklar) 
Banka bilançolarının aktiflerinde yer alan ve kredi tanımı kapsamına girebilecek her 

unsur, bazı esaslara göre sınıflandırılarak izlenmek zorundadır. Bu sınıflandırma 
muhasebesel anlamda bir hesap sınıflaması değil, bir risk sınıflamasıdır. Ancak bu sınıflama 
sistemi banka muhasebesinde de esas alınarak finansal kuruluşların Tek Düzen Hesap 
Planlarında gerekli hesaplar açılmıştır. Bu sınıflandırmada ana kriter borçlunun borç ödeme 
gücündeki erozyondur. 5411 sayılı Bankacılık Kanununun “Karşılıklar, teminatlar ve kayıttan 
düşme” başlığını taşıyan 53. Maddesi, bankaların kredileri kalitesine göre kredilerini 
sınıflandırmaları ve bunlar için ileride doğması muhtemel kredi zararları için yeterli düzeyde 
karşılık ayırmalarını zorunlu tutmaktadır. Bu risk sınıfları bankaların bünyesindeki kredi 
izleme süreçlerinden karşılık uygulamalarına, muhasebeleştirme süreçlerinden, raporlama ve 
analiz süreçlerine kadar birçok süreç için kaynak teşkil etmekte ancak özellikle yeterli 
düzeyde karşılık ayırma bakımından önem taşımaktadır. BDDK tarafından Kanunun söz 
konusu maddesi dayanak alınarak hazırlanmış olan Karşılıklar Yönetmeliği hükümlerine göre 
bankalar kredilerini beş sınıfa/gruba ayırarak izlemek zorundadırlar. İlgili Yönetmeliğe göre 
belirlenen bu sınıflar ve gerektirdikleri kriterler aşağıda kısaca özetlenmiştir: 

a) Birinci Grup – Standart Nitelikli Krediler: Bu grupta, ödemeleri süresinde yapılan 
veya ödemelerinde gecikme olsa dahi gecikme süresi 30 günü aşmayan; borçlusunun 
kredi değerliliğinde herhangi bir zayıflık bulunmayan; kredilendirilebilir nitelikte 
finansman yapısına sahip kişi ya da kurumlara kullandırılan krediler sınıflandırılır. Bu 
grupta ayrıca, TFRS 9’a göre on iki aylık beklenen kredi zarar karşılığı uygulamasına 
tabi olan krediler yer almaktadır. 
 

b) İkinci Grup – Yakın İzlemedeki Krediler: Bu grupta, makroekonomik koşullar ve/veya 
borçluya özgü nedenlerle borçlunun ödeme gücünde olumsuzluklar gözlenen ya da bu 
durumun gerçekleşeceği tahmin edilen; geri ödemelerde sorunlar doğması ihtimali olan 
ve teminatlara başvurulmaksızın tümüyle tahsil imkânı zayıf olan; anapara/faiz 
ödemelerinin tahsili, vadelerinden veya ödenmesi gereken tarihlerden itibaren 30 
günden fazla geciken ancak 90 günü geçmeyen krediler sınıflandırılır. Bununla birlikte, 
TFRS 9 çerçevesinde borçlusunun kredi riski önemli derecede artış olan krediler ve 
yeniden yapılandırmaya konu olan ancak donuk alacak koşullarını taşımayan krediler 
de bu grupta sınıflandırılır. 

 
c)  Üçüncü Grup – Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler: Bu grupta genel olarak borçlusunun 

kredi değerliliği bozulmuş olan veya anapara ve/veya faizin tahsili, vadesinden veya 
ödenmesi gereken tarihten itibaren doksan günden fazla geciken ancak yüz seksen 
günü geçmeyen veya makroekonomik ya da borçluya özgü nedenlerle geri ödemeleri 
doksan günden fazla gecikeceğine kanaat getirilen veya yeniden yapılandırılarak canlı 
alacak olarak sınıflandırılmasına rağmen geri ödemelerde tekrar sorunlar yaşanan 
krediler sınıflandırılır.  
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d) Dördüncü Grup – Tahsili Şüpheli Krediler: Bu grupta yer alan kredilere ilişkin 
özellikler üçüncü grupta yer alan krediler ile büyük ölçüde benzerlik taşımakla birlikte, 
üçüncü gruptan farklı olarak, anapara ve/veya faizin tahsilindeki gecikmenin 
vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itibaren yüz seksen günü aştığı ya da 
buna ilişkin bir beklentinin söz konusu olduğu kredilerdir. Bununla birlikte, bu tür 
kredilerde gecikme süresi henüz 1 yılı aşmamıştır ve banka tarafından tam anlamıyla 
zarar niteliğinin oluştuğuna ilişkin bir durumun oluştuğu düşünülmemektedir.  

 
e) Beşinci Grup – Zarar Niteliğindeki Krediler: Bu grupta yer alan kredilerin 

borçlusunun kredi değerliliği tamamen ortadan kalkmıştır ve alacağın ya tümüyle tahsil 
edilemeyeceği ya da çok az bir bölümünün tahsil edilmesi beklenmektedir. Bu 
nitelikteki kredilerde anaparanın ve/veya faizin, ödenmesi gereken tarihten itibaren bir 
yıldan fazla gecikmesi muhtemeldir ya da fiilen gecikmiştir.  
Yönetmeliğe göre üç, dört ve beşinci grupta sınıflandırılan alacaklar ile Kredi Riskine 

Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ5 
uyarınca borçlusunun temerrüt ettiği kabul edilen veya TFRS 9’a göre borçlunun temerrüdü 
dolayısıyla ömür boyu beklenen kredi zarar karşılığı uygulamasına tabi olan krediler de 
“donuk alacak” olarak kabul edilir. Ayrıca gayrinakdi kredilerde alacaklının tazmin talebinin 
ortaya çıkması halinde veya finansal garantiye esas teşkil eden borçlunun alacaklıya olan 
yükümlülüğünün donuk alacak koşullarını taşıması durumunda, nominal tutarları üzerinden 
donuk alacak olarak sınıflandırılır. 

Yönetmelik, 90 günü aşmayan veya 90 güne kadar gecikmeyi “canlı kredi” olarak 
sınıflandırma için ana kriter olarak belirlemiştir. Bu durumda kredinin ana para ya da faiz 
ödemelerinde gecikme gün sayısı 91 günü bulduğu takdirde söz konusu kredi donuk alacak 
niteliğini kazanacaktır. BDDK tarafından bu süreler zaman zaman ekonomik konjonktüre 
göre değiştirilebilmektedir. Örneğin, Covid-19 salgını döneminde, BDDK’nın 17.03.2020 tarih 
ve 8948 sayılı kararı ve 08.12.2020 tarih ve 9312 sayılı kararları ile, birinci ve ikinci grupta 
sınıflandırılan kredilerin donuk alacak olarak sınıflandırılması için öngörülen 90 günlük süre 
belirlenen tarihlere kadar 180 gün olarak uygulanmıştır. 

Yerel mevzuat, uluslararası bankacılık regülasyonları ile paralellik taşımaktadır. Basel 
Bankacılık Komitesi, bir kredinin takipteki kredi olarak kabul edilmesi için üç ana kriteri kabul 
etmektedir. Takipteki kredi sınıflaması için gerekli Basel kriterleri genel olarak, a-temerrüde 
düşmüş borçlu/kredi, b-kredilendirilebilir yapısı bozulmuş borçlu/kredi ya da c-bunların her 
ikisi de söz konusu olmamasına rağmen kredi sözleşmesine göre ödemeleri 90 günü geçmiş 
ya da ilgili finansal kuruluşun teminatlara başvurmaksızın krediyi geri ödemesinin mümkün 
olamayacağına dair kanıtlar bulunan borçlu/kredilerdir (Basel Committee, 2016). 

Kredi müşterisinin herhangi bir kredisinin donuk hale gelmesi diğer tüm kredilerinin de 
donuk alacak olarak sınıflandırılmasına neden olacaktır (sadece tüketici kredileri bu durumun 
istisnası olup, tüketici kredileri kredi bazında ayrı ayrı değerlendirilebilecektir.) Ana kriter 
gecikme süresi olmakla birlikte, bankalar, borçlunun kredi değerliliği, makroekonomik 
koşullar, sektörel bozulmalar gibi kredinin tahsil kabiliyetini etkileyecek objektif risk unsurları 
tespit ettikleri anda söz konusu alacağı farklı gruplarda sınıflandırabilirler. Bankalar, azami üç 
aylık dönemler itibarıyla kredilerin sınıf değişikliklerine ilişkin değerlendirmeyi yaparlar. 
Kredinin gecikmiş ödemelerinin tamamının teminatlara başvurulmaksızın tahsil edilmediği 
sürece kredi canlı kredi olarak birinci veya ikinci grupta sınıflandırılamayacaktır. 

 

2.3. Takipteki Kredilerin Nedenleri ve Sonuçlarına İlişkin Literatür Araştırması 
Takipteki kredilerin (TK) makro ekonomik ve bankalara özgü (bank-spesific) nedenleri 

olabilir. Uzun yıllardır yapılmış birçok çalışmada, söz konusu faktörlerdeki değişikliklerin 
takipteki kredileri etkilediği ampirik olarak kanıtlanmıştır. Yapılmış çalışmalarda, ekonomik 
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büyümenin arttığı dönemlerde bireylerin gelirlerinin de yükseldiği ve kredilerin geri ödendiği, 
aksine, ekonomi durgunlaştığında, işsizlik arttığında ve mevcut gelir düştüğünde, takipteki 
kredilerin arttığı görülmektedir. Kredilerin takibe dönüşümünü etkileyebilecek makroekonomik 
faktörler enflasyon, işsizlik, gayrimenkul fiyatları, kredi faiz oranları, döviz kurları vb. olabilir 
(Nikolopoulos ve Tsalas, 2017).  

Literatürde yer alan çalışmalardan, Ozili (2019), Messai ve Jouini (2013), Jakubík ve 
Reininger (2013), Kjosevski, Petkovski ve Naumo (2019), Ciukaj ve Kil (2020) ile Yüksel 
(2016), ekonomik büyüme veya GSYH (GDP) artışları ile  takipteki kredilerin negatif ilişkisini 
saptarken, söz konusu çalışmalarda aynı zamanda, işsizlik, reel faiz oranı artışları, yerel para 
birimindeki kayıplar (YP kredilerin toplam kredilerdeki ağırlığına bağlı olarak değişmekte) ya 
da reel döviz kuru değişimleri gibi makro ekonomik değişkenlerle, takipteki krediler veya 
takibe dönüşüm oranının pozitif ilişkisi ortaya konulmuştur; Memdani (2017) tarafından 
yapılan çalışmada genel fiyat düzeyindeki artışlar (enflasyon) değişkeni ile kamu bankalarına 
ilişkin takipteki kredilerin negatif yönlü ilişkisi ortaya konulurken, Mohanty, Das ve Kumar 
(2018) takipteki kredilerin borsa endeksi ile negatif, genişletici mali politikalar ile pozitif 
ilişkisini ortaya koymuşlardır. Bununla birlikte, enflasyonun takipteki krediler üzerindeki 
etkilerini gösteren bazı çalışmalarda farklı sonuçlara da rastlamak mümkündür. Buna örnek 
olarak gösterilebilecek bir diğer çalışma olan Badar, Javid ve Zulfiquar (2013) tarafından 
yapılan çalışmada enflasyon oranının takipteki kredileri pozitif (artış) yönünde etkilediğine 
ilişkin bulgular mevcuttur. Bu konuda farklı sonuçlar enflasyonun iki yönlü etkisi nedeniyle 
söz konusu olabilir. Zira yüksek enflasyon henüz vadesi gelmemiş kredi ödemelerinin 
değerini aşındırır ve geri ödemeleri kolaylaştırabilir ancak kredi borçlusunun enflasyon 
nedeniyle reel gelirlerinde düşme meydana gelebilir ve bu nedenle kredi geri ödemelerinde 
sorunlar yaşanabilir (Nikolopoulos ve Tsalas, 2017). Döviz kuru açısından da benzer bir çift 
yönlü etki ortaya çıkabilir. Zira, yukarıda yer verilen çalışmalarda ifade edildiği üzere 
genellikle döviz kuru artışları ile takipteki krediler/takibe dönüşüm oranı arasında aynı yönlü 
bir ilişki olduğuna dair ampirik kanıtlar elde edilmiştir. Bu çalışmalara ilave olarak örnek 
verilebilecek çalışmalardan olan Khan ve diğerleri (2018) tarafından yapılan araştırmada, 
döviz kurları ile takipteki krediler arasında pozitif yönlü ilişki belirlenirken, Türkiye özelinde de 
Torun ve Altay (2019) tarafından yapılan çalışmada reel efektif döviz kuru ile ticari bankalara 
ilişkin takibe dönüşüm oranı arasında pozitif yönlü, Genç ve Şaşmaz (2016) tarafından 
yapılan araştırmada ise reel döviz kurları ile takipteki ticari krediler arasında pozitif yönlü 
anlamlı ilişki tespit edilirken, Yüksel (2016) tarafından USD kuru ile takibe dönüşüm oranı 
arasında aynı yönlü ilişkinin varlığı ampirik olarak ortaya konulmuştur. Bununla birlikte, döviz 
kurlarındaki düşüşün, parası değer kaybına uğrayan ülke açısından ihracat rekabet gücünü 
arttırarak takipteki krediler üzerinde olumlu yönde (azalış yönünde) etkisi olduğunu ortaya 
koyan bazı çalışmaların da bulunduğu görülmüştür [(Klein, 2013)’den aktaran (Nikolopoulos 
ve Tsalas, 2017)].  

Takipteki kredilerin kısaca özetlenen makro ekonomik nedenlerinin yanı sıra, 
bankalara özgü (bank-spesific) nedenleri de bulunabilir. Bu nedenler genel olarak, hatalı 
yönetim, kredi skorlama sisteminin zayıflığı, kredi teminatlarının değerlerinin hatalı tespit 
edilmesi, kredilerin izleme süreçlerinin zayıflığı, başarısız olamayacak kadar büyük  teorisinin 
olumsuz etkileri (Too Big To Fail-Devletlerin büyük finans kurumlarının batmaları durumunda 
etkilerinden çekindikleri için koruma fonksiyonlarını artırmaları ve bu koruma nedeniyle, 
finans kurumlarının kaynakların yanlış tahsisi gibi ahlaki sorunlarından bahsetmektedir) 
ve/veya konjonktürel kredi politikaları (iktisadi genişleme dönemlerinde liberal kredi 
politikaları benimseyen finans kuruluşları, düşük kredi kalitesine sahip müşterilere kredi 
tahsislerini artırabilir, daralma dönemlerinde ise, ani kredi sıkılaştırma politikalarını 
benimseyebilirler) olabilir (Nikolopoulos ve Tsalas, 2017). Literatürde takipteki kredileri ya da 
takibe dönüşüm oranını etkileyen bankalara özgü faktörler, makro ekonomik faktörlere ilişkin 
çalışmalar kadar yoğun olmasa da genel olarak bakıldığında, kredi hacmi artışının takipteki 
krediler hacmini negatif (Ozili, 2019), kredi/mevduat oranı ve öz kaynak kârlılığı artışlarının 
da takibe dönüşüm oranını yine negatif yönlü (Mohanty, Das ve Kumar, 2018-2019) olarak 
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etkilediğine ilişkin çalışmalar mevcuttur. Ancak, bireysel kredilerdeki yıllık büyümenin 
takipteki kredi artışlarında etkisi olduğuna ilişkin çalışmalar da bulunmaktadır (Çıplak ve Kılıç, 
2021). Bununla birlikte, Klein (2013) tarafından yapılan çalışmada, banka yönetim kalitesinin 
(önceki dönem kârı ile ölçülmektedir) takipteki kredileri olumsuz (artış yönünde), kredi riski 
artışı (kredi büyümesi ve krediler/aktifler oranının artması ile ölçülmektedir)’nın ise olumlu 
(azalış yönünde) etkilediğine ilişkin bulgular elde edilmiştir.  

Takipteki kredilerin sonuçlarına bakıldığında, takibe intikal eden her kredi, bankaların 
iç süreçlerinde ilk olarak karşılıklar yoluyla bankanın kârını azaltacak (ya da zararını 
artıracak); bankanın cari dönemde ödemesi gereken kurumlar vergisi tutarını azaltacaktır. 
Kâr ya da zararın dönem sonlarında öz kaynaklar altında raporlanması nedeniyle, takibe 
dönüşüm, banka öz kaynaklarını azaltacaktır. Bankanın aktif kalitesi bozulacak, takibe 
dönüşüm oranı yükselecektir. Aktif ve öz kaynak kârlılık oranları düşecektir. Takipteki 
kredilerin bankaların öz kaynaklarını aşındırmasının sermaye yeterliliği üzerinde de olumsuz 
etkileri olabilecektir. Bu durumda banka asgari sermaye yeterlilik koşullarını sağlayabilmek 
için kredi plasmanlarını daraltabilecek ve ilave sermaye gereksinimi doğabilecektir. Ayrıca 
takipteki kredilerin “takibi” için operasyonel maliyetler de artacaktır. Takibe dönüşen her kredi 
bankaların varlık-kaynak vade ahengini de bozacak bu durumda bozulan vade yapısını telafi 
edebilmek için banka (yüksek faizli gecelik borçlanmalar gibi) yüksek maliyetli kaynaklara 
başvurabilecektir. Sonuç olarak takibe dönüşen her kredi, bankanın fonlama ve likidite 
yapısını da bozabilecektir. 

Bankaların takipteki kredilerinin artışları nedeniyle aktif kalitesi ile birlikte gerek 
fonlama gerekse sermaye ve likidite yapısının bozulması, sistemik önemine göre faaliyette 
bulundukları ülke ve Dünya ekonomileri üzerinde de olumsuz etkilerde bulunabilecektir. 
Türkiye Bankacılık Sektöründe faaliyette bulunan bankaların büyük bir bölümünün hisse 
senetleri sermaye piyasalarında işlem görmektedir. Kamuya açıklanan finansal tablolarda 
kredi riski ya da aktif kalitesi açısından görülecek bir olumsuzluk ya da genel olarak 
bankacılık sisteminde takipteki kredi artışları açısından yaşanacak olumsuz beklentiler 
ve/veya gerçekleşmeler, bankaların ya da bankacılık sektörünün hisse değerlerini de 
olumsuz etkileme potansiyeli taşımaktadır. Sermaye piyasalarında bankacılık sektörünün ya 
da sistemik öneme sahip bazı bankaların takipteki kredi artışlarına bağlı olarak oluşan güven 
kaybı, finansal sistemde bir darboğaza ve genel ekonomik konjonktür üzerinde olumsuz 
etkilerde bulunabilecektir. İşte bu nedenle, makro ekonomik risk faktörlerinden etkilenen 
bankacılık sektörü ve takipteki krediler değişkeni, aynı zamanda bünyesinde sistemik bir kriz 
yaratma potansiyeli de taşımaktadır.  

Genel ekonomi açısından birçok sonuçları olan takipteki krediler, bankaların kârlılığı ve 
sermayesini aşındırma ile kalmaz, kredi tahsislerini ve borç verme kapasitesini azaltarak, 
özellikle KOBİ niteliğindeki işletmeleri olumsuz etkiler (European Commission, 2018). 
Bankaların söz konusu kredilerden elde edeceği gelir öngörülen normal seviyelerinin altına 
geriler, karşılık ayırma ihtiyacı artar, mali bünyesi zayıflar ve fonlama maliyetleri artar. 
Sermaye tamponları olumsuz etkilenir ve takipteki krediler farklı risk ağırlıkları gerektirdiği için 
sermaye yeterliliğini aşındırır ve bankaların yeni kredi verme kapasitesini azaltır. Bankacılık 
sistemi düşük kârlılık ve düşük büyüme sorunu yaşar ve sorunun çözümü uzun süreler 
gerektirebilir. Kredilerin azalması büyümeyi olumsuz etkileyerek, sistemin genelinde yaşanan 
takibe intikal eden kredi problemleri ekonomik büyüme beklentilerini azaltabilir (Baudino ve 
Yun, 2017). Nitekim, literatürde yer alan bazı çalışmalarda sorunlu kredilerin ekonomik 
büyümeden ters yönlü etkilendiği (Şit ve Hacıevliyagil, 2019), diğer bazı çalışmalarda da 
banka kredi hacmi ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü bir ilişki bulunduğu, ayrıca bu 
karşılıklı ilişkide banka kredilerinden ekonomik büyümeye yönelik nedensellik ilişkisinin daha 
güçlü olduğu yani kredi hacminde sağlanacak genişleme ile büyüme hızını artırmanın 
mümkün olduğu görülmektedir (Karahan, Yılgör ve Özekin, 2018). Ancak, kredi genişlemesi 
daha önce ifade edildiği üzere, takipteki kredileri olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla ekonomik 
büyümenin, kontrolsüz ve özensiz kredi genişlemesi ile sağlanmaya çalışılması, takipteki 
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kredileri arttırabilir. Ayrıca, takipteki krediler vergisel indirim mekanizması yoluyla kamu 
gelirlerini azımsanmayacak miktarda etkilemektedir. Bankaların Kurumlar Vergisi bakımından 
önde gelen mükellefler olması nedeniyle Banka gelirlerinde meydana gelecek önemli 
değişiklikler kamu finansmanı açısından da açıklar yaratabilir. Bu konuya ilerleyen 
bölümlerde ayrıca değinilecektir. 

 

2.4. Takipteki Kredileri Azaltma Yöntemleri 
Bankalar, takipteki kredilerini azaltmak için kademeli olarak bazı önlemler alabilirler. Bu 

önlemler çözüm, tahsilat ve elden çıkarma stratejileri olmak üzere üç ana başlıkta ele 
alınabilir. Takipteki krediler için çözüm stratejisi kredi yeniden yapılandırmasının bir parçası 
olarak, sıkıntıda olan borçluların finansal sürdürülebilirliğini geri kazanmayı amaçlayan bir 
dizi önlemi içerir; Tahsilat stratejisi, sorunlu borçlulara karşı yasal işlemler başlatarak 
takipteki kredileri geri alma çabalarını ifade eder; Elden çıkarma stratejisi ise, takipteki 
alacakların satışı/mülkiyet devri veya aktiften silme yoluyla bankanın bilançosundan 
çıkarılmasını içerir. Bu stratejiler çerçevesinde, finansal kuruluşlar, öncelikle takipteki 
kredilerin yeniden yapılandırılması seçeneğini uygularlar. Yeniden yapılandırma seçeneği 
borçluya geçici likidite sıkıntılarını atlatabilmesi için belirli bir süre ile borçlarının ertelenmesini 
içerir. Karşılıklar Yönetmeliğinde yeniden yapılandırma canlı veya donuk alacaklar için, kredi 
borçlusunun ödemelerinde karşılaştığı veya karşılaşması muhtemel olan finansal güçlükler 
nedeniyle borçluya tanınan imtiyazlar (borçlu lehine kredi sözleşmesi koşullarının 
değiştirilmesi veya kredinin kısmen veya tamamen yeniden finanse edilmesi) olarak ifade 
edilmiştir. Yeniden yapılandırma ile çözümlenemeyen takipteki krediler için sonraki aşamada 
yasal takip uygulamalarına başvurulabilir. Bunun için krediler için alınmış teminatlar ve/veya 
iflas prosedürleri izlenerek takipteki krediler tahsil edilmeye çalışılır. Üçüncü ve son aşamada 
kullanılabilecek araçlardan biri tahsil imkânı kalmamış takipteki kredilerin (değersiz alacaklar) 
aktiften silinmesi, diğeri ise takipteki kredilerin üçüncü taraflara (varlık yönetim şirketlerine) 
düşük bedellerle satılmasıdır (The World Bank, 2020). 

Takipteki kredilerin bankaların kendi iç süreçlerinde yönetimi ve azaltılmasına yönelik 
yukarıda belirtilen tedbirlerin yanı sıra bir önceki bölümde de bahsedilen uygulamalı literatür 
bulgularına göre takipteki kredileri etkilemesi muhtemel olan makro ekonomik ve bankalara 
özgü değişkenlerin ilgili kamu otoritelerince dikkatle izlenmesi, takipteki kredilerin artışını 
sınırlayan makro ihtiyati politikaların sürekli uygulanması ve bu sayede sürdürülebilir bir 
finansal istikrar ortamının devamlı kılınması önem arz etmektedir (Kartal ve Depren, 2020). 
Burada belirtilen kamu otoritesi ile Türkiye özelinde tek bir kurum ya da kuruluş değil, 
kurumlar üstü bir oluşum olan “Finansal İstikrar Komitesi” ve bu komiteye üye veren kurum 
ve kuruluşlar anlaşılmaktadır. Temelleri 1994 yılında atılan söz konusu komite6, son 
değişikliklerle, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 
TCMB, BDDK, SPK, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu üst yönetiminden oluşmaktadır. Komite finansal sistemin 
tamamına yayılma ihtimali bulunan sistemik riskleri tespit etmek ve izlemek, bunların yanı 
sıra bu türden risklerin azaltılması için gerekli tedbir ve politika önerilerini tespit etmekle 
görevlidir ve aynı zamanda ilgili birimlere sistemik risklere ilişkin uyarılar yapmak ve politika 
önerileri geliştirmekle sorumludur. 

 

2.5. Aktif Kalitesi ve Takibe Dönüşüm Oranı  
Finansal kuruluşların aktif kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan temel 

göstergelerden biri, muhasebe tabanlı stok verilerden hesaplanan “Takibe Dönüşüm Oranı 
(Non Performing Loans Ratio)” dır. TDO, hesaplama yönteminin basitliği ve gerek finansal 
sektörün izlenmesinde gerekse ulusal ve uluslararası çalışmalarda dikkate alınan, 
uluslararası karşılaştırmalara olanak vermesi nedeniyle yaygın olarak kullanılan bir varlık 
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kalite göstergesidir (TCMB, Kasım 2018). Takibe Dönüşüm Oranı ilgili bankanın veya 
bankacılık sektörünün tahsili önemli ölçüde gecikmiş alacaklarının toplam kredilere oranını 
ifade etmektedir. Literatürde “tahsili gecikmiş alacaklar oranı”, “takip oranı” veya “takibe 
dönüşüm oranı” olarak da ifade edilen oran, muhasebe tabanlı bir orandır. Takibe dönüşüm 
oranının aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanması mümkündür (Altıntaş M. , 2012):  

𝑻𝑫𝑶 (𝑩𝒓ü𝒕) =
𝑫ö𝒏𝒆𝒎 𝑺𝒐𝒏𝒖 𝑻𝒂𝒌𝒊𝒑𝒕𝒆𝒌𝒊 𝑲𝒓𝒆𝒅𝒊𝒍𝒆𝒓 (𝑩𝒓ü𝒕) 

𝑫ö𝒏𝒆𝒎 𝑺𝒐𝒏𝒖 𝑪𝒂𝒏𝒍𝚤 𝑲𝒓𝒆𝒅𝒊𝒍𝒆𝒓 +  𝑫ö𝒏𝒆𝒎 𝑺𝒐𝒏𝒖 𝑻𝒂𝒌𝒊𝒑𝒕𝒆𝒌𝒊 𝑲𝒓𝒆𝒅𝒊𝒍𝒆𝒓 (𝑩𝒓ü𝒕)
 

BDDK raporlarında “takibe dönüşüm oranı” (TDO) olarak ifade edilen oranın detayına 
bakıldığında BDDK raporlama formatına uygun olarak (TDO), aşağıdaki formül yardımıyla 
hesaplanmaktadır (BDDK, 2021): 

𝑻𝑫𝑶 (𝑩𝒓ü𝒕) =
𝑻𝒂𝒌𝒊𝒑𝒕𝒆𝒌𝒊 𝑨𝒍𝒂𝒄𝒂𝒌𝒍𝒂𝒓 (𝑩𝒓ü𝒕) 

𝑲𝒓𝒆𝒅𝒊𝒍𝒆𝒓 +  𝑻𝒂𝒌𝒊𝒑𝒕𝒆𝒌𝒊 𝑨𝒍𝒂𝒄𝒂𝒌𝒍𝒂𝒓 (𝑩𝒓ü𝒕) + 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒔𝒂𝒍 𝑲𝒊𝒓𝒂𝒍𝒂𝒎𝒂 𝑨𝒍𝒂𝒄𝒂𝒌𝒍𝒂𝒓𝚤
 

BDDK raporlarında yer alan hesaplama şeklinde takipteki alacakların karşılıklar 
düşülmeden önceki tutarlarının hesaplamaya dahil edilerek, oranın “brüt” olarak hesaplandığı 
görülmektedir. Ayrıca oranda krediler rakamına bankalara verilen kredilerin dahil olmadığı 
ancak finansal kiralama alacaklarının dahil olduğu anlaşılmaktadır.  

TCMB tarafından periyodik olarak hazırlanan Finansal İstikrar Raporlarında ise Tahsili 
Gecikmiş Alacak (TGA) Oranı olarak ifade edilen oranın aşağıdaki formül yardımıyla 
hesaplandığı (TCMB, Kasım 2018) görülmektedir: 

𝑻𝑮𝑨 𝑶𝒓𝒂𝒏𝚤 =  
𝑻𝒂𝒉𝒔𝒊𝒍𝒊 𝑮𝒆𝒄𝒊𝒌𝒎𝒊ş 𝑨𝒍𝒂𝒄𝒂𝒌𝒍𝒂𝒓

𝑩𝒓ü𝒕 𝑲𝒓𝒆𝒅𝒊
=

𝑻𝒂𝒉𝒔𝒊𝒍𝒊 𝑮𝒆𝒄𝒊𝒌𝒎𝒊ş 𝑨𝒍𝒂𝒄𝒂𝒌𝒍𝒂𝒓

𝑻𝒂𝒉𝒔𝒊𝒍𝒊 𝑮𝒆𝒄𝒊𝒌𝒎𝒊ş 𝑨𝒍𝒂𝒄𝒂𝒌𝒍𝒂𝒓 + 𝑪𝒂𝒏𝒍𝚤 𝑲𝒓𝒆𝒅𝒊
 

Takibe dönüşüm oranının brüt hesaplanmasında, takipteki alacaklar için ayrılmış olan 
özel karşılıklar (ya da TFRS 9’a göre hesaplanan ömür boyu beklenen kredi zarar karşılıkları) 
takipteki kredi tutarından düşülmemektedir. Takipteki alacakların, bunlar için ayrılmış olan 
karşılılıkların düşülerek formüle alınması durumunda ise oran “TDO (Net)” olarak ifade edilir. 
Bu çalışmada brüt TDO esas alınmıştır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, bilançonun aktifinde yer 
alan takipteki krediler kalemi hem nakdi hem de gayrinakdi kredilerden aktarılan kredi 
tutarlarını içermektedir. Diğer bir ifadeyle takipteki krediler, gayrinakdi kredi taahhütlerinden 
nakde tazmin sonucunda nakdi krediye dönüşmüş olan takipteki kredileri de içermektedir. 
Ancak, TDO formülündeki paydada yer alan toplam kredi rakamı sadece nakdi kredileri 
içermekte, gayrinakdi kredi rakamlarını içermemektedir (Selimler, 2015). 

 

3. Türkiye Bankacılık Sektöründe Durum Analizi ve Yeni Hesaplama Önerileri 
3.1.  Türkiye Bankacılık Sektörü Genel Bilanço Görünümü ve Krediler-Likit Varlıklar 

Seyri 
Türkiye Bankacılık Sektörü aktif ve pasif kompozisyonu ile aktif ve pasif kalemlerin Türk 

Parası ve Yabancı Para cinsinden dağılımları 2019 yılı itibarıyla aşağıda yer alan grafikte 
görülmektedir:  

 

Bilanço içerisindeki yabancı para varlıkların toplam varlıklara oranı %43, toplam 
yabancı para yükümlülüklerin toplam yükümlülüklere oranı %50 olarak gerçekleşmiştir. 
Yabancı para kredilerin toplam krediler içerisindeki payı %38, yabancı para mevduatın 
toplam mevduata oranı %51’dir. Toplam varlıklar içerisinde kredilerin payı %59, menkul 
kıymetlerin payı %14 ve zorunlu karşılıkların payı %4 olarak gerçekleşmiştir. Mevduat %57 
pay ile toplam yükümlülükler içerisinde en büyük paya sahipken, bankalara borçlar kaleminin 
payı %14 ve repodan sağlanan fonların payı %4’tür. Öz kaynakların toplam yükümlülükler 
içerisindeki payı ise %11'dir (BDDK, 2019). Sektörün 2003-2019 döneminde kredilerinin 
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gelişimi ve bankalar tarafından özel sektöre verilen yurtiçi kredilerin GSYH’ye oranı aşağıda 
gösterilmektedir:  

 
Grafik 1: Türkiye Bankacılık Sektörü 2019 Yılı Aktif-Pasif Kompozisyonu (Milyar TL) 

 
Kaynak: (BDDK, 2019)’den elde edilen verilerle oluşturulmuştur. 

 

Grafik 2: Türkiye Bankacılık Sektörü Kredi Hacmi ve Kredi/GSYH Gelişimi (Milyar TL) 

Kaynak: Toplam krediler verisi (BDDK, 2021), Kredi/GSYH verisi (The World Bank, 2021)’den 
alınmıştır. 

Sektörün kredi hacmindeki genişleme grafikte açıkça görülmektedir. Kredi hacmi 
içerisinde TP kredilerin ağırlığının, her dönem YP kredilerden daha fazla olduğu ancak son 
yıllarda YP kredilerin ağırlığının da artmaya başladığı görülmektedir. Bu artışların reel 
etkilerin yanı sıra YP kredilerdeki kur artışına bağlı evalüasyon farkından da kaynaklandığı 
bilinmektedir. Örnek vermek gerekirse, 2018 yılında YP kredilerde meydana gelen artışın 
yaklaşık %25’i, 2019 yılında ise yaklaşık %10’u kur farkı kaynaklı artışlardır. 2015-2019 
döneminde kur farkının YP krediler ve dolayısıyla toplam krediler üzerindeki artış etkisi 
oldukça yüksek görünmektedir. Bununla birlikte sektörde kredilerin hacimsel genişlemesi 
sadece kur kaynaklı olarak değil, reel olarak da önemli ölçüde artarak devam etmiştir. 
Grafikte ayrıca bankalar tarafından özel sektöre verilen yurtiçi kredilerin, ilgili dönemdeki 
GSYH ’ye oranı da grafikte görülmektedir. Bu veri büyümeye kredilerin katkısı açısından 
önemli bir göstergedir. Oran 2003 yılında %14 düzeyindeyken, 2017 yılında en yüksek değeri 
olan %66 düzeyine ulaşmış ancak 2018 ve 2019 yıllarında azalma eğilimi göstermiştir.  
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Bankacılıkta, kaynakların likit varlıklara mı kredilere mi yönlendirildiği, hangi varlıkta 
yoğunlaştığı da önemli göstergelerden biridir. Özellikle ekonomik daralma dönemlerinde 
bankalar, makro ekonomik risk faktörlerinde bozulma ve kredi geri ödemelerinde artan 
problemler nedeniyle likit varlıklara yönelebilirler. Bu çerçevede, krediler-likit varlıklar dağılımı 
açısından sektörün gelişimine bakmak yararlı olacaktır. Sektörün 2003-2019 dönemi likit 
varlıklar-krediler dağılımı seyri aşağıdaki grafikte görülmektedir:7 
Grafik 3: Türkiye Bankacılık Sektörü 2003-2019 Krediler-Likit Aktifler ve Finansal Varlıklar 

 
Kaynak: (Türkiye Bankalar Birliği, 2021a)’den elde edilen verilerle oluşturulmuştur. 

 

Türkiye Bankacılık Sektöründe 2003 yılında, %57’ler düzeyinde olan likit aktifler ve 
finansal varlıklar (nakit, banka, para piyasası alacakları, zorunlu karşılıklar, menkul kıymetler 
vb.) yıldan yıla azalarak 2019 yılında %32 düzeyine gerilemiştir. Likit aktiflerin ikamesi olarak 
değerlendirilebilecek kredilerin ağırlığının ise 2003 yılında %28 düzeyinde iken yıldan yıla 
artarak 2019 yıl itibarıyla %62 düzeyine yükseldiği görülmektedir. 2009 yılında %48 
düzeyinde eşitlik göze çarpmakta, ertesi yıl kredilerin payının tekrar artmaya başladığı 
görülmektedir. Bu durum bankaların kaynaklarını kasa, banka, hazine bonosu, kısa vadeli 
menkul kıymetler gibi nakit ve nakde eşdeğer varlıklar yerine, zamanla, kredilere 
yönlendirdiklerini net bir biçimde ortaya koymaktadır. Bununla birlikte 2017 yılına kadar 
krediler lehine artan seyrin, 2018 ve 2019 yıllarında likit aktifler lehine artmaya başladığı 
görülmektedir. 

 

3.2. Türkiye Bankacılık Sektörü Takipteki Krediler Hacmi ve Takibe Dönüşüm 
Oranının (TDO)8 Seyri 
Grafik 4: Türkiye Bankacılık Sektörü Takipteki Krediler Hacmi ve Takibe Dönüşüm Oranı Seyri 

Kaynak: (BDDK, 2021) verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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      Türkiye Bankacılık Sektörünün takipteki krediler hacmi ve takibe dönüşüm oranı 
açısından 2003-2019 dönemindeki seyri aşağıdaki grafikte görülmektedir:  

2019 yılı itibarıyla ile Türkiye Bankacılık Sektörünün seçilmiş bazı ülkeler ile takibe 
dönüşüm oranı açısından karşılaştırmalı görünümü ise aşağıdaki grafikte görülmektedir:  
Grafik 5: Türkiye Bankacılık Sektörü 2019 Yılı Takibe Dönüşüm Karşılaştırmalı Görünümü 

Kaynak: (PWC-PricewaterhouseCoopers, 2021) 

 

Yukarıdaki ilk grafikte sektöre ait 2003-2019 dönemi takipteki kredi hacmi ve takibe 
dönüşüm oranları seyri görülmektedir. Takipteki kredi hacmi 17 yıllık dönemin başlangıcında 
yaklaşık olarak 9,5 Milyar TL ve TDO ise %15,2 düzeyinde gerçekleşmiştir. Burada, 2001 yılı 
ekonomik krizi sonrasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilen bankaların 
portföylerinde yer alan sorunlu krediler ve finansal sistemde oluşan yüksek takibe 
dönüşümün 2003 yılında da etkileri görülmektedir. Takibe Dönüşüm Oranı, 2005 yılından 
itibaren 15 yıllık süre boyunca %6’lar düzeyini aşmamış, %2-6 arasında durağan bir seyir 
izlemiştir. Bununla birlikte, 2008 küresel finansal kriz ve bu krizin artçı etkilerinin görüldüğü 
dönemlerde TDO ’da önemli bir artış gözlenmiştir. Bu dönemlerde %5,3 civarında 
gerçekleşen TDO, 2010 yılından itibaren tekrar düşmüştür.  2018 yılına kadar durağan 
seyrine devam eden TDO 2018 yılından itibaren takipteki kredi hacmindeki artışa daha fazla 
kayıtsız kalamayarak yönünü yukarı çevirmiş ve 2019 yılı son çeyreğinde %5,4 olarak 
gerçekleşmiştir. Kredi genişlemesi ile birlikte, takipteki krediler de artmış 2019 yılı sonu 
itibarıyla, 150,8 Milyar TL’ye ulaşmıştır. Grafikte göze çarpan en önemli husus takipteki kredi 
hacmindeki önemli artışlara rağmen TDO ’da yaşanan durağan seyirdir. Bunun en önemli 
nedeni toplam nakdi kredilerdeki artış olmakla birlikte, TDO ’yu baskılayan bu nedenlere 
izleyen bölümlerde yer verilecektir.  

Türkiye Bankacılık Sektörünün 2019 yılı itibarıyla farklı gelişmişlik düzeylerine sahip 
ülkelerle takibe dönüşüm oranı açısından karşılaştırmalı görünümü ise yukarıda yer alan 
ikinci grafikte görülmektedir. Sektörün %5,4’lük takibe dönüşümü seçilmiş ülkeler 
ortalamasından ve Avrupa Birliği ortalamasından yüksek ancak GSYH büyüklüğü açısından 
dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan Rusya, Hindistan ve İtalya gibi bazı G20 
ülkelerinin takibe dönüşüm oranlarına kıyasla daha düşük durumdadır.  

 

3.3. Kredinin Takibe Dönüşüm Süresi ve Düzeltilmiş Takibe Dönüşüm Oranı  
Takipteki krediler hacmindeki sürekli artışa rağmen takibe dönüşüm oranının durağan 

seyrettiği ya da bu artışa dramatik sıçramalar şeklinde tepki vermediği görülmektedir. 
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Takipteki krediler hacmindeki artışa rağmen TDO ’nun benzer ölçüde tepki vermemesi, bir 
başka deyişle takipteki kredi hacmindeki hızlı artışlara rağmen TDO ’da bütünüyle olmasa da 
görülen bu “kısmi kayıtsızlık” ın birkaç nedeni olabilir. 

Literatürde yer alan pek çok çalışma takipteki kredilerin ya da takibe dönüşüm oranının 
makro ekonomik ya da bankalara özgü belirleyicilerine odaklanırken TDO ’nun ölçümüne pek 
dikkat edilmemektedir. Ancak oranın doğasında yer alan ve bu bölümde ele alacağımız iki 
temel sorun vardır. İlk olarak, TDO kredi hacmindeki büyümeden önemli ölçüde 
etkilenmektedir. Yüksek kredi büyümesi oranın paydasını artıracak, bu da daha düşük TDO 
’ya yol açabilecektir. Ayrıca, Türkiye’nin de dahil olduğu birçok ülkenin Basel kriterleri ile 
uyumlu yerel mevzuatına göre bir kredinin normal şartlarda, gecikme süresi kriteri açısından, 
minimum 3 aylık bir dönemden sonra (t+91 gün) ya da bir dönem sonra takibe dönüşmesi ve 
finansal olarak raporlanması beklenir. Bu nedenlerden dolayı TDO gerçek durumu 
yansıtamaz duruma gelebilir. Yapılacak çalışmalarda da bu nedenle sapmalara neden 
olabilir. Bu nedenle, TDO’daki bu sapmayı giderebilmek için (Spilbergs, 2020) tarafından, 
TDO hesaplaması düzeltilerek aşağıda yer alan formülle “Düzeltilmiş Takibe Dönüşüm Oranı 
(DTDO)” olarak ifade edilen yeni bir oran elde edilmiştir: 

𝑫𝑻𝑫𝑶𝒕 = 𝑻𝑫𝑶 𝒕 𝒙 
𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 𝑵𝒂𝒌𝒅𝒊 𝑲𝒓𝒆𝒅𝒊𝒍𝒆𝒓𝒕

𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 𝑵𝒂𝒌𝒅𝒊 𝑲𝒓𝒆𝒅𝒊𝒍𝒆𝒓𝒕−𝟏

=
𝑻𝒂𝒌𝒊𝒑𝒕𝒆𝒌𝒊 𝑲𝒓𝒆𝒅𝒊𝒍𝒆𝒓𝒕  

𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 𝑵𝒂𝒌𝒅𝒊 𝑲𝒓𝒆𝒅𝒊𝒍𝒆𝒓𝒕−𝟏

 

Sektöre ilişkin Düzeltilmiş Takibe Dönüşüm Oranları (DTDO), çeyreklik kredi büyümesi 
için hesaplanarak aşağıdaki grafikte Takibe Dönüşüm Oranı (TDO) ile birlikte gösterilmiştir:  

 

Grafikte de görüldüğü üzere, takibe dönüşüm oranının düzeltilmesi sonucu elde 
edilen oranlar, düzeltme öncesine göre daha yüksek seyretmektedir. DTDO, kredi 
büyümesinin TDO üzerindeki “reel olmayan” artışı geri alması, ayrıca takibe dönüşümün 
doğasında olan gecikmeyi dikkate alması sebebiyle tercih edilebilir. Bu çerçevede, yapılacak 
analizlerde, düzeltilmiş takibe dönüşüm oranının kullanılması ve toplam kredilerin gecikmeli 
değerinin dikkate alınması analizin güvenilirliği açısından yararlı olabilecektir.  

 
Grafik 6: TDO ve Düzeltilmiş Takibe Dönüşüm Oranı (DTDO) Seyri (2006-2019) 

 
Kaynak: (BDDK, 2021) verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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3.4. Takipteki Krediler Bakiyesinin Bileşenleri ve Takibi Eritme Oranı 
Takipteki krediler hesabı bileşenlerinin, hesaba dönem içinde eklenen, çıkarılan 

tutarların ve bunların mahiyetlerinin daha yakından incelenmesi önemlidir. Çünkü, takipteki 
kredileri azaltan tüm işlemler tahsilat sonucunda olamayabilir; bir kısmı satış ve/veya aktiften 
silme gibi işlemler ile takipteki alacaklar dışına çıkarılmış olabilir. Ayrıca, takipteki krediler 
açısından cari dönem performansı da incelenmek istenebilir. Bu bağlamda, sektörde 2003-
2019 döneminde takipteki krediler hesabının alt bileşenlerinden, takibe intikal eden krediler 
(cari dönemdeki intikaller), takipten tahsilatlar (cari ve önceki dönem takibe intikal eden 
kredilerden cari dönemde tahsil edilenler) ve bunlar dışında kalan diğer çıkışları (cari ve 
önceki dönem takibe intikal eden kredilerden cari dönemde aktiften silinen/kayıttan 
düşülen/satılan) gösteren grafik aşağıda yer almaktadır: 

 

Grafik 7: Türkiye Bankacılık Sektörü 2003-2019 Dönemi Takipteki Kredi Hareketleri (Akım Veri) 9 

 
Kaynak: (Türkiye Bankalar Birliği, 2021a), Kamuya Açıklanan Finansal Tablolar’dan hazırlanmıştır. 

 

Takipteki kredilerin hareketleri incelendiğinde takibe intikal eden kredilerin 2003 
yılından 2009 yılına kadar artış trendi sergilediği görülmektedir. 2010 yılında takibe 
intikallerde bir önceki yıla göre azalış görülse de bunu takip eden yıllarda 2017 yılına kadar 
yeni bir artış trendine girmiş, 2018 ve 2019 yıllarında ise önemli ölçüde artışlar kaydedilmiştir. 
Bankaların 2017 yılına kadar tahsilat ve diğer yollarla takibe intikalleri nispeten dengeledikleri 
ve erittikleri görülse de, 2018 yılından itibaren takibe intikal ile tahsilat ve diğer yollarla eritilen 
takipteki krediler arasındaki açıklığın da giderek arttığı görülmektedir. Bankalar 2018 ve 2019 
yıllarında daha önceki dönemlere göre önemli bir tahsilat ve satış performansına ulaşmış 
olmalarına rağmen, takibe intikallerinde yaşanan artışın önemli seviyelere ulaşmış olması 
takipteki krediler rakamına olumsuz yansımıştır. 2010 ve 2011 yılları haricinde takipteki 
kredilere ilaveler, tahsilat ve diğer çıkışlardan daha fazladır.2018 ve 2019 yıllarında takibe 
intikallerde yaşanan artışın TFRS 9 uygulamasının yürürlüğe girdiği 01.01.2018 yılı ve 
sonrasına denk gelmesi önemli bir detaydır. TFRS 9 uygulamasının özellikle karşılıklar-
beklenen kredi zararları yönüyle önemli farklılıklar-değişiklikler yarattığı beklenen ve 
gerçekleşen bir durum olmakla birlikte, takipteki krediler üzerinde önemli (en azından bu 
düzeyde) bir etki bırakması beklenmemektedir. Nitekim literatürde yer alan bazı çalışmalarda 
bu husus vurgulanmıştır.10 Bununla birlikte TFRS 9 uygulamasında bankalarca 
makroekonomik öngörüleri dikkate alan modellerin kullanılmasının kredi risk sınıfı geçişleri 
ve takibe intikal rakamlarının artışında etkisi olduğu düşünülmektedir. 
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Ayrıca, takipteki kredilerin satışının, satışı yapan bankaya söz konusu takipteki 
kredinin takipteki krediler bakiyesinden düşülen miktar kadar nakit girişi sağlamayacağını 
ifade etmek gerekir. Başka bir ifadeyle, takipteki kredi hareketlerindeki çıkış rakamları birebir 
tahsilat anlamına gelmeyecektir. Nitekim takipteki alacakların en önemli alıcısı konumundaki 
varlık yönetim şirketleri hakkında hazırlanmış bir raporda sektörün kurulduğu günden 2019 
yılı sonuna kadar yaklaşık olarak 65,1 Milyar TL’lik alacağı 4,7 Milyar TL satın alma bedeli ile 
devraldığı belirtilmektedir. Bu da yaklaşık olarak %7,2’lik bir ortalama ödeme rakamı 
demektir. Bu durum, bankaların 100 birimlik donuk alacaklarını 7 birimlik satış fiyatı/nakit 
girişi ile bilanço dışı bırakmaları anlamına gelecektir. Bu nedenle takipteki kredi azalışı ile 
reel tahsilat rakamı arasında önemli bir fark oluşmaktadır. Bankalar takipteki kredilerin satışı 
yoluyla aktif kalitesi ve sermaye yeterlilik oranlarının iyileşmesini sağlarken, operasyonel 
giderlerinden de kısmen de olsa kurtulmaktadırlar. Ancak önemli oranda alacaklarından 
vazgeçtikleri görülmektedir (İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Haziran 
2020). 

Takipteki krediler ile takipteki kredilerin tahsilatı/satışı ve diğer yöntemlerle 
çözümlenmesi arasındaki ilişki, gerek bankacılık sektörü takip rakamları gerekse sektörü 
oluşturan birimlerin ayrı ayrı incelenmesi bakımından önemli görülmektedir. Bu çerçevede 
cari dönemde takibe intikal eden kredilerin ne oranda eritildiği ve takip edilen kredilerin  
izleyen dönemlere  ne ölçüde takip aktarıldığı aşağıdaki oran yardımıyla hesaplanabilir: 

𝑻𝑬𝑶 =  𝑻𝒂𝒌𝒊𝒃𝒊 𝑬𝒓𝒊𝒕𝒎𝒆 𝑶𝒓𝒂𝒏𝚤 (𝑩𝒓ü𝒕) =
𝑪𝒂𝒓𝒊 𝑫ö𝒏𝒆𝒎𝒅𝒆 𝑻𝒂𝒌𝒊𝒑𝒕𝒆𝒏 Ç𝚤𝒌𝒂𝒓𝚤𝒍𝒂𝒏 𝑲𝒓𝒆𝒅𝒊𝒍𝒆𝒓 

𝑪𝒂𝒓𝒊 𝑫ö𝒏𝒆𝒎𝒅𝒆 𝑻𝒂𝒌𝒊𝒃𝒆 İ𝒏𝒕𝒊𝒌𝒂𝒍 𝑬𝒅𝒆𝒏 𝑲𝒓𝒆𝒅𝒊𝒍𝒆𝒓 (𝑩𝒓ü𝒕)
 

TEO formülünde yer alan cari dönemde takipten çıkarılan krediler kalemi, cari ve 
önceki döneme ait takipteki krediler rakamından tahsilat, satış, aktiften silme gibi 
yöntemlerden herhangi biri kullanılarak çıkarılan tutarları ifade etmektedir. Oranın ya da 
paydanın brüt hesaplanması ise takipteki kredilerden, bu krediler için ayrılmış özel karşılıklar 
(ya da ömür boyu beklenen kredi zarar karşılıkları) düşülmeden önceki tutarı ifade 
etmektedir. TEO’nun yüksek olması bir bankanın ya da bankacılık sektörünün takipteki 
kredilerin yönetiminde ne ölçüde başarılı olduğu ve takibe dönüşen kredilerin cari dönemde 
ne ölçüde eritildiği, ne ölçüde izleyen dönemlere aktarıldığına ilişkin bir gösterge olabilir. 
Örneğin, dönem içinde takibe intikal eden 100 birimlik kredisi olan bir finansal kuruluşun, yine 
cari dönemde 50 birimlik takipteki kredi tahsilatı ve 30 birimlik takipteki kredi satışı varsayımı 
altında takibi eritme oranı (50+30)/100=0,8=%80 olarak hesaplanacaktır. Bunun anlamı, ilgili 
finansal kuruluşun cari dönemde, takibe intikal etmiş olan kredilerinin %80’ini erittiği % 20’sini 
izleyen dönemlere aktardığıdır. Oranın % 100’den fazla olması halinde cari dönemde takibe 
intikal etmiş olan takip tutarlarının yanı sıra önceki dönemden taşınmış olan takiplerin de 
eritildiği anlamına gelecektir ki bu durum bankanın toplam takipteki alacaklar rakamını ve 
takibe dönüşüm oranını azaltarak olumlu yönde etkileyecektir. Dolayısıyla TDO ve TEO 
arasında ters yönlü bir ilişki beklenebilir. Türkiye Bankacılık Sektörünün 2003-2019 
dönemine ilişkin hesaplanan takibi eritme oranının (TEO) gelişimi aşağıdaki grafikte 
görülmektedir: 

Türkiye Bankacılık Sektöründe takibi eritme oranının seyri incelendiğinde 2003-2004 
ve 2010-2011 dönemlerinde oranın oldukça yüksek gerçekleştiği görülmektedir. Bu 
dönemlerde sektörde cari dönem takibe intikallerin tümünün, buna ilave olarak önceki 
dönemlerden taşınan takip rakamlarının da bir kısmının eritildiği anlaşılmaktadır. TEO’da son 
5 yılın ortalamasının % 57, son 10 yılın ortalamasının ise % 71 olduğu, oranın azalan bir 
trende sahip olduğu gözlenmektedir. Bu da sektörün araştırmanın son dönemlerinde takipteki 
kredilerini eritmede yetersiz kaldığı, izleyen dönemlere önemli ölçüde sorunlu alacak 
devrettikleri anlamına gelmektedir.  

Bununla birlikte, TEO gelişiminin yorumlanmasnda, Grafik 7’nin incelenmesinden de 
anlaşılacağı üzere, 2003 ve 2004 yıllarında önemli miktardaki takip stoğunun aktiften silme 
ve/veya kayıttan düşme seçenekleri ile eritildiğinin belirtilmesi gerekmektedir. Ancak buna 
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rağmen 2003 ve 2004 yıllarında tahsilat / intikal marjlarının, 2010 ve 2011 yılları ile birlikte 
diğer dönemlere göre oldukça yüksek gerçekleşmelerle sonuçlandığını söylemek 
mümkündür.  

Grafik 8: Türkiye Bankacılık Sektörü Takibi Eritme Oranının Seyri 

 
Kaynak: (Türkiye Bankalar Birliği, 2021a), Kamuya Açıklanan Finansal Tablolar’dan hazırlanmıştır. 

 

3.5. Takibe Dönüşümde Mevduat-Kalkınma ve Yatırım Bankaları Ayrımı 
Türkiye Bankacılık Sektöründe, Mevduat ile Kalkınma ve Yatırım Bankalarının (KYB) 

sektörün bütününe ilişkin takibe dönüşüm oranının seyri aşağıdaki grafikte görülmektedir: 

Grafikte göze çarpan en önemli husus KYB’lerde takibe dönüşümün araştırma döneminde 
mevduat bankalarına göre önemli ölçüde düşük ve daha durağan bir seyir izlediğidir. 
Mevduat bankalarında takibe dönüşüm oranının yüksek seyrettiği dönemlerde dahi KYB’lerin 
takibe dönüşen kredilerinde ciddi bir yükseliş görülmemiş azalan seyir devam etmiştir. 
Ancak, KYB’lerin sektörde krediler bakımından ağırlığı 2003-2019 döneminde ortalama %5 
düzeyinde kalmıştır. Bir başka ifadeyle sektörde mevduat bankalarının kredi plasmanları 
açısından %95’lik bir ağırlığı olması nedeniyle, grafikte de açıkça görüldüğü üzere TDO 
açısından sektöre mevduat bankaları yön vermektedir. KYB’lerin kredi-teminat yapısı 
mevduat bankalarından farklıdır. 

 
Grafik 9: Mevduat ve Kalkınma ve Yatırım Bankalarına İlişkin Takibe Dönüşüm Oranı Seyri 

Kaynak: (BDDK, 2021) den elde edilen verilerle hazırlanmıştır. 

 

KYB’ler genellikle uzun vadeli, düşük faizli, büyük ölçekli yatırımların finansmanında 
kullanılan yatırım kredileri niteliğinde fon kullandıran bankalardır. Kaynak yapısı itibarıyla da 
mevduat kabul etmeyen KYB’lerin fon kaynakları yine uzun vadeli ve mevduata göre daha 
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düşük maliyetli kaynaklar olabilmektedir. Mevduat bankaları asli kaynağı mevduat olan, çok 
sayıda müşteri ve nispeten daha düşük miktarlı kredilerle çalışan, teminat yapıları itibarıyla 
KYB’lere göre farklılıkları olabilen bankalardır. Kredi hacminin büyüklüğü dikkate alınarak, 
mevduat bankalarının KYB’lere göre daha yüksek TDO ile karşılaşmaları olağan 
karşılanabilir. Bu çerçevede, sektörde kalkınma ve yatırım bankalarının ağırlığının artırılması, 
proje finansman kredileri ve fizibilite esaslı yatırım kredilerinin hacminin genişlemesi, 
istihdam ve gelir katkısının yanı sıra, öngörülebilir yapısı ile takibe intikalleri azaltabilir. 

 

3.6. Yakın İzlemedeki ve Takipteki Krediler İlişkisi (Uzaklaşması-Yakınlaşması) ve 
Sorunlu Krediler Oranı 

Bir kredinin standart nitelikli bir kredi niteliğini kaybetmesi için süre kriteri açısından 
kredinin itfa planında yer alan herhangi bir anapara ve/veya faiz ödeme ödemesini 30 
günden fazla bir süre geciktirmesi söz konusudur. Bu durumda kredi öncelikle yakın 
izlemedeki kredilerde sınıflandırılacaktır. Gecikme 90 günü aşmamalıdır. Aştığı takdirde farklı 
bir sınıflandırma olan donuk alacak gruplarında sınıflandırılmalıdır. Daha önce Karşılıklar 
Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan kredi grupları detaylı olarak açıklandığı üzere, kredinin 
bulunduğu sınıfın/grubun değiştirilmesinde temel kriter gecikme süresi olmakla birlikte, makro 
ekonomik beklentiler, sektörel göstergeler ve/veya borçluya özgü faktörler bankalar 
tarafından değerlendirilerek, kredilerin sınıf değişiklikleri gecikme sürelerinden bağımsız 
olarak yapılabilir.  

Yakın izlemedeki bir kredi donuklaşma aşamasına kadar itfa planında yer alan en az bir 
anapara ve/veya faiz ödemesi, en az 31 gün gecikmeye uğramıştır. Bu durum belki de aynı 
kredi borçlusuna ait birden fazla kredi için dahi söz konusu olabilir. Bu çerçevede sorunlu 
kredileri sadece donuk alacaklar ile sınırlandırmak ve yakın izlemedeki krediler sorunsuzdur 
demek hatalı bir yaklaşım olacaktır. Nihayetinde gelecekte de geri ödeme sorunları 
beklenmeyen, tamamen tahsil edilebilecek nitelikte olan ve hali hazırda geri ödemeleri 
yapılan krediler diğer bir ifadeyle standart her kredi dışında, sorunun derecesi farklı olsa da 
sorun vardır denilebilir. Nitekim, BDDK tarafından hazırlanan iyi uygulama rehberi çalışmaları 
içerinde yer alan, 29.06.2021 tarih ve 9644 sayılı “Sorunlu Alacak Çözümleme Rehberi” 
belgesinde, sorunlu alacakların donuk alacakların bir adım ötesinde, donuk alacaklar ile 
birlikte yeniden yapılandırılmış tüm alacakları kapsadığı belirtilmiştir. Burada, sorunlu 
kredilerin sadece donuk alacakları kapsadığına ilişkin bir değerlendirmeden ziyade, 
genişletici bir yaklaşımla, donuk alacaklar ve kredi sınıfına bağlı olunmaksızın (canlı ya da 
donuk alacak sınıfları) yeniden yapılandırılmış tüm alacakları da donuk alacaklara ilave 
ederek, sorunlu alacakların tespiti, izlenmesi ve yönetimine ilişkin bir rehber oluşturulmuştur. 
Söz konusu rehberde, donuk alacaklara ilave olarak yeniden yapılandırılan kredilerin 
alınması, sorunlu kredilerin daha kapsayıcı bir yaklaşımla tespitine katkı sağladığı 
düşünülmekle birlikte, çizilen bu çerçevede sadece yeniden yapılandırılan kredilerin donuk 
alacaklara ilave edilmesinin sorunlu kredilerin belirlenmesinde yeterli olamayabileceği, donuk 
alacaklara yakın izlemedeki kredilerin tümüyle dahil edilmesinin yapılacak araştırmalar için 
daha kapsayıcı olacağı değerlendirilmektedir.  

Bu çerçevede, çalışma kapsamında sorunlu krediler kümesine takipteki kredilerin yanı 
sıra yakın izlemedeki kredileri de dahil ederek incelemek mümkündür. Bu bağlamda farklı bir 
bakış açısıyla, takibe dönüşümü hesaplarken takipteki kredilerin toplam nakdi kredilere 
bölümü olarak hesaplanan TDO hesaplamasına benzer şekilde, takipteki krediler ve yakın 
izlemedeki kredilerin toplam nakdi kredilere oranını da hesaplamak mümkündür. 
Hesaplamada, Brüt TDO hesaplamasında olduğu gibi hesaplamaya dahil edilen kalemlerin 
stok değerlerinin karşılıklar düşülmeden önceki tutarları alınmaktadır. Sorunlu Krediler 
Oranının hesaplanması aşağıdaki formülde gösterilmiştir:  
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𝑺𝑲𝑶(𝑩𝒓ü𝒕)11 =
 𝒀𝒂𝒌𝚤𝒏 İ𝒛𝒍𝒆𝒎𝒆𝒅𝒆𝒌𝒊 𝑲𝒓𝒆𝒅𝒊𝒍𝒆𝒓 (𝑩𝒓ü𝒕) + 𝑻𝒂𝒌𝒊𝒑𝒕𝒆𝒌𝒊 𝑲𝒓𝒆𝒅𝒊𝒍𝒆𝒓 (𝑩𝒓ü𝒕) 

𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 𝑵𝒂𝒌𝒅𝒊 𝑲𝒓𝒆𝒅𝒊𝒍𝒆𝒓
 

Sorunlu Krediler Oranının en önemli avantajı takipteki kredilerin yanı sıra, geri 
ödemesi en az 31 gün (ve daha fazla) gecikmiş olan kredileri de hesaplamaya dahil ederek, 
gerçek anlamda sorunlu kredi portföyünün tümünü göstermesidir. Ayrıca, yabancı para 
cinsinden yakın izlemedeki kredilerin kur farklarını (evalüasyon farkları) da içermesi 
nedeniyle kur değişimlerinin etkisini de takibe dönüşüm oranına göre daha iyi yansıtabilir.  

Bu çerçevede sektörün 2003-2019 verilerinden SKO’lar hesaplanmış ve TDO ile aynı 
grafikte aşağıda gösterilmiştir:  

 
Grafik 10: TBS 2003-2019 Dönemi Takibe Dönüşüm ve Sorunlu Krediler Oranı 

Kaynak: (BDDK, 2021) ve (Türkiye Bankalar Birliği, 2021a)’den elde edilen verilerle oluşturulmuştur. 

 

Türkiye Bankacılık Sektöründe takibe dönüşüm ile yakın izlemedeki kredilerin12 
birlikte ele alınarak toplam nakdi kredilere oranlanması suretiyle elde edilen SKO seyri (TDO 
ile birlikte) yukarıdaki grafikte görülmektedir. Grafikte takipteki kredileri de içermesi nedeniyle 
SKO ’nun 2008 yılına kadar belirgin şekilde TDO ile birlikte hareket ettiği görülmektedir. 
Ancak, SKO ve TDO arasındaki fark olan yakın izlemedeki kredilerin toplam nakdi 
kredilerdeki payının artmasına paralel olarak, SKO ’nun belli dönemlerde çarpıcı artışlar 
yaşadığı ve TDO ’dan uzaklaştığı görülmektedir. 2008’in son çeyreğinden 2010’un son 
çeyreğine kadar olan süreçte ve 2017 sonrası dönemde sorunlu krediler oranının önemli 
ölçüde artışlar yaşadığı görülmektedir. Nitekim takibe dönüşüm oranı 2019 yılının son 
çeyreğinde %5,4 civarında iken sorunlu krediler oranı %16,9 seviyesine kadar çıkmıştır.13 
Sorunlu krediler eğrisi ile takibe dönüşüm eğrisinin uzaklaşması yakın izlemedeki kredilerde 
yaşanan artıştan kaynaklanmaktadır. Genel olarak tüm bankacılık sisteminde takibe 
dönüşümün gerek banka gerekse müşteri açısından olumsuz sonuçları, kredilerin takibe 
dönüşmeden farklı yöntemlerle (yeniden yapılandırma, yeni itfa planına bağlama, yeni 
teminat temini, teminat mektubu kısmi tazmini vb. seçenekleri kullanılarak) canlı tutulmaya 
devam edilmesi ya da müşterinin bu yöntemlerle desteklenmesi rastlanılan uygulamalardır. 
Bu durumda, kredi geri ödemelerinde önemli gecikmeler olmasına rağmen takibe atılmayan 
krediler nedeniyle yakın izlemedeki krediler artarken takipteki krediler olması gerekenden 
daha az görünür ve TDO gerçek durumu yansıtamaz hale gelebilir. Bu nedenle kredi riskini 
daha bütüncül olarak ele alan ve yine muhasebe tabanlı bir oran olan SKO değerlendirilebilir 
ve kullanılabilir. 

Bu noktada ayrıca, 2018 yılından itibaren yakın izlemedeki ve SKO ’daki artışın en 
önemli sebeplerinden birinin TFRS 9 uygulaması olabileceği de gözden kaçmamalıdır. Zira 
Karşılıklar Yönetmeliğinde TFRS 9’a uyum kapsamında yapılan değişiklikle birlikte, 
01.01.2018 tarihinden itibaren birinci ve ikinci grup altında sınıflanan kredilerin yeniden 
yapılandırılması durumunda ikinci grup olarak sınıflandırılmaları gerekmektedir. Bu nedenle 
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yeni uygulama sonrası yakın izlemedeki kredilerin artması, standart nitelikli kredilerin ise 
azalması beklenmekteydi ve yukarıda yer alan grafikte de bu beklentinin gerçekleştiği 
görülmektedir (Us, 2020). 

 

3.7. Takipteki Krediler İçin Ayrılan Özel Karşılıklar ve Takipteki Kredilerin 
Kamusal Maliyeti Sorunu 

Bir bankada, donuklaşan/takibe dönüşen bir kredi, canlı kredi hesaplarından çıkarılarak 
takip hesaplarına aktarılmakta ve Karşılıklar Yönetmeliği gereğince dahil olduğu gruba ilişkin 
asgari oranlarda “özel karşılık” ayrılmaktadır. Karşılık miktarı, donuk alacaklar içinde sınıf 
değişikliklerinde (üçüncü gruptan dördüncü gruba, dördüncü gruptan beşinci gruba aktarım 
gibi), ilgili sınıfa ilişkin asgari karşılık oranlarına tamamlanır. Yönetmelikte, özel karşılık 
oranları için “en az” ifadesi kullanılması nedeniyle, özel karşılıkların 3 ve 4. Gruplar için bu 
oranlardan fazla oranda ayrılması da mümkündür. Bankacılık Kanunu uyarınca krediler ile 
ilgili olarak ayrılan özel karşılıkların tamamı ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi (KV) matrahının 
tespitinde gider olarak kabul edilir. Bununla birlikte, ilgili kredi belirli teminatlar alınması 
koşuluyla verilmiş ise, özel karşılıklar hesaplanırken, söz konusu teminatların banka 
tarafından değerlemeye tabi tutulmuş tutarları Karşılıklar Yönetmeliğinde belirlenmiş dikkate 
alınma oranları ile çarpılarak müşterinin kredi risk bakiyesinden düşüldükten sonra özel 
karşılık matrahına ulaşılmalıdır. Donuk alacak haline gelen alacak için ayrılan özel karşılıklar, 
karşılığın ayrıldığı dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilirken, donuk alacağın tahsil 
edildiği dönemde ayrılan karşılıkların tamamı gelir olarak KV matrahına ilave edilir ve vergisi 
ödenir. TFRS 9 uygulamasında ise borçlunun temerrüdü dolayısıyla ayrılan ömür boyu 
beklenen kredi zarar karşılığı tutarları ayrılması özel karşılık kabul edilmektedir. 

TCMB finansal istikrar raporunda, donuk alacaklar için ayrılan özel karşılıkların donuk 
alacaklara oranı, Tahsili Gecikmiş Alacaklar (TGA) karşılama oranı olarak ifade edilmektedir 
(TCMB, Mayıs 2020). Bu kapsamda Takipteki Krediler Karşılama Oranı (TKKO) olarak da 
ifade edilebilecek oranın, 2003-2019 dönemindeki seyri, takipteki krediler ve özel karşılık 
tutarları ile birlikte (tek bir grafikte bütüncül bir değerlendirmeye imkân vermek için) aşağıdaki 
grafikte görülmektedir: 

Grafik 11: Türkiye Bankacılık Sektörü Takipteki Krediler-Özel Karşılıklar-Karşılık Ayırma Oranları 

 
Kaynak: (BDDK, 2021)’den elde edilen veriler ile oluşturulmuştur.  

 

Yukarıda yer alan grafikte görüldüğü üzere, TKKO yıllar itibarıyla azalan bir seyir 
izleyerek 2019 yılının son çeyreğinde %65 düzeyinde gerçekleşmiştir. Araştırma dönemi 
içerisinde en yüksek düzeyi %90 ile 2006 yılında gerçekleşen oranın en düşük düzeyi son 
dönem olan 2019 yılında görülmüştür. Oranın 2018 ve 2019 yıllarında önemli ölçüde azaldığı 
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görülmektedir. 2018 yılı başından itibaren uygulanan TFRS 9 dolayısıyla bankaların 
beklenen kredi zarar modellerine göre ayırmaya başladıkları karşılıkların, önceki dönemlere 
göre önemli ölçüde düştüğü görülmektedir. Karşılıklar yönetmeliğinde belirtilen karşılık 
oranlarının asgari oranlar olmasına, bankaların, izlendiği donuk alacak sınıfına bakılmaksızın 
bu oranların üzerinde karşılık ayırma ve döneme ilişkin KV matrahı hesaplamasında indirim 
olarak dikkate alma imkânları olduğu halde, sektörde takipteki alacaklar için bütünüyle 
karşılık ayırma seçeneğinin (bankalar özelinde değişiklik gösterse de) sektörün tamamı için 
genel olarak tercih edilmediği, aksine oranın araştırma döneminde azalış yönünde bir seyri 
olduğu görülmektedir. Bunun nedenleri, daha fazla karşılık ayırarak dönemsel kârın daha 
fazla düşmesini engellemek, yeni karşılıklar yönetmeliğinde belirlenen yeni teminat 
koşullarına uygun daha nitelikli ve daha yüksek dikkate alınma oranlarına sahip teminatların 
alınması ve/veya yeni Karşılıklar Yönetmeliği kapsamında donuk alacaklar için ayrılan 
karşılıkların TFRS 9 çerçevesinde farklı parametrelere göre hesaplanıyor olması olabilir. 
2018 yılı ve sonrası için en son seçenek daha olası görülmektedir. Nitekim yeni uygulamada, 
teminat dâhil tüm tahsilat beklentilerinin dikkate alınmasının karşılıkları azaltacağı; kredi 
temerrüt riskini hesaplamada sadece gecikme bilgisi yerine makul ve desteklenebilir ileriye 
yönelik her türlü bilginin kullanılmasının ise karşılıkları artıracağı öngörülmekteydi. Ayrıca, 
bunların her ikisinin toplam etkisinin ise donuk alacaklar grubu için karşılıkları azaltıcı 
yönünde olacağı beklentisi vardı. Nitekim azalış, grafikte, 2018’den sonra net bir şekilde 
görülmektedir (Us, 2020). 2014-2019 döneminde AB ülkelerinin takipteki krediler için karşılık 
ayırma oranı ortalamasının %44,6 olarak gerçekleştiği ve bu süreçte oldukça durağan bir 
seyir izlediği görülmüştür (EBA, 2019). 

Türkiye Bankacılık Sektörünün takipteki krediler karşılama oranlarına ilişkin gelişimin 
incelenmesinin ardından bu kalemin vergisel sonuçlarına değinmekte fayda görülmektedir. 
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 53. Maddesinin ikinci fıkrası gereğince krediler ile ilgili 
olarak ayrılan özel karşılıkların tamamı ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi (KV) matrahının 
tespitinde gider olarak kabul edilmektedir. Özel karşılıklar yıldan yıla aktarılamayacak sadece 
ayrıldıkları yılda gider olarak kabul edilebilecektir. Özetle, yapılan bu açıklamalar 
doğrultusunda sektörün 2003-2019 döneminde kâr/zarar hesabında dikkate alınan cari 
dönem takipteki alacaklar (TA) özel karşılık giderlerine isabet eden KV,14 döneme ilişki 
toplam vergi karşılığı ve bu iki kalemin birbirine oranı hesaplanarak aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir:  

 
Grafik 12: Türkiye Bankacılık Sektörü Vergi Karşılıkları ve Özel Karşılıklara İsabet Eden Vergi  

 
Kaynak: (BDDK, 2021)’den elde edilen verilerle oluşturulmuştur. 
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Yukarıda yer alan tabloda görüldüğü üzere, 2006-2019 döneminde, takipteki alacaklar 
özel karşılık giderleri sürekli olarak artmakta (artan donuk alacakların sonucu olarak), bu 
durum sektörün KV matrahını ve ödenen KV’yi de etkilemektedir. Çünkü, hesaplanan özel 
karşılıklar döneme ilişkin KV matrahından doğrudan indirilebilmektedir. Bankalar tarafından 
matrahtan indirim şeklinde dikkate alınan özel karşılıklara isabet eden KV tutarlarının 
önemini anlamak açısından, yine bankaların o döneme ilişkin hesaplamış oldukları vergi 
karşılıkları tabloya dahil edilmiştir. Takipteki alacaklar için ayrılan özel karşılıklara isabet 
eden vergilerin, diğer tüm faaliyetler nedeniyle ayrılan vergi karşılıklarına oranlanması 
suretiyle, bankalar açısından takipteki alacakların ne ölçüde bir vergi tasarrufu yarattığı daha 
açık gösterilmek istenmiştir. Bu oranın gelişimi incelendiğinde 2003 yılında %32 olan oranın 
2009 yılında %40 düzeyine çıktığı, 2018 ve 2019 yıllarında ise önemli ölçüde yükselerek 
sırasıyla %63 ve %108 düzeyine ulaştığı görülmektedir. Bankaların takipteki alacaklar 
dolayısıyla sağladıkları vergi tasarrufu yaklaşık olarak diğer faaliyetleri dolayısıyla ayırdıkları 
vergi karşılıklarına eşitlenmiştir. 

Sektör açısından vergi tasarrufu olarak nitelendirilebilecek söz konusu tutarlar, her ne 
kadar kamusal maliyeti olan bir unsur olsa da esas itibarıyla kâra aktarımı yoluyla öz 
kaynakları artıran, dolayısıyla, bankaların öz kaynaklarını güçlendiren ve sermaye yeterliliğini 
yükselten bir kalemdir. Dolayısıyla ekonomik darboğaz dönemlerinde finansal sistemin 
ayakları üzerinde sağlam bir şekilde durabilmesini sağlayan önemli bir vergi istisnasıdır. 
Hatta dolaylı bir “vergisel sermaye koruma tamponu” olarak nitelendirilebilir. 

Bu noktada şu hususu belirtmekte de fayda görülmektedir. OECD ülkelerinde kredi 
karşılıklarının büyük bir bölümünün vergiden düşülmesine imkân veren serbest vergi 
düzenlemeleri ya da karşılıkların kısmen ya da tamamen engelleyen sınırlayıcı vergi 
düzenlemeleri olmak üzere iki farklı yaklaşım vardır. Her iki yaklaşım desteklendiği ya da 
eleştirildiği noktaları barındırsa da sınırlayıcı düzenlemeler, bankaların karşılık ayırmayı 
erteleme ve ihtiyatlı olma etkinliklerini düşürdüğü gerekçesiyle eleştirilmektedir. Serbest 
yaklaşım bu sakıncaları giderecek, yeterli karşılık ayırmada teşvik edici olacak, bankacılık 
krizlerine karşı koruyucu olacaktır (Saçcı, 2004, s. 73). Bununla birlikte, bankaların takipteki 
kredi hacmi ve ayrılan karşılık rakamlarının önemli bir kamusal maliyeti olduğu görülmektedir. 
Bu nedenle bankaların kredi süreçleri başta olmak üzere, kredi sınıflandırma ve kredi zarar 
karşılıkları ayırmada kullanmakta oldukları sistemler sürekli olarak izlenmelidir.  

 

4. Takipteki Krediler ve Takibe Dönüşüm Oranı Hesaplamalarında Yapısal Sorunlar 
Ve Bazı Çözüm Önerileri 

Takipteki krediler ile makro ekonomik değişkenler ya da bankalara özgü değişkenler 
arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar, genellikle açıklayıcı değişkenlere odaklanmaktadırlar. 
Ulusal ve uluslararası ölçekte yapılan çalışmalarda genellikle, açıklanan değişken ve/veya 
bağımlı değişken olarak takipteki krediler ve özellikle takibe dönüşüm oranı esas alınarak, bu 
değişkenlerin bünyesinde taşıdığı yapısal ölçüm sorunları dikkate alınmamaktadır. Daha 
önceki bölümlerde de yeri geldikçe değinilen bu sorunlar aşağıda kısaca özetlenmiştir: 

 

4.1. Takipteki Kredi Satışları 
Takipteki krediler ve takibe dönüşüm oranı yorumlanırken en çok dikkat edilmesi gereken 

husus sorunlu kredilerin tahsilat için üçüncü taraflara, örneğin varlık yönetim şirketlerine 
satılmasıdır ki, bu durumda hem problemli kredi hem de karşılığı bilanço dışına çıkarılmış 
olur (Küçükkocaoğlu ve Altıntaş, 2016). Bankalar takipteki alacaklarından bir kısmını düşük 
bedellere farklı şirketlere devrederek/satarak takipteki alacaklar portföyünün bir kısmından 
kurtulmaktadırlar. Alacakların devredildiği/satıldığı bu şirketler genellikle varlık yönetim şirketi 
niteliğinde şirketlerdir. Satıcı banka böylelikle uzun süredir takipte kalan, tümüyle zarara 
dönüşme ihtimali olan kredilerini düşük bedellerle devrederek hem aktif kalitesini 
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yükseltmekte hem de söz konusu alacakların takip işlemlerinden kurtulmaktadır. Örneğin bir 
özel banka 2021 yılı içerisinde 745 Milyon TL tutarındaki takipteki alacağını yaklaşık olarak 
72 Milyon TL karşılığında varlık yönetim şirketlerine devrederek elinden (aktifinden) 
çıkarmıştır.15 Bu tür satışlar banka aktifinden önemli miktarda bir sorunlu kredinin çıkarılarak 
(iyi ihtimalle) %9-10 civarında bir nakde dönüştürülmesi söz konusudur.16 Bu nedenle, 
takipteki kredilere etki eden faktörler üzerine yapılacak çalışmalarda, gerçek bir “iktisadi 
iyileşmeden” kaynaklanmayan ancak takipteki kredileri önemli ölçüde azaltan bu satışların 
dikkate alınmadan, bankaların takip hareket tablolarından takibe intikal ve gerçek tahsilat 
rakamlarının (reel nakit girişlerinin) dikkate alınması daha doğru sonuç verebilir.   

 

4.2. Kur Etkisi  
Banka bilançolarında yabancı para cinsinden birçok kalem bulunmakta ve bu 

kalemlerden en fazla paya sahip olan krediler kaleminde bulunan yabancı para krediler 
dönem sonlarında cari kurlarla değerlenmektedir. Bu nedenle, takibe dönüşümün 
hesaplamasında paydada yer alan toplam nakdi kredilerdeki artışlar (veya azalışlar) reel 
ve/veya kur artışı kaynaklı olabilir. Donuk alacakların cari kurlarla değerlenmemesi 
sonucunda takipteki kredilerde hiçbir değişim olmamasına rağmen, oranın paydasında yer 
alan toplam kredilerin kur etkisi ile artışı (ya da azalışı), söz konusu oranı düşürücü (ya da 
artırıcı) etkide bulunacaktır. Kurların da istikrarlı olarak arttığı düşünüldüğünde bu durum 
TDO artışını baskılayabilecek, hatta kur etkisinin şiddetine bağlı olarak takipteki krediler artsa 
dahi TDO ’da azaltıcı etki yapabilecektir. Bu açıdan TDO bankanın kredi kalitesindeki 
bozulmayı tam olarak yansıtamayabilir. Bu durum aynı zamanda parası rezerv para 
niteliğinde olmayan ülkelerin parasının rezerv paraya göre sürekli değer kaybetmesi 
nedeniyle, TDO göstergesi üzerinden ülkeler arası karşılaştırmaları anlamsız hale 
getirebilecek, yapılacak analizlerde takibe dönüşümün artış ya da azalışlarının gerçek 
nedenlerini belirlemede hatalı sonuçlar elde edilmesine neden olabilecektir. Kur farkı etkisini 
gidermek üç seçenek kullanılabilir. Bu seçeneklerden ilki toplam kredilerin bir dönem 
gecikmeli değerinin kullanıldığı (toplam kredi büyümesinin geri alındığı) Düzeltilmiş TDO ’nun 
kullanılması, ikinci seçenek bankaların kur riski tablolarında görünen YP kredilerinin 
dönemsel kur artışlarının geri alınması ve/veya üçüncü seçenek olarak TCMB finansal 
istikrar raporunda da kullanılan (TCMB, Mayıs 2020), YP kredi tutarını 0,7 ağırlıkla ABD 
doları/TL, 0,3 ağırlıkla Euro/TL dönem sonu döviz kuru değerlerinden elde edilen sepet 
kullanılarak toplam kredileri kur etkisinden arındırmaktır. 

 

4.3. Takibe Dönüşümün Gecikmeli Olarak Gerçekleşmesi 
Tahsis edilen bir kredinin takibe dönüşümünün eş zamanlı olarak gerçekleşmesi mümkün 

değildir ya da gerçekleşmesi oldukça zor bir durumdur. Canlı bir kredi normal şartlarda en 
erken ilk kredi geri ödemesini izleyen 91. gün (ki bu durumda tüm krediler için geçerli olmasa 
da genellikle 3 aylık bir taksitlendirmenin gecikmesi söz konusudur)’den itibaren donuk 
alacak haline gelebilir. Bu durumda t döneminin takipteki kredi tutarlarını, t döneminin toplam 
kredilerine bölmek hatalı olacaktır. Zira, t döneminde anapara ve/veya faiz ödemesi olan bir 
kredi normal şartlarda sadece süre kriteri açısından ele alındığında minimum t+91. gün 
takibe dönüşebilir. Olağanüstü bir gelişme yoksa bu durum böyledir. Dolayısıyla TDO 
hesaplamalarında daha önce de değinildiği üzere, toplam kredilerin gecikmeli değerinin 
hesaplamaya dahil edilmesi ve böylece Düzeltilmiş Takibe Dönüşüm Oranını dikkate almak 
daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca, bu şekilde hesaplama, toplam krediler için bir önceki başlıkta 
belirtilmiş olan döneme ait kur artışlarının etkisini dikkate almaması yönüyle, takibe dönüşüm 
oranında gerçekte olmayan veya kur ve kredi kaynaklı değişimlerden kaynaklanan 
azalışlardan koruyabilecektir. 
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4.4. Kredilerin Takibe Aktarımının Ertelenmesi 
Bankalar ve müşterileri açısından gerek kredibilite gerekse ticari itibar açısından herhangi 

bir kredinin donuk alacağa dönüşümü istenmeyen bir durum olabilir. Bu nedenle canlı 
niteliğinde önemli aşınmalar olan bir kredi, donuk alacaklardan bir önceki sınıflama 
“istasyonu” olan “Yakın İzlemedeki Krediler” sınıfında olması gereken sürelerden daha uzun 
süre kalabilir. Bir kredinin donuk alacağa dönüşmeden yeni bir teminat alınarak 
yapılandırılması, yeni itfa planına bağlanması, kredi risk parametrelerinin objektif olarak 
belirlenememesi gibi nedenlerle ilgili kredi takibe dönüşmeden yakın izlemede uzun süre 
tutulabilmektedir. Hatta zaman zaman ödemelerinde aksamalar yaşanan firmaların teminat 
mektuplarının kısmi tazmin yoluyla tahsili ve böylece “canlı tutulmaya çalışılması” söz konusu 
olabilir. Özellikle daralma dönemlerinde yakın izleme-donuk alacaklar uzaklaşması bunun bir 
emaresi olabilir. Bununla birlikte, Karşılıklar Yönetmeliğindeki TFRS 9 değişiklikleri ile birlikte 
getirilen birtakım yeni düzenlemelerin bu durumu zorlaştırdığı görülmektedir. Bu ve buna 
benzer nedenlerle, aktif kalitesi ve kredi riskinin belirleyicileri üzerine yapılacak 
araştırmalarda takipteki kredilerin, yakın izlemedeki krediler ile birlikte (önceki bölümlerde 
değinilmiş olan sorunlu krediler hacmi ve oranı) ele alınmasının, yapılacak araştırmalarda 
gerçeğe daha yakın sonuçlar verebileceği değerlendirilmektedir.  

 

4.5. TFRS 9 Beklenen Kredi Zararları Model Farklılıkları 
TFRS 9’a uygun olarak gerçekleştirilmesi gereken beklenen kredi zararı (BKZ) 

muhasebesinde kullanılan süreçler, veriler, metodolojiler ve modeller genel ilkeleri itibarıyla 
BDDK tarafından belirlense de bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Bu durum 
sektörde kredilerin sınıflandırılmasında farklı modellerin farklı sonuçlara götürebileceği 
kanısını desteklemektedir. Sadece Türkiye Bankacılık Sektörü açısından değil, TFRS 9 
uygulayan tüm ülkelerde benzer sorunlar yaşanabilecektir. Karşılıklar Yönetmeliğinde TFRS 
9 standardı ile getirilen değişiklikler takibe dönüşümde farklı bankalarca geliştirilen farklı 
modeller nedeniyle yeknesak yapıyı bozabilecektir. TFRS 9 ile karşılıkların “gerçekleşen” 
riskler değil “beklenen riskler” üzerinden hesaplanması ve bunun için bankaların kredi risk 
modellerini kendi içsel süreçlerinde oluşturmaları, yeknesak bir yapıdan ziyade farklı 
bankalar için farklı modeller geliştirilmesi, kredi risk sınıfı geçişlerinde ve donuk alacakların 
karşılaştırılmasında farklı modeller nedeniyle sorunlar yaratabilecektir. 

“””””””””””” 

4.6. Kâr Yönetimi ve Karşılıklar Yönetmeliği İstisna veya Muafiyetleri 
Literatürde yer alan bazı çalışmalarda, birçok ülkede bankacılık sistemi içerisinde kârın 

istikrarlı gösterilmesi ile takipteki alacaklar için ayrılan karşılıklar arasında ampirik olarak 
güçlü ilişkiler tespit edilmiştir (Acar, 2017). Bu durum, takipteki kredilerin muhasebesel 
anlamda kâr sürekliliği/kârın istikrarı bakımından bir araç olarak kullanılma riskini 
artırmaktadır. Bir başka deyişle kârın yüksek olduğu dönemlerde yüksek takibe dönüşüm ve 
yüksek karşılıklar, düşük olduğu dönemlerde ise düşük takibe dönüşüm ve düşük karşılıklar 
yoluyla kârın istikrarlı hale getirilmesi söz konusu olabilir. Özellikle canlı-donuk geçişleri ve 
donukların kendi içinde sınıf değişiklikleri, önemli ölçüde karşılık ayrılmasına ve özel 
karşılıkların vergi matrahından indirimi yoluyla önemli bir kâr ayarlama mekanizması olabilir. 
Bu nedenle, takipteki krediler ve takibe dönüşüm oranları hesaplamalarında kâr istikrarı 
odaklı bir sapma oluşabilir.  

Ayrıca, Türkiye Bankacılık Sektöründe özel kanunlarda yer alan hükümler ile Karşılıklar 
Yönetmeliğine ilişkin birtakım istisna ve muafiyetlerin tanınması, bir başka deyişle ilgili 
Yönetmeliğe tabi olmayan bazı bankaların17 bulunması sektörel takip ve takibe dönüşüm 
oranı hesaplamalarında bazı sapmalar yaratabilecektir. Ancak belirlenen bu muafiyet ve 
istisnalara sahip bankaların aktif büyüklükleri açısından sektördeki payının çok fazla 
olmaması nedeniyle söz konusu hesaplamalarda büyük bir etki yaratması beklenmemektedir. 
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5. Sonuç  
Bankaların, finansal aracılık rolünü yerine getirirken ilk amaçlarından biri ve belki de en 

önemlisi sürdürülebilir finansal yapılarını korumak olmalıdır. Sürdürülebilir finansal yapı 
sağlıklı kredilendirme süreçleri, kredilerin tahsisinden tahsiline kadar sürecin doğru yönetimi, 
yasal düzenlemelerin varlığı, sürekli ve hassas bir denetleme ile mümkündür. Diğer 
işletmelerin aksine finansal yapısı bozulan bir banka, kendi yükümlülükleri ile sınırlı 
olmaksızın sistemik önemine göre tüm bankacılık sistemi ve genel ekonomi ve hatta 2007-
2008 küresel finans krizi örneğinde olduğu gibi tüm dünya ekonomisini olumsuz 
etkileyebilecektir. Sağlıklı kredi süreci istihdam ve üretime katkısı ile ekonomik refaha önemli 
katkılar sağlar. Kredilerin tahsis-tahsil döngüsünde yaşanacak bir aksaklık finansal sistemi 
olumsuz olarak etkileyecektir. Kredinin türü, teminat durumu, vadesi, faiz oranı ne olursa 
olsun geri ödenmeyen her kredi finansal yapıyı olumsuz etkileyecektir; ilave faiz ile müşteri 
açısından kredinin maliyetini artıracak, finansal kuruluş açısından kaynak ve fonlama 
maliyetini artıracak, kârlılığı azaltacaktır. Finansal bozulma finansal kuruluşlara ilave 
yükümlülükler getirecek, kredi kapasitesini daraltacaktır.  

Bu çalışmada, takipteki krediler genel bir çerçevede ele alınmış, takipteki kredilerin neden 
ve sonuçları, takibe dönüşüm hesaplamaları, Türkiye Bankacılık Sektörünün takipteki krediler 
açısından genel görünümü, takipteki kredilerin kamusal maliyet unsuru ile takipteki krediler 
ve TDO hesaplamalarının bünyesinde taşıdığı yapısal sorunlara ve bazı çözüm önerilerine 
değinilmiştir. Çalışma sonucunda temel olarak, takipteki kredilerin makroekonomik ve 
bankalara özgü birçok nedeni ve yine genel ekonomi ve bankacılık sistemi üzerinde olumsuz 
etkileri olduğu, ulusal ve uluslararası ölçekte yapılmış araştırma ve raporlarda TK ve 
TDO’nun en önemli aktif kalitesi göstergelerinden biri olarak kullanıldığı, bankaların kademeli 
olarak uyguladığı tedbirlerle bunları azaltmaya çalıştığı anlaşılmıştır. Sektörde likit varlıklar 
yerine kredi tercihinin önemli ölçüde arttığı, buna paralel olarak takipteki kredilerin gerek 
hacim olarak gerekse toplam krediler içerisindeki payının (daha mutedil bir seyir ile) arttığı 
görülmüştür. Mevduat bankalarının sektörde payının yüksekliği ile sektörün TDO 
göstergesine yön verdiği, KYB’lerin çok daha düşük TDO ’ya rağmen sektör payının azlığı 
sebebiyle sektöre tam olarak yön veremediği anlaşılmaktadır.  

Takipteki kredilerin belirleyicileri üzerine yapılmış pek çok çalışmada açıklayıcı değişken 
odaklı bir yaklaşımla, genellikle ulusal ve uluslararası veri tabanlarından elde edilen TDO 
verisi bağımlı değişken kabul edilerek, bunun üzerinden sonuçlara varıldığı ancak söz 
konusu oranın muhasebe tabanlı bir oran olması nedeniyle bazı yapısal hesaplama sorunları 
olabileceği değerlendirilmiştir. Bu sorunlar özetle, takipteki kredilerde hiçbir değişiklik olmasa 
dahi TDO ’da toplam kredilerin artışı ve kur farkı kaynaklı artışlar ile oranın azalması, takibe 
dönüşümün gecikmeli gerçekleşmesi beklendiği halde eş zamanlı TDO hesaplanması, 
takipteki kredilerin varlık yönetim şirketlerine düşük yüzdelerle satışı ve gerçekte düşük 
tahsilat tutarlarına rağmen önemli miktarda TK ’nın bilanço dışına çıkarılması, kredilerin 
takibe intikallerinde gecikmeler ve bu nedenle yakın izlemedeki kredilerin önemli ölçüde 
artmasına rağmen takipteki krediler ve TDO’nun daha durağan seyrettiğidir. Bu ve benzeri 
sebeplerle araştırmacılar, belirli risk faktörlerinin, kredilerin sorunlu hale gelmesi üzerindeki 
etkisini hatalı modelleyebilir ve hatalı sonuçlara ulaşabilirler. Yapılacak araştırmalarda, bu ve 
benzeri nedenlerle, takipteki kredi bileşenleri olan takibe intikaller ve reel nakit girişi sağlayan 
tahsilatların; cari dönemde takibe dönüşüm oranında gerçekte olmayan, kur ve kredi kaynaklı 
değişimlerden kaynaklanan azalışları gidermek için, Düzeltilmiş Takibe dönüşüm Oranının ve 
ayrıca, kredi riskini daha kapsayıcı göstermesi açısından Sorunlu Krediler Oranının 
kullanılabileceği değerlendirilmektedir. Çalışmada ayrıca doğrudan cari dönemdeki takipteki 
kredi hareketlerinden oluşturulan ve finansal kuruluşun cari dönem takipteki kredilerinin 
yönetiminde ne ölçüde yetkinlik sağladığı, gelecek dönemlere ne ölçüde takipteki kredi 
aktarımı yaptıklarını gösteren “Takibi Eritme Oranı” olarak ifade edilen yeni bir oran 
önerilmektedir.  
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Ayrıca, son olarak belirtmek gerekir ki, takipteki krediler için ayrılan karşılıkları vergisel 
indirim mekanizması yoluyla finansal kuruluşları önemli miktarda bir vergi yükünden 
kurtarmaktadır. Bu karşılıklar her ne kadar kamusal maliyet unsuru olsa da ekonomik 
daralma dönemlerinde dolaylı bir vergisel sermaye koruma tamponu unsuru olarak 
değerlendirilebilir. Ancak, son dönemlerde kamu gelirleri üzerinde yarattığı azaltıcı etki 
nedeniyle kamu otoritesi tarafından takipteki kredilere özel önem atfedilmesi gerektiği 
görülmektedir. 
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1 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 01.11.2005 tarih ve 25983 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete ’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
2 Çalışmada göz önünde tutulması gereken en önemli hususlardan biri de Kredilerin Sınıflandırılması 
ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (22.06.2016 tarih, 
29750 sayılı Resmî gazete) hükümlerinde, 01.01.2018 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde 
uygulanmak üzere, TFRS 9 standardı (19.01.2017 tarih, 29953 sayılı Remi Gazete) ile getirilen 
değişikliklerdir. Söz konusu standart özellikle krediler için gerçekleşen zarar modeli yerine beklenen 
zarar modelini benimsemekte ve bankaların kendi iç süreçlerinde kredi sınıflaması ve beklenen kredi 
zararları hesabında kullanılmak üzere kredi risk modelleri geliştirmelerini gerektirmektedir. Çalışma 
özelinde bankalar tek tek ele alınmadığı için farklı kredi riski modellerine sahip bankaların tek bir 
potada eriyeceği düşüncesiyle ortak veri setlerinden ve toplulaştırılmış verilerden faydalanılmıştır.  
3 Faiz tahakkuku, kredi müşterisinden nakden veya hesaben talep edilebilir, dolayısıyla anaparaya 
ilave edilerek tekrar faiz yürütülebilecek hale gelen faiz alacaklarını, faiz reeskontları ise kredinin 
kullandırımından veya en son faiz tahakkukundan itibaren bilanço düzenleme tarihine kadar geçen 
süreye tekabül eden ancak henüz tahakkuk vadesi gelmemiş hesabi faiz alacaklarını anlatmaktadır 
(Altıntaş, 2020, s.408). 
4 Burada bahsedilen sınırlamalardan kastedilen, Bankacılık Kanununun 54. Maddesinde yer alan 
“Bankalarca bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna kullandırılabilecek kredilerin toplamı öz 
kaynakların yüzde yirmi beşini aşamaz” hükmünde açıkça görülmektedir. Buna göre, örneğin bir 
gerçek ya da tüzel kişiye, gerek nakdi ya da gayrinakdi kredi şeklinde, gerekse ortaklık payı edinimi ya 
da herhangi farklı bir şekilde yapılacak plasmanlar toplamı Bankanın öz kaynaklarının belirli bir oranı 
ile sınırlandırılmıştır. 
5  23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
6 4059 sayılı “Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun”, 20/12/1994 tarih ve 22147 
sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
7 BDDK (2021)’den elde edilen verilerde krediler kalemine bankalardan alacaklar ’ın dahil edilmediği, 
meta veri ve dipnotlarda ifade edilmektedir. Bu nedenle krediler kaleminde çok yüksek olmayan farklar 
olsa da genel değerlendirme açısından önemli sapmalar olmayacağı değerlendirilmektedir.  
8 BDDK raporlarında kullanılan “Takibe Dönüşüm Oranı (TDO)” kullanılarak hazırlanmıştır. 
9 Bu verilerde, 2003-2017 yılları arasında “aktiften silinen” olarak bilinen kalem “kayıttan düşülen” 
olarak değiştirilmiş, ayrıca satılan donuk alacaklar ayrı bir kalem olarak 01.01.2018 sonrasında tabloya 
eklenmiştir. Söz konusu üç kalem de nihai olarak yakın görüldüğünden, dönemlere göre kopukluk 
olmaması açısından toplamı alınarak grafiğe aktarılmıştır. Bankaların donuk alacak hareket 
tablolarında donuk alacak satışları 01.01.2018 sonrası ayrı bir kalem olarak gösterildiği için, bu tarihe 
kadar dönem içi tahsilat rakamlarının içerisinde yer aldığı düşünülmektedir. Bu nedenle, yukarıdaki 
grafikte donuk alacak satışları 2003-2017 yıları arasında dönem içi tahsilat, bu tarihten sonra ise diğer 
çıkışlar satırında gösterilmiştir. 
10 Bir başka deyişle takipteki kredilerdeki (donuk alacaklardaki) artışın TFRS 9 uygulamasından 
kaynaklanmadığı ve makro ekonomik ve/veya konjonktürel etkiler dolayısıyla gerçekleştiği 
vurgulanmıştır (Us, 2020). 
11 Karşılıklar düşülmediği için brüt olarak ifade edilmiştir. 
12 Yakın izlemedeki krediler, TBB veri sisteminde toplulaştırılmış olan Bankaların “Standart nitelikli ve 
yakın izlemedeki krediler ile yeniden yapılandırılan yakın izlemedeki kredilere ilişkin bilgiler” 
tablosundan alınmıştır.  
13 2019 yılı sonu itibarıyla, yakın izlemedeki krediler ya da TFRS 9’a göre ikinci aşama (kredi riskinde 
önemli artış) krediler içerisinde üç sektör (sanayi, hizmetler ve inşaat) %78 paya sahiptir (Türkiye 
Bankalar Birliği, 2021b).  
14 BDDK’dan elde edilen Özel karşılık giderleri verisine isabet eden kurumlar vergisi tutarı yazar 
tarafından hesaplanmıştır. Yıllar itibarıyla geçerli KV oranları, 
https://vergidosyasi.com/2019/01/14/yillar-itibariyle-gecerli-kurumlar-vergisi-oranlari/ adresinden 
alınmıştır (Erişim tarihi: 09.05.2021) 
15 https://www.bloomberght.com/is-bankasi-takipteki-alacaklarinin-bir-kismini-satti-2276749, Erişim 
tarihi: 02.04.2021. 
16 2008-2020 aralığında sektörde faaliyette bulunan ilk dört özel banka toplam donuk alacak 
satışlarında yaklaşık %47’lik paya sahiptir (PWC-PricewaterhouseCoopers, 2021).  
17 Bkz. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve İller Bankası mevzuatı.  
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Öz 
Mevduat bankaları ülke ekonomisinde finansal aracılık işlevi görmekte ve uluslararası ticari 

faaliyetlerin yerine geliştirilmesine de katkı sağlamaktadır. Bankalar üstlendikleri fonksiyon itibariyle 
finansal piyasalar açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de 2009-2019 yılları 
arasında faaliyette bulunmuş 3 adet kamusal sermayeli ve 8 adet özel sermayeli mevduat bankası 
verileri kullanılarak doğrusal panel veri modeli uygulanmıştır. Analiz ile bağımlı değişken olarak 
belirlenen yabancı para varlıklar/toplam varlıklar oranına etki eden faktörler tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Bulgularımıza göre, yabancı para varlıkların yabancı para yükümlülüklere oranındaki artış 
yabancı para varlıkların toplam varlıklara oranını yükseltmektedir. Elde edilen bulgular ile bankacılık 
sistemi açısından değerlendirme yapıldığında, yabancı para varlıklarda gerçekleşen artışın toplam 
varlıklara daha az yansımakta olduğu, bu artışın daha ziyade borç ödemek suretiyle yükümlülük 
azaltma şeklinde gerçekleştiği şeklinde yorumlanabilir.  
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Abstract 
Deposit banks function as financial intermediaries in the national economy and contribute to 

the development of international commercial activities. Banks are of great importance in terms of 
financial markets due to the functions they undertake. In this study, linear panel data model was 
applied by using the data of 3 state-owned and 8 private-capital deposit banks operating in Turkey 
between 2009-2019. With the analysis, it was tried to determine the factors affecting the ratio of 
foreign currency assets/total assets, which was determined as the dependent variable. According to 
our findings, the increase in the ratio of foreign currency assets to foreign currency liabilities increases 
the ratio of foreign currency assets to total assets. When the findings are evaluated in terms of the 
banking system, it can be interpreted that the increase in foreign currency assets is less reflected in 
the total assets, and this increase is mostly in the form of liability reduction by paying debts.  
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Giriş 
 
Bankalar, mevduat toplayan ve toplanan mevduatları fon ihtiyacı olan ekonomik 

birimlere kredi olarak aktaran, elde edilen fon kaynaklarını etkin olarak kullanan finansal 
kuruluşlardır. Diğer işletmeler gibi bankalar da faaliyetleri neticesinde kâr elde etmeyi 
amaçlarlar. Bankalar ülke ekonomisinin işlerliğine destek olmanın yanı sıra uluslararası ticari 
faaliyetlerin yerine geliştirilmesine de katkı sağlarlar. Uluslararası ticari faaliyetlerin artması 
ile birlikte bankaların yabancı para ile ilgili pozisyonları da önemli hale gelmiştir.  

 
Türkiye kalkınmakta olan bir ekonomi olması dolayısıyla dış ticaret hacmi de gün 

geçtikçe büyümektedir. Ülkede, ekonomik büyümeye paralel olarak, yabancı para varlıkları 
da artmaktadır. Yabancı para varlıkları, ülke ekonomisi açısında enflasyona ve büyümeye 
olan etkisi yönüyle de üzerinde durulması gereken bir faktördür.  

 
Bankaların yabancı para cinsinden fon toplamaları ve bu fonları kredi olarak 

kullandırmaları döviz kuru oynaklığı dolayısıyla risk unsuru barındırmaktadır. Bir ülkedeki 
bankaların yabancı para cinsinden kısa vadeli yükümlülükleri kısa vadeli varlıklarını aşması 
halinde bankacılık sistemi uluslararası alanda likidite sorunu ile karşılaşmaktadır. Ekonomik 
kriz ve şok durumunda bankalardaki mevduatını çeken tasarruf sahipleri tasarruflarını daha 
sağlam olarak gördükleri yabancı paraya çevirebilmektedir. Bu ise döviz kuru hareketliliğini 
ciddi ölçüde arttırmaktadır. Bankaların likidite sorunu ile karşılaşmaması için şok anında bile 
talebi karşılayabilecek yeterlilikte yabancı para cinsinden likiditesi olması gerekmektedir.  

 
Küreselleşme yönelimleri ile ülkelerin birbirine yakınlaştığı bugünlerde, döviz 

kurlarındaki oynaklık hem ülke ekonomilerini hem de bankacılık sektörünü büyük ölçüde 
etkilemektedir. Yabancı para varlıklar bankalar açısından risk barındırdığı için önemle takip 
edilmesi gerekmektedir. Döviz kurunda olası değişim durumunda bankaların aktiflerinde ve 
pasiflerinde bulunan birçok kalem olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Bankalar döviz 
kurunda meydana gelebilecek değişimden olumsuz etkilenmemek için yabancı para 
varlıklarını etkin bir şekilde yönetmeleri gerekmektedir.  

 
Türk bankacılık sektöründe mevduatların yarısından fazlası yabancı para olması, 

hemen her üretim faktörünün ve özellikle girdilerin yabancı para ile ilişkili olması, bu özelliği 
ile ülke ekonomisinin genel görünümünü büyük ölçüde etkilemesi, yabancı para varlıkları ile 
ilgili araştırma yapılmasını gerekli kılmaktadır.  Bankacılık sektörünün genel ekonominin 
işleyişinde üstlenmiş olduğu fonksiyon da dikkate alınarak mevduat bankalarının yabancı 
para varlıklarının ve bu varlıklara etki eden faktörlerinin belirlenmesi gerekli görülmektedir.  

 
Mevduat bankaları çeşitli yönlerden sınıflandırmak suretiyle incelenebilir. Mülkiyet 

yapılarına göre sınıflandırıldığında kamusal sermayeli, özel sermayeli ve yabancı sermayeli 
mevduat bankaları şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Bu araştırmanın veri analizinde 
kullanılan örneklem bağlamında farklı değerlerin bulunmasına yol açabileceği düşüncesinden 
hareketle, yabancı sermayeli mevduat bankaları araştırma kapsamına alınamamıştır.  

 
Bu çalışmada, örneklem olarak, Türkiye’de 2009-2019 yılları arasında faaliyette 

bulunmuş olan 3 kamu sermayeli ve 8 özel sermayeli mevduat bankası kapsama alınmıştır. 
Yapılan doğrusal panel veri modeli uygulaması ile kamusal sermayeli ve özel sermayeli 
bankalarının yabancı para varlıklarına etki eden faktörlerin belirlenmesi için analizde bağımlı 
değişken olarak yabancı para varlıklar / toplam varlıklar oranı kullanılmıştır. Yapılan bu 
çalışma uygulama yönünden mevduat bankalarının yabancı para varlıklara etki eden 
faktörlerin belirlemesine ilişkin özgün bir yapıya sahip olup, bu yönüyle literatüre katkı 
sunmaktadır. 
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1. Türk Bankacılık Sisteminde Döviz Kompozisyonunun Gelişimi  
 
Uluslararası ticaretin gelişmesi, teknolojik gelişmelerin hızlanması, uluslararası 

piyasalara erişimin kolaylaşması, türev ürünlerin gelişmesi ve çeşitliliğinin artarak tabana 
yayılması, risk faktörlerine karşı korunma ihtiyacının anlaşılması sonucunda banka 
bilançoları içinde daha fazla oranda Yabancı Para (YP) bulundurma durumu söz konusu 
olmuştur. Uluslararası piyasalarda işlem yapabilmek ve uluslararası ticari işlemlere aracılık 
yapabilmek için banka bilançosunun belli bir kısmının YP cinsinden olması zorunlu hale 
gelmektedir. Bankalar, YP cinsinden varlıklar ve yükümlülükler dolayısıyla kur riskine maruz 
kalabilmektedirler. Bir bankanın aktifinde ve pasifinde mevcut döviz kalemleri bu bankanın 
döviz pozisyonunu oluşturmaktadır. Döviz kuru riski genel olarak döviz kurlarında oluşan 
değişikliklerden kaynaklanan bankanın döviz varlıkları ve yükümlülüklerinden dolayı zarara 
uğrama olasılığını ifade etmektedir. Kur riski, bankanın gelirlerinde, özkaynaklarında, nakit 
akımlarında, aktif kalitesinde ve taahhütlerini karşılamada olumsuzluklara sebep 
olabilmektedir (Selimler ve Kale 2012, s.41-42). 

 
Sermayelerine göre gruplar itibariyle mevduat bankalarının 2009-2019 yılları arasında 

finansal durumlarının değerlendirilmesi yönünden aşağıdaki şekillerle bilgiler verilmektedir. 
İlk olarak net bilanço pozisyonu / özkaynaklar oranı ele alınmaktadır. 

 
Şekil 1. Net Bilanço Pozisyonu / Özkaynaklar 2009-2019 Gelişim Eğilimi 

 
Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği [TBB], 2020 

 
Net bilanço pozisyonunun özkaynaklar içindeki payı yönünden 2009 yılında kamu 

sermayeli ve özel sermayeli mevduat bankalarının benzer şekilde -%10’un altında iken 
yabancı sermayeli bankaların -%80 civarında olduğu görülmekle birlikte, 2019 yılında kamu-
özel-yabancı sermayeli bankaların benzer oranlarda ve -%60 civarında oldukları tespit 
edilmiştir.  

 
Net Bilanço Pozisyonu + Net Nazım Hesap Pozisyonu) / Özkaynaklar 2009-2019 

Gelişim Eğilimi Şekil 2’de gösterilmektedir. 
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Şekil 2. (Net Bilanço Pozisyonu + Net Nazım Hesap Pozisyonu) / Özkaynaklar 2009-2019 
Gelişim Eğilimi 

 
Kaynak: TBB, 2020 

 
Bu oran bankanın net bilanço pozisyonu olarak tanımlanan yabancı para cinsinden 

varlıkları ile kaynakları arasındaki fark ile net bilanço dışı pozisyon olarak tanımlanan 
yabancı para cinsinden bilanço dışı varlık ve yükümlülükleri arasındaki farkın, özkaynaklar 
tarafından karşılanma seviyesini göstermektedir. Oran, bütün banka grupları açısından, 2018 
yılına kadar istikrarlı bir şekilde hareket ettiği halde 2018 yılı itibariyle kamu bankalarının 
negatif yöne, yabancı bankalarının ise çok farklı oranla pozitif yöne eğilim gösterdiği 
görülmektedir. Bu durum yabancı para cinsinden bilanço dışı varlık ve yükümlülükler 
arasındaki farkın kamu sermayeli bankalarda 2018 yılından sonra azaldığı, yabancı 
sermayeli bankalarda ise önemli oranda arttığı şeklinde yorumlanabilir. 

 
Banka grupları itibariyle, YP Varlıklar /  Toplam Varlıklar 2009-2019 Gelişim Eğilimi 

Şekil 3’te gösterilmektedir. 
 

Şekil 3. YP Varlıklar /  Toplam Varlıklar 2009-2019 Gelişim Eğilimi 

 
Kaynak: TBB, 2020 

 
Bankaların YP varlıklarının toplam varlıkları içerisindeki payı yıllar itibariyle artış 

kaydetmiştir. Yabancı sermayeli bankalarda bu durum daha yüksek oranlarda artmış 2019 
yılı itibariyle %45 seviyesindedir. 2009-2019 yılları arasında kamu sermayeli bankalar %34,9 
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oranı ile diğer banka gruplarına göre daha düşük artış oranları ile yabancı para varlıklarını 
arttırdığı görülmektedir. 

YP Yükümlülükler /  Toplam Yükümlülükler 2009-2019 Gelişim Eğilimi banka grupları 
yönünden Şekil 4’te gösterilmektedir. 

 
Şekil 4. YP Yükümlülükler /  Toplam Yükümlülükler 2009-2019 Gelişim Eğilimi 

 
Kaynak: TBB, 2020 

 
Yabancı para yükümlülükleri toplam yükümlülükler içindeki payı 2009-2019 yılları 

arasında artış eğiliminde olmuş ve kamu bankalarının diğer banka gruplarına göre toplam 
yükümlülükler içinde yabancı para cinsinden yükümlülüğü göreceli olarak düşük seyretmiştir.  

Bu çalışma kapsamında önce araştırma konusu ile ilgili literatür taramasına yer 
verilmekte, sonra araştırmanın ekonometrik analiz bilgisi kapsamında; amaç ve kapsam,  
yöntem ve model, veri seti ve kaynaklar bilgisine değinilmekten sonra yapılan analiz 
neticesinde elde edilen bulgular değerlendirilmektedir. 

 
 
2. Literatür Taraması 
 
Araştırma kapsamında, bankaların doğrudan döviz pozisyonları ve bunun kur 

riskinden nasıl etkilendiğine ilişkin spesifik bir analize erişilememiştir. Literatürde, bankaların 
ve diğer işletmelerin yabancı para varlıklarına ilişkin yapılan analizlerle ilgili çalışmalardan 
bazıları aşağıda özetlenmiştir. 

 
Selimler ve Kale (2012), çalışmalarında, bankaların yabancı para işlemleri ile ilgili 

faaliyetleri hakkında teorik ve mevcut durum tespitine ilişkin bilgilere yer vermişlerdir.  Bu 
yönde; yabancı para işlemlerinin sınıflandırılması, devalüasyon işlemi, açık pozisyon kavramı 
ve türev ürün işlemleri konuları değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, 2010 yılında bankaların 
kambiyo işlemlerinden kâr ettikleri, 2011 yılında ise zarar ile karşılaştıkları tespit edilmiştir. 
Ayrıca, türev finansal araçlardan 2010 yılında zarar oluştuğu ve 2011 yılında kar elde edildiği 
belirlenmiştir. 

 
Bodnar vd. (2013), yaptıkları çalışmada İtalya’da mevcut finansal olmayan 

işletmelerin risk yönetimleri ile ilgili olarak türev ürün kullanımı itibariyle analiz yapmışlardır. 
Çalışma bulgularına göre kapsam içindeki işletmeler döviz ve faiz riskine karşı türev ürün 
kullandıkları tespit edilmiştir. Özellikle döviz kuru riskine karşı %83 oranında türev ürün 
kullandıkları tespit edilmiştir.  
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Pan ve Pan (2014), 2012 yılı dış faktörlerin Çin’in sermaye piyasasına getirebileceği 
olası etkilere ilişkin 1998 yılından itibaren Çin borsasında işlem gören 10 bankadan oluşan 
bir panel ile yapılan ve değişken olarak Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), para arzı 
büyümesi, kredi faiz oranları, enflasyon oranları ve brüt hisse senedi fiyatlarının bankaların 
aktif kârlılığı üzerindeki etkisini incelemek üzerine oluşturulan regresyon modeli ampirik 
analiz sonucuna göre makro ekonomik unsurların kârlılık üzerinde belli ölçüde etkiye sahip 
olduğu bilgisi doğrulanmıştır. 

 
Türker (2015), üç farklı model kurarak finansal kırılganlıklara etki eden faktörleri tespit 

etmeye çalıştığı araştırmanın bulgularına göre; kur oynaklığına etki eden faktörlerden, GSYH 
değerleri pozitif, ülke kredi notu negatif, menkul kıymetlerin aktif içindeki payı pozitif, 
özkaynakların aktif içindeki payı negatif ve TCMB rezervleri negatif etkiye sahip olduğunu 
belirlemiştir. Faiz oynaklığının belirleyicileri olarak ise YP Aktifler/YP Pasifler oranı pozitif, 
aktif karlılığı negatif ve enflasyon oranı pozitif yönde etki ettiğini tespit etmiştir. Kapanan 
banka sayısına etki eden faktörlerden ise; YP Aktifler/YP Pasifler oranı negatif, 
krediler/toplam aktifler oranı negatif, ve kısa vadeli sermaye hareketleri negatif etkiye sahip 
olduğunu tespit etmiştir. 

 
Gökçe ve Sarıtaş (2017) çalışmalarında, döviz kuru hareketlerinin özel sermayeli 

bankaların bilançosuna etkisini analiz etmişlerdir. Temel hipotezleri ise döviz kurunda 
yaşanan değişimin banka bilançosundaki kalemlerde etkiye neden olduğu şeklindedir. 
Yapılan kantil regresyon analizi sonucuna göre; döviz kurundaki değişim ile takipteki krediler 
kalemi arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı ve aynı yönlü olduğu şeklindedir.  

 
Zeyneloğlu (2017) yapmış olduğu çalışmada; bankacılık faaliyetlerinin döviz kuru 

üzerinde etkisinin olup olmadığını araştırmıştır. Araştırmasında, dönemler itibariyle döviz 
kuru ve bankacılık faaliyetleri arasında ilişkiyi incelemiştir. Sonuç olarak, 2001’deki döviz 
kuru yükselişinde bankacılık faaliyetlerinin etkisinin olduğunu, ancak 2016 yılındaki döviz 
kuru yükselişinde bankaların rolünün sınırlı olduğunu tespit etmiştir.  

Çakmur Yıldırtan ve Salihoğlu’nun (2017), çalışmalarında kırılgan beşli ülkelerin yerel 
para biriminin değer kaybının temel dinamiklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Kırılgan 
5 ülkede analiz sonuçlarına göre amortisman değerleri arasında anlamlı ve asimetrik ilişkiler 
olduğu, 2000:03 – 2017:01 döneminde ABD Doları karşısında Kırılgan Beş Ülkenin yerel 
para birimleri itibariyle; USD/Brezilya Reali Paritesi %81,37, Hindistan USD/Hindistan Rupisi 
Paritesi %55,73, Güney Afrika USD/Güney Afrika Randı Paritesi %107,69 ve Türkiye 
USD/Türk Lirası Paritesi %533,33 şeklinde olduğu belirlenmiştir. 

Comunale ve Kunovac (2017) çalışmalarında, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’da 
döviz kurunun etkisini araştırmışlardır. Çalışmada Bayesian VAR metodunu kullanmak 
suretiyle 1992-2016 yılları verileri ile analiz gerçekleştirmişlerdir. Elde edilen bulgulara göre, 
döviz kurlarındaki değişimin ithalat fiyatlarına yansıması yüksek olmakla birlikte etkinin 
süreklilik göstermediği geçici bir dönemi kapsadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 
Kuzu ve Çelik (2020) çalışmalarında; 2005-2018 yılları arasında BIST 100 

çerçevesinde ticari bankaların türev araç kullanımı ile faiz ve kur riskleri arasındaki ilişkiyi 
panel veri analizi yöntemi ile belirlemeye çalışmıştır. Araştırmada faiz ve kur riski bağımlı 
değişken olarak değerlendirilerek iki ayrı model oluşturulmuştur. Çalışmanın sonucunda 
bankaların öngörülebilir piyasa hareketleri çerçevesinde türev ürün kullanımı ile faiz riskini 
azalttıkları belirlenmiştir.  

 
Alev ve Özçiçek (2021) çalışmalarında, 2003:q1-2018:q3 dönemine ilişkin Türkiye’de 

faaliyette bulunan kamusal, özel ve yabancı sermayeli mevduat bankalarının döviz kuru 
oynaklığının kârlılık üzerinde etkisini araştırmışlardır. Bu yönde üç farklı model kurularak 
Arellano (1987), Froot (1989) ve Rogers (1993) tarafından geliştirilen tahmincilerle analiz 
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gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, döviz kuru oynaklığının araştırma konusu olan 
üç banka grubunda da hem ortalama aktif kârlılığı ve hem de ortalama özkaynak kârlılığı 
üzerinde anlamlı bir etkide bulunmadığı belirlenmiştir.  

 
Literatür bilgisi genel olarak değerlendirildiğinde; Selimler ve Kale (2012), bankaların 

yabancı para işlemleri ile ilgili faaliyetleri hususunda kambiyo işlemlerinin kârlılığını 
araştırmışlar, Bodnar vd. (2013), İtalya’da mevcut finansal olmayan işletmelerin türev ürün 
kullanımı hakkında risk unsuru yönünden analiz yapmışlar, Pan ve Pan (2014), makro 
ekonomik unsurların banka kârlılığına etkisini araştırmışlar, Türker (2015), finansal 
kırılganlıklara etki eden faktörleri tespit etmeye çalışmış, Gökçe ve Sarıtaş (2017) döviz kuru 
hareketlerinin özel sermayeli bankaların bilançosuna etkisini analiz etmişler, Zeyneloğlu 
(2017) bankacılık faaliyetlerinin döviz kuru üzerinde etkisinin olup olmadığını araştırmış,  
Çakmur Yıldırtan ve Salihoğlu (2017), çalışmalarında kırılgan beşli ülkelerin yerel para 
biriminin değer kaybının temel dinamiklerini araştırmış, Comunale ve Kunovac (2017) 
Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’da döviz kurundaki değişimin ithalat fiyatlarına yansıması 
araştırmış, Kuzu ve Çelik (2020) ticari bankaların türev araç kullanımı ile faiz ve kur riskleri 
arasındaki ilişkiyi belirlemeye çalışmış, Alev ve Özçiçek (2021) kamusal, özel ve yabancı 
sermayeli mevduat bankalarının döviz kuru oynaklığının kârlılık üzerinde etkisi 
araştırmışlardır. Yapılan çalışmalar yabancı para ile ilgili olarak bankacılık sektöründe farklı 
açılardan etki faktörlerinin belirlenmesi yönüyle ilgili olduğu, genel olarak banka karlılığına 
etkisinin üzerinde durulduğu, kur oynaklığının etkileri tespit edilmeye çalışıldığı, risk unsuru 
olarak döviz kurunun araştırıldığı belirlenmiştir.  

 
 
3. Ekonometrik Analiz  

 
Bu araştırma çalışmasının amacı, kamu sermayeli ve özel sermayeli bankaların 

yabancı para varlıklarına etki eden faktörleri belirlemektir. Analiz uygulamasında bağımlı 
değişken olan yabancı para varlıklar / toplam varlıklar oranına etki eden faktörlerin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Banka teorisi yönünden yabancı para varlıkların banka bilançosu içindeki durumunu 
öncelikle ele almak ve değerlendirmek gerekmektedir. Teorik açıdan bir bankanın aktifindeki 
döviz kalemleri ile pasifindeki döviz kalemleri bankanın döviz pozisyonunu oluşturmaktadır. 
Bankalarda aktifteki döviz hesapları mevcutlar ve alacaklardan oluşmaktadır. Bankanın, 
pasifteki döviz hesapları ise taahhütler ve borçlardan oluşmaktadır. Açık pozisyon bir para 
biriminden borçların aynı para biriminden alacaklara göre fazla olması durumunda söz 
konusu olmakta ve açık pozisyonu yüksek olan banka kur riski ile karşı karşıya kalmaktadır. 
Döviz kurunda durgunluk olursa ve reel faizler yüksek olursa bankalar döviz varlıklarını TL’ye 
çevirirler. Böyle bir durumda bankaların bilançolarında açık pozisyonu artmaktadır. Bankalar 
sahip oldukları yabancı para pozisyonu dolayısıyla kur riski, parite riski ve swap oranı ve baz 
riski ile karşılaşmaktadır. Bu tür riskleri minimize etmek ve kârlılıklarını arttırmak için yabancı 
para varlıklarını etki eden faktörleri tespit etmeleri önemli görülmektedir (Selimler ve Kale 
2012, s.41-43). 

 
TC Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı tarafından 01.03.1995 tarihinde, 22217 

sayılı Resmi Gazetede yayınlanana “Yabancı Para Net Genel Pozisyonu/Sermaye Tabanı” 
standart oranı uygulanmaya başlanmıştır. Döviz kuru riski ile ilgili olarak uluslararası 
düzenlemeler mevcut olup, bu düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla Türkiye’de de 
bankaların açık pozisyonları ile ilgili sınırlama getiren düzenlemeler yapılmıştır. Böylece 
bankaların döviz açık pozisyonlarını sermaye tabanlarıyla sınırlayarak kur riskinin kontrol 
altına alınması ve bankaların yüksek kur riskine girmemesi için önlemler alınmaya 
çalışılmıştır. Bankaları açık pozisyonlarının sürekli artması neticesinde yüksek kur riski 

3.1. Amaç ve Kapsam  
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taşımaları durumunda ekonominin geneli için bazı olumsuzluklara sebep olabileceği 
değerlendirilerek tedbirler alınmıştır (Selimler ve Kale 2012, s.44). 

 
Bankalar açık pozisyonları dolayısıyla kur yükselişlerinden olumsuz etkilenmekte faiz 

boşluğu nedeniyle de faiz yükselişlerinden zarar görmektedir. Türkiye’de genel olarak 
ekonomik kriz dönemlerinde kur ve faiz birlikte yükselmekte bu durum ise bankaların döviz 
ve faiz pozisyonları ile ilişkili olarak yüksek miktarda zararlarla karşılaşmasına sebep 
olmaktadır. Türk bankacılık sektörü için YP işlemler önemli bir paya ve işlem hacmine 
ulaşmış bulunmaktadır. YP kalemlerde gerçek bir artış veya azalış olmamasına karşın, 
sadece kur artış ve azalışlarından dolayı, bilançolardaki YP kalemlerin TL olarak yer alması 
nedeniyle bunların payında dalgalanmalar olabilmektedir. (Selimler ve Kale 2012, s.47-63). 

  
3.2. Yöntem ve Model 

 
Zaman boyutuna sahip yatay kesit verileri kullanılmak suretiyle oluşturulan panel 

verilerle kurulan modeller yardımıyla ekonomik ilişkiler tahmin edilebilmektedir. Bu uygulama 
“panel veri analizi” olarak adlandırılmaktadır (Tatoğlu 2020, 6). Panel veri modeli, genel 
olarak bir regresyon modelidir. Klasik regresyon modellerinde kullanıldığı şekli ile bir bağımlı 
değişken ile bu bağımlı değişkenle ilgili bir veya birden fazla bağımsız değişken çözümleme 
için kullanılmaktadır. Kurulan modelde hata terimi de yer alabilmektedir. Modelde bulunan 
değişkenler hem birime hem de zamana göre etkili olabilmektedir (Taysı 2020, s.21). 

 
Panel veri modeli aşağıdaki gibi formüle edilebilir, 
 
Y = αit + βit Xit + uit             i=1,......,N ; t=1,......,T                            (1) 
 
Formülde, Y: bağımlı değişkeni, X: bağımsız değişkeni, α sabit parametreyi, β eğim 

parametresini ve u hata terimini ifade eder. i alt indisi birimleri (birey, firma, şehir, ülke gibi), t 
alt indisi ise zamanı (gün, ay, yıl gibi) göstermektedir (Tatoğlu 2020, s.7). 

 
Panel veri analizi genel olarak aynı yatay-kesit birimlerini belirli bir zaman diliminde 

ele almak suretiyle hem birimler arasında hem de zaman içindeki farklılaşmaları eşzamanlı 
olarak inceleyen bir yöntemdir. Panel veri analizi genel olarak zaman serisi analizi ile kesit 
analizini birleştiren bir yöntemdir. Panel verinin karmaşık yapısı dolayısıyla çözümleme 
yapmak üzere bilgisayar ortamında geliştirilen paket programlar (Stata, Eviews, vb) 
bulunmaktadır (Er 2009, s.48). 

 
Doğrusal panel veri modellerinde kullanılmakta olan üç model bulunmaktadır. Bunlar; 

klasik model, sabit etkiler modeli ve tesadüfi etkiler model şeklindedir. Bu modellerden 
hangisinin seçileceği hususunda karar verilirken belirli testler (Hausman, Breusch-Pagan 
Testi, Chow Testi, F  testi) uygulanmaktadır. (Reis, Kılıç ve Buğan, 2016, s.29). 

 
İstatistik uygulamaları ve veri analizlerinin temel amacı, değişkenler arasındaki 

ilişkileri ortaya koymak ve değişkenlerde ortaya çıkan farkın ne miktarda olduğu, hangi yönde 
değiştiği, neden etkilendiği gibi soruların cevabını bulmaktır. Ekonomik birimlerin eğilimlerini 
incelemede çok değişkenli istatistik yöntemlerinden yararlanılmaktadır.  

 
Bu araştırma çalışmasında uygulanan model aşağıdaki gibidir; 
YPVARit=αit+βitYPYUKit+ βit VARYUKit +βit YPMEVit  + βit YKREDIit + uit                  (2) 
 
Uygulama modelinde i=1,….,11 çalışma kapsamına alınan bankaları, t=2009,…,2019 

zamanı göstermektedir.  
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Çalışmada kamu sermayeli ve özel sermayeli mevduat bankalarının yabancı para 
varlık yapısına etki eden faktörler belirlenmesi ile ilgili kullanılan değişkenler genel olarak 
banka bilançolarında yer alan yabancı para kalemlerinin banka yükümlülükleri, mevduat ve 
kredileri içindeki payları yönünden varlık yapısına etki eden kalemler olarak uygun olabileceği 
değerlendirilen değişkenler ele alınmıştır. Uygulama çalışmasının analizinde yararlanmak 
üzere belirlenmiş bulunan değişkenler ve kısaltmaları Tablo 1.’deki gibidir.  

 
Tablo 1. Bağımlı ve Bağımsız Değişkenlerin Gösterimi 

Kısaltma Değişken Açıklaması Değişken Türü 
YPVAR Yabancı Para Varlıklar / Toplam Varlıklar Bağımlı 
YPYUK Yabancı Para Yükümlülük / Toplam Yükümlülük Bağımsız 
VARYUK Yabancı Para Varlıklar / Yabancı Para Yükümlülükler Bağımsız 
YPMEV Yabancı Para Mevduat / Toplam Mevduat Bağımsız 
YKREDI Yabancı Para Kredi / Toplam Kredi Bağımsız 
 
Çalışmada Yabancı Para Varlıklar / Toplam Varlıklar bağımlı değişken olarak 

belirlenmiştir. Kamu sermayeli ve özel sermayeli mevduat bankalarının yabancı para 
varlıklarına etki eden faktörler olarak; Yabancı Para Yükümlülük / Toplam Yükümlülük, 
Yabancı Para Varlıklar / Yabancı Para Yükümlülükler, Yabancı Para Mevduat / Toplam 
Mevduat, Yabancı Para Kredi / Toplam Kredi şeklindedir. Belirtilen bağımsız değişkenler 
mevduat bankalarında yabancı para cinsinden hem varlıklar, hem toplanan mevduatlar, hem 
de kullandırılan krediler itibariyle ilgili olarak değerlendirilebilecek kalemleri içeren 
değişkenlerdir.  

 
3.3. Veri Seti ve Kaynakları 

 
Türkiye’de faaliyette bulunan tüm bankalar 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi olup, 

bu kapsamda yer alan yabancı sermayeli mevduat bankaları sayıca çok olmakla birlikte 
ölçekleri yönünden değerlendirildiğinde, toplam aktifleri itibariyle sektörün yaklaşık %22’sine 
tekabül etmektedir. Yabancı sermayeli banka grubunun, yabancı para varlıkları ve 
yükümlülükleri ile ilgili olarak, hem YP Varlıklar/Toplam Varlıklar oranı hem de YP 
Yükümlülükler/Toplam Yükümlülükler oranı yönünden diğer banka gruplarına göre yüksek 
oranlara sahip olduğu görülmektedir. Netice itibariyle, araştırmanın veri analizinde kullanılan 
örneklem bağlamında farklı değerlerin bulunmasına yol açabileceği düşüncesinden 
hareketle, yabancı sermayeli mevduat bankaları araştırma kapsamına alınmamıştır. 

 
Tablo 2. Araştırma Örneklemi Mevduat Bankası Bilgileri 

Gösterim Mevduat Bankası 
1 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 
2 Türkiye Halk Bankası A.Ş. 
3 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 
4 Akbank T.A.Ş. 
5 Anadolubank A.Ş. 
6 Fibabanka A.Ş. 
7 Şekerbank T.A.Ş. 
8 Turkish Bank A.Ş. 
9 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 
10 Türkiye İş Bankası A.Ş. 
11 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 

Panel veri analizi uygulaması ile ilgili olarak Türkiye’de mevcut yabancı sermayeli 
bankalar haricindeki kamu ve özel sermayeli bankaların örneklem sayıları ve verileri doğru ve 
güvenilir analiz uygulaması açısından yeterli olduğu değerlendirilerek çalışma kapsamına 
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alınmıştır. Böylece, Türkiye’de 2009-2019 yılları arasında faaliyette bulunan 3 kamu 
sermayeli ve 8 özel sermayeli mevduat bankası değerlendirilmiştir. Türkiye Bankalar Birliği 
tarafından oluşturulan Temmuz 2020 raporunda 2009-2019 yılları arasında 11 yıllık süreci 
kapsayan tabloda mevcut 9 özel sermayeli mevduat bankasından 8 banka kapsama alınmış 
olup, bu bankalardan Ada Bank A.Ş. ile ilgili veriler tam olmadığı dolayısıyla kapsam dışı 
bırakılmıştır. 
 

3.4. Bulgular 
 

Çalışmanın verileri, Türkiye Bankalar Birliği tarafından oluşturulan Temmuz 2020 
raporundan elde edilmiş olup, 2009-2019 yılları arasında 11 yıllık süreci kapsamaktadır. 
Böylece araştırma konusu 11 bankaya ilişkin 121 gözlem içeren veri seti elde edilmiştir. 
Çalışmanın değişkenlerine ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 3’te ve değişkenler arasındaki 
korelasyon düzeyi Tablo 3’te yer almaktadır. 

 
Tablo 3. Değişkenlere Ait Tanımlayıcı İstatistik Bilgisi 

Değişken YPVAR YPYUK VARYUK YPMEV YKREDI 
Ortalama 33.2347 39.6267 84.74919 40.97326 27.20985 
Standart Sapma 8.906543 9.388157 15.31506 11.06205 10.97822 
Varyans 79.32651 88.1375 234.551 122.369 120.5214 
Minimum 12.4 15.3 25.7 17.8 3 
Maksimum 53.5 59.5 156.7 69.7 53.7 
Gözlem Sayısı 121 121 121 121 121 
 
Tablo 3.’te belirtilen sonuçlara göre mevcut kamu sermayeli ve özel sermayeli 

bankaların 2009-2019 dönemine ilişkin ortalama yabancı para varlıkları toplam varlıkları 
içinde ortalama %33,23 şeklinde görülmektedir. Yabancı para yükümlülükler toplam 
yükümlülükler içindeki payı ortalaması ise %39,62 düzeyindedir. Yabancı Para 
Yükümlülükler/Yabancı Para Varlıklar oranı ortalaması %84,74 şeklinde olup, yabancı para 
yükümlülüklerin daha yüksek bir miktara sahip olduğu tespit edilmiştir. Yabancı Para 
Mevduatın toplam mevduat içindeki payı ortalaması %40,97 olarak çıkmıştır. Yabancı para 
cinsinden açılan kredilerin toplam krediler içindeki payı ise %27,2 şeklinde bulunmuştur. Yerli 
yatırımcıların yabancı para bulundurma eğiliminde olduğu, öte yandan fon kullanan kesimin 
büyük ölçüde yabancı para cinsinden kredi kullanmadığı anlaşılmaktadır.  

 
Araştırmada panel veri analizi yapılmadan evvel değişkenler arasında korelasyon 

analizi yapılması gerekmektedir. Bu analiz ile değişkenlere ilişkin çoklu doğrusal bağlantı 
sorunu olup olmadığı tespit edilebilmektedir. Bu yönde iki değişken arasındaki basit 
korelasyon katsayısının 0.80 ve üstü olmaması istenmektedir. (Kasım 2019, s.122). 

 
Tablo 4. Bağımsız Değişkenlere İlişkin Korelasyon Analizi 

 YPVAR YPYUK VARYUK YPMEV YKREDI 
YPVAR 1.0000     
YPYUK 0.7294 1.0000    
VARYUK 0.4497 -0.2445 1.0000   
YPMEV 0.6274 0.8976 -0.2446 1.0000  
YKREDI 0.8298 0.5290 0.4570 0.4954 1.0000 

 
Tablo 4 sonuçları değerlendirildiğinde, YPKREDI ve YPVAR arasında 0,8298 ve 

YPMEV ile YPYUK arasında 0,8976 oranında yüksek bir korelasyon olmakla birlikte diğer 
bütün değişkenler arasındaki korelasyon 0,8 altında bulunmuştur.  
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Bir zaman serisi ile ilgili olarak istatistiksel analiz yapılmadan önce, ilgili seriye ilişkin 
sürecin zaman içerisinde sabit olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Sabit olmayan 
seriler içerisinde ekonometrik analizler yapıldığında, sapmalı sonuçlar ortaya çıkabilmektedir 
(Tatoğlu 2013, s.199). 

 
Araştırma çalışmalarında yapılan analizlerde birimler arası korelasyonun olduğu ve 

olmadığı durumlar ile karşılaşılmaktadır. Korelasyonun olmaması durumunda geliştirilen 
testlere birinci nesil testler ve korelasyonun olduğu senaryo için geliştirilen testlere ise ikinci 
nesil testler denilmektedir (Güriş 2015, s.204). Peseran’s CD Testi birimler arası korelasyonu 
test etmek amacıyla kullanılan test yöntemidir. Bu testte “Ho: Birimler arasında bağlılık 
yoktur” olarak ifade edilir ve p değeri <0,05 ise Ho reddedilir, boş hipotez reddedilmesi 
durumda birimler arasında korelasyon bulunduğu dolayısıyla ikinci nesil birim kök testleri 
tercih edilmektedir (Taysı 2020, s.22). Aşağıdaki Tablo 5.’te belirtilen veriler analiz 
kapsamında kullanılan değişkenlerin her birine ait kesit bağımlılık sonuçlarını göstermektedir. 

 
Tablo 5. Birim Kök Testleri 

Değişken Pesaran 
(2004) 
CD Test 

HT Birim Kök Testi Pesaran’ın CIPS Birim Kök Testi 
Düzeyde Birinci Fark Düzeyde Birinci Fark 

CIPS CIPS 
YPVAR 16.11*    -2.228*** 
YPYUK 10.94*   -2.245**  
VARYUK -0.39 0.0701*    
YPMEV 11.95*   -2.286**  
YKREDİ 6.79*     

*,**,*** sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlı olma durumunu göstermektedir. 
 
Birimler arası korelasyon (Pesaran CD Test) sonuçlarına göre YPVAR, YPYUK, 

YPMEV ve YKREDİ değişkenlerinde %1 önem seviyesinde birimler arasında korelasyon 
bulunduğu belirlenmiştir. Böylece, birimler arası korelasyon tespit edilmeyen değişken olarak 
VARYUK’un durağanlığının kontrol edilmesinde birinci nesil, birimler arası korelasyon tespit 
edilen değişkenler olarak YPVAR, YPYUK, YPMEV ve YKREDİ’nin durağan hale gelmesi 
için ikinci nesil birim kök testleri tercih edilmesi gerekmektedir. Çalışmada birinci nesil birim 
kök testlerinden Harris-Tzavalis testi, ikinci nesil birim kök testi olarak ise Pesaran’s CIPS 
Testi kullanılmıştır.  

 
Harris-Tzavalis testi zaman boyutunun (t) sonlu olduğunu, birim boyutunun (n) ise 

sonsuza gittiğini varsaymaktadır. Bu da mikropanel çalışmalarında karşılaşılan bir durumdur. 
Bu testin hipotezi “Ho: Paneller birim kök içermektedir” şeklinde tanımlanırken Pesaran’s 
CIPS testinin hipotezi “Ho: βi = 0 for all i” şeklinde kurulmaktadır (Öksüzkaya 2013, s.24). 

 
Çalışmada kullanılan serilerin birim kök test sonuçları itibariyle modelde kullanılan 

bazı değişkenlerin durağan olmadığı anlaşıldığından bu değişkenlerin birinci farkları alınmak 
suretiyle serilerin sabit olması sağlanmıştır.  

 
Panel veri metodolojisinde kullanılan modeller; klasik model, sabit etkiler modeli ve 

tesadüfi etkiler modeli şeklindedir. Bu modeller arasında hangisinin kullanılacağına karar 
verilirken; F testi, LM testi ve Hausman testi uygulanmaktadır (Reis ve diğerleri 2016, s.29). 

 
Çalışmaya mevcut verilere birim ve zaman etkisi olup olmadığını tespit etmek üzere 

öncelikle F testi yapılmıştır. Bu test ile havuzlandırılmış en küçük kareler modeli karşısında 
sabit etkiler modelinin seçilip seçilemeyeceği belirlenmektedir. F testinin hipotezi “Ho: birim ve 
zaman etki yoktur” şeklinde kurulmaktadır. Olasılık değeri %95 güven aralığında test kabul 
edilerek olasılık değeri 0.05’ten küçük olması durumunda boş hipotez reddedilmektedir. Boş 
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hipotez reddedilmesi halinde analizde sabit etkiler modelinin kullanılması uygun olacaktır 
(Taysı 2020, s.23). Tablo 6’da modele ilişkin F testi sonucu yer almaktadır. 

 
Tablo 6. F Testi Sonuçları 

 İstati
stik 

Ola
sılık 

𝐘𝐏𝐕𝐀𝐑𝐢𝐭 2.56 0.0
09* 

*,**,*** sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlı olma durumunu göstermektedir. 
 
F testi istatistiğine göre olasılık değerleri 0.05’ten küçük çıkmıştır. Modelin Ho hipotezi 

reddedilmiş olup, sabit etkiler modelinin kullanılmasının uygun olduğu belirlenmiştir. 
 
İkinci olarak ise, tesadüfi etkiler modeli ile havuzlandırılmış en küçük kareler 

modelinden hangisinin seçilmesi gerektiğine karar vermek için Breush-Pagan Langrange 
Multiplier (LM) Testi uygulanmıştır. LM testinin hipotezi “Ho: Var (u) = 0” şeklinde kurulmuştur. 
Olasılık değeri %95 güven aralığında bulunan değer 0.05’ten küçük olması halinde Ho 
hipotez reddedilmektedir. Boş hipotezin reddi halinde tesadüfi etkiler modelinin 
kullanılmasının uygun olacağı anlaşılmaktadır (Taysı 2020, 24). Tablo 7’de modelin LM testi 
sonucu gösterilmektedir. 

 
Tablo 7. LM Testi Sonuçları 

 İstati
stik 

Ola
sılık 

𝐘𝐏𝐕𝐀𝐑𝐢𝐭 0.000 1.0
00 

*,**,*** sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlı olma durumunu göstermektedir. 
 
Tablo 7’de belirtildiği gibi LM testi istatistiği olasılık değerleri 0.05’ten büyük çıkmıştır. 

Böylece modelin Ho hipotezi kabul edilerek havuzlandırılmış en küçük kareler modelinin 
kullanılmasının uygun olduğu anlaşılmıştır.  

 
Analiz çalışmasında F Testi sonucu Ho hipotezi reddedildiği LM testi ile Ho hipotezi 

kabul edildiği dolayısıyla sabit etkiler modelinin uygulanmasının uygun olacağı sonucuna 
ulaşılmıştır. Yapılan test sonuçlarına göre sabit etkiler modeli ile tesadüfi etkiler modeli 
arasında seçim konusunda Hausman testi yapılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.  

 
Yapılan analizin etkili bir sonuç vermesi için panel veri analizinde de regresyon 

analizinde olduğu gibi temel varsayımların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu varsayımlar, 
değişen varyans, otokorelasyon ve birimler arası korelasyon şeklinde sıralanabilir (Tatoğlu 
2013, s.199). Kullanılan modellerde belirtilen varsayımlara ilişkin sorun tespit edilmesi 
durumunda standart hataların, t ve f istatistiklerinin, R²'nin ve güven aralıklarının geçerliliğini 
etkilemektedir. Bunun sonucunda, varsayımlardan en az birisinde hata bulunması 
durumunda tahminleri değiştirilmeden standart hatalar düzeltilmek suretiyle yeni dirençli 
standart hatalar elde edilerek kullanılması gerekmektedir (Taysı 2020, s.25) Modelde 
değişen varyans, otokorelasyon ve birimler arası korelasyon olup olmadığını test etmek 
amacıyla sırası ile Wald Testi, Baltagi Wu & Bhargava – Frenzini ve Narandranathan Testi ve 
Breush Pagan LM Testleri yapılmıştır. Tablo 8’de yapılan testlere ilişkin sonuçlar 
bulunmaktadır. 
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Tablo 8. Model Varsayımlarının Testleri 

 Değişen Varyans Otokorelasyon Birimler Arası 
Korelasyon 

 İstatistik Olasılık Durbin 
Watson 

BaltagiWU İstatistik Olasılık 

𝐘𝐏𝐕𝐀𝐑𝐢𝐭 1751.65 0.000* 2.2143 2.4784 163.968 0.000* 

*,**,*** sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlı olma durumunu göstermektedir. 
 
Tablo 8’de gösterilen varsayım testlerine göre modelde değişen varyans ve birimler 

arası korelasyon olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda modeldeki sapmaların düzeltilmesi için 
Beck-Katz (PSCE) dirençli tahmincisi uygulanmış olup, elde edilen sonuçlar Tablo 9’da yer 
almaktadır. 

 
Tablo 9. Mevduat Bankalarının Yabancı Para Varlıklarına Etki Eden Faktörlerin 

İncelendiği Panel Veri Analizi Sonuçları 
Değişkenl
er 

Katsayılar Standart Hata z İstatistik Olasılık (Prob) 

YPYUK 0.171 0.142 1.21 0.227 
VARYUK 0.169 0.049 3.43 0.001* 
YPMEV -0.036 0.157 -0.23 0.817 

C -18.629 6.841 -2.72 0.006 
R² 0.16    

Wald Ki² 12.94 Olasılık (Prob) 0.004  
*,**,*** sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlı olma durumunu göstermektedir. 

 
Kamu sermayeli ve özel sermayeli mevduat bankalarının yabancı para varlıklarına 

etki eden faktörlerin incelendiği yukarıdaki analiz sonuçlarına göre, modelin istatistiki olarak 
anlamlı olduğu ve bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama oranının %16 
düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın bağımsız değişkenleri içinde sadece VARYUK 
(Yabancı Para Varlıklar/Yabancı Para Yükümlülükler)’un bağımlı değişken (YPVAR: Yabancı 
Para Varlıklar/Toplam Varlıklar) üzerinde istatistik olarak anlamlı ve pozitif etkiye sahip 
olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuç “yabancı para varlıklar / yabancı para 
yükümlülükler oranı 1 birim arttığında, yabancı para varlıklar / toplam varlıklar oranı 0.169 
birim artmaktadır” şeklinde yorumlanabilir. VARYUK oranının sayısal olarak artması için ya 
payın (yabancı para varlıklar) artması, ya da paydanın (yabancı para yükümlülükler) 
azalması gerekmektedir. Bağımlı değişken ile bağımsız değişkenin her ikisinin de payı 
yabancı para varlıklardan oluştuğu için tespit edilen sonuç anlamlıdır. Yani her iki oranın da 
payı yabancı para varlıklardan oluştuğu için, yabancı para varlıklar arttığında her iki oran da 
sayısal olarak artacaktır. Diğer bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisi 
istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır.  

 
4. Sonuç  

 
Finansal sistemin önemli unsurlarından olan bankalar genel olarak mevduat toplar ve 

toplanan fonları kredi olarak kullandırmak suretiyle finansal aracılık hizmetini yerine getirirler. 
Bankalar, ülke ekonomisinin mali açıdan işlerliği yönünden önemli bir etkiye sahiptirler. 
Uluslararası ticaretin gelişip hızlanması ve teknolojik gelişmeler dolayısıyla bankaların 
uluslararası piyasalarda işlem yapma ve uluslararası ticarete aracılık etme yönelimleri 
sonucunda bilançolarının bir kısmının yabancı para (YP) cinsinden olması doğal 
görülmektedir. Bu çalışma ile 2009-2019 yılları arasında faaliyette bulunmuş olan kamu 
sermayeli ve özel sermayeli mevduat bankalarının yabancı para varlıklar / toplam varlıklar 
oranına etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Uygulamada, 3 kamu sermayeli ve 
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8 özel sermayeli mevduat bankasının Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanan resmi 
verileri değişken olarak kullanılmıştır. 

 
Çalışmada ilk olarak doğrusal bağlantı sorunu olup olmadığını tespit etmek için 

korelasyon analizi ve serilerin durağanlığının sağlanması amacıyla da birim kök testi 
yapılmıştır. Analiz sonucuna göre birim kök içeren serilerin birinci farkları alınarak 
durağanlaştırılmıştır ve analize durağan hale getirilen seriler ile devam edilmiştir. Tercih 
edilecek tahmincinin belirlenmesi için F testi ve LM testleri yapılmış, elde edilen sonuçlara 
göre analize sabit etkiler modeli uygulanmıştır. Modeldeki temel varsayımlar incelendiğinde, 
değişen varyans ve birimler arası korelasyon sorununun olduğu belirlenmiştir. Belirtilen 
sapmaları göz önünde bulundurarak Beck-Katz (PSCE) dirençli tahmincisi ile model analizi 
gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucuna göre; yabancı para varlıklar / yabancı para 
yükümlülükler oranının (VARYUK değişkeninin) bağımlı değişken üzerinde istatistik 
yönünden anlamlı ve pozitif yönde etkisinin olduğu belirlenmiştir. Analiz sonucunda elde 
edilen bulgular; “yabancı para varlıklar / yabancı para yükümlülükler oranı 1 birim arttığında, 
yabancı para varlıklar/toplam varlıklar oranı 0,169 birim artmaktadır” şeklinde yorumlanmıştır.   

 
Sonuç itibariyle elde edilen bulgular ve analiz ışığında yabancı para varlıkların artışı 

veya yabancı para yükümlülüğünün azalışının yabancı para varlıklar / toplam varlıklar 
oranına yansımasının oransal olarak daha düşük seviyede etkili olduğu dolayısıyla 
gerçekleşen artışın toplam varlıklara daha az yansıdığı, artışın daha ziyade borç ödemeden 
kaynaklı yükümlülük azaltma şeklinde kullanıldığı yorumlanabilir. Yapılan bu çalışma 
bankalar ile ilgili uygulama itibariyle özgün bir analiz olup, yabancı para varlıklara etki eden 
faktörleri belirlemek yönünden araştırmacılar açısından ilerleyen süreçte etki etmesi 
muhtemel başka faktörlerin sınanmasına imkân sağlayacağı öngörülmektedir. 

 
Kaynakça  
 
Alev, N. ve Özçiçek, Ö. (2019). Döviz Kuru Oynaklığının Türkiye’deki Ticari Bankaların 

Performansı Üzerine Etkisi. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dergisi. 23 (2), 163-185. 

Atukalp, M.E. (2018). Özel Sermayeli Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının 
İncelenmesi: Türkiye Örneği. Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi. Kış-2018 
Winter-2018, 7(14), 38-52. 

Büyükuysal, M.Ç. (2014). Farklı Örneklem Genişliklerinde Normal Dağılım Testlerinin 
Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü. Zonguldak. 

Bodnar, G. M., Consolandi, C., Gabbi, G., ve JaiswalDale, A. (2013). Risk Management for 
Italian NonFinancial Firms: Currency and Interest Rate Exposure. European Financial 
Management, 19(5), 887-910 

Comunale, M. ve Kunovac, D. (2017). Exchange Rate Pass-Through in the Euro Area, 
European Central Bank Working Papers, No 2003 / January 2017, 10 Ekim 2021 tarihinde 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp2003.en.pdf adresinden erişildi 

Er, Ş. (2009). Dinamik Panel Veri Analizi ve Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi. 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. İstanbul. 

Gökçe, A. ve Sarıtaş, H. (2017). Döviz Kurlarındaki Değişmelerin Türkiye’deki Özel 
Sermayeli Bankaların Bilançoları Üzerine Etkileri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi. 2017(28), 1-18. 

Gülen, M. (2015). Bankacılık Sektöründe Kamu ve Özel Bankaların Finansal 
Performanslarının Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hitit Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. Çorum. 

Güriş, S. (2015). Panel Veri Modelleri. İstanbul: Der Yayınları. 
Güven, S. ve Mert, M. (2016). Uluslararası Turizm Talebinin Eşbütünleşme Analizi: Antalya 

İçin Panel ARDL Yaklaşımı. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 17(1), 133 - 152 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp2003.en.pdf


Dr. Ersan Özgür - Dr. Öğr. Üyesi Kemal Taysı 
 

120 

Kasım, M. (2019). İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkelerinde Sermaye Piyasalarının Gelişmişliğini 
Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi İle İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü. Isparta. 

Kayan, G. (2014). Sakarya Ve Batı Karadeniz Akarsu Havzaları İçin Taban Akışı Ayırma 
Modeli. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü. İstanbul. 

Kuzu, S. ve Çelik, İ.E. (2020). Türev Araç Kullanımının Bankaların Faiz Oranı Ve Döviz Kuru 
Riskine Karşı Etkisi: BİST Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Uluslararası Sosyal 
Araştırmalar Dergisi. 13(71), 965-973 

Öksüzkaya, M. (2013). Seçilmiş AB Ülkeleri İçin Gelir-Tüketim İlişkisi: Panel Veri Yaklaşımı, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
Adana 

Pan, Q. and Pan, M. (2014), The Impact of Macro Factors on the Profitability of China’s 
Commercial Banks in the Decade after WTO Accession, Open Journal of Social Sciences, 
2, 64-69 

Reis, Ş. G., Kılıç Y. ve Buğan M.F. (2016). Banka Karlılığını Etkileyen Faktörler: Türkiye 
Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi. (72), 21-36  

Selimler, H. ve Kale, S. (2012). Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Para İşlemler. Maliye 
Finans Yazıları Dergisi. 26(96), 35-65 

Tatoğlu, F.Y. (2013). İleri Panel Veri Analizi. İstanbul: Beta Yayınları. 
Tatoğlu, F.Y. (2016). Panel Veri Ekonometrisi. İstanbul: Beta Yayınları. 
Tatoğlu, F.Y. (2021). “Panel Veri Analizi. İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim 

Fakültesi Ders Notları”. 10 Ocak 2021 tarihinde 
http://Auzefkitap.İstanbul.Edu.Tr/Kitap/Ekonometri_Ue/Panelverianalizi.Pdf adresinden 
erişildi. 

Taysı, K. (2020). Aktif Karlılığa Etki Eden Faktörlerin Panel Veri Analizi Yöntemiyle 
Belirlenmesi. Journal Of Original Studies. 1(1), 15-30 

Topaloğlu, E.E. (2017). Bankalarda Finansal Kırılganlığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri 
Analizi İle Belirlenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi. Nisan 2018, 13(1), 
15-38 

Türker, M. (2015). Türkiye’de Döviz, Faiz Ve Bankacılık Kaynaklı Finansal Kırılganlıkların 
Temel Belirleyicilerinin Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 7(3), 193-229. 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB). (2020). Türkiye'de Bankacılık Sistemi Seçilmiş Rasyolar 2009-
2019. Rapor Kodu: YT05. İstanbul 

Yıldırtan, D.Ç. ve Salihooğlu, E. (2017). Panel Data Analysis of Exchange Rate for Fragile 
Five, European Journal of Multidisciplinary Studies Articles, European Center for Science 
Education and Research, 2(5), 264–278. 

Zeyneloğlu, İ. (2017). Banka Davranışları ve Döviz Kuru. Finans Politik & Ekonomik 
Yorumlar. 54(634), 27-39. 

 

http://auzefkitap.i̇stanbul.edu.tr/Kitap/Ekonometri_Ue/Panelverianalizi.Pdf
https://ideas.repec.org/a/eur/ejmsjr/272.html
https://ideas.repec.org/a/eur/ejmsjr/272.html
https://ideas.repec.org/s/eur/ejmsjr.html


Bankacılar Dergisi, Sayı 119, 2021 

121 

 
 

Araştırma Makalesi / Research Article  

Türkiye’de Katılım Bankacılığı Sektörü İçin Rekabet 
Analizi 

 
Dr. Öğr. Üyesi Ülker Çam Karakaş* 

Dr. Öğr. Üyesi Cebrail Meydan** 
 
 

Öz 
 

İslami bankacılık veya Türkiye’de yaygın kullanımı ile katılım bankacılığı kavramı tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de hızlı bir gelişim göstermektedir. Sektör Suudi Arabistan, Körfez Ülkeleri, 
Malezya, Endonezya, Pakistan, Mısır ve Türkiye gibi ülkelerde olduğu kadar İngiltere ve ABD başta 
olmak üzere gelişmiş ülkelerde de kendine pazar bulmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’deki katılım 
bankacılığı sektörünün rekabet analizi, Panzar-Rosse Modeli kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada 2016-
2019 yılları arası çeyrek dönemlik veriler kullanılarak Türkiye’deki katılım bankalarının rekabetçiliği 
piyasa yapısı bağlamında test edilmiştir. Yapılan analizlerden elde edilen bulgular, Türkiye’deki katılım 
bankacılığı sektörünün oligopol bir piyasa özelliği taşıdığını ortaya koymaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Katılım Bankacılığı, Panzar-Rosse Modeli, Oligopol 
JEL Sınıflandırması: G20, G21. 

 
Abstract 

 
Competition Analysis for the Participation Banking Sector in Turkey 

 
Islamic banking, or with its widespread use in Turkey, the concept of Participation banking is 

developing rapidly in Turkey as in the whole world. The sector finds a market in developed countries 
such as the United Kingdom and the USA as well as in countries such as Saudi Arabia, Gulf 
Countries, Malaysia, Indonesia, Pakistan, Egypt and Turkey. In this study, the competition analysis of 
the participation banking sector in Turkey has been made using the Panzar-Rosse Model. In the 
study, the competitiveness of participation banks in Turkey was tested in the context of market 
structure by using quarterly data between 2016-2019. The findings obtained from the analyzes reveal 
that the participation banking sector in Turkey has the characteristics of an oligopoly market.  
 
Keywords: Participation Banks, Panzar-Rosse Model, Oligopoly 
JEL Classification: G20, G21. 
 

1. Giriş  
 
Faizsiz bankacılık -Türkiye’deki adıyla katılım bankacılığı- ülkemizde 1980 sonrasında 

başlayan finansal serbestleşme ile özel finans kurumları adı altında literatüre girmiştir. 
Katılım bankaları, ellerindeki fonları finansal sistem içerisinde değerlendirmek isteyip faiz 
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hassasiyeti olan, aynı şekilde ev, otomobil gibi ihtiyaçlarını finansal aracı kurumlar yardımıyla 
ancak karşılamak durumunda olup yine faiz hassasiyeti olan insanların bu taleplerinin 
karşılanmasına aracılık etmek suretiyle söz konusu kesime ait tasarrufların ekonomiye 
kazandırılmasında önemli bir rol oynamaktadırlar. İslami finans ile birebir aynı olmamakla 
birlikte, nasıl ki finansal sistem içerisinde bankalar temel kuruluşlardır, aynı şekilde İslami 
finans içerisinde de faizsiz bankacılık oldukça önemli bir paya sahiptir. Bu nedenle katılım 
bankacılığının serüvenini İslami finansın gelişimi ile birlikte değerlendirmek yanlış 
olmayacaktır. 

 
İslami finans, 1940’lı yıllarda Hindistan, 1950’li yıllarda Pakistan, 1963-1967 yılları 

arasında Malezya ve Mısır’da ilk örnekleri görülmekle birlikte, ciddi anlamda 1970’lerde 
başlamıştır. Temelleri 1970’lerde atılan modern İslami finans, büyük ölçüde petrol krizinden 
kaynaklanan, küresel siyasi ve ekonomik sistemdeki değişiklikler sonucu ortaya çıkmıştır 
(Warde, 2000: 73).  

 
Günümüzde İslami finansa olan talep hem Müslüman ülkelerde hem de gayrimüslim 

ülkelerde giderek artmaktadır. Örneğin, İngiltere'de 6 tam teşekküllü katılım bankası faaliyet 
göstermekte ve 18 mevduat bankası müşterileri için İslami finans ürünleri sağlamaktadır. 
Birleşik Krallık'ta, İslami Finans hizmetlerinden faydalanan müşterilerin %10'undan fazlası 
gayrimüslimlerdir. Malezya'da, İslami bankaların müşterilerinin yaklaşık %38'i gayrimüslimdir. 
Kuzey Amerika'da, çok sayıda kurum İslami finans hizmetlerini esas alarak Müslüman 
topluluğa hitap eden hizmetler sunmaktadır (Hassan ve Mollah, 2018: 9). Kuşkusuz, konuyla 
ilgili geleceğe yönelik tahminler İslami finansın daha fazla gelişeceği yönündedir. 2019 sonu 
itibariyle Dünya ölçeğinde İslami finansın aktif büyüklüğü 2.875 milyar dolara ulaşmış olup 
bunun 1.993 milyar doları (%69’u) İslami bankacılık sektörüne aittir.  2024 yılında söz konusu 
bankaların aktif büyüklüğünün 3.693 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir (ICD, 
2020:22-27). 

 
Ülkemizde İslami finansın, tasarruflarını faizsiz sisteme uygun olarak değerlendirmek 

isteyen kişilere ve KOBİ’lere hizmet vermek amacıyla 1975'te kurulan ve bu yöndeki 
çalışmalarını 1978'e kadar sürdüren Devlet Sanayi İşçi Yatırım Bankası'na (DESİYAB) kadar 
uzandığı kabul edilmektedir. DESİYAB, bankacılık alanında kâr/zarar ortaklığı esasına 
dayanmaktadır ve faizsiz kredi ve finansman sağlamak amacı ile kurulmuştur (Kaya, 2010: 
41). 1983 yılında 83/7506 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Özel Finans Kurumları (ÖFK) 
kurulmasına izin verilmiştir. 1984 yılında Albaraka Türk’e faaliyet izni verilmiş ve 1985’te 
faaliyete geçmiştir. 1999 yılında Özel Finans Kurumları 4389 sayılı Bankalar Kanunu 
kapsamına alınmıştır. 2005 yılında ise, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile sektördeki 
kuruluşların unvanı Katılım Bankası şeklinde değiştirilmiştir (TKBB, 2021). 

 
2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6 Katılım Bankası faaliyet göstermekte olup, bu 

bankaların varlık toplamı 284,5 milyar liraya (49 milyar dolara) ulaşmıştır. Katılım 
bankalarının bankacılık sektörü içindeki payı aktif toplamı bakımından %6.3 seviyesindedir. 
Covid – 19 salgınının da etkisiyle 2019 yılında bankacılık sektörünün net karı %9 azalarak 50 
milyar lira olarak gerçekleşirken, Katılım bankalarının net karı bir önceki yıla göre %16 
oranında artarak 2.433 milyon lira olmuştur (TKBB, 2020, s. 60).  

 
Bu çalışmanın amacı, bankacılık sektörü içerisinde hızlı bir gelişim gösteren katılım 

bankacılığı sektörünün rekabet düzeyini piyasa yapısı bağlamında analiz etmektir. Sektörün 
rekabet düzeyi, rekabet derecesini ölçmeye yönelik yapısalcı olmayan yaklaşımlardan 
Panzar-Rosse Modeli kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Panzar-Rosse Modelinin 
seçilmesinin nedenleri modelin yapısının ve kullanılan değişkenlerin benzer modellere göre 
daha basit olması, rekabet düzeyini ölçerken doğrudan doğruya piyasa yapısıyla ilgili bilgiye 
ulaşılabilmesidir. 
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Çalışmada öncelikle bankacılık sektöründe rekabet analizi, rekabet düzeyini ölçmeye 
yönelik yaklaşımlar bağlamında ele alınmıştır. Bu başlık altında yapısalcı ve yapısalcı 
olmayan yaklaşımlar kısaca özetlendikten sonra çalışmada kullanılan Panzar-Rosse Modeli 
daha ayrıntılı olarak incelenmiştir. Devamında, katılım bankacılığı sektöründe Panzar-Rosse 
Modelinin kullanıldığı başlıca çalışmalar literatür özetinde sunulmuştur. 

 
Uygulama bölümünde, Türkiye’de faaliyette bulunan 5 katılım bankasına ait 2016-

2019 dönemi verileri kullanılarak panel veri analizi yapılmıştır. Sabit Etki-Tesadüfi Etki Analizi 
yapılmadan önce sonuçların daha güvenilir olması için serilere birim kök testi uygulanmıştır. 
Sonuç kısmı ile çalışma tamamlanmıştır.  

 
2. Bankacılık Sektöründe Rekabet Analizi 
 
Bir piyasanın rekabet düzeyini ampirik olarak ölçmeye yönelik yaklaşımlar, Yapısalcı 

Yaklaşımlar ve Yapısalcı Olmayan Yaklaşımlar olmak üzere iki temel altında 
incelenmektedir. Yapısalcı yaklaşımlar klasik Endüstriyel Organizasyon Yaklaşımını temel 
alırken, yapısalcı olmayan yaklaşımlar yeni Endüstriyel Organizasyon Yaklaşımını temel 
almaktadır. 

 
Piyasa gücünü belirleyen faktörleri inceleyen endüstriyel ekonomi literatüründe iki 

temel yapısalcı yaklaşım vardır. Bunlar Yapı-Davranış-Performans Paradigması ve Etkin 
Yapı Hipotezidir. Yapı-Davranış-Performans Paradigmasına göre piyasa gücü piyasa 
yoğunlaşmasına bağlı olan karlılık tarafından ölçülmektedir. Bu paradigmaya alternatif olarak 
geliştirilen Etkin Yapı Hipotezine göre ise karlılık yoğunlaşmanın değil diğer firmalara 
nispeten daha etkin üretim yapabilen büyük firmaların bir sonucudur (Ahmed ve Khababa, 
1999: 30). 

 
Firma davranışlarının modellenmesini konu alan yeni Endüstriyel Organizasyon 

Yaklaşımına dayanan yapısalcı olmayan yaklaşımlar Lerner Endeksi, Breshanan-Lau Modeli 
ve Panzar-Rosse Modelidir. 

 
Yapısalcı yaklaşımlar rekabet düzeyini incelerken piyasanın yoğunlaşma derecesi, 

etkinlik gibi vekil değişkenler kullanırken, yapısalcı olmayan yaklaşımlar doğrudan piyasa 
yapısını belirlemeye yönelik modeller kullanmaktadırlar. Örneğin, yapısalcı yaklaşımlardan 
Yapı-Davranış-Performans Paradigmasında yoğunlaşma rasyosunun bağımsız değişken 
olarak yer aldığı bir kar denkleminden hareketle piyasadaki rekabet düzeyi hakkında 
sonuçlara ulaşılmaya çalışılmaktadır. Yapısalcı olmayan Panzar-Rosse Modelinde ise 
firmanın girdi fiyatlarının bağımsız değişken olarak kullanıldığı model yardımıyla doğrudan 
piyasanın yapısı hakkında, yani piyasanın tam rekabet şartlarında mı yoksa eksik rekabet 
şartlarında mı faaliyet gösterdiği hakkında sonuçlara ulaşılabilmektedir. 

 
a. Yapısalcı Yaklaşımlar 
 
Yapı- Davranış- Performans Paradigması ve İşbirliği Hipotezi, İlk kez E. S. Mason 

tarafından ele alınan Yapı-Davranış-Performans Paradigması (YDP) J. S. Bain tarafından 
geliştirilmiştir (Şenyücel, 2003: 28 – 29). 

 
YDP paradigmasının temel varsayımı, yoğunlaşmanın firmalar arasında gizli 

anlaşmaları kolaylaştırarak rekabet düzeyini azaltacağıdır. Yoğunlaşmanın yüksek olması 
fiyatın, rekabetçi fiyattan yüksek olmasına ve dolayısıyla normalden daha fazla kar elde 
edilmesine neden olacaktır (Evanoff ve Fortier, 1988: 278 ve Casu ve Girradone, 2006: 443). 
YDP paradigmasına göre rekabet derecesi piyasadaki firma sayısının artan bir fonksiyonu 
iken, ortalama piyasa payının azalan bir fonksiyonudur (Shaffer, 1993: 50). Firmalar arasında 
gizli anlaşmalar yapılması ve böylece bu firmaların piyasa payının artması piyasayı 
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monopolcü gibi davranmaya sevk edecek ve firmalar monopol fiyatına yakın bir fiyat 
belirleyebileceklerdir. 

 
Yapı, firma yoğunlaşması, ürün farklılaştırmasının derecesi ve giriş engelleri gibi 

piyasa yapısını, davranış fiyatlama stratejisi, gizli anlaşma ve reklam gibi firma davranışlarını 
ve performans, karlılık ve fiyat-maliyet marjı gibi çıktı ya da dengeyi nitelemektedir (Karabay 
ve Okay, 2012: 12 ve Bhatti ve Hussain, 2010, s. 178). 

 
YDP paradigması ile piyasada kalıcı olan aşırı karların nedenleri açıklanmaya 

çalışılmaktadır. Buna göre, bu aşırı karların nedeni piyasa gücüdür. (Emek, 2005: 9). 
Yoğunlaşmadan kaynaklanan yüksek piyasa gücü piyasaya yeni firmaların girmesi ile 
azalacaktır. Piyasaya yeni firmaların girmesi ile piyasadaki firma sayısı artacak ve buna bağlı 
olarak da yoğunlaşma oranı azalacaktır ve böylece rekabet düzeyi artacaktır (Çelik ve 
Kaplan, 2010: 9). 

 
Mason’dan sonra YDP paradigmasına en önemli katkıyı yapan Bain olmuştur. Bain 

tarafından geliştirilen İşbirliği Hipotezi YDP paradigmasından hareket etmektedir. Literatürde 
bazı çalışmalarda Bain’in işbirliği hipotezi YDP paradigmasından ayrı bir şekilde ele 
alınmasına karşın, çoğu çalışmada YDP paradigması ile aynı kabul edilmektedir. 

 
İşbirliği Hipotezinde piyasa yapısı faktörlerinden ön plana çıkan etken giriş 

engelleridir. Giriş engellerinin fazla olması yerleşik firmaların monopol karını korumasını 
kolaylaştırmaktadır (Evanoff ve Fortier, 1988: 279). Yüksek giriş engelleri potansiyel 
rakiplerin piyasaya giriş için cesaretini kırmakta ve yerleşik firmaların rekabetçi fiyattan daha 
yüksek fiyat belirleyerek yüksek karlar elde etmeye devam etmesini sağlamaktadır. 

 
İşbirliği Hipotezine göre bankacılık sektöründe yüksek yoğunlaşma daha yüksek kredi 

faizi oranlarına ve daha düşük mevduat faizi oranlarına sebep olarak bankalar arasında 
işbirliği maliyetlerini düşürecektir (Goddard vd., 2007,s.1920). 

 
YDP hipotezine göre, bankacılık piyasasında daha yüksek yoğunlaşma daha az 

rekabete sebep olmakta ve daha düşük performansla daha yüksek banka karlılığına yol 
açmaktadır. YDP hipotezini test etmek için araştırmacılar banka performansının, örneğin, 
banka karlılığı gibi bir ölçümünü kullanmaktadırlar. Kullanılan kar denkleminde de piyasa 
yoğunlaşmasını ifade etmek üzere n banka yoğunlaşma rasyosu veya Herfindahl-Hirschman 
Endeksi (HHE) bir vekil değişken olarak alınmaktadırlar. Buradan hareketle YDP hipotezi için 
temsili bir regresyon spesifikasyonu aşağıdaki gibi yazılabilir (Degryse vd., 2009,s. 28): 

 
𝜋𝑖𝑗𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐶𝑅𝑗𝑡 + ∑ 𝛾𝑘𝑋𝑘,𝑖𝑗𝑡 + 𝜀𝑖𝑗𝑡

𝑘

                                   (1) 

𝜋𝑖𝑗𝑡:        t zamanında j bankacılık piyasasında i. bankanın karlılığını 
𝐶𝑅𝑗𝑡:       t zamanında j bankacılık piyasasında yoğunlaşma ölçütü 
𝑋𝑘,𝑖𝑗𝑡:     Banka karlılığını etkileyeceği düşünülen diğer kontrol değişkenleri 
𝛼0, 𝛼1, 𝛾: Tahmin edilecek parametreler 
𝜀𝑖𝑗𝑡:         Hata terimi 
𝑘:            İsteğe bağlı olarak seçilen banka sayısı 

 
Daha fazla yoğunlaşmanın olduğu piyasalardaki bankacılık faaliyetlerinde rekabetçi 

olmayan davranışların ya da firmalar arası gizli anlaşmaların bir sonucu olarak daha yüksek 
kredi faizleri ya da daha düşük mevduat faizleri geçerli olacaktır. YDP hipotezine göre α1>1 
olması yani, daha yüksek piyasa yoğunlaşması daha yüksek piyasa gücü ve daha yüksek 
banka karları anlamına gelmektedir (Degryse vd., 2009: 28 - 29). 
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Etkin Yapı Hipotezi, Demsetz (1973) tarafından YDP ve İşbirliği Hipotezine alternatif 
olarak geliştirilmiştir. Bu iktisatçıya göre, yoğunlaşma tesadüfi değil, piyasadaki büyük 
firmaların üstün etkinliği sonucu ortaya çıkan bir olgudur. Büyük firmalar üretimde 
karşılaştırmalı bir üstünlüğe ve böylece yüksek bir piyasa payına sahiptirler. Bunun bir 
sonucu olarak da söz konusu firmaların faaliyet gösterdiği piyasalar yoğunlaşmanın daha 
fazla olduğu piyasalardır. Etkin Yapı Hipotezinde piyasa payı göreli firma etkinliğini temsil 
etmektedir ve bu yüzden karlılıkla pozitif bir ilişki içerisindedir. Demsetz’e göre karlılık ve 
yoğunlaşma arasındaki ilişki yapay (sahte) bir ilişkidir ve basit bir şekilde üstün etkinlik, 
yüksek piyasa payı ve yoğunlaşma arasındaki karşılıklı ilişki için bir vekildir (Smirlock, 1985, 
s. 70-71). 

 
Etkin Yapı Hipotezinde yüksek karlar piyasadaki büyük firmaların küçük firmalara 

göre daha etkin bir şekilde faaliyette bulunmasından kaynaklanmaktadır. Küçük firmalara 
oranla daha düşük maliyetli üretim yapan büyük firmaların, bu maliyet avantajı ile daha düşük 
fiyattan çıktılarını pazarlayarak piyasa payını artıracağı ve böylece normal kardan daha fazla 
kar elde edecekleri varsayılmaktadır. 

 
Etkin Yapı Hipotezine göre, yoğunlaşma derecesinin yüksek olduğu bankacılık 

piyasalarında yüksek karlılığın nedeni büyük bankaların küçük bankalardan daha etkin bir 
şekilde faaliyette bulunuyor olmasıdır (Goddard vd., 2007, s.1920). 

 
Etkin Yapı Hipotezinde X – Etkinliği ve Ölçek Etkinliği olmak üzere iki tür etkinlik söz 

konusudur. Firmalar ya X-Etkinliğinden ya da ölçek etkinliğinden faydalanarak piyasa 
paylarını artırmaktadırlar (Casu ve Girardone, 2006: 443). X-Etkinliği Hipotezine göre, piyasa 
yoğunlaşması bankanın etkinliğinden kaynaklanmaktadır. Bir bankanın daha fazla 
operasyonel (maliyet ve/veya) etkinliğe sahip olması, piyasa payını artırmasına yardımcı 
olacak bazı rekabetçi avantajlara sahip olabilmesine imkân tanıyacaktır. Bu yüzden söz 
konusu bankanın yüksek karı işbirlikçi davranışlardan değil, operasyonel etkinliğinden 
kaynaklanmaktadır. Ölçek Etkinliği Hipotezinde ise ölçek etkin seviyede faaliyette bulunan bir 
bankanın birim başına maliyetleri daha düşük olacaktır ve buda karlılığını artırmasını 
sağlayacaktır (Gajurel ve Pradhan, 2011,s. 25). 

 
Bankacılık sektöründe Etkin Yapı Hipotezini test etmek amacıyla çok sayıda çalışma 

yapılmıştır. Bunların başında gelen Smirlock (1985), Evanoff ve Fortier, (1988) ve Maudos, 
(1998) tarafından yapılan çalışmalarda kullanılan model aşağıdaki gibidir: 

 

𝜋 = 𝛼0 + 𝛼1𝑀𝑆 + 𝛼2𝐶𝑅 + 𝛼3𝑀𝑆𝐶𝑅 + ∑ 𝛼𝑖𝑍𝑡

𝑛

𝑖=1

                                   (2) 

𝜋:        Kar oranı 
𝑀𝑆:     Firmanın piyasa payı 
𝐶𝑅:      Piyasa yoğunlaşmasının ölçütü 
𝑀𝑆𝐶𝑅: MS ve CR nin çarpımından oluşan etkileşim terimi  
𝑍:         Banka karlılığını etkileyeceği düşünülen diğer kontrol değişkenleri 

 
Smirlock(1985)’den farklı olarak Evanoff ve Fortier (1988) ve Maudos (1998)’in 

çalışmalarında MSCR değişkeni modelde yer almamıştır. Bu çalışmalarda bağımsız 
değişken olarak MS, CR ve Z değişkenleri kullanılmıştır. 

 
Etkileşim değişkeni geçici olarak göz ardı edildiğinde 𝛼1>0, 𝛼2=0 şeklinde bir katsayı 

kombinasyonu olması, yüksek piyasa payına sahip firmanın rakiplerinden daha etkin olduğu 
ve bu etkinlikten dolayı daha fazla kar elde ettiği anlamına gelmektedir. Ayrıca bu durumun 
gerçekleşmesi halinde yüksek piyasa yoğunlaşmasının herhangi bir bankanın monopol karı 
elde etmesine neden olmayacağı sonucuna ulaşılmaktadır. Diğer taraftan 𝛼1=0, 𝛼2>0 
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şeklinde bir katsayı kombinasyonunun olması, yüksek piyasa payının firma etkinliğinden 
kaynaklanmadığı ve yüksek karlılığın piyasa yoğunlaşmasından kaynaklanan bir monopol 
rantı olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla ilk kombinasyon etkin yapı hipotezini 
desteklerken, ikinci kombinasyon klasik YDP hipotezini desteklemektedir (Smirlock, 1985: 
74). 

 
b. Yapısalcı Olmayan Yaklaşımlar 
 
Lerner Endeksi, Abba Lerner tarafından geliştirilen ve kendi adıyla anılan endeks 

piyasadaki monopol gücü ölçmenin yöntemlerinden birisidir ve aşağıdaki gibi 
hesaplanmaktadır (Dinler, 2010, s. 344): 

 

𝐿𝐸 =
𝑃 − 𝑀𝐶

𝑃
= 1 −

𝑀𝐶

𝑃
 

 
P piyasa fiyatını ve MC marjinal maliyeti temsil etmektedir. LE değeri sıfır ile bir 

arasında değerler almaktadır. Endeks değerinin sıfır olması tam rekabet piyasasına işaret 
etmektedir. Tam rekabet piyasasında P=MR=MC olduğundan LE sıfır olacaktır. Piyasa tam 
rekabetten uzaklaştıkça monopol gücü ortaya çıkacaktır. Piyasa tam rekabetten uzaklaştıkça 
satış fiyatı marjinal maliyetten daha büyük olacaktır. Satış fiyatı ve marjinal maliyet 
arasındaki fark büyüdükçe monopol gücüde artacaktır. Monopol gücün ne kadar büyük 
olacağı ise büyük ölçüde monopolcünün karşı karşıya olduğu talebin esnekliğine bağlıdır 
(Dinler, 2010: 344). 

Bankacılık sektörüne yönelik çalışmalarda LE bankacılık rekabeti üzerine banka 
spesifik değişkenlerinin etkisini analize dahil etmek üzere piyasa gücünün bir göstergesi 
olarak kullanılmaktadır. LE, hem çalışma örneğine dahil edilen her bir banka hem de 
çalışmada incelenen her bir yıl için hesaplanabilmektedir. Bu da firma düzeyinde bilgiler 
kullanılarak piyasa gücünün belirleyicilerinin analiz edilebilmesine imkân vermektedir. Ayrıca 
LE hesaplanarak piyasa gücündeki değişim analiz edilebilmektedir. Bankacılık sektörü 
incelenirken LE’nin kullanıldığı çalışmalarda Monti-Klein eksik rekabet modeli 
kullanılmaktadır (Maudos ve Nagore, 2005, s.3).  

 
Bresnahan – Lau Modeli, Bresnahan (1982) ve Lau (1982) toplam endüstri verilerini 

kullanarak piyasa gücünün belirlenmesine imkân veren bir oligopol modeli formüle 
etmişlerdir. Talep eğrisi ve onların çalışmasında arz ilişkisi dedikleri bir ilişkiyi modelleyerek 
bir piyasada geçerli olan monopol marjinal gelirinin yüzdesi olarak yorumlanabilen bir 
istatistik geliştirmişlerdir (Steen ve Salvanes, 1997 s. 147-148).  

 
BL modeli iki farklı şekilde ele alınmaktadır. Birincisi, Statik Bresnahan-Lau Modeli 

(The Static Bresnahan–Lau Model-SBLM) ve ikincisi, Hata Düzeltmeli Dinamik Bresnahan-
Lau Modeli (The Dynamic Bresnahan–Lau Model with Error Corrections-DBLEC)’dir. 
SBLM’ye göre t zamanında i. firmanın arz ve talep denklemleri aşağıdaki gibidir (Chang vd., 
2012 s. 1560): 

 
𝑄𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼𝑝𝑃𝑖𝑡 + 𝛼𝑌𝑌𝑖𝑡 + 𝛼𝑍𝑍𝑖𝑡 + 𝛼𝑃𝑍𝑃𝑖𝑡𝑍𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡)                      (3) 

 
𝑃𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽𝑄𝑄𝑖𝑡 + 𝛽𝑊1𝑊𝑖𝑡

1 + 𝛽𝑊2𝑊𝑖𝑡
2 − 𝜆�̃�𝑖𝑡 + 𝜂𝑖𝑡                         (4) 

 
Yukarıdaki denklemlerde Q miktar, P fiyat, Y talebi etkileyen dışsal değişkenler, W 

arzı etkileyen dışsal değişkenler α ve β tahmin edilecek parametreler, ε hata terimidir ve 𝜂 
arz hatasıdır. Bresnahan λ nın bütün piyasa yapılarında nasıl tanımlanacağı problemini 
gidermek için denkleme P ve Z yi içeren bir etkileşim değişkeni eklemiştir. Z talebi etkilediği 
düşünülen yeni dışsal değişkenlerdir. Bu etkileşim değişkeni talep eğrisinin hem konumunu 
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hem de eğimini değiştiren temsili (vekil) bir fiyattaki değişmedir. Modelin tahmini sonucunda 
λ’nın alacağı değere göre piyasa yapısı belirlenmektedir. Yukarıda da ifade edildiği gibi λ=0 
ise tam rekabet piyasası, λ=1 ise mükemmel kartelin olduğu oligopol piyasası ve λ sıfır ile bir 
arasında bir değer ise diğer oligopol piyasası şartlarının geçerli olduğu varsayılmaktadır 
(Steen ve Salvanes, 1997,s.150). 

 
SBLM arz ve talep üzerindeki dinamik etkileri göz ardı etmektedir. DBLEC kısa 

dönem piyasa dengesinden sapmaları ve bir piyasanın uzun dönem dinamiklerini incelemeye 
yardımcı olmaktadır. DBLEC’e göre arz ve talep denklemleri aşağıdaki gibi olmaktadır 
(Chang vd., 2012: 1560): 

 

𝛥𝑄𝑖𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑄,𝑠𝛥𝑄𝑖𝑡−𝑠 +

𝑘1−1

𝑠=1

∑ 𝛼𝑃,𝑠𝛥𝑃𝑖𝑡−𝑠 +

𝑘2−1

𝑠=0

∑ 𝛼𝑌,𝑠𝛥𝑌𝑖𝑡−𝑠 +

𝑘3−1

𝑠=0

∑ 𝛼𝑍,𝑠𝛥𝑍𝑖𝑡−𝑠

𝑘4−1

𝑠=0

+ ∑ 𝛼𝑃𝑍,𝑠𝛥𝑃𝑖𝑡−𝑠𝑍𝑖𝑡−𝑠

𝑘5−1

𝑠=0

+ 𝛾(𝑄𝑖𝑡−1 − 𝜃𝑃𝑃𝑖𝑡−1 − 𝜃𝑌𝑌𝑖𝑡−1 − 𝜃𝑍𝑍𝑖𝑡−1 − 𝜃𝑃𝑍𝑃𝑖𝑡−1𝑍𝑖𝑡−1)

+ 𝑢𝑖𝑡                              (5) 
 

𝛥𝑃𝑖𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑃,𝑠𝛥𝑃𝑖𝑡−𝑠 +

𝑘6−1

𝑠=1

∑ 𝛽𝑄,𝑠𝛥𝑄𝑖𝑡−𝑠 +

𝑘7−1

𝑠=0

∑ 𝛽𝑊1,𝑠𝛥𝑊1
𝑖𝑡−𝑠 +

𝑘8−1

𝑠=0

∑ 𝛽𝑊2,𝑠𝛥𝑊2
𝑖𝑡−𝑠

𝑘9−1

𝑠=0

+ ∑ 𝜆𝑠𝛥�̃�𝑖𝑡−𝑠

𝑘10−1

𝑠=0

+ �̂�(𝑃𝑖𝑡−1 − 𝜉𝑄𝑄𝑖𝑡−1 − 𝜉𝑊1𝑊1
𝑖𝑡−1 − 𝜉𝑊2𝑊2

𝑖𝑡−1 − 𝛬�̃�𝑖𝑡−1)

+ 𝜂𝑖𝑡                     (6) 
 

Arz denkleminde bağımlı ve bağımsız değişkenler için gecikme uzunluğu k j (j=1,…,5) 
ile gösterilmiştir. ΔQit, . ΔPit, . ΔQit, . ΔYitve . ΔZit t ve t-1 zamanları arasındaki değişme 
oranlarını temsil etmektedir. αn,s (n=Q, P, Y, Z, PZ) bağımlı değişken üzerinde bu fark 
değişkenlerinin kısa dönem marjinal etkilerini temsil eden katsayılardır. 𝜃𝑛(= 𝛼𝑛/𝛾) piyasa 
talebi ve fiyat arasındaki uzun dönemli ilişkiyi yansıtan eşbütünleşme vektörünün 
katsayısıdır. Örneğin, θP Pit-1 in Qit-1 üzerine uzun dönem durgun durumdaki etkisidir. İkinci 
denklemde gecikme uzunluğu kl (l=6,…,10) dir. βn,s (n=P, Q, W1, W2) fark değişkenlerinin 
katsayılarıdır. Ek olarak hata düzeltme katsayısı �̂� içindeki katsayılar ilk denklemdekine 
benzer şekilde tanımlanmaktadır. SBLM’den farklı olarak DBLEC kısa dönem etkilerini uzun 
dönemden ayırmaktadır (Chang vd., 2012 s.1560). 

 
Panzar-Rosse Modeli, Çalışmada rekabeti ölçmeye yönelik yaklaşımlardan Panzar-

Rosse Modeli tercih edilmiştir. John C. Panzar ve James N. Rosse (1987) tarafından 
geliştirilen model herhangi bir firmaya ait indirgenmiş formda gelir denklemine 
dayanmaktadır. Modelin veri setini firmalara ait gelir ve faktör fiyatları oluşturmaktadır. Model 
monopol piyasasında kar maksimizasyonunu gerçekleştirmiş bir firmanın marjinal maliyeti 
arttığında hem denge çıktı miktarı hem de gelirlerinin azalacağı varsayımından hareketle 
oluşturulmuştur. Yazarlar çalışmalarında monopol piyasası yanında monopollü rekabet, 
oligopol ve tam rekabet piyasalarına da modeli uygulamışlardır. 

 
Model firmanın kar fonksiyonundan hareketle oluşturulmaktadır ve sonuçta aldığı 

değere göre piyasa yapısı hakkında bilgi veren Ψ değerine ulaşılmaktadır. Kar fonksiyonu 
aşağıdaki gibidir (Panzar ve Rosse, 1987,s. 444-445): 

 
𝜋 = 𝑅 − 𝐶 = 𝜋(𝑦, 𝑧, 𝑤, 𝑡)                            (7) 

R: firmanın gelir fonksiyonu 
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C: firmanın maliyet fonksiyonu 
y: firmanın çıktı seviyesinin bir vektörü 
z: firmanın gelir fonksiyonunu kaydıran dışsal değişkenlerin bir vektörü 
w: faktör fiyatları vektörü 
t: firmanın maliyet fonksiyonunu kaydıran dışsal değişkenlerin bir vektörü 
 
Panzar ve Rosse (1987), firmanın indirgenmiş formda gelir fonksiyonundan (R*) 

hareketle aşağıdaki denkleme ulaşmaktadır: 
 

𝛹∗ ≡ ∑ 𝑤
𝑖

(𝜕R*/ ∂𝑤𝑖)/R* ≤  0                                (8) 

 
Ψ* firmanın maliyetleri %1 arttığında monopolcünün gelirinin ne kadar değişeceğini 

göstermektedir. Buna göre bir monopolcünün indirgenmiş formda gelir denkleminde, gelirin 
girdi fiyatlarına göre esneklikleri toplamının negatif olabileceğini ifade etmektedir. Faktör 
fiyatlarındaki %1’lik bir artış firmanın bütün maliyet eğrilerini yukarı kaydırmaktadır. 
Monopolcünün marjinal maliyet eğrisindeki yukarı doğru bir kayma hem denge üretim 
miktarında hem de toplam gelirde bir azalmaya yol açacaktır. Dolayısıyla maliyetlerdeki nispi 
bir artış, firmanın gelirinde bir azalmayla sonuçlanacak ve monopol piyasasında Ψ* negatif 
olacaktır. Firmanın ölçeğe göre sabit getirili bir Cobb-Douglas üretim fonksiyonuna sahip 
olduğunu varsayımıyla monopolcü firmanın indirgenmiş formda maliyet ve gelir fonksiyonları 
aşağıdaki gibi olacaktır (Panzar ve Rosse, 1987: 445-446): 

 
[ln C(y, w, t)] = [ln y] + 𝛽[ln t] + ∑  a𝑖[ln w𝑖] ;    a𝑖 > 0 ve ∑ 𝑎

𝑖
= 1              (9) 

[ln R*(z, t, w)] = 𝛾0 + e𝛼 [ln z] - (e - 1)𝛽 [ln t] - (e - 1) ∑ 𝑎
𝑖

[ln w𝑖]                (10) 

𝛾0=e[lny] − (1-e)[ln(e-1)/e]  böylece 𝜓* =-(e-) ∑ 𝑎𝑖 =1 – e                               (11) 
 

Ölçeğe göre sabit getiri şartlarında monopollü rekabet piyasası, tam rekabet piyasası 
ve varsayımsal değişimin geçerli olduğu oligopol piyasalarında ψ değeri sırasıyla aşağıdaki 
gibi olacaktır (Panzar ve Rosse, 1987: 451-454): 

 
�̂� = 1 + 𝑅𝑦[𝑦2(𝑃𝑛𝑃𝑦 − 𝑃𝑃𝑦𝑛)]/�̂��̂�                              (12) 

𝜓𝐶 = ∑(𝑤𝑖/𝑅𝐶)(𝜕 𝑅𝐶/𝜕𝑤𝑖) = 1                                (13) 

𝜓0 = ∑ 𝑤𝑖(𝜕 𝑅0/𝜕𝑤𝑖)/𝑅0 = (𝑦0𝑛𝑃𝑌 + 𝑃) ∑ 𝑤𝑖(𝜕 𝑦0/𝜕𝑤𝑖)/𝑅0 = 𝑅𝑌𝐶𝑌/𝐷0𝑅0     (14) 
 

Firmanın indirgenmiş formda gelir fonksiyonunda yer alan gelirin girdi fiyatlarına göre 
esneklikleri toplamı monopollü rekabette bire eşit veya birden küçük, tam rekabet 
piyasasında bire eşit ve homojen ürün üreten varsayımsal değişime dayalı bir oligopol 
piyasasında sıfırdan küçük olacaktır. (Panzar ve Rosse, 1987: 448-454). H değeri Tablo 2’de 
verildiği gibi yorumlanmaktadır. 

 
H değeri, sıfıra eşit veya sıfırdan küçük olması durumunda birden fazla piyasa 

yapısını temsil etmektedir. Böyle bir durumda piyasa yapısına karar verilirken indirgenmiş 
formda gelir denklemine eklenecek olan maliyet değişkenleri dışında toplam geliri etkilediği 
düşünülen diğer kontrol değişkenleri dikkate alınarak piyasa yapısına karar verilmektedir. 
Ayrıca H değerinin 0’a veya 1’e çok yakın değerler çıkması durumunda da piyasa yapısı 
belirlenirken diğer kontrol değişkenleri de dikkate alınmalıdır. Buradan hareketle H değeri 0 
ile 1 arasında yer alsa bile, 0’a çok yakın bir değer çıkması halinde monopollü rekabet 
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piyasası yerine monopol, 1’e çok yakın bir değer çıkması halinde de tam rekabet piyasası 
şartlarının geçerli olduğu şeklinde yorumlanabilmektedir. 

 
Tablo 1.  Panzar-Rosse Modelinde H İstatistiğinin Yorumları 

 
H≤0  Monopol piyasası. Firmanın monopol kar maksimizasyonu şartlarında bağımsız bir 

şekilde faaliyette bulunduğu monopol piyasası.  
 Mükemmel bir şekilde organize olmuş gizli anlaşmalı oligopol piyasası. 
 Piyasadaki firma sayısının sabit olduğu ve her bir firmanın, diğer firmanın 

reaksiyonlarının onun kendi faaliyetlerini etkileyeceği varsayımına bağlı olarak 
karar aldığı kısa dönem varsayımsal değişimlere dayalı oligopol. 

 H talep esnekliğinin azalan bir fonksiyonudur. 
 H değerinin sıfırdan küçük olması halinde dengesizlik durumu geçerlidir. H 

değerine göre piyasa yapısına karar verilemez. 
0<H<1  Monopollü rekabet piyasası. Bireysel firmalar inelastik talep eğrisiyle karşı 

karşıyadır. Bu yüzden gelirler faktör girdi fiyatlarından nispeten daha az artar. 
H=1  Tam rekabet piyasası. 

 Tam yarışılabilir bir piyasada doğal monopol. 
Kaynak: Panzar ve Rosse, 1987: 453, Nathan ve Neave, 1989: 580., Vesala, 1995: 59. 
 

 
3. Literatür Özeti 
 
Panzar-Rosse Modeli geleneksel bankacılık sektörü ile ilgili çalışmalarda olduğu gibi 

katılım bankacılığı sektöründe rekabet düzeyinin, piyasa yapısının belirlenmesi yoluyla 
incelendiği çalışmalarda da yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Bu çalışmalarda daha çok 
çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin katılım bankacılığı sektörü incelenmiştir. Literatür 
özetinde yer alan çalışmaların çoğunda katılım bankacılığı sektöründe faaliyette bulunan 
bankaların monopollü rekabet şartlarında faaliyette bulunduğu görülmüştür.  

 
Majid vd. (2007) 2001-2005 dönemi için 17 bankanın verilerini kullanarak Malezya 

katılım bankacılığı sektörünün rekabet düzeyini Panzar-Rosse Modelini kullanarak test 
etmiştir. Çalışmada, bağımlı değişkeni aktif karlılığını gösteren ROA ve toplam gelirlerin 
toplam aktiflere oranını gösteren TINC olmak üzere iki model hem havuzlanmış en küçük 
kareler yöntemi ve hem de sabit etkiler tahmincisi ile test edilmiştir. Bağımlı değişkenin ROA 
olduğu modelde H istatistiği değeri havuzlanmış en küçük kareler yönteminde 0.38, sabit 
etkiler tahmincisinde 0.62 olarak, bağımlı değişkenin TINC olduğu modelde ise sırasıyla 0.82 
ve 0.88 olarak hesaplanmıştır. Wald testi sonucuna göre de bu değerlerin monopollü 
rekabete işaret ettiği ifade edilmiştir. 

 
Turk Ariss (2010) tarafından yapılan çalışmada Türkiye’nin de dahil olduğu 13 farklı 

ülkeden 58 katılım bankası ve 192 mevduat bankasının verileri kullanılarak söz konusu 
bankalar için yoğunlaşma ve rekabet düzeyi ölçülmüştür. Yoğunlaşma düzeyini ölçmek için 
Herfindahl-Hirschman Endeksi, rekabet düzeyini ölçmek için Panzar-Rosse H İstatistiği ve 
Lerner Endeksi kullanılmıştır. Çalışmada, yoğunlaşma oranının katılım bankalarında 
mevduat bankalarından 3 kat daha fazla olduğu ve her iki rekabet ölçütüne göre de hem 
katılım hem de mevduat bankacılığı sektöründe monopollü rekabet şartlarının geçerli olduğu, 
ancak katılım bankalarında rekabet düzeyinin daha yüksek olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.  

 
Weill (2011) katılım bankacılığı sektöründe piyasa gücünün mevduat bankacılığı 

sektöründen daha yüksek olup olmadığını incelediği çalışmasında, Türkiye’nin de yer aldığı 
17 ülke için 2000-2007 dönemi verilerini kullanmıştır. Piyasa gücünü analiz etmek için Lerner 
endeksi, rekabet düzeyini belirlemek için Panzar-Rosse Modeli kullanılmıştır. 2000-2007 
döneminde Lerner Endeksi ortalaması katılım bankaları için %24.37, mevduat bankaları için 
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%23.64 olarak belirlenmiştir. Bunun anlamı banka türleri arasında piyasa gücü açısından 
önemli bir farklılık olmadığıdır. Dolayısıyla katılım bankacılığı sektöründe piyasa gücü 
mevduat bankacılığı sektöründen daha yüksek değildir. Katılım bankaları için Panzar-Rosse 
H İstatistiği 0.4084-0.6233 değerleri arasında, mevduat bankaları için 0.3512-0.5473 
değerleri arasındadır. Bu sonuca göre her iki sektörde de monopollü rekabet şartları 
geçerlidir. 

 
Hakim ve Chkir (2014) Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Ürdün 

ve Bahreyn’den 15 katılım bankası ve 47 mevduat bankası için yaptıkları karşılaştırmalı 
analizde yoğunlaşma göstergeleri olarak k-bank yoğunlaşma rasyosu ve Herfindahl-
Hirschman Endeksini, rekabet düzeyini belirlemek için ise Panzar-Rosse Modelini 
kullanmışlardır. Çalışmada hem mevduat bankalarının hem de katılım bankalarının tam 
rekabet şartlarında faaliyette bulunduğu, yoğunlaşmanın rekabet düzeyini etkileyen önemli 
bir değişken olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca mevduat bankacılığı sektöründe 
yoğunlaşmanın oldukça yüksek olduğu, buna karşın katılım bankacılığı sektöründe mevduat 
bankacılığına göre yoğunlaşmanın düşük olduğu ifade edilmiştir. 

 
Hamza ve Kachtouli (2014) tarafından MENA ve Güneydoğu Asya ülkelerindeki 

katılım ve mevduat bankacılığı sektörlerindeki rekabet düzeyi 2004-2009 dönemi için 
yoğunlaşma rasyoları (C3, C5), Herfindahl-Hirschman Endeksi, Panzar-Rosse H İstatistiği ve 
Lerner Endeksi kullanılarak incelenmiştir. Veri setine Türkiye’de dahil edilmiştir. Herfindahl-
Hirschman Endeksine göre her iki sektörde de yoğunlaşma derecesinin düşük olduğu, 
yoğunlaşma rasyolarına göre ise katılım bankacılığı sektöründe orta dereceli yoğunlaşmanın 
mevcut olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca her iki sektör için de Panzar-Rosse H istatistiği bütün 
yıllar için 0 ile 1 arasındadır ve monopollü rekabet şartları geçerlidir. Lerner Endeksine göre 
ise katılım bankacılığı sektöründe oldukça yüksek piyasa gücü söz konusudur ve katılım 
bankacılığı sektöründe rekabet düzeyi mevduat bankacılığı sektöründen daha yüksektir.  

 
Humairoh ve Usman (2016) Endonezya katılım bankacılığı sektörünün piyasa 

yapısını Panzar-Rosse Modeli ile incelemiş, araştırmanın veri setini 2010-2013 döneminde 
10 katılım bankasının verileri oluşturmuştur. Söz konusu dönem için Panzar-Rosse H 
İstatistiği değeri 0.69 olarak belirlenmiş ve sektörün piyasa yapısının monopollü rekabet 
olduğu ifade edilmiştir. 

 
Abduh (2017)’de Endonezya katılım bankacılığı sektöründe 2006-2013 yıllarında 27 

katılım bankası için rekabet şartları ve piyasa gücü incelenmiş, yoğunlaşma düzeyini ölçmek 
için Herfindahl-Hirschman Endeksi, rekabet düzeyini ölçmek için Panzar-Rosse H İstatistiği 
ve Lerner Endeksi kullanılmıştır. Çalışmada ilgili testler her bir yıl için ve 2006-2013, 2006-
2007 ve 2008-2013 olmak üzere üç farklı dönem için uygulanmıştır. H istatistiği 2008 yılı ve 
2006-07 döneminde negatif, diğer yıllar ve dönemler için 0 ile 1 arasında hesaplanmıştır. 
Genel olarak değerlendirildiğinde söz konusu sektörde monopollü rekabet şartlarının geçerli 
olduğu ifade edilmiştir. Lerner Endeksi değerleri 0.3925 ile 0.7230 arasında değişmektedir ve 
tüm dönem için ortalama 0.6383'tür. Bu, katılım bankalarının sunulan ürün ve hizmetlerin 
fiyatını etkilemede önemli bir piyasa gücüne sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca 
çalışmada yoğunlaşma ve rekabet arasında negatif fakat önemsiz bir ilişki olduğu sonucuna 
da ulaşılmıştır. 

 
Siregar vd. (2019) 2011-2016 döneminde 7 büyük kalkınma bankasının verilerinden 

hareketle Endonezya katılım bankacılığı sektörünün piyasa yapısını Panzar-Rosse Modelini 
kullanarak analiz etmiştir. Çalışmada Panzar-Rosse H istatistiği değeri 0.735 olarak 
hesaplanmış ve sektörün piyasa yapısının monopollü rekabet olduğu ifade edilmiştir.  

 
Basri (2020) Malezya için 2008-2015 dönemi 16 katılım bankasının verilerini 

kullanarak rekabet ve yoğunlaşmayı incelediği çalışmasında k-bank yoğunlaşma rasyosu, 
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Herfindahl-Hirschman Endeksi ve Panzar-Rosse H İstatistiği testlerini uygulamıştır. 
Çalışmada H- İstatistiği 0.9366 olarak hesaplanmıştır ve buna göre Malezya katılım 
bankacılığı sektörü monopollü rekabet koşullarında faaliyette bulunmaktadır. Ayrıca sektörde 
orta derecede yoğunlaşmanın olduğu bir piyasa yapısı söz konusudur. 

 
Harkati (2020) Malezya’da faaliyet gösteren 17 katılım, 37 mevduat bankası için 

2011-2017 döneminde rekabet düzeyini Panzar-Rosse modelini kullanarak incelemiştir. H 
istatistiği değeri havuzlanmış en küçük kareler yönteminde katılım bankaları için 0.23, 
mevduat bankaları için 0.71 olarak belirlenmiştir. Sabit etkiler tahmincisinde de ise bu 
değerler katılım bankaları için 0.5092, mevduat bankaları için 0.5798 bulunmuştur. Sonuç 
olarak her iki sektöründe monopollü rekabet piyasası özellikleri taşıdığı, mevduat bankacılığı 
sektörünün nispeten daha rekabetçi olduğu ifade edilmiştir. 

 
4. Materyal ve Yöntem 
 
Çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren 5 katılım bankasına ait 2016-2019 dönemi 

üçer aylık panel veri seti kullanılmıştır. Çalışmaya dahil edilen katılım bankaları, Albaraka 
Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf 
Katılım ve Ziraat Katılımdır. Veriler Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin resmi internet 
sitesinden alınmıştır. Dönemin başlangıcı olarak 2016 yılının seçilmesinin nedeni yeni 
kurulan iki katılım bankasının (Vakıf ve Ziraat Katılım) verilerinin bu tarihten itibaren 
ulaşılabilir olmasıdır. Ayrıca 2018 yılında faaliyete geçen Türkiye Emlak Katılım Bankası da 
çalışmaya dahil edilmemiştir.  

 
Oluşturulan panel veri seti ile sabit etkiler-tesadüfi etkiler analizi yapılmıştır. Panel 

regresyon modeli tüm bağımsız değişkenlerin yatay kesit birimlerinin hepsini aynı derecede 
etkileyip etkilemediğine göre sabit ve tesadüfi etkili modeller olmak üzere iki farklı yöntemle 
tahmin edilebilmektedir (Akıncı vd., 2012: 5). Temel panel regresyon modeli aşağıdaki gibi 
yazılabilir. 

 
𝑦𝑖𝑡 = 𝑥𝑖𝑡

′ 𝛽 + 𝑧𝑖
′𝛼 + 𝜀𝑖𝑡 , 𝑖 = 1, . . . , 𝑁𝑡 = 1, . . . , 𝑇               (15) 

 
Modelde 𝑦𝑖𝑡 bağımlı değişkeni, 𝑥𝑖𝑡 sabit terimi içermeyen açıklayıcı değişkenlerin 

𝐾 × 1 vektörünü, 𝑧𝑖
′𝛼 heterojeniteyi ya da bireysel etkiyi, 𝜀𝑖𝑡 hata terimini, 𝑖 indisi bir yatay 

666666666669kesit içerisindeki birimleri (firma, banka, ülke, vs.) ve 𝑡 indisi ise zamanı temsil 
etmektedir. Burada 𝑧𝑖 sabit terimi ve zaman serisi boyunca sabit olarak kabul edilen bireysel 
ve gruba özgü değişkenleri (gerek cinsiyet ve ırk gibi gözlenebilen, gerekse de bireysel 
yetenekteki farklılıklar, aile yapısı gibi gözlenemeyen) içermektedir (Greene, 2003: 285).  

 
Temel panel regresyon modelindeki α rassal bir değişken olarak davrandığında 

tesadüfi etki, her bir yatay kesit gözlemi için tahmin edilen bir parametre olarak 
davrandığında ise sabit etki olarak adlandırılmaktadır (Wooldridge, 2002: 251). İki model 
arasındaki farklar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

 
Sabit etki-tesadüfi etki analizinde hangi tahmincinin kullanılacağına karar vermek için 

Hausman testinden faydalanılmaktadır. Hausman testinde temel hipotez, tesadüfi etkiler 
tahmincisinin geçerli olduğu şeklinde oluşturulur (YerdelenTatoğlu, 2012: 180) ve 
hesaplanan test istatistiğine ait olasılık değeri seçilen önem seviyesinden küçükse sabit 
etkiler, büyükse tesadüfi etkiler tahmincisi tercih edilir. 

 
Çalışmada tahmin edilen model aşağıdaki gibidir: 

 
𝑙𝑛𝑇𝐺 =∝ +𝑙𝑛𝑃𝑀 + 𝑙𝑛𝑆𝑀 + 𝑙𝑛𝐹𝑀 + 𝑙𝑛𝐾𝐹/𝑇𝐴 + 𝑙𝑛𝑂𝐾/𝑇𝐴 + 𝑙𝑛𝑇𝐴           (16) 
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Tablo 3’te modelde kullanılan değişkenler tanımlamaktadır. 
 
Tablo 2. Sabit Etki ve Tesadüfi Etki Modelleri 

 
 Sabit Etkiler Modeli Tesadüfi Etkiler Modeli 

Fonksiyonel form 
it it i ity x       

'

it it it ity x a u      
Varsayımlar  - Birim etkileri açıklayıcı değişkenlerle 

korelasyonlu değildir. 
Sabit terim Grup ve/veya zamana göre 

değişmektedir. 
Sabittir. 

Hata kareleri varyansı Sabittir. Grup ve/veya zamana göre tesadüfi bir 
şekilde değişmektedir. 

Eğim  Sabittir. Sabittir. 

Tahmin  LSDV GEKK 

Hipotez testi F Testi Breusch-Pagan LM Testi 

Kaynak: Park, 2011: 8. 
 

 
Tablo 3. Modelde Kullanılan Değişkenler 

 
TG: Toplam Gelir Bağımsız Değişken 
PM: Birim Emek Maliyeti Personel Harcamaları/Toplam Personel Sayısı 
SM: Birim Sermaye Maliyeti Faiz Dışı Giderler/Sabit Varlıklar 
FM: Birim Fon Maliyeti Toplam Kar Payı Gideri /Toplam Fon Dahil Kaynaklar 
KF/TA: Kullandırılan Fonlar / 
Toplam Aktif 

Katılım Bankalarının kullandırdıkları fonların riskini göstermektedir. 
Toplam aktifler içerisinde kullandırılan fonların payının artması katılım 
bankası için fon riskinin de artacağı anlamına gelmektedir. Ancak 
üstlenilen riskin fazla olması, getirinin de fazla olacağı anlamını 
taşıyacağından tahmin sonucunda KF/TA değişkeninin katsayısının 
pozitif işaretli olması beklenmektedir. 

OK/TA: Özkaynakların 
Toplam Aktiflere Oranı 

Katılım Bankaların risk tercihlerindeki farklılıkları yansıtmakta olup, 
değişkenin işaretinin pozitif veya negatif olabileceği tahmin 
edilmektedir. OK/TA oranının yüksek olması katılım bankasının öz 
kaynaklarının yabancı kaynaklarından fazla olduğu anlamına 
gelmektedir. Bankanın yabancı kaynakları içinde en büyük payı da 
toplanan fonlar (katılım hesapları) oluşturmaktadır ve bu fonların çoğu 
da kredi olarak kullandırılmaktadır. Dolayısıyla OK/TA oranı yüksek 
olması halinde, katılım bankasının gelirlerinde artış olup olmadığı 
kredi kalitesine bağlı olmaktadır. Kredi kalitesi yüksek ise OK/TA 
değişkeni ile gelir arasında ters yönlü bir ilişki olacaktır. Aynı şekilde, 
kredi kalitesinin düşük olması halinde OK/TA değişkeni ile gelir 
arasında doğru yönlü bir ilişki vardır. Diğer taraftan, toplam aktifler 
içinde özkaynak oranının yüksek olması katılım bankaları için riskin 
düşük tutulduğu anlamına gelmektedir. Risk ve getiri arasında doğru 
yönlü bir ilişki olduğu içinde OK/TA değişkeninin negatif işaretli 
çıkması beklenebilir. 

TA: Bankanın Toplam Aktifleri Ölçek büyüklüğünün piyasa yapısı üzerinde etkili olup olmadığını 
ölçmek amacıyla modele dahil edilmiştir. Bir bankanın toplam 
aktiflerinin yüksek olması katılım bankasının ölçeğinin de büyük 
olduğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, toplam aktifler arttıkça 
bankanın toplam geliri de artacaktır. Bu nedenle söz konusu 
değişkenin katsayısının pozitif işaretli olması beklenmektedir. 
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5. Bulgular 
 
5.1. Durağanlık Analizi 
 
Serilere öncelikle birinci nesil ve ikinci nesil birim kök testlerinden hangisinin 

uygulanacağına karar vermek için Breusch-Pagan LM yatay kesit bağımsızlık testi 
yapılmıştır. Test sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. Tabloya göre yatay kesit bağımlı değildir 
hipotezi reddedildiği için ikinci nesil birim kök testlerinin kullanılmasının uygun olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

 
Tablo 4. Breusch Pagan LM Yatay Kesit Bağımsızlık Testi 
 

Test İstatistiği Olasılık Değeri 
24.201 0.0071 

 
İkinci nesil birim kök testlerinden Pesaran (2003) birim kök testi sonuçları Tablo 5’te 

verilmiştir. Tabloya göre PM, FM ve FK/TA değişkenleri düzeyde, TG, SM, OK/TA ve TA 
değişkenleri birinci farkta durağandır. 
 

Tablo 5. Pesaran Birim Kök Testi (Sabitli-Trendli) 
 
Değişkenler 

(LNTG) t-bar Z[t-bar] P-value 

 Düzey Birinci Fark Düzey Birinci Fark Düzey Birinci Fark 
LNTG -2.147 -3.801 0.294 -3.124 0.616* 0.001 
LNPM -3.308 - -2.276 - 0.011 - 
LNSM -2.834 -3.382 -1.227 -2.281 0.110* 0.011 
LNFM -5.070 - -6.177 - 0.000 - 
LNKF/TA -3.438 - -2.563 - 0.005 - 
LNOK/TA -2.194 -3.465 0.191 -2.448 0.576* 0.007 
LNTA -2.046 -3.168 0.518 -1.849 0.698* 0.032 

CIPS Kritik Değerleri 
Düzey: cv10 = -2.740         cv5 = -2.880          cv1 = -3.150  
Birinci Fark= cv10 = -2.760   cv5 =  -2.920    cv1 = -3.210 
*: İstatistik değerlerinin anlamsız olduğunu gösterir. 
 

5.2. Sabit Etki-Tesadüfi Etki Analizi 
 
Sabit ve tesadüfi etkiler tahmincileri arasında tercih yapabilmek için Hausman testi 

sonuçlarına bakmak gerekmektedir. Hausman Testine göre tesadüfi etkiler tahmincisinin 
tercih edilmesi daha tutarlı sonuçlar elde edilmesine imkân verecektir. Hausman test sonucu 
Tablo 6’da tesadüfi etkiler tahmin sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. 

 
Tablo 6. Model Seçimi 

 
Test Test İstatistiği Olasılık Değeri 

Hausman Testi 1.51 0.9590 
 

Tesadüfi etkiler tahmincisinde sonuçların güvenilir olması açısından temel 
varsayımlardan sapmaların test edilmesi gerekmektedir. Değişen varyansın varlığı Levene, 
Brown ve Forsythe Testleri ile otokorelasyonun varlığı Bhargava, Franzini ve 
Narendranathan Durbin-Watson Testi ve Baltagi-Wu’nun Yerel En İyi Değişmezlik testleri ile 
incelenmiştir. Tablo 8’deki sonuçlara göre, modelde değişen varyans sorunu ile 
karşılaşılmazken, otokorelasyonun varlığı tespit edilmiştir. Modeldeki temel varsayımlardan 
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sapmaları düzeltmek için Arellano, Froot ve Rogers Tahmincisi kullanılmıştır. Tahmin 
sonuçları Tablo 9’da verilmiştir. 
 

Tablo 7. Tesadüfi Etkiler Model Tahmini 
 
Değişken 
(LNTG) Katsayı Standart 

Hata z P>|z| [95% Conf. Interval] 

LNPM -.0129285 .0163132 -0.79 0.428 -.0449018    .0190447 
D.LNSM -.0781541 .0251409 -3.11 0.002 -.1274292   -.0288789 
LNFM .0008481 .0622779 0.01 0.989 -.1212144    .1229106 
LNKF/TA .1075531 .1452691 0.74 0.459 -.1771691    .3922752 
D.LNOK/TA .4285645 .1778141 2.41 0.016 .0800553    .7770737 
D.LNTA 1.335688 .2128717 6.27 0.000 .9184674    1.752909 
C .1620496 .1881189 0.86 0.389 -.2066566    .5307559 
R2 = 0.61         Wald chi2(3)      =      106.36          Prob > chi2       =     0.0000 

 
Tablo 8. Temel Varsayım Testleri 

 
Varsayım Test Test İstatistiği Olasılık 

Değişen Varyans Levene, Brown ve Forsythe Testleri 
W0  =  3.5278564 
W50 =  2.7568330 
W10 =  3.4019891 

0.01110677 
0.03443483 
0.01335419 

 
Otokorelasyon  

Bhargava, Franzini ve Narendranathan’ın 
Durbin Watson Testi 
Baltagi-Wu’nun Yerel En İyi Değişmezlik 
Testi  

 
2.5909428 

 
2.6947901 

 
- 
 
- 

 
Tablo 9. Arellano, Froot ve Rogers Tahmincisi 

 
Değişken 
(LNTG) Katsayı Robust Standart 

Hataları z P>|z| [95% Conf. Interval] 

LNPM -.028206 .0124365 -2.27 0.023 -.052581    -.003831 
D.LNSM -.0864186 .0168364 -5.13 0.000 -.1194172   -.0534199 
LNFM -.0758094 .0440372 -1.72 0.085* -.1621207    .0105019 
LNKF/TA .1833927 .0894542 2.05 0.040 .0080658    .3587197 
D.LNOK/TA .3436968 .1170504 2.94 0.003 .1142822    .5731114 
D.LNTA 1.148057 .1463538 7.84 0.000 .8612086    1.434905 
c .0455239 .1351101 0.34 0.736 -.219287    .3103348 
Wald             chi2(3)      =      187.37          Prob > chi2       =     0.0000 
*: %10 önem seviyesinde anlamlıdır. 
 

Tablo10. Wald Testi Sonuçları 
 

Hipotez Test İstatistiği Olasılık Değeri 
PM + D.SM + FM = 0 12.32 0.0004 

 
Panzar-Rosse H istatistiği değeri Tablo 8’deki LNPM, LNSM ve LNFM maliyet 

değişkenlerinin katsayılarının toplanması ile bulunmaktadır. Buna göre H değeri (-0.19) 
olarak hesaplanır. Söz konusu değer, Türkiye’de katılım bankacılığı sektöründeki bankaların 
oligopol piyasası koşullarında faaliyet gösterdiği anlamına gelmektedir. LNKF/TA, LNOK/TA 
ve LNTA kontrol değişkenlerinin işaretleri beklendiği gibi çıkmıştır. KF/TA değişkeninde %1 
oranında bir artış olması halinde bankanın toplam gelirleri yaklaşık olarak %0.18 oranında 
artacaktır. OK/TA değişkeninde meydana gelen %1’lik bir artış ise bankanın toplam gelirlerini 
yaklaşık olarak %0.34 oranında artıracaktır. LNTA değişkeninin katsayısının hem pozitif 
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işaretli hem de birden büyük olması katılım bankaları için ölçek büyüklüğü değişkeninin 
oldukça önemli bir gösterge olduğu anlamına gelmektedir. Buna göre LNTA değişkeninde 
meydana gelen %1’lik bir artış bankanın toplam gelirlerini yaklaşık olarak %1.15 oranında 
artıracaktır. 

 
Panzar-Rosse H istatistiği değeri bazı durumlarda 0’a yakın olması halinde monopol, 

1’e yakın olması halinde ise tam rekabet piyasası olarak değerlendirilmektedir. Böyle bir 
durumda Wald testi sonuçlarına bakmak uygun olacaktır. Tablo 10’da gösterilen sonuçlara 
göre temel hipotez reddedilmektedir. Yani, Panzar-Rosse H istatistiği değeri sıfıra yakın 
olmakla birlikte sıfıra eşit değildir. Dolayısıyla H istatistiğinin işaret ettiği piyasa monopol değil 
oligopoldür. 

 
6. Sonuç  
 
Uluslararası literatürde rekabet analizi için daha çok tercih edilen Panzar-Rosse 

modeli kullanılarak yapılan ölçüm sonucunda, Türkiye’deki katılım bankacılığı sektörünün 
oligopol piyasa özelliklerine daha yakın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Firma davranışlarının 
modellenmesini konu alan Panzar-Rosse Modeli çerçevesinde oluşturulan model tesadüfi 
etkili olarak tahmin edilmiştir. Tahmin sonuçlarından hareketle hesaplanan Panzar-Rosse H 
İstatistiği değeri (-0.19)’dur. Bu, Türkiye’de katılım bankacılığı sektöründe bankaların oligopol 
şartlarında faaliyette bulunduğu anlamına gelmektedir. Çalışmanın literatür kısmında farklı 
ülkelerde yapılan çalışmaların sonuçlarına yönelik verilen örneklerde, katılım bankacılığı 
sektörünün çoğu ülkede monopollü rekabet piyasası özelliklerini taşıdığı görülmektedir. 
Türkiye için yapılan çalışmada ortaya çıkan sonucun uluslararası literatürden farklı 
çıkmasının en önemli nedenlerinden biri katılım bankacılığı sektörünün Türkiye’de nispeten 
yeni olmasıdır. Bir başka neden ise Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankası sayısının az 
olmasıdır.  

 
Aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların davranış kalıpları piyasa yapısı üzerinde 

etkili olmaktadır. Firmaların piyasa ölçeği içindeki etkinliği, işlem hacmi, sektör içindeki 
konumu gibi değişkenlerle birlikte piyasaya giriş kolaylığı ve ekonomik göstergeleri açısından 
da değerlendirmelerin yapıldığı analizler sonucunda, bahse konu piyasanın monopollü 
rekabet özelliklerini mi oligopol özelliklerini mi daha fazla taşıdığı değerlendirmesi 
yapılabilmektedir. Türkiye’de bankacılık sektörü değerlendirildiğinde; işlem benzerliği, reklam 
harcamaları ve hizmet alanları gibi birbirini ikame edebilirlik derecesi açısından monopollü 
rekabete daha yakın, piyasaya giriş çıkış kolaylığı, firmaların birbirlerini etkileme düzeyleri ve 
yakın işlem maliyetleri gibi benzerlikleri açısından oligopol yapıya daha yakın olduğu ifade 
edilebilir. Uluslararası literatürde İslami bankacılık olarak tanımlanan ancak Türkiye’de daha 
çok katılım bankacılığı olarak tanımlanan faizsiz bankacılık sistemi uygulaması oldukça hızlı 
bir gelişim kaydetmektedir. Ürün portföyündeki genişleme ve hizmet kalitesi bu sektöre olan 
ilgiyi artırmaktadır. İlerleyen dönemlerde sektördeki firma sayısının artması ve piyasanın 
işlem hacmi açısından derinleşmesi ile birlikte rekabet şartları da değişecektir. Sonuç olarak 
çalışmada, cari dönemde veri koşullar sonucunda Türkiye’de katılım bankacılığı sektörü 
oligopol bir yapı olarak ortaya konulmuştur. 
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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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